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Kompas, handleiding en voorbeeldmodellen 
bij het uitschrijven van prijsvragen en meer
voudige opdrachten op het gebied van 
architectuur, stedebouw en landschapsarchi
tectuur 

Informatie 

Kompas, handleiding en voorbeeldmodel
len bij het uitschrijven van prijsvragen en 
meervoudige opdrachten op het gebied van 
architectuur, stedebouw en landschapsarchi
tectuur José van Campen, Muriël Hendrikse, 
Uitgeverij 010 Publishers Rotterdam, 
ISBN 90 6450 292 7. 
Vanaf 1 apri/1997 is het Kompas te bestel
len via Architectuur Lokaal, 
tel. 010-4369000. 

Informatie over het Convenant Wedstrijden 
op het gebied van architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur 
is verkrijgbaar bij: 
G. Enning 
Bureau Rijksbouwmeester 
Ministerie van VROM 
Postbus 20952 
2500 EZ Den Haag 
tel. 070-3391606 

Informatie over het selectieproces voor de 
Vijfhoek in Deventer is verkrijgbaar bij: 
D.L.C. Wijnbelt en A. Wolting 
Akro Consult 
Postbus 97662 
2S09 GB Den Haag 
tel. 070-3262623 

Vastgoedmarkt is een onafhankelijk nieuws
blad voor commercieel onroerend goed. 
Uitgever: 
Ten Hagen & Stam bv 
tel. redactie 020-6757171 
tel. klantenservice 070-3045888 

O NT W ERP W ED STRIJDEN 

Over glimpjes en mega-bonken 
Spelregels bij wedstrijden op het gebied van architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur José van Campen 

Van nature weten kinderen van zes jaar dat ze bij een knikkerwedstrijd eerst de 
spelregels af moeten spreken: 'Is het neppie of echie?' en over de inzet: 'Vijf 
glimpjes voor een mega-bonk?'. Het vaststellen van de spelregels duurt soms 
langer dan de wedstrijd zelf, maar kennelijk loont het de moeite om zonder 
tranen of scheidsrechter de wedstrijd te kunnen spelen. Volwassenen gaan bij 
wedstrijden soms minder zorgvuldig te werk. Bijvoorbeeld bij wedstrijden op 
het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Naar 
aanleiding van de ellende bij ontwerp wedstrijden zonder duidelijke spelregels 
organiseerde Architectuur Lokaal in oktober 1995 het debat Prijsvraag en 
antwoord. Dit debat werd besloten met de oproep aan alle betrokkenen om de 
krachten te bundelen om verbetering in de situatie te brengen. 

Ontwerpwedstrijden 
De oproep tot samenwerking heeft navolging gevon
den in het initiatief van de Rijksbouwmeester tot 
oprichting van een brede bestuurl ijke werkgroep die 
zich ten doel stelde de gang van zaken bij prijsvragen 
en meervoudige opdrachten structureel te verbete
ren . Deze werkgroep heeft in relatief korte tijd een 
klinkend resultaat geboekt, want de AVBB, BNA, BNI, 
BNS, NEPROM, NVTL, NWR, ONRI, VNG en de ministe
ries van OCenW en VROM staan nu op het punt het 
Convenant Wedstrijden op het gebied van architec
tuur; stedenbouw en landschapsarchitectuur te 
ondertekenen. 
Als bijlage bij dit convenant wordt de publicatie Kom
pas opgenomen, die tegelijkertijd op initiatief van de 
STAWON/BNA werd opgesteld. Het Kompas geeft 
aanwijzingen bij het organiseren van een ontwerp
wedstrijd. De voorbereiding van de wedstrijd wordt 
stap voor stap doorlopen. Het uitgangspunt daarbij is 
een actuele interpretatie van het historisch gegroeide 
onderscheid tussen prijsvragen en meervoudige 
opdrachten. Het Kompas bevat ook voorbeeldmodel
len voor het wedstrijdprogramma van een prijsvraag 
en de uitnodigingsbrief van een meervoudige 
opdracht. Deze modellen zijn ontwikkeld door de 
organisaties in de bestuurlijke werkgroep en kunnen 
de functie krijgen van de breed gedragen wedstrijd
regels die in Nederland zo lang hebben ontbroken . 
AI met al bieden de organisaties met het Kompas en 
het Convenant Wedstrijden op het gebied van archi
tectuur; stedenbouw en landschapsarchitectuur de 
potentiële uitschrijver van een ontwerpwedstrijd een 
pakket spelregels waarmee ruzies over glimpjes en 
mega-bonken hopelijk tot het verleden behoren. 

Ontwikkelaar/ontwerperwedstrijden 
Maar men is er nog niet. Na de voorbeeld modellen 
voor ontwerpwedstrijden willen de organisaties op 
korte termijn een vergelijkbaar voorbeeldmodel ont
wikkelen voor de zogenaamde ontwikkelaar/ontwer
perwedstrijden . Daaronder wordt in het Kompas ver
staan het tegelijkertijd uitnodigen door een uitschrij
ver van meerdere projectontwikkelaars voor het doen 
van een aanbieding voor de realisering van een pro
ject, mede op basis van een eveneens in te dienen 
ontwerp. Bij dit type wedstrijd doen zich vaak ernsti
ge problemen voor, die samenhangen met het twee
ledige karakter van de wedstrijd: het verkrijgen van 
een goed ontwerp gekoppeld aan het verkrijgen van 
een concurrerende aanbieding voor de ontwikkeling 
daarvan. Een oplossing hiervoor is het scheiden van 
de ontwerp- en de ontwikkelingsdoelstellingen, 
waardoor de wedstrijd in fasen plaatsvindt. Voor een 
aantrekkelijke ontwikkelingsaanbieding wordt een 
ontwikkelingscompetitie georganiseerd, voor een 
aantrekkelijk ontwerp een ontwerpwedstrijd. De 
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volgorde hiervan staat niet op voorhand vast. 
Het organiseren van een ontwikkelingscompetitie is 
dan natuurlijk wel een vak apart. In Vastgoedmarkt 
van september 1996 beschrijven Wijn belt en Wolting 
een open competitie van de gemeente Deventer voor 
de selectie van een projectontwikkelaar voor de ont
wikkeling van het voorzieningencentrum in het uit
breidingsgebied De Vijfhoek. 
De se lectiecriteria waren: 
- expertise, 
- financiële continuïteit en betrouwbaarheid, 
- se lectie op basis van prijsvorming, 
- selectie op basis van planolog ische en stedenbouw· 

kundige randvoorwjlarden, 
- bereidheid tot integrale planontwikkeling, 
- selectie van branches voor het voorzieningencen-

trum, 
- commercialisatie van bepaalde voorzieningen in 

het multifunctionele centrum, 
- start en tempo van realiseren, 
- lokale werkgelegenheid, 
- beheersstructuur. 
Deze vooraf geformuleerde selectiecriteria maken 
duidelijk dat de ontwerpaspecten zelf geen rol spelen 
bij de competitie, maar wel de vraag of de project
ontwikkelaar de door de gemeente beoogde steden· 
bouwkundige kwaliteit waar kan maken. Daarom 
werd aan de deelnemende projectontwikkelaars 
gevraagd om de gemeentelijke planologische en ste
denbouwkundige randvoorwaarden te onderschrij
ven en daar een visie op te geven. Die randvoorwaar· 
den bestonden uit het stedenbouwkundige contou
renplan en de bepaling dat de keuze van de architect 
gezamenlijk door de gemeente en de projectontwik· 
kelaar zal plaatsvinden. De projectontwikkelaars 
mochten uitdrukkelijk geen stedenbouwkundige ont· 
werptekeningen inleveren . Een groot voordeel daar· 
van was, aldus Wijnbelt en Wolting, dat de selectie
ronde zeer snel kon worden afgerond. Want zodra 
ook schetsontwerpen deel uitmaken van de selectie· 
procedure, moet met een veel langere voorberei
dings- en beoordelingsperiode rekening worden 
gehouden. 

