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Nogmaals over de aanbesteding van architectuur binnen de richtlijn diensten 

Europees misverstand 2: 
hoe een lelijk eendje toch nog zwaan werd PaulvanderGrinten 

Dit artikel gaat niet over tuidraden. Het gaat over misverstand. Het misverstand in de 
regelgeving. In de taal zijn veel boeiende misverstanden tot begrip verheven. Het 
passeren van een beekje door een forse pas (passeren) leidde tot het begrip 'pas' 
waar een moeilijk terrein kon worden doorsneden (bijvoorbeeld een bergketen). 
Omdat moeilijke terreinen ook ideale grenzen zijn, was de 'pas' ook meteen de 
grensovergang die je alleen kon passeren met een document dat we kortweg 'pas' 
noemen. Nu Europa nog maar pas een feit is behoort de pas bijna tot het verleden, 
en dat is maar goed ook want pas is gebleken hoe makkelijk zo'n pas te vervalsen is, 
en hoe nutteloos zo'n ding daardoor wordt. 
Ook regelgeving heeft de neiging dat het nut verdampt naarmate de overheid er 
langer op studeert. Het verstandige verdwijnt en het geheel leidt tot misverstand. 
Nederland is Europa daarin ver vooruit. 

De deregulering als nieuw misverstand 
In deze tijd van deregulering dijen de voorschriften 
steeds verder en met ongekende snelheid uit. Waar 
een architect het vroeger kon stellen met alleen de 
bouwverordening (2 cm dik) moet hij nu te rade gaan 
bij het bouwbesluit met de daarin van toepassing 
zijnde voorschriften en normen, bij elkaar zo'n meter 
boeken vol frisse nieuwigheden zoals 'onbenoemde 
ruimten'. 
Het is natuurlijk niet zo chique om stil te staan bij 
deze ellende, en je leest er dan ook niets over in de 
toonaangevende bladen, maar het is allemaal wel 
van invloed op het werk van de architect en dus op 
de aandacht die hij of zij kan schenken aan het 
maken van een nuttig, mooi en zinvol ontwerp. En 
hoewel er ook heel functionele en zinvolle eisen in 
het bouwbesluit zijn opgenomen, ademt het geheel 
toch iets van een nieuw soort domheid waar je heel 
lang voor geleerd moet hebben. 

Die zelfde ondoelmatigheid kenmerkt ook de nieuw
ste wijzigingen in onze woningwet. Volslagen onlees
bare stukjes tekst in het kader van de déregulering 
over de carport. De carport is zó gewenst in onze 
samenleving dat hij eigenlijk nergens mag ontbreken 
en dus heeft de staatssecretaris hem indertijd al volle
dig vrij gemaakt. De carport mag dus overal worden 
neergezet, ongeacht het materiaal waaruit hij is 
opgetrokken. Nu is het vervelende dat die carport tot 
nu toe nog geen wandjes mag hebben, want dan is 
het geen carport meer, en moet je toch nog een 
bouwvergunning aanvragen, en U begrijpt het al: die 
krijg je niet zomaar. Dan moet namelijk de carport 
ook nog mooi zijn en op een zinvolle plaats staan die 
in het bestemmingsplan is voorzien. Bovendien mag 
hij niet eens omwaaien van het bouwbesluit. Een der
gelijke regelzucht gaat deze staatssecretaris natuur
lijk véél te ver. Dus daarom maakt hij binnenkort ook 
wandjes in het begrip carport, maar nog géén deur. 
Zo wordt het straks mogelijk om in de voortuin een 
soort garage op te richten zonder bouwvergunning, 
mits de garage maar geen deur heeft. Dat wil zeg
gen: de garage mag natuurlijk best bestaan uit oude 
deuren, maar hij mag aan de voorkant niet afgeslo
ten zijn, want anders heb je weer een bouwvergun
ning nodig, en die krijg je natuurlijk niet omdat ie in 
strijd is met het bestemmingsplan, en verder omdat 
een garage van ouwe deuren natuurlijk helemaal niet 
mag van de welstand. 
Wordt U dus straks onprettig verrast door een bou
wende buurman die U het uitzicht beneemt middels 
een verse carport, biedt hem dan terstond een gara
gedeur aan, dan kan de gemeente tenminste nog 
optreden tegen het misplaatste gevaarte. 

Ook wordt het straks gelukkig mogelijk om overal 

dakkapellen te plaatsen, mooi of lelijk, groot of klein, 
paars of oranje, het is allemaal even fijn. En het leuke 
is dat deze maatregel van het zelfde ministerie komt 
als de architectuurnota. Gek, hè? 
Gelukkig nadert er redding, want de BNA gaat nu 
toch iets evalueren van het bouwbesluit. Maar ze zijn 
zelf natuurlijk wel betrokken geweest bij het tot 
stand komen van dat bouwbesluit, alleen stuur je als 
BNA natuurlijk niet je topartiesten naar een dergelij· 
ke dorre werkgroep bouwregelgeving. Of het alle
maal nog goed komt met de herziening woningwet is 
daarom maar de vraag. 

Doe mij maar een pondje architectuur 
Veel beter gesteld lijkt het met de Europese regelge· 
ving over het aanbesteden van werken en diensten, 
alhoewel er natuurlijk wel iets geks mee aan de hand 
is. Het gekke is namelijk dat de keuze voor een archi· 
tect dezelfde procedure kent als de keuze voor een 
bureau dat bijvoorbeeld facturen verstuurt. Dat laat· 
ste is tamelijk waardevrij, en je dus kunt spreken van 
een volkomen kwantificeerbare dienst. Bij een kunst 
is dat natuurlijk niet het geval. Daar gaat het niet in 
de eerste plaats om de kwantiteit maar om de kwali· 
teit; een op zichzelf leeg begrip dat pas betekenis 
krijgt als je het invult met een bepaalde soort, een 
stijl, een sfeer, een smaak of een compositie. Het aan
besteden van een architectenopdracht alsof het een 
neutrale en volledig kwantificeerbare dienst is, ont· 
kent de kunstzinnige component van het ontwerpen, 
en is nog het beste te vergelijken met de situatie 
waarin iemand in een zeer goed restaurant de chef 
kok vraagt om anderhalf pond warm voedsel van om 
het even welke smaak. 
U begrijpt dat een gemeente die probeert een serieus 
architectuurbeleid te voeren, en die in dat kader zelf 
als opdrachtgever het goede voorbeeld wil stellen, 
natuurlijk niet zo blij is met een Europese richtlijn die 
de architectuur reduceert tot een ééndimensionaal 
stukje dienstverlening, ontdaan van elke culturele 
waarde. 

Het lelijke eendje blijkt toch een mooie zwaan 
Toch valt met dat Europese aanbesteden van diensten 
prima te werken . Juist ook voor een gemeentebe· 
stuur dat een verantwoord architectuurbeleid wenst 
te voeren. Want het creatief toepassen van de regel· 
tjes blijkt de Europese richtlijn ineens uit te werken 
tot een verplichting voor de overheid om zich als 
opdrachtgever voorbeeldig te gedragen en om de 
architectenselectie op een serieuze wijze - en interna· 
tionaal - ter hand te nemen. En misschien waren som
mige overheidsinstellingen daar zelf nog niet geheel 
aan toe. 
Vaak ging tot voor kort een werk naar een goede 
bekende, of in elk geval iemand die niet goed 
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bekend was vanwege zijn prestaties. 
Nu is dat allemaal verleden tijd. Komt een werk 
boven de drempel, dan moet er openbaar - en zelfs 
internationaal - worden aanbesteed. Het geven van 
een opdracht kan niet langer in achterkamertjes wor
den bekokstoofd, maar moet geschieden via tevoren 
vastgestelde en openbaar gemaakte criteria, of via 
een geregelementeerde prijsvraag of een meervoudi
ge opdracht. 

De gemeente Breda heeft intussen al goede ervarin
gen opgedaan met deze Europese aanbesteding. 
Voor de nieuwe brandweerkazerne heeft Breda een 
zogenaamde niet openbare procedure gevolgd. Bij 
die procedure werd een advertentie geplaatst in het 
internationale orgaan, waarna iedereen in de gele
genheid was om op die advertentie te reageren, en 
de daarin gestelde vragen te beantwoorden. Er kwa
men ca 50 reacties binnen waaronder zeer veel voor
aanstaande Nederlandse architecten, en overigens 
geen enkele buitenlander. (Dit lijkt een vast patroon: 
een kring van grotere bureau's reageert; buitenland
se belangstelling is er nauwelijks.) Op basis van tevo
ren bekend gemaakte selectiecriteria werd vervolgens 
een selectie gemaakt van 5 architecten die uitgeno
digd werden om zich te presenteren. De presentatie 
werd strak en uniform geregisseerd, d.w.z. dat de 
architecten allemaal dezelfde vragen voorgelegd kre
gen en over dezelfde spreektijd en dezelfde informa
tie beschikten. 
De niet openbare procedure is dus wel degelijk open
baar, maar de termijnen kunnen wat korter zijn dan 
bij de openbare procedure, vooral als er met een 
vooraankondiging wordt gewerkt. (Je moet al weer 
aardig op de hoogte zijn van deze richtlijn wil je er 
goed mee uit de voeten kunnen .) 
Kern van de zaak zijn de selectiecriteria. Door die 
goed te kiezen kan men bereiken dat de juiste archi
tect gekozen wordt. Daarbij speelt de kwaliteit van 
de ontwerper een rol, en het handschrift, de stijl, of 
de soort architectuur die je van de betreffende ont
werper verwacht. Nu hebben we de afgelopen 50 jaar 
grondig afgeleerd om hedendaagse architectuur in 
termen van 'stijl' te beschrijven, dus het is niet zo een
voudig om daarover criteria op te stellen. Bovendien 
blijkt soms een onverwacht ontwerp van grote waar
de voor zijn omgeving te zijn. De artotheek in Breda 
is daar een voorbeeld van . (Deze is overigens het 
resultaat van een besloten prijsvraag) . 

Eenvoudiger is het om iets te zeggen over de kwali
teit van de ontwerper. In het Bredase voorbeeld luid
de de formulering dat de architect moet beschikken 
over talent en vakmanschap, zoals aantoonbaar moet 
blijken uit behaalde prijzen, eervolle vermeldingen 
en publikaties over zijn of haar werk. Het voordeel 

van deze formulering is natuurlijk dat er een meetba
re dimensie is opgezocht voor het begrip kwaliteit, 
maar het nadeel is natuurlijk dat je er bij voorbaat 
jong talent mee uitsluit. Bovendien is het toch onver
mijdelijk dat bij de uiteindelijke selectie tal van sub
jectieve elementen een rol gaan spelen. Een zeer 
zorgvuldige samenstelling van de selectiecommissie is 
daarom beslist noodzakelijk. 

Zorgvuldig aanbesteden is soms verplicht maar nooit 
verboden 
Nadat we in Breda zo'n goede ervaring hadden opge
daan met de Brandweerkazerne diende zich een 
nieuwe gemeentelijke opgave aan: pop-podium 
PARA. Het budget voor PARA was lager dan de drem
pelwaarde, zodat Europees aanbesteden niet noodza
kelijk was. We hebben dan ook geen advertentie 
geplaatst in het Europees orgaan, maar we hebben 
alle betrokkenen gevraagd om alle architecten te 
noemen die men in aanmerking wilde nemen. Dit 
leidde tot een lijst van wederom enkele tientallen 
architecten, die na een eerste selectieronde door een 
breed en deskundig samengestelde commissie, werd 
teruggebracht tot een drietal namen, die uitgeno
digd werden voor een presentatie, waarop aan elk 
van de drie dezelfde vragen werden gesteld. 
Eigenlijk hebben we bij PARA inhoudelijk hetzelfde 
gedaan als bij de brandweerkazerne, maar dan zon
der allerlei verplichte vragen omtrent bewijzen van 
goed gedrag, financiële positie, omvang van het 
bureau, en andere zaken die bij een architectenkeuze 
van ondergeschikt belang zijn . Een dergelijk proces 
zou beter passen bij een aanbestedingsrichtlijn voor 
kunsten en ambachten, architectuur incluis. 
Bovendien kan een goed selectieproces ook enthou
siasmerend werken. Het bestuur van PARA, de toe
komstige gebruiker van het gebouw, was eerst uiterst 
sceptisch over het select ieproces, ook omdat ze zelf al 
een architect op het oog hadden, en zelf vastomlijn
de ideeën over het ontwerp koesterden. Tijdens de 
selectieprocedure zijn we met PARA gebouwen van 
de drie overgebleven architecten gaan bekijken . Het 
bestuur van PARA werd gaandeweg steeds minder 
sceptisch, en steeds enthousiaster. Nu het ontwerp in 
concept gereed is, is iedereen verrukt, en hoopt tege
lijkertijd iedereen dat de architect er in slaagt het 
ontwerp binnen de prijs gerealiseerd te krijgen. 
Want dat laatste is ook iets dat we in Breda geleerd 
hebben: om financiële verrassingen te voorkomen is 
het beter om de architect niet onder of naast een 
bouwmanager te positioneren, maar de centrale 
figuur te laten zijn, die verantwoordelijk is voor het 
ontwerp, de planning en het budget, en die op wel 
haast ouderwetse wijze de belangen van zijn 
opdrachtgever in deze behartigt. 

Brandweerkazerne Breda 
Projectarchitecten: Willem Jan Neutelings & 
Juliëtte Bekkering 

Pop-podium PARA 
Erick van Egeraat associated architects. 
Architect: Erick van Egeraat, project
architect: Maart je Lammers 

eerste verdieping 

begane grond 

Informatie 

ir. PM.c. van der Grinten 
hoofd Bouw- en Woningtoezicht, 
tevens hoofd van de afdeling welstand, 
architectuur, monumenten 
Gemeente Breda 
Claudius Prinsenlaan 10 
Postbus 3920 
4800 DX Breda 
tel. 076-5293000 
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Enkhuizen heeft nu niet veel 
meer dan 16000 inwoners. In de 
17de eeuw was het op vier na 
de grootste stad van Nederland, 
groter dan Den Haag en 
Rotterdam. Binnen de intact 
gebleven vestingwallen zijn het 
stratenpatroon, de grachten en 
IJsselmeerhavens gaaf bewaard 
gebleven, evenals bijna 600 
monumenten. Na een lange 
vervalperiode kwam de stad in 
deze eeuw weer tot leven. De 
schaal van de bedrijvigheid 
groeide. Grachten werden 
gedempt, wegen aangelegd en 
oude panden gesloopt. 
Bedrijven en instellingen bouw
den niet meer op de schaal van 
individuele panden, maar in 
steeds grotere complexen. 
De laatste jaren hebben veel 
bedrijven de binnenstad verla
ten. Na sanering kwamen vrij 
grote bouwlocaties beschikbaar. 
Geleidelijk, met vallen en 
opstaan, is een strategie 
ontwikkeld om de nieuwbouw 
zorgvuldig in te passen en toch 
inspirerend vorm te geven. Het 
was niet genoeg om gaten te 
vullen. Er zijn bewust nieuwe 
'uitstekende delen' aan het 
stadsgezicht toegevoegd. Drie 
van de vier plannen grenzen 
aan elkaar. 
Aan hand van enkele voorbeel
den wordt deze ontwikkeling in 
Enkhuizen hier beschreven door 
Frank Linnert, stedenbouwkun
dige bij Zandvoort Ordening & 
Advies. 

Inpassen en uitsteken in Enkhuizen Frank Linnert 

Ontwikkeling van een werkwijze 
Op de kaa lslag uit de jaren zestig is in Enkhuizen 
gereageerd door de aanwijzing tot beschermd stads
gezicht en bestemmingsplannen met ruimtelijke con
servering en functionele flexibiliteit. De plannen gin
gen uit van drie doelstellingen: beschermen van cul
tuurhistorische en ru imtelijke waarden, versterken 
van het winkel- en uitgaanscentrum en versterken 
van de woonfunctie in de binnenstad. Stap voor stap 
is een aanpak ontwikkeld voor de bouwlocaties die 
vrijkwamen na bedrijfsverplaatsingen en saneringen. 
Vanaf het begin zag de gemeente het belang van een 
goede architectenkeuze in. Bekende architecten wer
den naar Enkhuizen gehaald om inspirerende plan
nen te maken. Ze werden bewust heel vrij gelaten, 
zonder randvoorwaarden vooraf. Ze ontwierpen goe
de en goedkope woningen in markante bouwvor
men. De inpassing in de structuur liet soms te wensen 
over, en de sfeer van de binnenstad is niet altijd goed 
getroffen. 
De stedenbouwkundige kreeg daarom bij volgende 
projecten de gelegenheid om vooraf de historische 
achtergrond uit te zoeken en randvoorwaarden op te 
stellen. Bij grote plannen nodigde de gemeente meer 
architecten uit om een schetsplan te maken. Het 
bleek nodig vooraf met alle betrokkenen overeen
stemming te bereiken over de te stellen randvoor
waarden en criteria, en de plannen te laten beoorde
len door een deskundige jury. De toekomstmogelijk
heden van de locatie werden opgeroepen in foto's en 
schetsen. 

Speelruimte voor samenwerking 
Bijna bij alle grotere bouwplannen van de laatste 20 
jaar zijn in Enkhuizen projectteams gevormd met de 
gemeente, opdrachtgevers, architecten en de steden
bouwkundige. Na een wat onduidelijke tussenfase met 
terugtredende rijksdiensten doet nu ook monumen
tenzorg weer volop mee. Randvoorwaarden worden 
wel vooraf opgesteld, maar laten nog speelruimte. 
Men probeert de eigen doelen overtuigend te pre
senteren en goed naar elkaar te luisteren. Ontwer
pers komen tot nieuwe oplossingen door rekening te 
houden met doelstellingen van volkshuisvesting en 
economie. Ontwikkelaars ontdekken dat ze alleen 
zorgvuldig ontworpen plannen gebouwd krijgen . 
Monumentenzorg richt zich meer op creatieve en 
structurele aspecten dan voorheen. In dit ontwerp
proces leren alle deelnemers breed samen te werken 
en de toetsende rol die ze ook hebben, genuanceerd 
te hanteren met begrip voor alle overwegingen die 
het ontwerp hebben bepaald. 

Tuintjes aan de Oosterhaven 

Overwegingen voor verdichting 
In alle hier beschreven plannen hebben hoge grond
kosten, dalende subsid ies en een hoog ambitieniveau 
de realisering moeilijk gemaakt. Sommige plannen 
zijn na een jarenlang proces op het laatste moment 
getorpedeerd. 
Een zekere verdichting is financieel onontkoombaar 
en ook ruimte lijk gewenst. De meeste inbreidings
plannen zijn gesitueerd aan de rand van de binnen
stad, waar de 17de eeuwse bebouwing van allure, 
voor zover ooit aanwezig, in de verval periode bijna 
geheel is verdwenen . De historische waarde zit vooral 
in de structuur. De aanwezige oude bebouwing stamt 
voor een groot deel uit recenter perioden . Als de 
nieuwbouw hieraan overal ondergeschikt wordt 
gemaakt ontstaat een te benepen geheel. De struc
tuur van deze grote binnenstad vraagt om nieuwe 
accenten. 
Vooraf zijn heldere afspraken nodig welke mate van 
verdichting acceptabel en gewenst is. 

Redenen om de historie niet klakkeloos te imiteren 
De moderne functies zijn niet zonder meer te verta
len in historische bouwvormen. De laatste jaren wor
den vooral gestapelde woningen met liften, galerijen 
en parkeergarages gebouwd, geschikt voor ouderen 
en minder validen. Deze bouwvormen zijn alleen 
geforceerd in historische vormen te passen. 
De charme véjn veel straatwanden wordt bepaald 
door het naast elkaar staan van oude en nieuwe 
gebouwen met verschillende functies en vormen. Om 
deze levendigheid te behouden moeten de randvoor
waarden niet alleen inzicht bieden in historische 
patronen, maar ook een goed antwoord geven op de 
volgende vragen: Blijft er genoeg speelruimte over 
voor de architect? Draagt het plan bij tot een levendi
ge binnenstad? 

Tuintjes aan de haven 
Aan de Oosterhaven saneerde de gemeente begin 
jaren tachtig een bedrijfsterrein . Theo Bosch ont
wierp een ingenieus maar te stedelijk plan. De 
gemeenteraad keurde het af; de architect weigerde 
zijn plan aan te passen. Daarop nodigde de gemeente 
na een uitgebreide selectie drie architecten uit een 
schetsontwerp te maken met veel sociale woning
bouwen een vrije interpretatie van het straten
patroon. 
Het winnende plan van Reijenga Postma onderscheid
de zich door goed gesloten straathoeken en oplopen· 
de straatjes naar de Zeemuur langs het ij sse lmeer. De 
kade aan de Oosterhaven wordt begeleid door een 
onooglijk achterpad met tuintjes. Er was geen toe
komstvisie voor de ontwikkeling van de gehele haven 

Stadhuis en stadskantoor 



vastgelegd . De kade heeft daarom geen samenhan
gend profiel gekregen. 

Van grafkist tot stadskantoor 
Achter het oude stadhuis verhuisde in 1978 een graf
kistenfabriek naar het industrieterrein. In 1988 nodig
de de gemeente drie arch itecten uit om voor de loca
tie een schetsontwerp voor een stadskantoor te 
maken. Op grond van de opgestelde randvoorwaar
den en criteria koos de projectgroep voor een bouw
plan van architect Kristinsson. De gemeenteraad koos 
echter voor het ontwerp van Bakker & Boots. Vooraf 
waren geen goede afspraken gemaakt over de rand
voorwaarden en de procedure. 
Het gebouwde stadskantoor geeft de haven een 
nieuwe wand. Het smailie en het brede deel van de 
haven zijn goed met elkaar verbonden door de gebo
gen glaswand op de verdieping. De nieuwbouw blijft 
lager dan het oude stadhuis. Het gebouw reageert in 
hoofdvorm en ritme op zijn omgeving. Het gebouw is 
in twee massa 's verdeeld: een gebogen publieksdeel 
en een getrapte kantoorvleugel. De gevelindeling 
van de kantoorvleugel heeft de zelfde traveemaat als 
de oude panden langs de haven. De oever is niet 
openbaar gemaakt en ook niet als een havenkade 
vormgegeven. Deze dure stedenbouwkundige rand
voorwaarde vond weinig weerklank omdat het nog 
jaren zal duren voor ook de rest van de kade open
baar gemaakt kan worden . 

Van Gasfabriek tot Suyderzeestaete 
Na sanering kwam het gasfabriekterrein aan de 
Oosterhaven beschikbaar voor woningbouw. In de 
randvoorwaarden is vooral de betekenis van de 
havenwand in de stadsstructuur benadrukt. Om de 
openbare ruimte zo min mogelijk aan te tasten is 
gekozen voor de bouw van een parkeergarage onder 
de woningen . Langs de haven en aan het park mocht 
hoger gebouwd worden dan aan het smalle straatje 
aan de noordkant. In verband met de hoge sanerings
kosten besloot de gemeente om naast sociale woning
bouw ook in de marktsector te bouwen. In Enkhuizen 
is appartementenbouw in de marktsector moeilijk te 
realiseren. Men durfde de relatief hoge grondprijzen 
alleen te vragen op de mooiste plekken. Daarom zijn 
eengezinswoningen in de marktsector langs de haven 
gesitueerd en gestapelde sociale woningbouw aan het 
straatje. Om toch zo goed mogelijk te voldoen aan de 
randvoorwaarden zijn de eengezinswoningen langs 
de kade zo hoog mogelijk gemaakt; de gestapelde 
woningen visueel juist verlaagd door de bovenste eta
ge terug te leggen. De woningen langs de haven heb
ben geen echte voorgevels naar de haven, maar zuid 
gerichte woonvertrekken met verhoogde terrassen. 

Straatje aan noordzijde Suyderzeestaete 

Hier is een echte openbare kade aangelegd, waar nog 
steeds schepen kunnen afmeren. Op het park kijken 
gestapelde marktsectorwoningen uit, tot 5 etages 
hoog. De massaliteit van het complex heeft veel weer
stand opgeroepen. Na de bouw blijkt het mee te val
len. Nergens is een directe confrontatie ontstaan tus
sen lage monumenten en hoge nieuwbouw. Het com
plex is onderverdeeld in wanden met heel verschillen
de vormen. Kokon heeft met veel uithoudingsvermo
gen het 'complex postmodern vormgegeven met 
warmgekleurde baksteen. De buurt heeft een vrolijker 
aanblik gekregen. 

Stenen broden 
De Enkhuizer banketfabriek was in een eeuw steeds 
verder uitgegroeid tot een compleet bouwblok. In 
1992 verhuisde de banketfabriek eindelijk de binnen
stad uit. Dit was voor de gemeente duidelijk de laat
ste kans om sociale woningbouw in de binnenstad te 
realiseren. Voortaan stelt het rijk niet meer genoeg 
subsidie beschikbaar. Door bedrijfsverplaatsing en 
bodemsanering waren de grondkosten hoog opgelo
pen . De randvoorwaarden en criteria waren nu voor
af verder uitgewerkt, met een duidelijke procedure 
en beoordeling door een jury. De drie architecten die 
in 1994 deelnamen aan een meervoudige opdracht, 
kregen een maximaal bouwprogramma mee om het 
verlies op de grondkosten tot een dragelijk peil terug 
te brengen. 
Winnend architect Min 2 producties wil de hoge 
bebouwingsdichtheid verantwoorden door de locatie 
te promoveren tot een derde 'stadskern' rond een 
'kerk' (de twee oude kernen zijn rond de Zuiderkerk 
en de Westerkerk gegroeid). Het centrale plein is 
vormgegeven als een monumentale kerkruimte. 
Bouwblokken als grote broden bewaren in steen 
gebakken de herinnering aan de broodfabriek. Ook 
dit complex is onderverdeeld in wanden en ruimten 
met verschillende vormen . Het is sterk naar binnen 
gekeerd; er zijn slechts enkele hoeken waar het zicht
baar is in bestaande straatjes. Het plan reageert op 
de historie door metaforen te stellen. 
Na lange procedures is het plan nu in aanbouw. 

Vooruitblik 
De kosten voor aankoop en sanering van terreinen 
blijven hoog. Subsidies voor sociale woningbouw en 
stadsvernieuwing dalen verder. Alleen plannen voor 
luxe woningbouw en andere kapitaalkrachtige func
ties gaan door. In kleinere plaatsen buiten de Rand
stad lukt het alleen om plannen gebouwd te krijgen, 
als ruimtelijke kwaliteit niet gezien wordt als doel op 
zichzelf, maar als één van de bijdragen aan een 
levende binnenstad. 