Het proces verloopt echter niet overal en altijd zo hel· 
der als in dit geval in Deventer. Er blijven nog veel 
vragen en discussiepunten over, vooral ten aanzien 
van de samenhang tussen ontwikkelingsproces en 
ontwerpproces. Bijvoorbeeld het definiëren van de 
gevraagde ruimtelijke uitwerking (visie, rekenmodel
len etc.), het vastleggen van de auteursrechten en de 
vrijheid bij de architectenkeuze. Het plan van de 
organisaties die nu het convenant ondertekenen om 
een voorbeeldmodel voor een (gefaseerde) ontwikke
laar/ontwerperwedstrijd te ontwikkelen verdient 
daarom alle steun en aandacht. 
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ONTWERPWEDSTRIJDEN 

Het debuut van een prijsvraaguitschrijver 
Ideeënprijsvraag Raambuurt Deventer 

Uitgelegde inzendingen in de Oude Schouwburg 

De Raambuurt is het oudste industriegebied in 
Deventer. In 1995 presenteerde de gemeente haar 
stedenbouwkundige visie op de Raambuurt. Ondui
delijk was echter of de aan het water liggende pak
huiswand in de Raambuurt behouden kon blijven. 
Wel bestond het voornemen van de gemeente om 
een tweetal panden in de pakhuiswand voor te dra
gen als rijksmonument. Deze omstandigheden waren 
voor het lokale architectuurcentrum Galerie Rondeel 
aanleiding om in het Jaar van het Industrieel Erfgoed 
een ideeënprijsvraag uit te schrijven, met als doel de 
discussie over hergebruik van industrieel erfgoed en 
de combinatie daarvan met nieuwe arch itectuur te 
stimuleren . Bovendien zouden de aangereikte ideeën 
voor de gemeente een toegevoegde waarde kunnen 
betekenen op de oorspronkelijke plannen . 
Omdat de prijsvraag een particulier initiatief is, werd 
vooraf overlegd met de wethouder Wonen, Monu
mentenzorg en Cultuur, Rita Bos, die te kennen gaf 
positief tegenover het initiatief te staan. Met enige 
reserves begonnen wij daarna aan de klus, beseffend 
hoeveel tijd het zou gaan kosten. AI snel ontstond 
frictie tussen enerzijds het in gang zetten van de 
prijsvraag en anderzijds de onzekerheid over goed
keuring van de BNA, de sponsorbijdragen en de subsi
die. Doordat alles met alles samenhing was de afwe
ging doorgaan of stoppen steeds aan de orde. Met 
behulp van de sponsors Development Coordination, 
Tauw Milieu en de Heidemij, en een subsidie van het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur kon de prijsvraag 
uiteindelijk doorgaan. Maar tijdens de rit volgden 
nog vele verrassingen en obstakels. 

De voorbereiding 
De goedkeuring van de prijsvraagcommissie van de 
BNA had nogal wat voeten in aarde. De uitgebreide 
regelgeving stond naar onze mening niet in verhou
ding tot de aard van de prijsvraag. Achteraf gezien 
bleken al die regels wel zinvol om misverstanden, 
over welk detail dan ook, uit te sluiten. 
Bij de samenstelling van een vakkundige jury verbaas
de ons de vraag naar het honorarium daarvoor van 
een enkele coryfee. Het ging hier immers om een 
prijsvraag, uitgeschreven door een architectuurcen
trum dat het werk van architecten onder de aandacht 
van een groter publiek brengt, wat de architecten 
zelf uiteindelijk ten goede komt. Uiteindelijk zijn wij 
er in geslaagd een vakbekwame jury samen te stellen, 
die zich belangeloos voor ons heeft ingezet. Helaas 
was een foutje in de advertentie waarmee de wed
strijd werd aangekondigd voor een aanvankelijk 
enthousiast jurylid reden om zich terug te trekken . 
We moesten toen koortsachtig aan de slag om in kor
te tijd een deskund ige vervanger te vinden. 
Vervolgens bleek de drukker op eigen initiatief de 
schaalteken ingen verkleind te hebben naar 80%, 

De locatie Raambuurt, het oudste industriegebied van Deventer 

waardoor alle gedrukte prijsvraagpakketten herdrukt 
moesten worden met de nodige vertraging van dien. 
Toen de bestellingen voor het prijsvraagpakket 
binnen kwamen, bleken de overboekingen van het 
bedrag voor het prijsvraagpakket veel extra zoek
werk met zich mee te brengen. Vaak ontbrak het 
adres op de overboeking, omdat men rechtstreeks bij 
de bank had gestort. Het verdient aanbeveling om de 
manier van betaling specifieker aan te geven in de 
aankondiging. 

Inzendingen en beoordeling 
Gelukkig leek de ideeënprijsvraag een succes te wor
den. Er kwamen maar liefst 190 aanvragen voor het 
prijsvraagpakket en 75 geldige inzendingen binnen. 
Deze omvatten per inzending drie A 3-tjes, die voor 
de jurering in een geschikte ruimte uitgelegd moes
ten worden. Maar hoe vind je een verwarmde, leeg
staande grote ruimte inclusief san itair en verlichting? 
De niet meer in gebruik zijnde schouwburg in het 
centrum van Deventer bood de oplossing . 
De jury heeft de plannen in twee middagen beoor
deeld. Voor ons was de eigen werkwijze van de jury 
een bijzondere ervaring . We durven gerust te stellen : 
hoe gerenommeerder de jury, hoe verrassender en 
eigengereider zij te werk gaat. Hoe goed de voorbe
reidingen ook zijn, de invloed als organisator op de 
jurering is minimaal. Zo werd er bijvoorbeeld getornd 
aan de vastgestelde criteria. Ook wat betreft de toe
kenning van de prijzen en de selectie van te publice
ren inzendingen had de jury een afwijkende mening. 
Verder meldt het juryrapport dat de problematiek die 
de prijsvraag aansnijdt actueel maar complex is. Zin
volle oplossingen vragen om een hoge mate van ont
werpintelligentie terwijl de meeste inzendingen ver
moedelijk van jonge, startende ontwerpers afkomstig 
zijn . Desondanks vond de jury voldoende kwaliteit 
onder de inzendingen aanwezig om de toekomst met 
enig vertrouwen tegemoet te zien. Unaniem werd 
besloten twee gedeelde eerste prijzen en een eervol
le vermelding toe te kennen. 
De gedeelde eerste prijs ging naar naar John Lonsdale, 
Steve Reed en Paul Salomons uit Amsterdam en 
Marcel van der Lubbe en Jannie Vinke (AN.A Archi 
tecten) uit Delft. De eervolle vermelding was voor de 
inzending van M.W. de Lange en AAV. Galdeij uit 
Amsterdam. Op 20 februari jl. heeft de prijsuitreiking 
onder grote belangstelling plaatsgevonden. 
AI met al kijken wij terug op een geslaagd debuut. 
Het heeft ons meer tijd gekost dan we aanvankelijk 
vreesden, maar het is zeker de moeite waard 
geweest. De expositie biedt een scala aan creatieve 
ideeën over de toekomstmogelijkheden voor de pak
huiswand aan de Raambuu rt, waar de gemeente haar 
voordee l mee kan doen. Eén ding is ons wel duidelijk 
is geworden: bezint eer g ij beg int. 
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Marion Lanting, Elly van Deursen 