Nieuwe kade aan de Oosterhaven 

'Abs is' van de nieuwe broodfabriek 
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Beeldvisie Apeldoorn verandert Beekpark van 
dorp in stedelijk gebied Rita Klein Overmeen 

Het plangebied van de Apel
doornse beeldvisie 'Beekpark' 
ligt op de enk van het oorspron
kelijke dorp Apeldoorn. In de 
huidige structuur van Apel
doorn is Beekpark een gedeelte 
van de binnenstad. Dat deel 
wordt nu gerepareerd en als het 
ware omgevormd van dorp met 
zijn vrijstaande 'huuskes' tot 
stedelijk gebied met een comp
actere bebouwing. Daarbij is 
het de kunst het Apeldoornse 
karakter te behouden. 
Een gesprek met projectleider 
Gert Donderwinkel en steden
bouwkundige Harry Vos, beide 
in dienst van de gemeente 
Apeldoorn. 

Roggestraat, gezien vanuit de Vosselmanstraat naar het Beekpark, 
met de ingang van de parkeergarage. Functies Roggestraat: wonen 
op de verdiepingen, centrumfuncties op de begane grond. links het 
nieuwe arcadegebouw: woningen en pleinvorming achter het Huis 
der Schoone Kunsten. De 'B' van de linksliggende brandw eergarage 
(of van Beekpark?). 

'Het gaat allemaal om de vraag hoe we het gebied 
Beekpark een nieuwe structuur kunnen geven die de 
veranderingen in de binnenstad kan opvangen', ver
te lt Harry Vos. 'Vandaar de .titel die we aan de beeld
visie hebben toegevoegd: De opgave van de stad is 
een centrum te zijn. Beekpark zal nieuwe functies 
moeten accommoderen, typisch stedelijke functies die 
horen bij een stad met 150.000 inwoners. Daar vol
deed het oude patroon niet meer aan.' 
Tot aan het midden van de jaren zeventig was Beek
park een karakteristiek Apeldoorns woongebied met 
een orthogonaal stratenpatroon en Apeldoornse 
huuskes: vrijstaande huisjes van twee lagen met kip
pen voor de deur. Toen in de jaren zestig sprake was 
van Apeldoorn als Tweede Schrijftafel, is een deel 
gesloopt en is onder meer het voormalige stadskan
toor gebouwd. Vervo lgens raakte de functioneel
ruimteli jke samenhang verstoord. Pas met de komst 
van het structuurplan 1977 kwam er weer wat duide
lijkheid. In dit plan, dat van de weeromstuit sterk 
conserverend was, lag de nadruk op de woonfunctie 
en maar heel beperkt op een uitbreiding van de cen
trumfunctie; de sociaal-culturele component ontbrak. 
De vraag hoe het verder zou moeten met de beteke
nis van de binnenstad van Apeldoorn, kwam nauwe
lijks aan de orde. 
Eind jaren zeventig ontstond vanuit de binnenstadsfi
losofie vervolgens het 'poortenverhaal'. Dat hield in 
dat er vier entrees naar het hart van de stad zouden 
worden gerealiseerd, met aan het eind van iedere 
entree een parkeergarage. De parkeergarage aan de 
noordwestzijde van de stad lag toen aan het eind van 
de Vosselmanstraat, die dwars door het Beekpark was 
aangelegd, vlak achter bioscoopcentrum Tivoli. Op 
basis van die poortenfilosofie zijn daar toen enkele 
grotere elementen geïntroduceerd, waaronder het 
politiebureau en de bibliotheek, en later het Huis der 
Schoone Kunsten en de brandweergarage. Dat waren 
grote ingrepen in de fijnkorrelige structuur van de 
huuskes en het rechthoekige stratenpatroon van het 
voorheen dorpse gebied. De overige, tot sloop 
gedoemde delen van het gebied verkommerden 
ondertussen, totdat in 1994 de eerste ideeën van de 
beeldvisie werden geboren. 

De nieuwe structuur 
Donderwinkel : 'Apeldoorn is een stad, maar heeft in 
dit gebied nog de verschijningsvorm van een dorp. 
Het bijzondere van de beeldvisie is de transformatie 
van dat 'dorp', maar met respect voor de dorpse 
structuur. We borduren voort op het oude stratenpa
troon, omdat we denken dat vooral een goed stelsel 

Zuidelijke begrenzing van het vergrote Beekpark. Nieuw bouw appar
tementen ten noorden van de nieuw te bouwen parkeergarage. 

van straten en openbare ruimten de functieverande
ringen door de jaren heen kan opvangen. Het plan 
van de jaren zestig had geen respect voor het 
bestaande, met alle nadelige gevolgen van dien. De 
schaalsprong, van de doorbraken die toen zijn 
gepleegd, wordt nu verzoend met zijn context. Daar
toe staat de vorm van de openbare ruimte centraal in 
de beeldvisie. Het beeld van de straten, straatwan
den, pleinen . Binnen de aangegeven bebouwing kun
nen verschillende functies worden opgenomen zoals 
horeca, werken en wonen. Bij het bepalen van de 
functies hebben we aansluiting gezocht bij wat al 
bestond of in gang was gezet, namelijk de culturele 
voorzieningen als het Huis der Schoone Kunsten, de 
bibliotheek en - in een hoek van het park - Orpheus.' 

Zoeken naar het Apeldoornse 
De beeldvisie is in drie onderdelen te onderscheiden. 
In het zuidelijke deel wordt het stratenpatroon 
geheeld met voornamelijk woningbouw. In het noor
delijke parkdeel is sprake van luxere woningbouw 
met een opener karakter. Ertussen zit een complex 
gebied met een mix van voorzieningen _ Zeker is dat 
de nog resterende vrijstaande Apeldoornse huuskes 
in het zuidelijke deel worden gesloopt. Wat voor 
woningen ervoor in de plaats komen, staat nog niet 
vast. Gezocht wordt naar een nieuwe typologie voor 
woningen waarin het Apeldoornse karakter is terug 
te vinden. Dat bestaat, volgens Harry Vos, onder 
andere uit het groene karakter van het binnengebied 
dat tussen de woningen door zichtbaar is. Dat idee 
van licht en lucht moet worden gecombineerd met 
een vorm van gestapeld wonen. De hoogte blijft ove
rigens beperkt tot die van het bibliotheekgebouw, 
ongeveer dertien meter. Dichtheid en verkavelings
vormen zijn onderwerp van literatuurstudies en ont
werp-workshops. Te denken valt aan smalle stadswo
ningen met een dakterras, eventueel verspringend in 
hoogte, binnen een min of meer afgesproken verka
velingstypologie (openbaar en privé, soorten binnen
terrein en dergelijke). Langs de Vosselmanstraat zal 
op de begane grond ruimte komen voor centrum
functies zoals horeca en bedrijvigheid. 

Villa's in openbaar park 
In het noordelijk deel van het plangebied is het Beek
park langzaamaan versteend en verkleind. 'De Vossel
manstraat is dwars door het park gelegd en verder is 
er een parkeerplaats in aangebracht', vertelt Donder
winkel. 'Die weg en het parkeerterrein halen we eruit 
en we slopen enkele woningen. Vervolgens breiden 
we het park nog eens extra uit door het over de 
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De vernieuwde Vosselmanstraat gezien van west naar oost, richting 
stadscentrum/winkelgebied. Functies: wonen op verdiepingen, 
centrumfuncties op de begane grond. 

Sprengenweg heen te tillen, tot aan de Hoofdstaat. 
Je krijgt straks dan het gevoel dat het één groot park 
is waarin alleen de villa De Wilde Pieters en drie 
andere villa's liggen. Vervolgens komt de duurdere 
woningbouw aan het park te liggen. Op de voormali
ge brandweerlocatie, ten noorden van de Vosselman
straat, komt gestapelde woningbouw: appartemen
ten in de hogere prijscategorie (ca 5 ton, RKO). Aan 
de Sprengenweg, dus op hetzelfde stuk terrein, dat 
straks het verlengde van het openbare park is, komen 
de drie villa's die ik zojuist al noemde. Deze villa's, die 
ten opzichte van elkaar verspringen en geen privé
tuin hebben, zullen worden bewoond door twee 
families.' 
Als markering in het park komt er een folly, een 
object dat het midden houdt tussen een kunstwerk 
en een bouwwerk. Vos: 'Daar kunnen dan heel goed 
sociaal-culturele evenementen plaatsvinden.' Niet te 
vergeten als we het hebben over het park, is de oude 
beekbedding die wordt hersteld. 'Het gaat hier om 
een oude dorpsspreng die vroeger het badhuis en de 
vijvers in de Parken buurt voedde', aldus Vos. 'De 
beken en sprengen zijn typerend voor Apeldoorn en 
hebben haar structuur mede bepaald. Het is dan ook 
alleszins de moeite waard deze structuur zoveel 
mogelijk te herstellen, zeker in het park.' 

Arcadegebouw 
In het middendeel van het plangebied komt een par
keergarage, 'ingepakt' in bebouwing met kantoren 
en woningen bovenop bedrijfsruimten voor alle 
mogelijke centrumvoorzieningen. Rond het Huis der 
5choone Kunsten is een bouwblok gedacht van twee 
lagen op een zes meter hoge arcade. Donderwinkel: 
'Dat is echt een vondst. Het Huis blijft zo zichtbaar en 
er ontstaat een binnenplein voor evenementen, In 
het arcadegebouw zouden we graag het Van Reekum 
Museum (voor moderne kunst, RKO), het Historisch 
Museum, het Gemeentelijk Archief en eventueel het 
Politiemuseum onderbrengen . Maar als dat niet lukt, 
kunnen er ook woningen komen. Door hogere 
nieuwbouw omgeven krijgt de brandweergarage, die 
er nu wat verloren bij ligt, een eigen plaats in het 
geheel.' 

Voortgang 
Terwijl op de woningtypologie wordt gestudeerd, lig
gen de overige elementen vrijwel vast. Zo wordt de 
woningbouw bij Orpheus binnenkort gerealiseerd, 
wordt de horecafunctie op het Caterple in versterkt, 
krijgt het park een forse uitbreiding en gaat de bouw 
van een nieuwe parkeergarage binnenkort van start. 
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Vogelvlucht na invulling van het plan Beekpark (linkerdeel). 
Linksboven Orpheus (tussen de bomen), Looiaanfiat, nieuwbouw bij 
Orpheus en Grote Kerk; rechtsonder het stadhuis. 

Slechts over twee zaken is nog geen absolute zeker
heid: over de uitbreiding van Orpheus tot multifunc
tionele concertzaal en congrescentrum alsook over de 
combinatie van musea. Beekpark wordt een multi
functioneel gebied, waar in totaal zo'n vierhonderd 
woningen zullen worden gebouwd. De verdeling zal 
gedifferentieerd zijn: 50% vrije sector, 25% midden
categorie en 25% goedkopere huur- en koopwonin
gen. 

Supervisor 
Aan de kant van het Beekpark is Slokker als project
ontwikkelaar actief. Voor het overige is samenwerking 
met één ontwikkelaar gezocht, Moes Bouwbedrijf uit 
Zwolle, om de planvorming en uitvoering niet com
plexer te maken dan die uit zichzelf al zijn. Steden
bouwkundige Hans Davidson uit Amsterdam is super
visor. Vos: 'Vanzelfsprekend heeft Davidson ook mee
gewerkt aan de realisatie van de beeldvisie. Een 
belangrijke taak van Davidson is niet alleen de selectie 
- samen met ons - van de architecten, maar ook het 
bewaken van de beelden zoals we die in de beeldvisie, 
de ruimtelijke visie voor de toekomst, hebben neerge
legd. Wat de architectenkeuze aangaat zetten we 
hoog in . We hebben al klinkende namen voor de 
bestaande gebouwen: Rudy Uytenhaak voor het Huis 
der Schoone Kunsten, Hans Ruijssenaars voor de bibli
otheek, Jeanne Dekkers voor de brandweerkazerne en 
Cees Dam voor de appartementen bij Orpheus. Een 
respectabel rijtje en ik denk dat we de kwaliteit die 
we daarmee hebben ingezet, willen doorzetten door 
het hele plan heen. Stedelijkheid kun je overigens niet 
ontwerpen. Je kunt alleen eigen voorwaarden schep
pen voor stedelijkheid. Een stadscentrum verschiet 
continu van kleur, en dat moet je mogelijk maken 
door functies en bestemmingen slechts globaal vast te 
leggen. Globaal in het bestemmen van functies, dus 
meerdere functies binnen bebouwingsvlakken moge
lijk maken, maar passend in een nauwkeurig vastge
legd stelsel van ruimtesoorten, waaronder straten, 
pleinen, rooilijnen en bebouwingshoogten. Deze ele
menten van de 'lange duur' gaan namelijk langer mee 
dan de hieraan grenzende functies. Missch ien moet je 
vooral vastleggen wat jenfet wilt hebben de rest vrij
laten . Met name de horeca vergt bijzondere zorg. In 
een bestemmingsplan kun je geen sluitingstijden vast
leggen. Maar wellicht, zo onderzoeken we nu aan de 
hand van ervaringen in andere steden, kunnen we 
een directe koppeling maken met een handhavingsre
geling waarin dat soort aspecten wordt geregeld. Zo 
zou je de differentiatie van het soort horeca in de stad 
kunnen regelen.' 
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Illustraties uit Beeldvisie Beekpark, 
gemeente Apeldoorn 
v.i.n.r.: 
Verkavelings- en bebouwingsschema 
Bebouwd - onbebouwd 1995 
Plangebied, situatie omstreeks 1975 

tekeningen: Bob Brobbel, Hilversum 
foto's: Ger van Leeuwen, Apeldoorn 
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Meppel in bedrijf 

Industriegebied Noord I en de te ontwikkelen lokatie Noord 11 . 

Bij de ontwikkeling van bedrij
venterreinen spelen economi
sche overwegingen een grote 
rol. De ruimtelijke inrichting is 
vaak rechtstreeks hiervan afge
leid, zonder dat is gezocht naar 
een eigen ruimtelijke betekenis 
van zo'n terrein. In Meppel is 
dat wel gebeurd. De landschap
pelijke elementen dienen als 
basis voor de inrichting van het 
bedrijven terrein Noord 11. In een 
programma van eisen werden 
deze landschappelijke elemen
ten vastgelegd en door het 
College van B en W bekrachtigd. 
Vervolgens werd een aantal 
stedenbouwkundige schets- . 
modellen gemaakt, waarvan 
de financiële consequenties 
werden berekend. Ook deze 
werden voorgelegd aan de 
politiek. Na de keuze van één 
model werd een stedenbouw
kundig plan opgesteld dat zal 
worden opgenomen in de 
Beschrijving in Hoofdlijnen van 
het globale bestemmingsplan. 
Meppel hanteert hiermee het 
stedefJbouwkundig plan, via het 
bestemmingsplan, als bindend 
kwaliteitsinstrument voor het 
bedrijven terrein. 

Economie versus landschap 
Ontwikkeling van bedrijventerreinen in eigen huis 
houden, dat was het uitgangspunt waarmee een 
ambtelijke projectgroep van de gemeente Meppel in 
1995 aan de slag ging. Op creatieve wijze werd 
gezocht naar een synthese tussen economische drijf
veren enerzijds en landschappelijke waarden ander
zijds. Door het in huis halen van een stedenbouwkun
dige, 4 jaar geleden, nam de gemeente zich voor 
enkele gebieden binnen de gemeentegrenzen zelf in 
te kleuren . De tweede fase van industrieterrein 
Noord is daarvan een voorbeeld. Dit plan wordt op 
niet al te lange termijn uitgevoerd. 
Voor zover bekend is Meppel één van de eerste 
gemeenten in Nederland die de inrichting en inpas
sing van het bedrijventerrein laat afhangen van het 
landschap waarin het komt te liggen. Door deze voor 
Meppel toch wel vrij nieuwe manier van werken aan 
inrichting van een gebied, is duidelijk geworden dat 
de identiteit van het gebied optimaal kan blijven. 
De grond in en rond de stad is schaars. Met een 
omvang van slechts 14 vierkante kilometer vormt 
Meppel een streekcentrum waar een royale regio 
haar werk, school, ontspanning en winkelgeneugten 
vindt. Door haar ligging aan de Drentse Hoofdvaart 
en het Meppeler Diep is er van oudsher industriële 
bedrijvigheid . De ligging van de stad aan de hoofd
vervoersassen A28 en A32 én aan de spoorwegen 
richting Groningen en Leeuwarden hebben een bij
drage geleverd aan de belangstelling voor vestiging 
in Meppel. 
Ontwikkeling is in Meppel continue. Bedrijven die 
zich eertijds in de binnenstad vestigden trekken thans 
naar de terreinen aan de rand van de stad. Goede 
voorbeelden daarvan zijn de farmaceutische en grafi
sche industrie. Deze kennen in Meppel een lange tra
ditie en zijn verplaatst vanuit de binnenstad naar het 
meest recent aangelegde industrieterrein Noord I. 
Wie de stad nadert ziet aan de skyline een verrassen
de combinatie van bedrijfspanden (ACM) en de stoere 
Meppeler toren. Zij lijken te strijden om de titel 'de 
hoogste'. Industrieterreinen zoals het aan de west
kant van de stad gelegen Oevers (A,B en C) en Oude 
Vaart zijn vol. In kwaliteit hebben zij een aantal jaren 

Hetty Arts 

foto: Sky Pictures, Goes 

geleden nog een belangrijke impuls gehad door een 
nieuwe brug over het Meppelerdiep en recentelijk 
een containeroverslag en een wachthaven. Hoog
waardige industrie en kantoorpanden vinden sinds 
enige jaren een plek op bedrijvenpark Blankenstein, 
geografisch gelegen tussen de oude stad en de 
nieuwbouwwijk Oosterboer en aan weerszijden 
begrenst door respectievelijk een spoorlijn en een 
snelweg. Passend bij de bestaande terreinen aan de 
westelijke stadskant wordt momenteel een gebied 
grotendeels als 'nat' industrieterrein ingericht, dat 
bereikbaar is voor schepen met een tonnage van 
maximaal 2000 ton. Het sinds 1990 geëxploiteerde 
bedrijventerrein Noord I herbergt lichte tot zware 
bedrijvigheid. 

Landschappelijke waarden als uitgangspunt 
Het plangebied Noord 11 ligt in het verlengde van 
Noord I. De twee delen worden gescheiden door De 
Oude Vaart, waar een recreatief fietspad langsloopt. 
Het water vormt voor Noord 11 de zuidgrens. Aan de 
noordkant van het gebied stroomt de Drentse Hoofd· 
vaart, die 's zomers een belangrijke vaarroute voor 
toeristen is en bekend staat als de 'Turfroute'. Tussen 
het plangebied en de buurgemeente Havelte ligt de 
spoorlijn tussen Leeuwarden en Zwolle. 
Het gebied is bijzonder door de aanwezigheid van 
een imposante voormalige vuilstort, bijna mooi door 
zijn groene aankleding, nuttig voor de politiehon
denvereniging die hier haar dieren traint, maar 
bedrieglijk door zijn binnenste, een erfenis uit tijden 
waarin men i ilog niet beter wist'. Fraai silhouet aan 
de noordzijde van het plan vormen drie kalkovens. 
Industrieel erfgoed, heden ten dage in gebruik als 
restaurant en mini-museum. Aan de ene kant geflan
keerd door de fraai aangekleede Paradijssluis, aan de 
andere zijde door een agrarisch bedrijf dat in de 
vakantietijd tevens logies verschaft aan kampeerders 
bij de boer. De ondernemer die de kalkovens exploi
teert heeft plannen om de ovens en omgeving nog 
aantrekkelijker te maken. In het model voor Noord 11 

wordt alvast rekening gehouden met een mogelijke 
verbinding voor voetgangers over de Drentse Hoofd
vaart ter hoogte van de ovens. Even verderop ligt een 



Zicht op de voormalige kalkovens vanaf het fietspad langs het Meppelerdiep. foto : Gerard Erkelens 

Joodse begraafplaats en een woonschepenhaven, 
lommerrijk afgeschermd van de Steenwijkerstraatweg 
die daar parallel aan de Drentse Hoofdvaart loopt. 
Een Drentse Hoofdvaart die juist ter hoogte van het 
plangebied en de bovengenoemde beeldbepalende 
elementen een wat grilliger karakter lijkt te hebben 
door inhammen en plassen. 

Projectgroep 
De ambtelijke projectgroep wilde rekening houden 
met de hiervoor beschreven landschappelijke elemen
ten. Deze punten werden door middel van een pro
gramma van eisen door het college van B en W 
gefiatteerd als belangrijke uitgangspunten voor ver
dere planvorming. Daarna is een publicatie over de 
verschillende locatiemodellen verschenen als basis 
voor het bestemmingsplan Noord I. Daarin is het ont
werp in de 'beschrijving op hoofdlijnen' en in de 
voorschriften vastgelegd. 
Het bleek mogelijk om aan de hand van de structuur
schets en een aantal principedetails de overeenkom
stige kostprijs te berekenen. Zo konden de financiële 
consequenties van een aantal alternatieve schetsmo
dellen snel inzichtelijk worden gemaakt. Door tevo
ren de uiteindelijke grondprijs te berekenen bleek 
het mogelijk om een flink deel groen in het plan op 
te nemen. Gefaseerde uitgifte van kavels en het daar
uit voortvloeiend renteverlies werd uiteraard ook 
meeberekend. De exploitatieduur is berekend op 15 
jaar, verdeeld in drie fasen van elk vijf jaar. De eerste 
uitgifte zal in 1998 plaatsvinden . 

De vijver centraal 
Gekozen is uiteindelijk voor het model dat rechts is 
afgebeeld. De bedrijven zullen ook binnen de verka
veling landschappelijk worden ingepast. Er wordt een 
centrale groene ruimte aangelegd met waterpartijen 
(tevens een bergingsvijver in verband met een dubbel 
rioleringsstelsel) ten behoeve van de waterhuishou
ding. Bij de aanleg van de vijverpartij moet ervoor 
worden gezorgd dat er geen schommelingen in de 
grondwaterstand plaatsvinden in verband met vervui
ling bij de voormalige stort. De vorm en de plaats van 
de vijver zijn bepalend voor een maximaal wijds en 

groen uitzicht vanuit de kalkovens. De vijver krijgt 
aan een zijde een ecologisch beplante oever. Het 
bedrijventerrein zal worden afgeschermd door 
opgaande beplantingsstroken. Deze dienen bij te dra
gen aan een goede landschappelijke inpassing door 
ze te integreren met de bestaande groen- en water
structuur van het gebied . De gemeente heeft een 
sterke voorkeur voor erfafscheidingen langs de 
bouwpercelen met beplanting, vooral in het gebied 
langs de 'groene zone' . 
Bij de verkaveling en de inrichting van het terrein is 
uitgegaan van verdeling in kleinschalige bedrijvig
heid met milieucategorie 1 tot en met 3 en een maxi
male bouwhoogte van 10 meter, en grootscha lige 
bedrijvigheid met milieucategorie 1 tot en met 4 en 
een maximale hoogte van 13 meter. De kleinere 
bedrijven zijn gedacht op kleinere kavels (met een 
diepte van circa 40 meter) langs de Drentse Hoofd
vaart, langs de centrale groene ruimte en het spoor. 
Voor de zwaardere bedrijvigheid is vestiging mogelijk 
in het centrale deel van het bedrijventerrein . Door de 
zonering is van te voren al duidelijk waar groepen 
met kleinere bedrijven gebouwd worden en waar 
grotere bedrijven verrijzen. Belangstellenden kunnen 
dan al een vrij goed beeld krijgen van het terrein 
waarop zij zich mogelijk gaan vestigen . In steden
bouwkundig opzicht wordt er gestreefd naar een 
samenhangend bebouwingsbeeld zodat de som der 
delen fraai oogt. 
Zonder twijfel moet de hoofdontsluiting van het 
gebied lopen via Noord I. Daar ligt een goede aan
sluiting op de provinciale weg N375, die een rechtst
reekse, volledige aansluiting heeft op de autosnel
weg A32. Over de Oude Vaart zal een nieuwe brug 
worden aangelegd. Die is nodig voor het zware ver
keer en wenselijk voor de kano-route die door de 
Oude Vaart loopt. 
Om het terrein nog verder te verfraaien wordt er 
ruimte vrijgelaten voor beeldende kunst. En een heel 
mooi gelegen plekje wordt vrijgehouden voor een 
bijzondere 'nog nader in te vullen' bestemming. Men 
wacht op een creatieve ondernemer! 
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Overzicht bedrijventerreinen rond Meppel 

Het gekozen plan voor industriegebied 
Noord 11 

tekeningen : Joanne C. Schröder 

Informatie 

Gemeente Meppel 
)oanne C. Schröder 
Postbus 501 
7940 AM Meppel 
tel. 0522-264444 

In oktober is bij de Delftse Universitaire Pers 
een studie verschenen van Dion Kooijman 
van het onderzoeksinstituut OTB in Delft. 
De studie gaat in op het stedenbouwkundig 
ontwerp, de projectontwikkeling en het 
ruimtelijk planningsproces bij de totstand
koming van kantorenparken. Uit cases blijkt 
o.a. dat het inschakelen van een steden
bouwkundige leidt tot een grotere diversi
teit van ontwerpen en een consistente uit
werking van het gekozen concept. 

Bedrijvenparken als ontwerp- en ontwikke
lingsopgave, Dion Kooijman, DUP Delft, 
ISBN 90-407-1316-2, prijs f. 55,00. 
Verkrijgbaar bij OTB, afdeling Voorlichting 
en Publiciteit, tel. 015-278696. 