Op 1 apri/1997 wordt het 
Kompas gepresenteerd, met 
een handleiding en voorbeeld
modellen bij het uitschrijven 
van ontwerpwedstrijden (zie 
ook pag.2). In het Kompas 
wordt ondermeer ingegaan op 
de positie en de verantwoorde
lijkheden van de jury bij een 
prijsvraag en de noodzaak om 
de jury in een zo vroeg mogelijk 
stadium bij het opstellen van 
het wedstrijdprogramma te 
betrekken. Een ander punt wat 
aan de orde komt is de samen
hang tussen de problematiek 
van de opgave en de deskun
digheid van de deelnemers: hoe 
kan een uitschrijver bij een 
open prijsvraag zorgen dat de 
deelnemers de gewenste vaar
digheden en ervaring hebben? 
Deelnamecriteria, eisen aan de 
inzending en de hoogte van het 
prijzengeld zijn daarbij richting
gevend. Achteraf gezien waren 
juist deze twee punten belang
rijke hindernissen bij de, in 
februari afgesloten, ideeënprijs
vraag Raambuurt Deventer. 
Daarnaast waren er nog andere 
haken en ogen. In dit artikel een 
persoonlijk relaas van de 
projectleiders. 

Foto's: Galerie Rondeel 

Informatie 

Tot en met 10 april zijn alle inzendingen 
voor de prijsvraag te bezichtigen in Galerie 
Rondeel, geopend van dinsdag tlm zondag 
van 13.00-17.00 uur. Tevens is er een catalo· 
gus te koop met het juryrapport en een 
dwarsdoorsnede van de inzendingen. 

Galerie Rondeel, galerie voor architectuur 
en stedebouw 
Achter de Muren Zandpoort 12 
741 1 GE Deventer 
tel. 0570-616838 



De nota's 
Op de cover prijkt een fraaie 
foto van de concertzaal, 
ontworpen door Jo Coenen, die 
onlangs door de Koningin fees
telijk werd geopend. De boven
ste helft van de foto geeft een 
stemmig verlicht plaatje van de 
zaal bij zonsondergang. De 
onderste helft van de foto, 
bestaande uit de begane grond 
en de directe omgeving van de 
concertzaal, is in paars negatief 
afgedrukt. Dunne witte letters 
geven aan dat het boekwerk in 
kwestie handelt over Het archi
tectuurbeleid van de 
gemeente Tilburg. Dikke witte 
letters melden: Tilburg geeft 
vorm aan zijn identiteit. 
Eindelijk. 
In navolging van het rijksbeleid 
dat al in 1991 in de nota 
Ruimte voor architectuur 
werd verkondigd, bezit sinds 
kort ook de moderne industrie
stad Tilburg 'architectuurbeleid'. 
Jaren werd erover gesoebat en 
vergaderd, gedacht en gespro
ken, ten gemeentehuize en 
daarbuiten. Goed, er moet 
architectuurbeleid komen, maar 
hoe moet dat eruit zien? Wat 
moet er geregeld worden en 
wat niet? Hoe voorkom je dat 
eenmaal geformuleerd beleid 
een keurslijf wordt, zonder 
direct in vage theorieën en 
gebrek aan visie te vervallen? 
En hoewel er in de tussentijd 
zeker niet is stil gezeten -
opmerkelijke projecten als het 
kunstc/uster met genoemde 
concertzaal, de herinrichting 
van de pleinen in de binnenstad 
en het Bronzen Bever winnende 
Kromhoutpark vormen er het 
keiharde bewijs van- werd het 
nu toch echt tijd om dit beleid 
in de vorm van een nota zwart 
op wit het licht te laten zien. 
Angelique Spaninks volgde, als 
kunstredacteur van de Brabant 
Perskranten, de architectuur in 
Tilburg jarenlang op de voet. 
Hier beschrijft zij de discussie 
die in januari plaatsvond bij de 
presentatie van de nota archi
tectuurbeleid van Tilburg. 

Nieuwe architectuurnota van Tilburg 

De geboorte van architectuurbeleid in een 
moderne industriestad 

Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit 
Angelique Spanings 

Stadshuizen Wilhelminapark, supervisie Bert Dirrix. Ontwerp: P. van Hoogmoed, M. Rijnvos Voorwinde, W. Smulders, W. van Asten 

Om de geboorte van het architectuurbeleid, waarmee 
Tilburg stevig beslagen de 21-ste eeuw in kan stap
pen, te vieren belegde het plaatselijk Centrum voor 
Architectuur en Stedenbouw op 28 januari een groot
se bijeenkomst. Maar het CAST zou het CAST niet zijn 
als daarbij alleen maar vol lof en met eerbied over dit 
beleid gesproken werd. Nee, naast de verantwoorde
lijke wethouder (Frits Horvers), de schrijver van de 
nota (Gijs Wallis de Vries) en de ontwerper van het 
visionaire stedelijk beeldkwaliteitplan (Bert Dirrix) 
werd ook een handvol kritische deskundigen uitgeno
digd, te weten architect Thijs Asselbergs, steden
bouwkundigen Albert Fien en Mariet Schoenmakers, 
woningstichting-directeur Jan Arie Scholten en 
BNA-kring voorzitter Ad Smeulders. Na wat (te) korte 
toelichtingen op het ondanks alle goede wil toch 
behoorlijk abstract geformuleerde beleid, brandde er 
dan ook een aardige discussie los. 

Stadsvorm Tilburg 
Om hier echter niet direct met de kritische kantteke
ningen te beginnen, eerst even een korte sa menvat
ting van het gloednieuwe architectuurbeleid van Til
burg. De basis voor dit beleid moet zoals gezegd 
begin jaren negentig gezocht worden. Zowel bij het 
rijk als binnen gemeenten openbaarde zich de drang 
om grip te krijgen op de ontwikkeling van de stad. 
Kwaliteit in architectuur en stedenbouw, daar ging 
het om, nu en voor de toekomst. Natuurlijk voegde 
Tilburg, als toen nog zevende stad van Nederland, 
zich in de rij van gemeenten die serieus werk wilden 
maken van discussie over en ruimte voor kwaliteit 
allereerst in volkshuisvesting, later voor alle vormen 
van architectuur. Een geheel eigen spoor dat het 
Tilburgse gemeentebestuur uitzette, kwam met de 
opdracht aan de Technische Universiteit Eindhoven 
tot het doen van een uitgebreid onderzoek naar de 
Stadsvorm Tilburg. In een paar jaar tijd werd de hele 
geschiedenis van de stad en haar verschijningsvorm 
grondig in kaart gebracht. Van de eerste agrarische 
nederzettingen en de aloude driehoekige herdgan
gen met kilometers lintbebouwing ertussen tot de 
ringbaan van Rückert en het stadsontwerp van Dirrix. 
In drie kloeke boeken is de geschiedenis van de stads
vorm Tilburg inmiddels voor iedereen helder en dui
delijk geschetst. Want dat moet de wetenschappers 
worden nagegeven; zij zijn nergens in de valkuil van 
de abstractie gevallen. Met behulp van kaarten, foto's 
en een flinke dosis archiefmateriaal weten zij zelfs de 
gemiddelde leek te boeien. Ze laten letterlijk en stap 
voor stap zien hoe de stad is uitgegroeid tot wat zij 
nu is. 