De nota's 
Keuze voor kwaliteit is de 
naam van de nota architectuur-, 
monumenten- en welstandsbe
leid van de gemeente 
Maastricht. De conceptversie 
van deze nota werd eind 
september 1996 in het college 
van 8 en W behandeld en is 
daarna als discussiestuk een 
uitgebreide fnspraak- en infor
matieronde in gestuurd. De 
reacties zullen worden verwerkt 
in de definitieve nota die naar 
verwachting begin 1997 wordt 
vastgesteld in de Maastrichtse 
gemeenteraad. 
Maastricht ziet zijn architectuur
beleid als een diepte-investe
ring in de leefbaarheid van de 
stad, een argument dat onver
wacht actueel werd in het licht 
van de resultaten van het in 
november door de Nationale 
Woningraad gepresenteerde 
onderzoek naar de leefbaarheid 
in de Nederlandse steden. 

foto: Fotografie gemeente Maastricht 

Informatie 

De populaire samenvatting, het communica
tieplan en de nota zelf zijn verkrijgbaar bij: 
Gemeente Maastricht 
Sta dsba lie 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht 
tel. 043-3504300 

Maastricht steekt z'n nek uit José van Campen 

Communicatieplan 
Voor geïnteresseerden ligt er een vriendelijke brochu
re met de naam Keuze voor kwaliteit klaar bij de 
Stadsbalie van Maastricht. Want, zo stelt de gemeen
te Maastricht in het communicatieplan bij de architec
tuurnota: 'De architectuurnota is een interessant, 
maar lijvig boekwerk en niet toegankelijk voor een 
breed publiek. Een populaire samenvatting, rijk geïl
lustreerd, bevordert het leesgemak en houdt de aan
dacht vast.' Steeds vaker wordt de lancering van een 
architectuurnota door gemeenten zorgvuldig voorbe
reid en begeleid. In vorige krant van Architectuur 
Lokaal werd aangekondigd dat de gemeente Tilburg 
zijn hele nota bewerkt tot een toegankelijke publica
tie. De gemeente Maastricht heeft gekozen voor een 
populaire samenvatting van de nota. Deze populaire 
samenvatting is één van elementen uit het communi
catieplan voor de architectuurnota. Met dit communi
catieplan werkt Maastricht, wijs geworden door hefti
ge publieksreacties bij het experiment met een ver
nieuwende aanpak voor vrije-sectorkavels in de buurt 
Heugem Zuid/Oost, zorgvuldig aan een goede argu
mentatie en voorlichting. 
Voordat in dit artikel wordt ingegaan op de nota zelf 
is het de moeite waard het communicatieplan kort 
toe te lichten. Doel van het plan is, een draagvlak 
voor het architectuurbeleid te creëren. De communi
catie richt zich op de volgende doelgroepen: ambte
naren, raadsleden, monumenten- en welstandscom
missie, architeCten en stedenbouwkundigen, het loka
le architectuurcentrum (Topos), heemkundekringen, 
ondernemersverenigingen, centrummanagementlver
enigingen van eigenaren en beleggers, projectont
wikkelaars, woningcorporaties, overheden, particulie
ren/gebrui~ers/geïnteresseerden, onderwijs en 
(vak)pers. De gemeente zal voor deze doelgroepen 
discussiebijeenkomsten organiseren waarin de nota 
wordt gepresenteerd, steeds per doelgroep toege
spitst op voor hen relevante goede en slechte voor
beelden. Tegelijkertijd verschijnt in het huis-aan-huis
blad De Maaspost een reeks artikelen over architec
tuur waarin wordt ingegaan op concrete, voor een 
breed publiek herkenbare elementen. En om de aan
dacht voor architectuur vast te houden worden vijf 
instrumenten ingezet: stadswandelingen, een archi
tectuurcafé, een architectuurgids, exposities bij de 
Stadsbalie en een reeks van folders over regels en 
voorschriften die gelden voor het indienen van bouw
aanvragen. 
Het communicatieplan regelt ook de bestuurlijke pre
sentatie van de nota. De Maastrichtse nota is opge
steld door de Dienst Stadsontwikkeling & Grondza
ken, maar wordt gepresenteerd door de wethouders 
van (o.a.) stedelijke inrichting en (o.a.) volkshuisves
ting, stadsvernieuwing en cultuur. Dit in tegenstelling 
tot Ede en Den Haag, waar de wethouder van cultuur 
afwezig was bij het voortraject c.q. de presentatie 
(Architectuur Lokaal 13, pag. 10-11). 

Maastricht heeft een sluitend verhaal 
In de nota van Maastricht verdwijnt het -vaak kunst
matig aandoende- verschil tussen architectuur-, 
monumenten- en welstandsbeleid. Maastricht heeft 
een sluitend verhaal. De basis voor het ruimtelijk 
beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Maastricht 
1990-2000 uit 1992. Dit beleid is uitgewerkt in een 
groot aantal stedenbouwkundige plannen, bestem
mingsplannen en facetnota's over volkshuisvesting, 
verkeer, groen, milieu etc. Verder zijn er nog deelno
ta's over allerlei specifieke onderdelen van het archi
tectuur-, monumenten- en welstandsbeleid, bijvoor
beeld over reclame, terrassen en kleurgebruik. Wat 
ontbrak was een geactualiseerde en integrale beleids
nota, die op hoofdlijnen én op detailniveau richting
gevende uitspraken bevat over de vele aspecten van 
het architectuur-, monumenten- en welstandsbeleid. 

De architectuurnota vult dat gat en geeft een uitge
werkt monumenten- en welstandsbeleid: richtlijnen, 
toetsingscriteria, de werkwijze van de commissie, en 
een leidraad voor planbehandeling en beoordeling. 
In de bijlagen worden de richtlijnen gespecificeerd 
naar deelgebieden: het beschermd stadsgezicht en de 
buitenwijken. Ook een nieuwe Verordening op de 
Welstands-monumentencommissie is opgenomen als 
bijlage. 
De vaak uitvoerige beschrijvingen van de ruimtelijke 
details maken de vraag naar aansluiting bij de hogere 
schaalniveau's relevant. Daarvoor kan weer worden 
teruggegrepen op de Structuurvisie waarin met 
behulp van een richtinggevend stadsontwerp een 
kader wordt geboden voor de talloze grotere en klei
nere projecten. Het stadsontwerp heeft als thema 
'een compacte stad in een weids landschap' en zoekt 
naar evenwicht tussen functieversterking en behoud 
van de stedelijke open ruimte. Op basis van histo
risch-morfologische analyses en waardebepaling van 
bestaande structuren zijn in ontwerpstudies de ruim
telijke structuurverbeteringen op de diverse schaalni
veau's verkend . In deze studies is een relatie gelegd 
tussen 'architectonische stedebouw' en 'stedebouw
kundige architectuur'. De stedenbouw krijgt hierdoor 
een architectonische dimensie en de architectuur kan 
zich hierdoor laten inspireren door de stedenbouw. 
Het Maastrichtse architectuur-, monumenten en wel
standsbeleid is op deze wijze ingebed in wat de 
gemeente zelf een 'stadscultureel kader' noemt. 

Architectuurbeleid als diepte-investering in de 
leefbaarheid 
Voor velen behoort Maastricht nu al tot één van de 
mooiste steden van Nederland. Toch is het behouden 
van het waardevolle niet de enige doelstelling van 
het kwaliteitsbeleid van Maastricht. Daarnaast wordt 
heel nadrukkelijk het doel gesteld om de stad te ver
nieuwen met een eigentijdse architectuur die past in 
de culturele identiteit van Maastricht. En dat gaat 
uiteraard veel verder dan beeldkwaliteit. De nota 
stelt dan ook: 'Het beeld van de architectuur wordt 
hierbij beschouwd als uitkomst en niet als doelstelling 
van de architectonische expressie. Gebouwen die 
geconcipieerd worden omwille van alleen het beeld
effect (vormwil) missen immers elk belang.' Het is 
overigens opmerkelijk dat de gemeente desondanks 
blijft geloven in het beeldkwaliteitplan en dit in 
dezelfde nota aanprijst als instrument om (de com
municatie over) de transformatie van de gebouwde 
omgeving te begeleiden. 
Maastricht zoekt ook voor de alledaagse opgaven 
naar een avontuurlijke tegenstroom en refereert daar
bij aan wat de architectuur vermag: 'verbazing, ver
wondering en waardering opwekken over de vormge
ving van de stad, over de schoonheid van gebouw, 
constructie, kleur, licht en ruimte.' De stad mag geen 
openlucht museum worden maar moet juist ruimte te 
bieden aan het 'beste wat generaties bezielt'. Alleen 
dat kan de confrontatie aan met de kwaliteit die in 
Maastricht al zo nadrukkelijk aanwezig is. 
AI met al geeft Maastricht met deze nota het wezen
lijk belang aan van een gemeentelijk architectuurbe
leid: het levert kwalitatieve groei op van de bestaan
de stad en van toekomstige nieuwe stadsdelen en is 
een diepte-investering in de leefbaarheid van de stad. 
En getuige het motto van de nota is de gemeente 
daarbij kennelijk wel bereid zijn nek uit te steken: 
'Elke ware schepping (of ze in den vorm van uitvin
ding, gebouw, schilderij, dans of muziek verschijnt) 
verandert het inzicht, de eischen en de behoeften van 
den tijd en komt in botsing met nog heerschende 
eischen en behoeften uit vorige perioden. Een schep
ping moet dus de plaats veroveren in plaats van te 
beantwoorden aan de geldende eischen en de nood
zakelijkheid' (G. Rietveld in De Stijl, 1927). 



Gemeenten en schoolgebouwen 

Faculteit Economie en Management, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Mecanoo Architecten, 1995. 
foto: Hans Heydeman 

De gemeenten in Nederland zijn momenteel druk 
doende een huisvestingsbeleid voor de scholen op te 
stellen, gekoppeld aan een verordening waarin nade
re voorschriften worden gegeven over de planning en 
financiering . Die activiteiten vloeien voort uit de 
decentralisatie van het huisvestingsbeleid voor 
schoolgebouwen . Schoolbesturen en gemeenten krij
gen nu rechtstreeks en veel meer dan in het verleden 
te maken met beslissingen over de scholenbouw. Het 
schoolbestuur is opdrachtgever (bouwheer) en over
legpartner voor de gemeente. De gemeente beheert 
het budget en heeft de beleidsverantwoordelijkheid. 
Via het gemeentefonds krijgt de gemeente een bud
get voor het huisvestingsbeleid, op basis van het aan
tal leerlingen dat in een gemeente naar school gaat. 
De onderwijshuisvestingsgelden worden niet geoor
merkt, wat betekent dat de gemeenten de vrijheid 
hebben het geld te besteden mits ze voldoen aan de 
inspanningsverplichting tot het bieden van goede 
huisvesting. 
Met de decentralisatie van het rijksbudget voor scho
lenbouw naar de gemeenten is ook de vaste koppe
ling tussen scholenbouw en kunstopdrachten verval
len. In Pantser of ruggengraat. cultuurnota 1997-2000 
wordt voorgesteld om een deel van het budget van 
de 1 %-regeling voor beeldende kunstopdrachten 
naar de Mondriaan Stichting te verschuiven . Op basis 
van de 'tijdelijke regeling voor financiële ondersteu
ning van kunstprojecten in het onderwijs' kunnen 
gemeenten een bijdrage vragen vragen tot maximaal 
80 procent van de totale kosten van een kunstop
dracht. Staatssecretaris Nuis 'verwacht aldus gemeen
ten te kunnen aanzetten de eenprocentregeling te 
blijven gebruiken'. 
Naast decentralisatie vindt ook deregulering plaats. 
Landelijke normen voor verdeling van budgetten 
worden afgeschaft. De bouwvoorschriften worden 
eveneens gedereguleerd. Het Bouwbesluit voor 
onderwijsgebouwen betekent een overgang van 
functionele eisen naar prestatie eisen, zoals in andere 
sectoren al eerder was ingevoerd. 
Het huisvestingsbeleid van scholen zal door deze 
decentralisatie en deregulering veel meer dan vroe
ger lokaal maatwerk zijn . Dat is niet alleen van 
belang voor het functioneren van scholelI ze lf maar 
ook voor de ruimtelijke betekenis van scholen en 
schoolgebouwen. De locatiekeuze, de stedenbouw
kundige betekenis en de architectonische uitstraling 
zullen in het lokale huisvestingsbeleid voor scholen 
een rol kunnen spelen . Andersom kunnen schoolge-

bouwen worden ingezet als 'voorbeeldprojecten' in 
een lokaal architectuurbeleid . 

Gemeenten kunnen zich deze w inter op verschillende 
fronten oriënteren op de scholenbouw. 

Op 12 december werd de scholenbouwprijs uitgereikt 
door staatssecretaris Netelenbos. De prijs was dit jaar 
gericht op het voortgezet onderwijs. Winnaar van de 
prijs werd het schoolbestuur van het Isala College te 
Si lvolde, ontworpen door Mecanoo Architecten . Een 
eervolle vermelding ging naar de gemeene Hellevoet
sluis als opdrachtgever van GSG Hellevoetsluis, ont
worpen door Ir. A. Bonnema b.i . Bureau voor Archi 
tectuur en Ruimtelijke Ordening BV. Ter gelegenheid 
van de prijsuitrijking werd het boek Scholenbouwprijs . 
1996 gepresenteerd. 

De tentoonstelling Nederland naar school- Twee eeu
wen bouwen voor een veranderend onderwijs in het 
Nederlands Architectuurinstituut geeft, samen met 
het gelijktijdig uitgebrachte boek antwoord op de 
vraag: waar ging Nederland naar school de afgelopen 
200 jaar. De tentoonstelling geeft met tekeningen, 
foto's en klankbeelden een overzicht van gebouwen 
voor kleuter-, lager en voortgezet onderwijs van 1800 
tot 2000. 

De Nationale Onderwijstentoonstelling van 21 tlm 25 
januari 1997 in de Jaarbeurs in Utrecht is veel meer 
gericht op het onderwijs zelf (Iesmaterialen en 
methoden etc.) maar besteedt ook aandacht aan de 
schoolgebouwen waarin die materialen worden 
gebruikt. 

Het blad Schooldomein van het ICS, dat naar alle 
schoolbesturen in Nederland wordt gezonden heeft 
een vaste rubriek gewijd aan de architectuur van 
schoolgebouwen. 

En de STARO tenslotte heeft een nieuw ledenpresen
tatieboek Visies op schoolgebouwen, ontwerpers en 
gebruikers in beeld. Naast de bureaupresentaties zijn 
in dit boek ook interviews opgenomen met betrokke
nen: leerlingen vertellen wat ze slecht of juist 'cool' 
vinden in hun school, ouders gaan in op de betrok
kenheid bij de bouw van een school, schoolbestuur
ders leggen uit op welke wijze onderwijskundige 
principes bouwkundig worden vertaald. 
(red .) 
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Informatie 

De tentoonstelling Nederland naar school -
Twee eeuwen bouwen voor een verande
rend onderwijs is van 13 december 1996 
tot en met 2 maart 1997 te zien in het: 
Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4401200 
openingstijden: dinsdag tot en met 
zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 
11.00 - 17.00 uur 

De publicatie Nederland naar school -
Twee eeuwen bouwen voor een verande
rend onderwijs staat onder eindredactie 
van Tjeerd Boersma en Ton Verstegen, 
bevat 256 pagina's en kost f. 65,00 
(ISBN 90-5662-021-5). Het boek wordt 
uitgegeven door: 
NAi uitgevers 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4401200 

De publicatie Scholenbouwprijs 1996 geeft 
de bevindingen van de jury van de Scholen
bouwprijs weer eb bevat documentatie van 
de prijswinnaar en de eervolle vermelding. 
Het boek kost f. 39,50 en wordt uitgegeven 
door: 
Informatie- en adviesCentrum School
accomodaties (lCS) 
Postbus 282 
2800 AG Gouda 
tel. 0182-575200 

Stichting Architekten Research Onderwijs
gebouwen (STARO) 
Keizersgracht 31 
1016 EE Amsterdam 
tel. 020-5553666 

Mondriaan Stichting 
Jacob Obrechtstraat 56 
1071 KN Amsterdam 
tel. 020-6762032 



Euregionale Ontwerpprijs 1996 Vo/mar De/heij 

PROTO TYPE 001 / sector G - west 11 

Ra lf Wittner (Aken), Aquarium, Köln Donaid Nijssen (Diepenbeek), Eadem sed aliter, Genk. Winnaar MECC-BNA-Prijs 

Els Hannes (Diepen beek), Pluriforum, Genk 



Dorit Haubold (Aken), Literaturhaus, Köln . Winnaar Prijs van de Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

Carsten Venus (Aken), I.CE. Bahr)hof, Dortmund 
Marika Bleux (Diepen beek), Educatorium, Genk 

Op 21 november werd in de Aula van de 
Rheinisch-Westfälische Technische Hoch
schule in Aken voor de zesde keer de Eure
gionale Ontwerpprijs uitgereikt voor de 
twee beste afstudeerprojecten van het 
afgelopen studiejaar van de architectuurop
leidingen in de Euregio Maas-Rijn, te weten 
opleidingen in Maastricht (Academie van 
Bouwkunst), Diepenbeek (Provinciale Hoge
school Limburg), Luik (Institut d'Architectu
re Saint-Luc de Walonie Liege) en Aken 
(Rheinisch-Westfälische Technische Hoch
schule Aachen) . 
Deze prijs is een gezamenlijk initiatief uit 
1991 van het Maastrichts Expositie & Con
gres Centrum MECC en de Kring Zuid-Lim
burg van de BNA. Het doel van de prijs is 
grensoverschrijdend een stimulerende bij
drage te leveren in de kwaliteit van de 
architectuuropleidingen . De organisatie van 
de prijs en de bijbehorende expositie was 
bij de eerste vier edities in handen van het 
MECC Maastricht en nadrukkelijk gekop
peld aan de jaarlijkse BouwMECC, een beurs 
voor de totale bouwsector. 

Vanaf 1995 is de organisatie overgedragen 
aan het Vitruvianum, het studiecentrum 
voor architectuur in Heerlen. Tot die tijd 
bestond de Eureg ionale Ontwer.pprijs uit 
twee prijzen: de MECC-prijs van f 5.000 en 
de BNA-prijs van f 3.500, en werden de kos
ten van de organisatie volledig door het 
MECC Maastricht gedragen. Omdat het 
MECC besloten heeft een tweejaarlijkse 
bouwmarkt te organiseren, zal de prijs in de 
tussenliggende jaren in Aken, Luik of Die
pen beek (Hasselt) roulerend plaatsvinden. 
De uitrêiking en expositie vonden dit jaar in 
Aken plaats, wat mogelijk werd gemaakt 
met financiële bijdragen van de Architek
tenkammer Nordrhein-Westfalen, het MECC 
Maastricht, de BNA Kring Zuid-Limburg en 
TERCA Baksteen, en met facilitaire steun 
van de RWTH. De Euregionale Ontwerp prijs 
1996 bestond derhalve uit de Preis der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
(f 5.000) en de MECC-BNA-prijs (f 3.500). 
Een jury, bestaande uit docenten van deel
nemende instituten en onder leiding van 
een onafhankelijke juryvoorzitter, selecteer
de uit 26 projecten. Prijzen werden toege
kend aan Dorit Haubold (Aken) en Donaid 
Nijssen (Diepen beek) . Dorit Haubold ont
ving de prijs voor een ontwerp van een 
Literaturhaus Köln, dat uitblonk vanwege 
een sterk architectonisch en stedenbouw
kundig concept; Nijssen voor een ontwerp 
van een innovatief woonproject in Genk. 

Met de geslaagde poging om de Architek
tenkammer Nordrhein-Westfalen voor 1996 
te interesseren voor een bijdrage aan de 
Ontwerpprijs, is door het Vitruvianum een 
begin gemaakt met het opzetten van een 
breed gedragen grensoverschrijdende 
financiering en participatie (architectuurop
leidingen, provincies, vakorganisaties en het 
bedrijfsleven in de Euregio Maas-Rijn) die in 
de nabije toekomst moet leiden tot uitbrei
ding met een project- en een oeuvre-prijs. 
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foto's: Vitruvianum, Heerlen 

Informatie 

Het juryrapport van de Euregiona/e 
Ontwerpprijs 1996 is kosteloos verkrijgbaar 
bij het Vitruvianum. 

Vitruvianum 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045-5604404/4588 
fax 045-5604579 



D3BN-donatie aan Architectuur lokaal 

In 1996 heeft D3BN Civiel Ingenieurs zijn tachtigjarig 
jubileum gevierd. Op het jubileumsymposium, dat 
begin dit jaar werd gehouden in het Congrescentrum 
Den Haag, heeft D3BN aan de genodigden voorge
steld om hen, die het jubilerende bureau met een 
cadeau wilden verblijden, een gift te doen ten gunste 
van Architectuur Lokaal. Elke gift is door D3BN 
verdubbeld, hetgeen heeft geresulteerd in een dona
tie van f . 15.000,00, welke op 25 november door 
ir. J. Buijs van D3BN (rechts op de foto) is overhandigd 
aan de voorzitter van Architectuur Lokaal, dr P.G.J. 
Zelissen, tevens burgemeester van Grave (links). De 
overdracht vond plaats op een passende lokatie: bij 
het onlangs opgeleverde woningbouwproject Infir
merie, naar ontwerp van de Brits-Zweedse architect 
Ralph Erskine, dat deel uitmaakt van de vernieuwing 
van de historische stadskern. foto: Jan Smeets 

Lokale Architectuurcentra 

ALKMAAR, AIA 
lody Trap 
Kooltuin 8 
1811 MG Alkmaar 
tel. 072-5116421 

ALMERE, CASLA 
Brecht van Hulten 
Markt 110 
1354 BA Almere 
tel. 036-5386842 
fax 036-5386164 
e-mail : casla@almere.flnet.nl 

AMERSFOORT, Architectuurcafé 
Gerda Brethouwer, Jan Schoutrop 
De Zonnehof, Postbus 699 
3800 AR Amersfoort 
tel. 033-4633034 
fax 033-4652691 

AMSTERDAM, ARCAM 
Maarten Kloos, Jeanine van Pinxteren 
Waterlooplein 211 -213 
1011 PG Amsterdam 
tel. 020-6204878 
fax 020-6385598 
e-mail : arcam@arcam.bwk.ahk.nl 

ARNHEMINIJMEGEN, ACAN 
Apvan 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 Zand poort 12 
7411 GE Deventer 
tel. 0570-616838 
fax 0570-619144 

DIEPENHEIM, Kunstvereniging 
Joop Hoogeveen, Harrie t en Dam 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
t el. 0547-352143 
f ax 0547-352225 

EDE, gemeente 
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 040-245381~ 

ENSCHEDE/HENGELO/ ALMEO, 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 

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 

HilVERSUM, Dudokcentrum 
Cor van de Vaarst 
Gemeente Hilversum, afd. RO 
Postbus 9900 
1201 GM Hilversum 
tel. 035-6292321 

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@compuserv.com 

ROTTERDAM, RKS 
Anne-Mie Devolder 
Mauritsweg 35 
3012 JT Rotterdam 
tel. 010-4141666 
fax 010-4135195 
e-mail: rks@rks.nl 

SITTARD, gemeente 
Peter Geerts 
Gemeente Sittard, afd. ROV 
Postbus 18 
6130 AA 5ittard 
tel. 046-4596755 

TilBURG, CAST 
Aart Oxenaar 
Dunantstraat 1 
5017 KC Tilburg 
tel. 013-5841010 
fax 013-5841020 

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

ZWOllE, ZAP 
Gerard van der Belt 
Postbus 1187 
8001 BD Zwolle 
tel. 038-4224005 
fax 038-4211676 

coördinatie OLA 

Architectuur lokaal 
Cilly Jansen 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4369000 
fax 010-4362234 
e-mail: arch.lokaal@pi.net 



het initiatief aan de lokale overheid 

e e 

Op 14 november heeft de eerste manifestatie van ORG plaatsgevonden in het Nederlands Architectuur
instituut. De belangstelling van vertegenwoordigers uit meer dan tachtig gemeenten (meer dan één op 
de acht), werd door Architectuur Lokaal-voorzitter P. Zelissen verrassend en bemoedigend genoemd. 
Het betekende volgens Zelissen dat het aangesneden onderwerp, professionalisering van gemeentelijk 
architectuurbeleid, actueel is en leeft. Hij hoopte dan ook dat de Tweede Kamer zich daarvan goed 
bewust zou zijn bij de behandeling van de architectuurnota die (na het ter perse gaan van deze krant) 
op 2 december zou plaatsvinden. Ook merkte Zelissen op dat de brede maatschappelijke en culturele 
benadering van het architectuurbeleid zijn weerslag vond de grote verscheidenheid in functies die de 
andere dan gemeentelijke deelnemers aan ORG vertegenwoordigden: er waren ook vele medewerkers 
van regionale en nationale overheden, ontwerpersorganisaties en culturele organisaties aanwezig, 
evenals ontwerpers en marktpartijen. 

ORG is een gezamenlijk initiatief van Architectuur 
Lokaal, Europan Nederland, het Nederlands Architec
tuurinstituut en het Stimuleringsfonds voor Architec
tuur. Met ORG spannen deze instellingen zich in voor 
een lokaal architectuurbeleid waarin rekening wordt 
gehouden met de specifieke ruimtelijke en culturele 
identiteit van Nederlandse gemeenten, waarbij zou 
een geïntegreerde visie op stedenbouw vanzelfspre
kend zou moeten zijn. Zelissen achtte dit juist op 
lokaal niveau van groot belang, omdat het de 
gemeenten zijn die het heft in handen zouden moe
ten nemen: 'Rijk en provincie sturen op de grote lijn 
maar juist de lokale overheid kan een allesbepalende 
stem hebben in de vormgeving van de gebouwde 
omgeving. En zij moet die stem ook laten horen, 
want waar de vrije marktwerking vaak ongecontro
leerd haar werk doet, loopt de leefbaarheid van de 
openbare ruimte door een zeer eenzijdige benade
ring kans het onderspit te delven. Naar mijn mening 
is het dan ook met name de lokale overheid die ini
tiatief moet behouden bij de concretisering van de 
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. 
Dát is de opgaaf waar huidige en toekomstige 
gemeentebesturen voor staan en waar het bij ORG 
over zal gaan. Kwaliteit is naar mijn mening gelijk 
aan de ambitie, zaken die met elkaar te maken heb
ben in samenhang te houden of weer in samenhang 
te brengen en niet te capituleren voor de gemak
zuchtige, technocratische benadering het fragmenta
rische of de waan van de dag te laten prevaleren'. 

In het eerste ORG-debat stonden de ambities van het 
lokale bestuur bij het gemeentelijk opdrachtgever-

schap centraal, en kwam vooral aan de orde hoe dit 
opdrachtgeverschap zowel bestuurlijk als inhoudelijk 
georganiseerd kan worden. Zelissen: 'Ambities van 
verantwoordelijke gemeentebestuurders kunnen 
nooit hoog genoeg zijn, maar de ORGanisatie om ze 
te verwerkelijken moet van een even hoog ambitie
niveau zijn' . Het debat borduurde voort op de voor
stellen van Dirk Sijmons, landschapsarchitect en, in 
opdracht van Architectuur Lokaal, onderzoeker naar 
concrete mogelijkheden voor verbetering van het 
gemeentelijk opdrachtgeverschap. Vijftien gemeen
ten uit alle hoeken van Nederland reageerden, onder 
helde~· en kritisch voorzitterschap van Bert van Meg
gelen, vanuit de dagelijkse praktijk op het realiteits
gehalte en de bruikbaarheid van de voorstellen. Hun 
reacties zullen worden betrokken in het eindrapport 
van Sijmons, dat wordt voorgelegd aan het Platform 
van Architectuur Lokaal. Daaraan nemen, behalve de 
andere initiatiefnemers van ORG ook de beroepsor
ganisaties van ontwerpers, de welstand, monumen
tenzorg, het NIROV en Archiprix deel, evenals de 
betrokken ministeries. Tevens zullen vertegenwoordi
gers van marktpatijen om hun reactie worden 
gevraagd. Het bestuur van Architectuur Lokaal zal 
vervolgens besluiten over de uitvoering van de voor
stellen . 
Aansluitend op dit debat werd onder leiding van P. 
Dordregter (VNG) gesproken over De architectuur van 
de ruimte, de nieuwe architectuurnota van het rijk. 
Daarbij werden de ambities van het rijk voor de 
komende vier jaar vergeleken met die van de 
gemeenten. 
(red). 
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Informatie 

ORG is een gezamenlijk initiatief van Archi
tectuur Lokaal, Europan, Stimuleringsfonds 
voor Architectuur en Nederlands Architec
tuurinstituut en wordt gecoördineerd door 
Architectuur Lokaal. De initiatiefnemers 
brengen in januari volgend jaar een publi
catie over de beide debatten van 14 novem
ber j .l. uit, die aan de deelnemers aan ORG 
wordt gezonden en door anderen kan wor
den besteld. De publicatie is verkrijgbaar 
door overmaking van f. 10,00 op Postbank 
nummer 4922904 t.n. v. Architectuur Lokaal, 
Rotterdam O. V.l/. verslag ORG. 