Het laatste deel van het stadsvormonderzoek behelst 
echter niet zozeer het verleden (zoals deel I en " die 
respectievelijk de periode tot 1975 en de periode 
1975-1995 behandelen) alswel de toekomst. Wezen
lijk onderdeel hiervan is het stadsontwerp, het beeld
kwaliteitplan voor de hele stad, dat Bert Dirrix de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hetzelfde beeld
kwaliteitplan dat een zo cruciaal onderdeel is van het 
net voor Kerstmis 1"996 door de gemeente aangeno
men architectuurbeleid. 

Stad op drift 
Wat behelst nu precies dat beeldkwaliteitplan voor 
de hele stad? Het BKPT (BeeldKwaliteitPlan Tilburg) 
'ontwerpt een nieuwe identiteit voor de stad', zo 
meldt de nota. Het wil 'de identiteit van een 'stad op 
drift', die wordt beleefd vanaf zijn infrastructuur, 
koppelen aan de introverte territoria waarin de hui
zen en bedrijven zich verschuilen'. Verder tracht het 
BKPT -ik citeer- 'de bestaande kwaliteiten en plannen 
te vatten in een stadsvorm die kansen voor verdere 
groei structureert. De kolonisering van het platteland 
door stedelijke leefwijzen vraagt om een hechting 
van de trage wereld van wonen, verblijven en lang
zaam verkeer aan het natuurlijk terrein en tegelijk 
om een spannende samenhang van de wereld van de 
snelheid met het landschap. Intussen krijgt de bin
nenstad, die voortaan een compartiment is temidden 
van andere compartimenten in het stedelijk veld, een 
sterke symbolische waarde als cultureel en historisch 
centrum.' 
Dirrix ontrafelde de stad op deskundige wijze, laag 
na laag, deel voor deel. Het resultaat van deze 'file
ring' is een territoriumstad, een tapijtmetropool. De 
hierarchie van een centrum met omliggende periferie 
is in de praktijk al lang doorbroken, meent Dirrix; 
Tilburg is een verzameling van verschillende territoria 
naast en door elkaar heen, ieder met geheel eigen 
kwaliteiten en mogelijkheden voor de toekomst. 
Een aantal van deze territoria lichtte de ontwerper 
uit. Ze lopen in oost-westelijke richting en van noord 
naar zuid waardoor als het ware vanzelf een weefsel 
ontstaat. Dirrix gaf de verschillende territoria klinken· 
de namen als diabolo en schacht, co llector en mean
der en onderscheidde voorts drie verkeersknopen 
waar deze territoria in contact komen met hun omge
ving. Het geheel, getekend over een luchtfoto van 
stad (inclusief de na de herindeling toegevallen dor
pen Udenhout en Berkel-Enschot) en ommelanden, is 
volgens Dirrix bewust abstract van aard. Dit om '(voor· 
barige) plangrenzen, (eenzijdige) planningsscenario's 
en (betuttelende) vormbepaling te voorkomen'. 



Parkeergarage Tivoli, Benthem Crouwel 

Overigens is het BKTP -na de typisch Tilburgse archi
punctuur, klinkt deze afkorting trouwens wel heel 
erg naar een cocktailprik- misschien wel de belang
rijkste maar zeker niet de enige pijler waar het archi
tectuurbeleid op rust. Er wordt tevens een uitgewerk
te visie op de zogenaamde actoren gegeven die de 
kwaliteit van arch itectuur mede bepalen; van over
heid en burgers tot deskundigen. Daarnaast worden 
het stedelijk cultuurbeleid -waar de gebouwde omge
ving én de beeldende kunst in de openbare ruimte 
nadrukkelijk deel van uitmaken- en het ruimtelijke 
ordeningsbeleid betrokken bij het optimaliseren van 
wat er komende jaren allemaal gebouwd en ontwik
keld gaat worden. 

Concrete programma's? 
Wat nu vonden de uitgenodigde criticasters van het 
hen voorgeschotelde architectuurbeleid van de 
gemeente Tilburg? Afgaande op het feit dat zij niet 
meer dan de gekopieerde tekst ter voorbereiding 
onder ogen hadden gekregen, de inzichtelijke 'strips' 
van Dirrix en het stemmige full c%r beeldessay van 
speciale plekken in de stad hadden zij moeten missen, 
bleken ze toch betrekkelijk positief gestemd. Thijs 
Asselbergs bijvoorbeeld noemde het boekwerk 'kans
rijk' en 'een van de weinige architectuurbeleidsplan
nen met visie'. 'Het lijkt er op alsof al le high tech 
architecten van all over the wor/d worden uitgeno
digd om naar Tilburg te komen; de moderne indus
triestad bij uitstek waar naar hartelust modern 
gebouwd kan worden liefst met de nieuwste materia
len'. En ook Mariet Schoenmakers, zelf als een van de 
weinige stedenbouwers werkzaam bij projectontwik
kelaar MAB, prees het beleid. 'Wat zowel het stads
vormonderzoek als het architectuurbeleid van Tilburg 
uniek maakt is de manier waarop de onzichtbare 
stad, het geheugen van de stad, inzichtelijk wordt 
gemaakt. Door ze te lezen krijg je het idee te snap
pen welke rol en betekenis bepaalde plekken en ont
wikkelingen hadden of nog steeds hebben.' 
Probleem met het Tilburgs architectuurbeleid zoals 
dat nu geformuleerd is, is alleen dat het toch behoor
lijk abstracte, taaie kost is, voor deskundigen, laat 
staan voor leken. 'Een plan als dit, hoe visionair ook, 
zal ooit aan de burgers verteld moeten worden, wil 
het brede steun vinden . Ik ben erg benieuwd hoe de 
afdeling voorlichting van deze gemeente dat wil 
gaan doen. Voorwaar geen makkelijke klus', aldus 
Asselbergs. Schoenmakers: 'Je kunt niet alleen in 
mooie beelden bl ijven praten . Op een gegeven 
moment zit je aan tafel met mensen, of dat nu bur
gers zijn of bouwers, en dan moet het toch over con-

crete programma's gaan: wat willen we maken? Daar 
zie ik in deze nota nog weinig van.' 
Ook de Almelose stedenbouwkundige Albert Fien 
had zo zijn vrees bij het Tilburgs architectuurbeleid 
dat hem was toegestuurd. 'Tot voor kort waren er 
twee gemeenten in Nederland waar in mijn ogen 
sprake was van fatsoenlijk beleid op het gebied van 
architectuur en stedenbouw (waarbij Fien ter plekke 
de -n die hier volgens de nieuwe spelling tussen hoort 
verketterde -A5). Dat waren Groningen en Tilburg . 
Misschien kwam dat wel doordat beide steden zon
der een nota architectuurbeleid te werk gingen. Nu 
men in Tilburg wel een dergelijk schrijven heeft, vrees 
ik voor de toekomst. Te vaak gaat zo'n ambtelijk 
papier het voortdurend met liefde en talent aan de 
stad werken in de weg gaan staan.' 
De meest gepeperde kritiek werd opgetekend uit de 
mond van Jan Arie Scholten, directeur van de grote 
Tilburgse woningstichting TIWOS. Hij hekelde vooral 
de negatieve insteek van het beleid -'waarom spre
ken van een identiteitscrisis als die er helemaal niet 
is?'- en het feit dat de nota 'nergens over mensen, 
over gewone Tilburgers gaat'. Even meende Scholten 
zelfs te mogen zeggen dat er in de nota niet gekeken 
werd naar continuïteit, naar de 90% bebouwing van 
Tilburg die er over 20 jaar nog staat. Maar daar werd 
hij door Dirrix meteen op afgerekend: 'Nergens in 
deze nota wordt afbraakbeleid gepropageerd. We 
proberen de bestaande stad juist als uitgangspunt te 
nemen en te begrijpen. Maar daartussen vernieuwt 
de stad zich, is zij voortdurend in beweging en daar 
moet ook op vooruitgedacht worden.' 
Voor de Tilburgse architecten, vertegenwoordigd 
door Ad Smeulders, die uiteindelijk met de nota en 
de plannen die daaruit voortvloeien zullen moeten 
werken, gaapt er vooralsnog echter een te groot gat 
tussen hun praktijk en de nota. Voor hen is het wach
ten op de workshops en bijeenkomsten waarin delen 
van de stad concreter zullen worden uitgewerkt. Wet
houder Horvers, en ook Frans Gijsbers als hoogste 
ambtenaar bij Publieke Werken, onderstreepten deze 
constatering, maar, zo zeiden zij : 'de nota moet niet 
los gezien worden van wat er allemaal al jaren in de 
stad gedaan wordt'. 'Er is volop discussie over en inte
resse voor wat er in Tilburg gebeurt, maar het zal nog 
een heli of a job worden om de omslag naar de bur
gers en alle andere betrokken partijen echt goed te 
maken', erkende de wethouder. 
Een avond over beleid als dit kan natuurlijk niet 
anders dan open eindigen. Waar de grootse plannen 
met Territoriumstad Tilburg allemaal toe leiden zal de 
stad de komende jaren wel merken. 
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BKTP, ontwerp Bert Dirrix 

Informatie 

De drie delen Stads vorm onderzoek (deel I: 
Historische ontwikkeling tot 1975, Deel 11: 
Ontwikkeling 1975-1995 en Deel lil: Stads
ontwerp) zijn een gezamenlijke uitgave van 
de Gemeente Tilburg en de afdeling bouw
kunde van de TUE. Ze zijn verkijgbaar in de 
boekhandel en bij de dienst Publieke Wer
ken van de gemeente Tilburg voor f. 25,00 
per deel. De nota architectuurbeleid Tilburg 
geeft vorm aan zijn identiteit is eveneens 
een uitgave van de dienst Publieke Werken . 

Gemeente Tilburg 
Dienst Publieke Werken 
Postbus 90155 
5000 LH Tilburg 
tel. 013-5428711 

CAST 
Aart Oxenaar 
Dunantstraat 1 
5017 KC Tilburg 
tel. 013-5841023 



Sinds september vorig j aar is 
ArchiNed, de architectuursite 
van Nederland op het Internet 
te vinden. Na een 'bouwfase' 
van vier maanden, heeft de site 
in januari zijn vooralsnog 
definitieve vorm gevonden. 
ArchiNed bundelt alle informa
tie over de ruimtelijk ontwer
pende vakgebieden die op het 
Internet aanwezig is en maakt 
deze informatie vindbaar. Naast 
de bundeling van reeds op het 
Net aanwezige informatie voegt 
ArchiNed eigen redactionele 
inhoud toe aan dit aanbod. 
Voorlopig betreft dit eigen 
aanbod nieuws, een online 
agenda en online tentoonstel
lingen. Voor de nabije toekomst 
zijn meerdere activiteiten 
gepland. Door gebruik te maken 
van het nieuwe medium 
Internet 'Wordt een nieuwe 
mogelijkheid verkregen om de 
kennis en het begrip over het 
ruimtelijk ontwerpen te 
verbreden. Niet alleen over 
architectuur, maar ook over 
stedenbouw, interieur en land
schapsarchitectuur. Niet alleen 
van ontwerpbureaus, maar ook 
van onderwijsinstellingen, 
overheden, (lokale) architec
tuurgroepen en branche
organisaties. Niet alleen voor 
professionele en niet professio
nele opdrachtgevers, maar ook 
voor studenten, belangstellende 
'leken', critici en journalisten en 
niet in het minst voor belang
stellenden uit het buitenland. 

Informatie 

ArchiNed 
Postbus 493 
3000 AL Rotterdam 
tel. 070-4143647 
http://www.archined.nl 

WWW.ArchiNed.nl bundelt Nederlandse 
architectuur op het Internet 

Verzamelplaats 
Als medium is Internet bij uitstek geschikt om infor
matie over architectuur over te dragen. De combina
tie van beeld en tekst gekoppeld aan actualiteit en de 
mogelijkheid voor de 'lezer' om interactief een eigen 
weg door de informatie te zoeken zijn duidelijk aan
vullend op de bestaande media. Het succes van Inter
net is inmiddels onomstreden. Door dit succes is de 
vindbaarheid van specifieke informatie echter een 
groeiend probleem aan het worden. Het aanbod is 
inmiddels zo groot dat er zo langzamerhand sprake is 
van de gebruiker die 'dobberend in een roeibootje 
midden in een oceaan aan informatie' zijn eigen weg 
maar moet zoeken. Her en der ziet men dan ook 
zogenaamde verzamelsites op het Internet ontstaan; 
plaatsen waar de informatie op een specifiek deelge
bied wordt gebundeld en die daardoor als vertrek
punt voor de gebruiker kunnen dienen. Arch iNed is 
zo'n thematische verzamelplaats. Vanaf de ArchiNed 
site kan de verzamelde informatie van en over de 
Nederlandse arch itectuur gevonden worden. 

Stimuleren van aanbod 
Hoewel het medium veel mogelijkheden biedt tot 
informatieoverdracht, juist op een vakgebied dat 
mede afhankelij k is van beelden, heerste er tot voor 
kort een afwachtende houding onder de bureaus en 
instellingen . Op dit moment lijkt het vakgebied dui
delijk aan een inhaalslag bezig te zijn. Sinds de zomer 
van 1996 zijn het Nederland Architectuurinstituut, de 
meeste onderwijsinstellingen, de BNA en een groei
end aanta l ontwerpbureaus op het Net te vinden . Een 
overzicht van dit aanbod is te vinden onder de SITES
knop van ArchiNed. 
Ondanks de meer dan honderd Nederlandse pagina's 
die ArchiNed heeft verzameld is dit nog lang niet vol 
doende om een goede afspiegeling van het totaal te 
zijn. Arch iNed heeft daarom een aparte afdeling 
ArchiNed Service in het leven geroepen om bureaus 
en instellingen te helpen bij 'de gang naar Internet'. 