ORG 
pla Architectuur Lokaal 
Museumpark 25 
3015 CB Ro tterdam 
tel. 010-4369000 



Stimuleringsfonds voor Architectuur: 
vijfde en zesde ronde 1996 Simone Rots 

In de vijfde en zesde ronde van dit jaar zijn 57 aanvragen ingediend. Daarvan 
zijn er 36 gehonoreerd voor een totaalbedrag van f 1.968.032,00. Een overzicht 
van de gehonoreerde aanvragen volgt hieronder, waarbij de aanvragen zijn 
ingedeeld naar een aantal thematische aspecten, die aangeven in welk kader 
het Stimuleringsfonds voor Architectuur deze projecten van belang acht. 

Stadsontwikkeling en de stedenbouwkundige discipline: VIN EX-beleid 
en de kwaliteit van ontwerpen voor grote bouwlokaties 
- NAi Uitgevers geeft voorjaar 1997 de publicatie 'Op zoek naar een nieu
we openbaarheid' uit. Dit boek laat het resultaat zien van een project dat 
probeert inzicht te verstrekken en handvatten te bieden aan degenen die 
zich in de praktijk geconfronteerd zien met de opgave de openbare ruim
te vorm te geven. Dit zijn uiteraard architecten en stedenbouwers, maar 
ook overheden, instellingen en bedrijven die als opdrachtgever en beheer
der een verantwoordelijkheid hebben op dit gebied . 
- Projectbureau leidsche Rijn heeft in augustus van dit jaar zijn ontwikke
lingsvisie voor leidsche Rijn Utrecht getoetst en uitgewerkt. Naar Ameri
kaans voorbeeld heeft het Projectbureau 'Charettes' georganiseerd: een 
schetsworkshop, waarin teams van deskundigen gedurende een week 
intensief samenwerken en hun kennis en creativiteit bundelen· rond het 
ontwikkelingsplan voor leidsche Rijn . Drie groepen onder leiding van Rob 
Krier, Maarten Schmidt en Edwin Santhagens hebben drie deelgebieden 
uitgewerkt en hun ideeën en voorstellen t ijdens een slotbijeenkomst gepre
senteerd. In de publicatie wil het projectbureau de aandacht vestigen op 
de gehanteerde werkwijze en op de uitkomsten van de Charettes. 
- De publicatie 'Nederlandse stedenbouw in de twintigste eeuw' die wordt 
uitgegeven door NAi Uitgevers, kan gezien worden als een vervolg op 
'Nederlandse Architectuur in de twintigste eeuw' van Hans Ibelings. In de 
publicatie wordt door dezelfde auteur een aantrekkelijk overzicht gege
ven van de voornaamste ontwikkelingen in de Nederlandse stedenbouw, 
als een introductie op een onderwerp dat veel meer nog dan architectuur, 
voor niet-ingewijden onbekend terrein is. De publicatie verschijnt decem
ber 1996. 

De historische context bij actuele ontwerpopgaven 
- In opdracht van het Gilde van Werkgebouwen aan het IJ is een inventari
satie gemaakt van zes industriële monumenten aan het IJ uit de 19de en 
20ste eeuw, die in hergebruik zijn genomen. De zes haven panden zijn bestu
deerd op hun architectonische kwaliteiten en hun culturele, economische 
en politieke uitstraling. Vervolgens zijn de gebouwen afgezet tegen voor
beelden van hergebruikte havenpanden in tien Noord-West Europese ste
den. Hiermee wil het gilde aantonen dat de havenpanden een ideale voe
dingsbodem zijn voor fijnmazige hergebruik door midden- en kleinbedrijf 
en kunsten- en ambtenaren sector. Met de publicatie van de onderzoeks
resultaten wordt een beter inzicht verschaft in de waarde die het specifie
ke hergebruik van de havenpanden heeft op lokaal niveau in Amsterdam, 
maar ook internationaal niveau. 
- De Amsterdamse Raad voor Monumentenzorg, wil het jaar van het Indus
trieel Erfgoed aangrijpen om deze categorie van monumenten onder de 
aandacht te brengen van zowel het gemeentelijk apparaat als het grote 
publiek. In het kader hiervan wordt de publicatie 'Ongekend Industrieel 
Erfgoed' uitgegeven. De uitgave, die december 1996 verschijnt, behandelt 
het industrieel erfgoed als materiële neerslag van het moderniseringspro
ces van de samenleving tussen 1850-1960 in al zijn facetten, van putdek
se ls van de waterleiding tot de kapconstructie van Carré en de Oranjes lui
zen. 
- Woningstichting ECW Emmen geeft met het project, 'Emmen Revisited', 
een gerichte impu ls aan een te ontwikke len integraal Plan van Aanpak 
voor de naoorlogse wijken van Emmen. De gemeente Emmen heeft het 
voornemen om in het kader van de VIN EX-operatie voor het jaar 2015 
10.000 nieuwe woningen te bouwen. Herwaardering van de (woon)kwa
liteiten van de bestaande wijken is derhalve zeer urgent. Het project bestaat 
uit een (ontwerp)onderzoek naar de kenmerken en kwal iteiten, de pro
blemen voor ingrepen en het perspectief van de naoorlogse wijken Angels
lo, Emmerhout en Bargeres. Inmiddels is de inventarisatiefase en de for
mulering van de problematiek en de (ontwerp)opgaven voor de wijken 
afgerond . Het ontwerponderzoek is gaande, de resultaten daarvan zullen 
in juni 1997 in een publicatie en tentoonstelling worden gepresenteerd. 

Milieubeleidsuitgangspunten in de bouwpraktijk 
- De vereniging VIBA organ iseerde in oktober 1996 het congres 'Bouwen 
verder dan duurzaam'. Op dit congres werden door de verschi llende disci
plines de ontwikkelingen op de deelgeb ieden van duurzaam bouwen en 
wonen aan de orde gesteld. De VIBA wilde zo haar afgelopen twee decen
nia opgedane expertise op het gebied van duurzaam bouwen en wonen 
onder de aandacht van een bredere doelgroep, met name diverse overhe
den, architecten, aannemers, toe leveranciers en beleidsmakers bekend 
maken. 
- Door opMAAT bureau voor architectuur en mi l ieukundig onderzoek 

wordt onderzoek gedaan naar 'Het integreren van natuur en techniek in 
de vormgeving van stedelijk water'. Doel daarvan is aan te tonen dat vorm
geving bij uitstek het middel is om te komen tot een synthese tussen natuur
behoud en de voor de geïndustrialiseerde samenleving noodzakelijke tech
niek. Het resultaat moet een bundeling van basisinformatie opleveren en 
een projectenoverzicht bieden, zodat het stedelijk waterbeheer in een bre
der kader wordt geplaatst. Het eindresultaat is bedoeld ontwerpers te inspi
reren tot creatieve processen . 
- In 1994 is The International lnstitute for the Urban Environment gestart 
met het project 'The Resourceful City; examples of good practise in Euro
pe' . De aanvankelijke opzet van het project betrof een beschrijving van de 
milieuproblemen die samenhangen met de stedelijke ontwikkeling in Euro
pa. Inmiddels is deze opzet losgelaten en wordt minder uitgegaan van de 
sombere milieuproblematiek. Nu worden de mogelijkheden en de kansen 
om juist in stedelijke gebieden efficiënt om te gaan met 'resources' als ruim
te, water, materialen en energie benadrukt. Inzicht in de 'flow of resour
ces' kan inspireren tot hoogwaardige architectuur. 

Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijk architectuurbeleid; het 
bevorderen van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap in de 
bouwnijverheid 
- Het Centrum voor Architectuur en Stede bouw Tilburg organiseert vanaf 
het najaar 1996 tot het voorjaar 1997 de tentoonstelling 'Stadsvorm Til
burg', waarin de resultaten van het historisch-morfologisch onderzoek van 
de gemeente Tilburg - in het kader van het architectuurbeleidsplan ver
richt - onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht. 
- De Gemeente Assen wil met 'Stadslandschap Assen' de kwaliteitsdiscus
sie rond de ontwikkeling van nieuwe stedenbouwkundige visies met 
betrekking tot kwaliteit van de binnenstad van Assen, de rand van de stad 
en het stadsgewest Assen-Groningen aan de orde stellen. Het totaalpro
ject, dat in samenwerking met het de Wetenschappelijke Commissie van 
het Keuningcongres is ontwikkeld, bestaat uit een congres, pIanontwer
pen, referaten en publicaties. 
- De Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam ontwikkelt een beeldkwali
teitplan om de ruimtelijke- en beeldkwaliteit van het nieuw te ontwikke
len woongebied IJburg te waarborgen . Het gaat daarbij in de eerste plaats 
om het bepalen van de identiteit van het gebied, dat karakteristiek is door 
de bijzondere ligging in het water. Daarna wordt een visie ontwikkeld over 
de wijze waarop de beeldkwaliteit gedurende het gehele proces gestalte 
moet krijgen, resulterend in het beeldkwaliteitplan voor het gehele gebied. 

Nieuwe opgaven in de sfeer van infrastructuur en landschapsontwerp 
- De Gemeente Den Haag viert in 1998 haar 750-jarig bestaan . Naar aan· 
leiding daarvan heeft het gemeentebestuur zich onder meer ten doel 
gesteld het Zuiderpark te vernieuwen cq. op te knappen . De Gemeente 
Den Haag organiseerde in september 1996 'De Zuiderparkconferentie', 
bestaande uit de Doorenboslezing en een conferentie, waarop de toe
komstige ontwerpopgave voor het stadspark centraal stond. landschaps· 
architecte Ank Bleeker is aangetrokken om het masterplan voor de aan· 
pak van dit Vo lkspark te ontwikkelen . De renovatie en gedeeltelijke recon· 
structie voor het Zuiderpark in Den Haag wordt als voorbeeld gebruikt om 
de aanpak van dergelijke volksparken onder de aandacht te brengen. 
- CHORA, institute of architecture and urbanism gaat de resultaten van tien 
jaar onderzoek publiceren in de uitgave 'The skin of the earth'. De publi
catie handelt over dynamische ruimtes en architectonische verbeelding en 
bestaat enerzijds uit een aantal architectonische onderzoeksprojecten in 
modelvorm omtrent het thema skin of the earth en anderzijds uit beschou· 
wende teksten die het denken over complexe stedelijke situaties aan de 
hand van materiële en fys ische modellen presenteren . 
- De resultaten van het onderzoek 'Een halve eeuw landschapsbouw bin· 
nen landinrichting' worden door Uitgeverij Blauwdruk in de publicatie 
'landschapsbouw binnen landinrichting' gepresenteerd. De vakdiscipline 
van de landschapsarchitectuur is relatief jong en kent een smalle historisch
wetenschappelijke basis. Met dit onderzoek naar de rol van de land
schapsbouw binnen de ruilverkavel ing en de landinrichting in de 20e eeuw 
in Nederland wil de aanvrager dit thema onder de aandacht brengen van 
een bredere groep vakgenoten en geïnteresseerden. 
- Op initiatief van de BNS, de NVTl, de BNP en het NIROV is de Stichting 
De Nieuwe Kaart van Nederland opgericht, welke zich tot doel heeft 
gesteld de ontwerpprojecten van Nederland tot 2005 in kaart te brengen 
en het openbare debat hierover te organiseren . De ruimtelijke plannen op 
landelijk, regionaal, lokaa l niveau, waarbij het ruimtebeslag van nu te voor
ziene toekomstige ontwikkelingen, worden naast elkaar en over elkaar 



heen (digitaal) in kaart gebracht, zodat een totaalbeeld ontstaat van de 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in de komende decennia . Het pro
ject 'De Nieuwe Kaartvan Nederland', bestaat uit drie onderdelen: de kaart, 
een manifestatie en een atlas. De kaart zal op de manifestatie op 20 maart 
1997 door de betrokken ontwerpers worden toegelicht, waarna een publi
catie over het gehele project zal verschijnen . 
. Ook in jaargang 1997 van het tijdschrift 'Blauwe Kamer profiel', dat door 
Stichting Lijn in Landschap wordt uitgegeven, komen de actuele kwesties 
en documentatie van opgaven op het gebied van landschapsarchitectuur 
en stedenbouw aan bod. Het tijdschrift r icht zich op interactie tussen die 
disciplines en op een geïntegreerde benadering in de ontwikkeling van 
landschappen en steden. 