Voor wie is ArchiNed bedoeld? 
Een verzamelplaats als ArchiNed biedt alle betrokke
nen binnen het vakgebied, naast de bestaande 
media, een nieuwe mogelijkheid om snel en actuele 
informatie uit te wisselen en om de dialoog over 
nieuwe ontwikkel ingen op gang te houden. Anders 
dan bij de gedrukte media is de hoeveelheid informa
tie in principe onbeperkt en wordt er ten aanzien van 
het aanbod niet gediscrimineerd. De kennis over de 
totale architectuurproductie is tot nu toe grotendeels 
beperkt tot de selectie van een handvol ontwerpers 
uit de architectuurbladen. In potentie b iedt Internet 
de mogelijkheid om van elk ontwerpbureau de 
bureaupresentatie in tekst en beeld in te zien. 
Als men eenmaal een Internetaansluiting heeft, dan is 
de toegang tot de informatie uiterst laagdrempelig. 
Op dit moment zijn de meeste openbare bibliotheken 
en veel scholen al aangesloten op Internet. Een verza
melsite als ArchiNed kan daardoor het begrip over het 
vakgebied onder brede lagen van niet-professionele 
opdrachtgevers en belangstellenden vergroten . 

Activiteiten van ArchiNed 
Om de structuur van ArchiNed te verduidelijken kan 
de Internetsite worden vergeleken met die van een 
stad. Het aanwezigeinformatieaanbod (de eigen 
homepages van bureaus en instellingen) wordt als 
'gebouwen' geordend langs 'straten' en aan 'p leinen' 
en op die manier vindbaar gemaakt. De 'gebouwen' 
houden daarbij hun autonomie, de vorm en inrich
ting is de verantwoording van de informatieaanbie
der. Evenals een gemeentebestuur zorgt ArchiNed 
voor de aanleg en het onderhoud van wijken en 
wegen en de plantsoenen. De vergelijking met een 
echte stad gaat enigszins mank, omdat het op Inter
net mogelijk is dat een 'gebouw' op meerdere plaat
sen tegelijk aanwezig is, zowel binnen de 'stad' als 
daarbuiten. 

Robert Winkel 



Daarnaast zorgt het 'gemeentebestuur' voor promo
tie van de 'stad' in het buitenland. Belangrijke delen 
van de inhoud worden vertaald en de site wordt op 
verschillende plaatsen op Internet bekend gemaakt. 
Om de stad te laten leven, is het essentieel dat de 
stad voorzieningen heeft. De eigen activiteiten van 
ArchiNed kunnen in dat licht worden gezien. Om een 
beeld van deze voorzieningen te geven volgt een 
kleine 'excursie' door de 'stad'. 

Vanilf de ope_ningspag ina zij n een zestal knoppen 
onderaan de pagina aan te klikken. 

De eerste knop ArchiNed geeft informatie over onder 
meer de doelstel lingen van ArchiNed, over de Service 
afdeling, aanmeldingen en een lijst van vee lgestelde 
vragen over Internet en architectuur. 

Onder de knop NIEUWS bevinden zich de actuele 
nieuwspagina's van ArchiNed. Hierop plaats de Archi
Ned redactie actuele berichten over de Nederlandse 
architectuur; uitslagen van prijsvragen, verslagen van 
lezingen en manifestaties, belangrijke opdrachten en 
opleveringen, etcetera. AI het oude nieuws is op te 
zoeken in het nieuwsarchief. Aparte katernen met 
opiniepagina's en societynieuws zijn in voorbereiding. 

Onder de knop OFFLINE wordt alle informatie over 
gebeurtenissen buiten het Internet verzameld. In de 
AGENDA vindt men een overzicht van tentoonstellin
gen, lezingen en manifestaties. In de KIOSK wordt 
maandelijks een korte inhoudsopgave van de Neder
landse architectuurbladen gegeven, oudere nummers 
kunnen in het archief worden ingezien . In voorberei 
ding zijn een vacaturebank en een ontwerpprijsvraag
agenda. 

De knop SITES is de verzamelplaats van alle sites op 
het gebied van de ruimtelijk ontwerpende vakgebie
den. Hier vind men niet alleen de 'links' naar de ver
schillende aanbieders zoa ls ontwerpers en instellin
gen, maar ook informatie over projecten, lezingen, 
studies welke door 'derden' op het net is geplaatst. 
Bovendien wordt een op relevantie en kwaliteit gese
lecteerd overzicht gegeven van buitenlandse links. 

Onder de knop EXTRA bevinden zich speciale activi
teiten van ArchiNed, waarbij wordt getracht de nieu
we mogelijkheden die Internet biedt uit te buiten . Op 
dit moment zijn hier een aantal on line tentoonstel in
gen te zien (architectuurfotografen Michiel Boesveld 
en Rob 't Hart en architect Bert Dirrix), is er een inter
view met Rem Koolhaas te lezen en kan men een 
Internet-onderwijsproject volgen op de Rotterdamse 
Academie voor Bouwkunst. In de toekomst zal Archi
Ned hier be langrijke manifestaties zoals de Dag van 
de Architectuur en conferenties gaan vo lgen. De ten
toonstellingen over ontwerpers, actuele projecten en 
dergelijke zullen regelmatig worden ververst. 

Onder de knop ZOEKEN vindt men tenslotte een 
'kaart' van de gehele site en kan men binnenkort met 
een eigen 'search-engine' op de ArchiNedsite op tref
woord zoeken. 

De initiatiefnemers van ArchiNed zijn ervan overtu igd 
dat Internet een belangrijk medium voor informatie
overdracht binnen het vakgebied zal worden. De 
mogelijkheden voor kennisoverdracht, het kweken 
van inzicht en begrip van en over het vakgebied en 
de bevordering van de dialoog zijn enorm. In de 
wetenschappelijke wereld is Internet al lang het pri
maire communicatiemedium. Maar ArchiNed en de 
internetpioniers onder de bureaus en instellingen 
kunnen het niet alleen. Een levendige stad is afhan
kelijk van haar bewoners en haar bezoekers. 

Manifest De Ruimte in de Tijd geplaatst 

Beschermd gezicht 
lochem Hollestelle 

Vizier op de toekomst, Spaarnwoude, foto: Ric Bekkers 

Een oproep aan een ieder die medeverantwoordelijk 
is voor ruimtelijke en architectonische kwaliteit om 
bestaande kennis en instrumenten op het gebied van 
monumentenzorg beter te benutten! 
Dat is de belangrijkste strekking van het manifest 
De Ruimte in de Tijd geplaatst van de Commissie 
Bescherming en Ontwikkeling. De commissie wijst 
daarbij met name naar het instrument beschermd 
gezicht en de mogelijkheden die dit instrument biedt 
voor het verder ontwikkelen van cultuurhistorisch 
waardevolle structuren. Onder meer op grond van 
het Monumenten Selectie Project 1850-1940 (MSP) 
blijkt dat een nieuw ontwikkelingsperspectief voor 
dergelijke gebieden noodzakelijk is. Als voorbeelden 
daarvan noemt de commissie de voormalige verdedi
gingslinies, zoals het Landfront Vl issingen, de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
de grote landgoederen(reeksen), zoals Eelde-Paters
wolde, Wassenaar-Voorschoten en Haarzuilens, de 
stadsuitbreidingsgebieden, zoals de Ring 20-40 in 
Amsterdam en grote delen van Hilversum en 
Rotterdam, en economische infrastructuur, zoals het 
Apeldoorns Kanaal, het Kanaal A lmelo-Nordhorn en 
de Zaanoevers. 
Een aanwijzing als beschermd gezicht ingevolge de 
Monumentenwet 1988 biedt ondermeer een juridisch 
kader voor een ontwikkelingsperspectief, met de cu l
tuurhistori sche waarden als inspiratiebron. Dit kan 
een belangrijke impuls geven aan het streven naar 
ruimtelijke kwaliteit. Bij de aanwijzing tot beschermd 
gezicht gaat het immers nadrukkelijk niet om het 
'bevriezen' van een gebied. Misverstanden hierover 
kwam de commissie nogal eens tegen, en ook in de 
toekomst zal het nodig zijn daar alert op te reageren. 

Op 13 maart jl. werd het manifest De Ruimte in de 
Tijd geplaatst door John Wevers, voorzitter van de 
Commissie Bescherming en Ontwikkeling en voorma
lig wethouder van ondermeer stadsvernieuwing en 
monumentenzorg in Maastricht, aangeboden aan de 
heer drs J.P.A. Gruijters, voorzitter van de Rijksplano
logische Commissie, mevrouw mr F.G. van Diepen
Oost, gedeputeerde en voorz itter van het Jaar van 
het Industrieel Erfgoed en aan de heer dr P.J.G. Zei is
sen, voorzitter van Architectuur Lokaal en burge
meester van Grave. Het manifest is bijgevoegd bij 
deze uitgave van Architectuur Lokaal. 
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Informatie 

De Commissie Bescherming en Ontwikkeling 
is in 1994 ingesteld door de Directeur-Gene
raal Culturele Zaken van het toenmalige 
ministerie van WVC om ondermeer te advi
seren over aanwijzingsvoorstellen voor 
beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit 
ook in de hoop dat 'door de werkzaamhe
den van de Commissie aan het 'anti-verko
keringsbeleid' met betrekking tot architec
tonische en stedenbouwkundige kwaliteit 
weer een dimensie wordt toegevoegd.' In 
de commissie zijn de ministeries van VROM, 
OCen W en LNV vertegenwoordigd, alsmede 
het Interprovinciaal Overleg en de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten. 

Meer informatie over het manifest is 
verkrijgbaar bij: 
1. Hollestelle 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
Postbus 1001 
3700 BA Zeist 
tel. 030·6983216 

Meer informatie over de Commissie 
Bescherming en Ontwikkeling is 
verkrijgbaar bij: 
F Kleian 
Rijksplanologische Dienst 
Postbus 30940 
2500 GX Den Haag 
tel. 070-3393321 



Beeldkwaliteitplannen staan als 
bruikbaar middel voor steden
bouwkundig en architectonisch 
ontwerp al sinds de oorsprong 
ervan ter discussie. Deze discus
sie is weer opgelaaid nu het 
onderzoek Beeldkwaliteit
plannen in beeld, uitgevoerd 
door Zandvoort Ordening en 
Advies, is afgesloten en op 20 
februari openbaar besproken op 
het gelijknamige symposium 
van de opdrachtgevers VNG, 
Federatie Welstandstoezicht en 
de ministeries van VROM en 
OCenVll, in samenwerking met 
het NIROV. Wijbrand Havik, 
directeur van Libau, de organi
satie voor welstands- en monu
mentenzorg van de provincie 
Groningen, werkt al sinds 1985 
met beeldkwaliteitplannen en 
hij sloot de bijeenkomst af met 
een lezing die hiernaast is afge
drukt. 

Beeldkwaliteitplan geen onzin 
Usquert in Groningen 

, 'In dit gezelschap kan ik er vast van uitgaan dat ieder
een Usquert kent, omdat daar het enige raadhuis 
staat, dat Berlage ooit bouwde. Het is een dorp in 
een provincie die in veel opzichten beïnvloed en 
bepaald wordt door één stad: Groningen. In onze 
provincie aangeduid als Stad. 
Stad ligt als een spin in het web. Alle wegen, ook die 
van water en spoor leiden naar de stad en dat is ook 
symbolisch. De stad was de centrale marktplaats, de 
ontmoetingsplaats. De stad zette de trend en bepaal
de in feite de cultuur en de architectuur in deze pro
vincie. De architectuurstromingen zie je vanuit de 
stad als het ware in concentrische cirkels naar de ran
den bewegen. 
Tot het einde van de vorige eeuw was het platteland 
nog redelijk overzichtelijk. Men woonde in streekdor
pen of op de wierden. Eigenlijk waren er ook maar 
twee typen huizen. Dwarshuizen en krimpenhuizen. 
In feite catalogusbouw avant la lettre. Er waren wel 
verschillen, maar die hadden vooral te maken met het 
verschil in grootte en luxe. Variaties op een thema. 
De grote omslag van traditioneel bouwen naar de 
meer nationale en internationale architectuur loopt 
natuurlijk via de Stad. In de provincie lopen de cul
tuurbewuste boeren voorop. Groot en groots. Zij 
haalden hun voorbeelden uit de Stad . Daar kwamen 
de architecten vandaan of daar gingen de dorpsaan
nemers in de leer. 
De omvang van het vooroorlogse woningbestand ligt 
in Groningen ver boven het landelijk gemiddelde. 
Veel oude panden worden bewoond door ouderen . 
Hun opvolgers zullen de panden willen aanpassen 
aan de hedendaagse wooneisen. Dat betekent dat 
veel Groningse dorpen de komende decennia een 
ander gezicht krijgen. Sommige hebben dat al. En 
daar wordt niet iedereen vrolijk van. Zo is Zoutkamp 
nog steeds naarstig op zoek naar een goede nieuwe 
identiteit, sinds ze in de jaren zestig hun oude dorp 
naar het openluchtmuseum in Enkhuizen lieten ver-
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Wijbrand Havik 

plaatsen . In die tijd schreef de gemeente een klaag
zang over de slechte kwaliteit van de huizen. Men 
vergeleek ze met brandstofschuurtjes in de stad. U 
ziet hoe hier alles met de stad vergeleken werd. Nu 
gaan deze stulpjes niet beneden twee ton van de 
hand. 
Dit symboliseert de huidige aandacht voor de kwali
teit van de geschiedenis. Er is veel tijd geweest waar
in met veel desinteresse en dédain voor de bestaande 
oude omgeving gebouwd werd. Met een prijsvraag 
Dorpsvernieuwing hebben wij daar eind jaren zeven
tig een nieuwe koers gestimuleerd. In het verlengde 
daarvan hebben samenwerkende woningbouwclubs 
veel bouwstroompjes gerealiseerd, verspreid over ver
sch illende dorpen. Met aandacht voor ruimtelijke 
kwaliteit. 