Presentaties van recent architectonisch en stedenbouwkundig werk: 
analyse van ontwerpprincipes 
. Op de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft is in februari 1995 door een 
groep studenten een Zelf Opgezet Project (ZOP) georganiseerd . De belang
stelling voor deze vorm van onderwijs, waarbij studenten zelf een keuze 
kunnen maken voor een projectontwerp en voor docenten, bleek groot. 
Inmiddels heeft de organisatie een vaste structuur gekregen en bestaat het 
bijna twee jaar. De publicatie en tentoonstelling '2 jaar ZOP' geven een 
overzicht van de resultaten van de zelf opgezette projecten, die inmiddels 
een reservoir aan innovatieve oplossingen voor actuele architectonische 
vraagstukken heeft opgeleverd . 
- Het Onderzoeksinstituut aTB wil door middel van het onderzoek 
'Toekomstige ontwikkelingen in het woningontwerp: innovaties en trends', 
de onderliggende trends, die het programma van eisen van het won ing
ontwerp bepalen, inventariseren en analyseren. Dit kan een basis gaan bie
den voor de discussies over de stedelijke en woningkwaliteiten die in het 
aangebroken VIN EX-tijdperk worden nagestreefd. Het gaat echter ook om 
de ontwikkeling en formulering van nieuwe woning- en verkavelingstypen. 
-In het project 'Schoolwoningen: grensoverschrijdende gebouwen' van de 
STAROworden de stedenbouwkundige en architectonische grenzen onder
zocht van gebouwen met een tijdelijke onderwijsfunctie, die later om te 
vormen zijn tot woningen . Het algemene onderliggende thema is de mul
tifunctionaliteit van gebouwen en hun omgeving. De kern van het project 
wordt gevormd door een ontwerpworkshop voor schoolwoningen .. De ana
lyse van de resultaten van de workshop vormt de basis van een publicatie, 
welke op een afrondend symposium in 1997 zal worden gepresenteerd . 
- De Stichting Ontwerpen voor Nederland wil met het project 'Regionale 
ontwerpopgaven in de Oostflank en de Haarlemmermeer; 10 verstedel ij
kingsconcepten' de algemene thema's van de verstedelijking van Neder
land aan de orde stellen en een variëteit aan verstedel ijk ingsstrategiën ver
beelden. Multidisciplinaire ontwerpteams gaan aan de verschillende deel
projecten werken in workshops, waarvan de resu ltaten in een eindrap
portage worden gepresenteerd tijdens een slotmanifestatie in het voor
jaar van 1997. Volgens de stichting is een nieuw programma voor de ruim
telijke ordening dringend gewenst en is een breed debat over de uit
gangspunten van het toekomstig ruimtelijk beleid noodzakelijk. 
- Artists Space in New Vork City organiseert in april en mei 1997 een 
tentoonstelling, getiteld 'Wave(Diagrams)' over het werk van Ben van Ber
kel. Wave Diagrams is een onderdeel van de 'Design and architecture series' 
welke aan ontwerpers en architecten een niet-traditionele plek biedt om 
hun werk te laten zien, nieuwe ideeën te ontwikkelen en speciaal voor die 
plek ontwikkelde projecten te laten zien. Artists Space wil de bekendheid 
en waardering van architecten in de Amerikaanse kunstwereld bevorderen . 
- Met de publicatie 'Wonen in de 21 ste eeuw' wil de Gemeente Rotterdam 
dS+V een bijdrage leveren aan de discussie over leefstijlen c.q. over het 
wonen in de grote stad en daarmee over de bouwopgave voor de komen
de 10 jaar. De uitgave doet verslag van het onderzoek, naar de betekenis 
van de leefstijlen voor het bouwen en wonen van woningen/ woonge
bouwen in een (groot)stedelijke omgeving . Hiermee wil de gemeente Rot
terdam een nieuwe impuls geven aan de discussie die landelijk wordt 
gevoerd en met het programma van eisen dat ter afslu it ing in de publica-
tie komt kan men aan de slag. . 

Stimulansen voor concrete projecten: prijsvragen, meervoudige 
studieopdrachten, scenariostudies 
- De Stichting Archiprix is een samenwerkingsverband van Nederlandse 
onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs op het gebied van architec
tuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Jaarlijks organiseert Archipri x 
de jurering en presentatie van de beste afstudeerplannen van de deelne
mende instellingen. Archiprix w il hiermee de instroom in de ontw erp-
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praktijk van talentvolle net-afgestudeerde ontwerpers bevorderen en een 
podium bieden waarop zij zich in binnen- en buitenland kunnen presen
teren. Verder wil Archiprix de discussie met betrekking tot de inhoud en 
kwaliteit van het ontwerponderwijs in Nederland bevorderen. 
- Stichting Rondeel Galerie voor Architecuur en Stedebouw in Deventer 
heeft in samenwerking met de Stichting Industrieel Erfgoed 'de ideeën
prijsvraag Raambuurt-Bergpoortstraat' uitgeschreven. De opgave van de 
prijsvraag is om in een combinatie van vervanging van enkele gebouwen 
en het behoud van de monumenten een nieuw concept te vinden voor de 
toekomst van de Bergpoortstraat. In februari 1997 zal een selectie van de 
inzendingen worden geëxposeerd en in twee discussiemiddagen worden 
voorgelegd aan de gemeente, woningbouwverenigingen en projectont
wikkelaars, die in de Grachtengordel actief zijn . 

Historische oriëntaties met betrekking tot de architectonische en 
stedenbouwkundige cultuur 
- Met een overzichtstentoonstelling en een symposium, getiteld 'Frederick 
Kiesier 1890-1965, Architecture, Design, Art' presenteert Witte de With cen
trum voor hedendaagse kunst de verschillende aspecten van het werk en 
de ideeën van Frederick Kiesier. Zijn revolutionaire ideeën blijken een gro
te binding te hebben met het hedendaagse kaderwaarin architecten, vorm
gevers en kunstenaars werken. Tijdens het symposium dat begin decem
ber 1996 zal worden gehouden, zullen zowel deskundigen op het gebied 
van Kiesler's werk als mensen uit de hedendaagse architectuur- en vorm
gevingspraktijk de intenties en invloeden van Kiesiers werk onderzoeken, 
analyseren en bediscussiëren. 
- De Stichting BONAS stelt chronologische bibliografiën en oeuvrelijsten 
samen van c.a . 2000 geselecteerde Nederlandse architecten, stedenbouw
kundigen, landschaps- en interieurarchitecten in de periode 1790 - heden. 
Op deze manier wordt het werk van deze ontwerpers, dat op dit moment 
nauwelijks ontsloten is, toegankelijk gemaaktvoordeskundigen en belang
stellenden. De resultaten komen beschikbaar op een gebruiksvriendelijk 
interactief computerprogramma. 

Architectuur, beeldende kunsten, literatuur; verbreding van de 
architectonische en stedenbouwkundige cultuur 
- De gemeente Dordrecht heeft voor een uitbreidingslocatie een master
plan volgens het City Fruitful-concept ontwikkeld. City Fruitful, een con
cept voor een stad waarin wonen en voedselproductie samengaan- is door 
VROM benoemd als één van vijf beste voorbeeld plannen . Kuiper Com
pagnons wil een virtua/ rea/ity presentatie ontwikkelen van het plan, waar
bij d.m.v. een driedimensionale wandeling door een nieuwe wijk beter 
inzicht wordt geboden voor zowel ontwerpers als beslissers in de kwaliteit 
en mogelijkheden van experimentele stedenbouw, waarbij wonen en glas-

. tuinbouw geïntegreerd worden. 
- Op internet wordt door ArchiNed v.o.f. een thematisch platform ontwik
kelt met als trefwoorden architectuur en Nederland. Dit initiatief beoogt 
het chaotische aanbod op het gebied van architectuur en stedenbouw op 
internet te structureren, te verzamelen en onder de paraplu van één noe
mer aan te bieden. ArchiNed wil zowel zakelijke als culturele informatie
uitwisseling tussen ontwerpers, instellingen, overheden, opdrachtgevers 
enz. verbreden en sneller en effectiever tot stand brengen . 
- Het idee dat architectuur in haar ervaringsmogelijkheden verder reikt dan 
haar materiële aanwezigheid vormt het uitgangspunt voor het project 
'Case Study House' van de Stichting BVV. Dit project beoogt architectuur, 
kunst en analyse met elkaar te verb inden. Het project speelt zich af op het 
grensvlak architectuur/beeldende kunsten. Stichting BVV verwacht dat met 
de gekozen formule, waarb ij naast tentoonstellingen ook onder meer 
lezingen, workshops en een symposium worden georganiseerd, een nieuw 
perspectief kan worden geboden op de beleving van architectuur. 

Bevordering van belangstelling voor architectuur en stedenbouw op 
lokaal niveau 
- In opdracht van de Werkgroep Aandacht Architectuur Amersfoort gaat 
de Stichting Mediaproducties Eemland een audiovisuele productie, geti
te ld 'Tussen droom en daad', ontwikkelen over de relatie architectuur en 
duurzaam/milieubewust bouwen in de Amersfoortse nieuwbouwwijk 
Nieuwland. Door een overzicht te bieden van wat er allemaal komt kijken 
bij de bouw van een milieuvriendelijke wijk, wil de werkgroep een bijdra
ge leveren aan de landelijke discussie over duurzaam bouwen en over 
mi l ieumaat rege len bij de won ingbouw. . 
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platform voo r gemeentel jk arch tectuurbele 

Blij met vergunningvrij? 

Onlangs stuurde staatssecretaris TommeI de Evaluatienota Herziene Woningwet en Bouw
besluit naar de Tweede Kamer. In het algemeen blijkt dat de Herziene Woningwet de 

gemeenten goed in staat stelt om een goed architectuur- en ruimtelijk kwaliteitsbeleid te 
voeren. Daar komt natuurlijk veel meer voor kijken, zoals echte motivatie en goede organi

satie, maar de woningwet geeft behoorlijke kaders waarbinnen beleid kan worden 

gevoerd. 

Eén van de voorstellen uit de nota betreft het plan om het meldingsplichtig bouwen als 

aparte categorie te laten vervallen (behalve dan in beschermde stads- en dorpsgezichten) . 

In de praktijk van alledag blijkt deze categorie meldingsplicht voortdurend tot vragen en 

misverstanden te leiden. De gemiddelde burger veronderstelt dat een telefoontje naar de 

gemeente voldoende is, terwijl in werkelijkheid een procedure vereist is die -hoewel sneller
in de buurt komt van een normale vergunningaanvraag. Begrijpelijk derhalve, dat weer 
wordt teruggegaan naar de oorspronkelijke tweedeling met vergunningvrij en vergunning

plichtig bouwen. 

Opmerkelijk is echter het voorstel om behalve in de beschermde stads- en dorpsgezichten 

alle nu nog meldingsplichtige bouwwerken (aanbouwen en bijgebouwen tot de helft van 

het achtererf, rolluiken, bepaalde dakkapellen, trafohuisjes) geheel vergunningvrij te 

maken. Vergunningvrij betekent dat de gemeenten op geen enkele wijze meer invloed kun

nen uitoefenen op de plaatsing en het uiterlijk van deze categorie bouwwerken; ook niet 

achteraf als het bouwsel is gerealiseerd. 

Dit voorstel van de staatssecretaris staat haaks op het beleid dat momenteel in veel 

gemeenten met betrekking tot architectuur en openbare ruimte wordt ontwikkeld. Daar

naast is het evenmin in lijn met de beleidsnotitie over het Rijksbeleid inzake de ruimtelijke 
kwaliteit uit 1995 van minister De Boer. Immers, de ervaring leert dat ogenschijnlijk beschei

den bouwactiviteiten ernstig afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van de gebouwde 

omgeving of open(bare) ruimte. Verpaupering van dichtgeslibde terreinen in woonwijken 

en van de blinde rolluiken in onze winkelstraten is een direct gevolg van een optelsom van 

dit soort kleine bouwsels. 

Enerzijds stimuleert het Rijk de gemeenten met nota's, subsidies en informatie om op het 

gebied van de architectuur een integraal kwaliteitsbeleid te voeren, anderzijds worden met 

dit soort voorstellen de instrumenten waarmee de gemeenten daadwerkelijk inhoud kun

nen geven aan een dergelijk beleid, uitgehold of weggehaald. In de evaluatienota wordt 

gekozen voor deregulering 'ondanks het besef dat gemeenten hierdoor minder invloed 

kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de gebouwde omgeving'. Het staat er letterlijk zo! 

Het lijkt wel aardig om zo veel mogelijk bouwactiviteiten vergunningvrij te maken, maar de 
praktijk bij veel gemeenten bewijst dat juist ook op dit gebied regulering en sturing nodig 

is, niet in de laatste plaats voor belanghebbenden derden (veelal de buren) die straks niet 

meer hoeven rekenen op hulp van de gemeente bij al te detonerende of uitzichtbelemme

rende bouwsels. Verder is er het publieke belang van het voorkomen van nieuwe verloeder

de of dichtgeslibde gebieden. 

Zowel in genoemde nota over het ruimtelijke kwaliteitsbeleid als in de nieuwe architectuur

nota De Architectuur van de Ruimte wordt juist de lokale overheid opgevoerd als de instan

tie die op dit gebied eerstverantwoordelijk is. Laat de gemeenten dan ook zelf inhoud 

geven aan deze bevoegdheid (verplichting) en verbiedt ze niet vanuit Den Haag om dat ook 

werkelijk te doen. 
Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren criteria ontwikkeld voor het in goede banen 

leiden van dit soort bebouwing. In uitgebreid foldermateriaal is aan de inwoners uitgelegd 
hoe de gemeenten wensen om te gaan met zaken als bijvoorbeeld rolluiken in de binnen

stad. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze ontwikkeling nu opeens wordt afgebro

ken? 

Kees van Esch 

secretaris Federatie Welstandstoezicht 
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