'Stedenbouw is in' kopt de jongste Binnenlands 
Bestuur, en 'architectuur is uit'. Merkwaardig ver
schijnsel eigenlijk dat wanneer stedenbouw terecht 
meer in the picture komt, architectuur er meteen niet 
meer, in ieder geval veel minder toe zou doen. 
'De behaaglijkheid van de stad zou meer door de ste
denbouwkundige structuur bepaald worden dan door 
de incidentele architectuur die je aantreft'.' Ik ken 
wel voorbeelden waar je het tegendeel zou denken. 
Het zou niet meer uitmaken als er een mis kunststof
kozijn wordt toegepast op een plek waar de steden
bouw goed geregeld is lezen wij in het laatste num
mer van het NIROV-blad.2 Toch zie ik mijn Groningse 
dorpen verarmen, als er dit soort veranderingen 
optreden. Terwijl ze toch vaak een sterke steden
bouwkundige opzet hebben. Het beeld doet er wel 
degelijk toe en is in ieder geval een aspect dat voor 
veel bewoners zwaar telt. Het gemiddelde Belgische 
beeld is voor hen geen aantrekkelijk vooruitzicht. 
In de beeldkwaliteitplannen (BKP's) die Libau vanaf 
1985 voor meer dan 20 kernen maakte gaat het voor
alom het samen afspreken van een kijkrichting. Hoe 



kijk je tegen ontwikkelingen aan en welke kant zou 
je die het liefst opsturen? Onze BKP's beginnen met 
een korte historische schets. Vooral kort. Voor dorpen 
waar sprake is van een geleidelijke transformatie 
levert een diepgaande ontwikkelingsgeschiedenis 
vanaf de ijstijden weinig relevante informatie voor de 
praktijk van alledag. De ontwikkeling van Usquert in 
de laatste 150 jaar staat in essentie op drie kaartjes. ' 
Die ontwikkeling vertaalt zich ruimtelijk in vier ver
schillende karakteristieken: het oude wierdedorp, de 
bebouwing aan de zuidzijde, de uitlopers en de nieu
we buurt. In de uitlopers vind je nog verschil in de rij
ke renteniersvilla's en de woningen voor de arbeiders. 
Op het Groningerland tot in deze eeuw de klassieke 
tweedeling. De arbeiderswoning was ook vaak letter
lijk een verkleinde uitvoering van de boerderij. De 
deelgebieden worden in hun ruimtelijke samenhang 
beschreven, daarnaast wordt aangegeven welke ont
wikkelingen hier gesproken verwacht worden of 
wenselijk zijn. In het schema wordt hier gesproken 
van beeldopbouw en beeldontwikkeling . 
Wij volgen keurig de BKP-bijbel die Kuiper Compag
nons in opdracht van VROM/WVC samenstelde, of 
misschien moet ik andersom zeggen, want onze BKP's 
waren er al eerder. Dus: analyseren, waarderen, een 
visie ontwikkelen en beleid uitzetten, de kijkrichting 
bepalen. Het specifieke van onze BKP's is dat wij voor 
de uitwerking van al dat moois wat je kan bedenken 
een bepaald systeem hebben gekozen, dat het moge
lijk maakt alles heel kort te houden. 
In de deelgebieden worden thema's aangewezen op 
basis van overeenkomsten en verschillen van de 
bebouwing. Het gaat dus vooral om samenhangen en 
veel minder om individuele panden. De methodische 
opzet voorziet erin dat alle aspecten in een matrix 
worden ondergebracht. De thema's worden behan
deld op basis van eigenschappen die gaan over de 
situering, vorm en grootte en uitdrukking. De belang
rijkste aspecten worden in telegramstijl beschreven, 

in beeld gebracht, gewaardeerd en in beleid vertaald. 
In veel oude kernen vormt de bestaande bebouwing 
het belangrijkste referentiebeeld. Het gaat dan om 
de mate waarin sprake kan zijn van behoud of veran
dering. Het beleid kent in methodiek 4 smaken: 
behoud, zorgvuldig omgaan met de bebouwing, 
geen specifieke richtlijnen en tenslotte bewust veran
deren. Eén thema kan op verschillende plekken voor
komen en ook verschillen beoordeeld worden. 
Ons BKP bestaat uit een boekje waarin elk thema in 
twee bladzijden wordt behandeld en een kaart waar
op je de deelgebieden, thema's en het gewenste 
beleid kan terugvinden . De richtlijnen in onze BKP's 
geven richting: het zijn geen normen of voorschriften 
in maten, getallen en percentages. Ze geven dus 
vooral ook ruimte. 
Op een bijzondere plek van een voormalige boerderij 
levert markante nieuwbouw een nieuwe kwaliteit. In 
een omgeving waar soberheid in vorm en materiaal 
en dergelijke een gewaardeerde en na te streven 
karakteristiek is, is de opgave voor arch itecten om 
nieuwe eigentijdse soberheid te realiseren. Zo refe
reert Galerie Waalkens aan de majestueuze boerderij 
en zonder Oldambsterboerderij te zijn. 

De kloof tussen de vormgeversvakwereld en het 
'gewone volk' wordt misschien wel het meest beli
chaamd door de 'boerderettes' . Hier wordt het oude 
herbouwd, met hedendaags comfort. De nostalgie als 
maatstaf, bij gebrek aan betrokkenheid van de vak
gemeenschap om deze affectie om te zetten in eigen
tijdse beelden . Als de architecten het blijven laten 
afweten wordt Nederland een dun aftreksel van wat 
het verleden ooit geweest is, hoeveel beelkwaliteit
plannen er ook tegenaan gegooid worden.' 

Noten: 
1. Binnenlands Bestuur 714/02/97, pag. 31 
2. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 1/97, pag.14 
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Foto's Wij brand Havik 

Informatie 

Wijbrand Havik 
directeur Libau 
Welstands- en Monumentenzorg Groningen 
Hoge der Aa 5 
9712 AC Groningen 
tel. 050-3126545 

Het onderzoek Beeldkwaliteitplan in beeld 
is uitgevoerd door Zandvoort 
Ordening en Advies in opdracht van de 
VNG, Federatie Welstandstoezicht en de 
ministeries van VROM en OCenW 
Het rapport (f. 30,00; en de Voorbeeld
brochure (f. 20,00; zijn verkrijgbaar bij: 
Distributiecentrum VROM 
Postbus 351 
2700 Al Zoetermeer 
tel. 079-3449449 



Introductie beeldkwaliteitplannen in Rotterdam 

Wethouder Meijer: 
Schoonheid is levensplezier 

Arjan Hebly, Hebly Theunissen Architecten uit Delft, heeft het initiatief genomen om 
het beeldkwaliteitplan als ontwerpopgave aan de orde te stellen en hij sluit zijn 
onderzoek, verricht met Peter Drijver, Jeroen Schilt en Marcel van Winsen en 
gefinancierd met subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, naar 
verwachting af in mei. De tussenstand van het onderzoek werd in januari besproken 
op een besloten symposium dat het Sf A organiseerde. Aan het panel namen de 
stedenbouwkundige Ashok Bhalotra, de architecten Erick van Egeraat en Carel 
We eb er, en de wethouder van o.a. stadsvernieuwing, volkshuisvesting en 
welstandstoezicht van Rotterdam, Herman Meijer deel. Een samenvatting van het 
interview dat Arjan Hebly in het kader van zijn onderzoek in november 1996 met 
Meijer voerde, wordt hier gepubliceerd. Met het beeldkwaliteitplan had Rotterdam 
nog geen ervaring, maar Meijer blijkt een groot pleitbezorger van de inzet van dit 
instrument: 'Het kan door de oriëntatie op een eindbeeld, een instrument zijn om te 
komen tot geleide fantasie en geïnspireerde samenwerking'. 

AH Hoe kijkt u aan tegen het instrument beeld
kwaliteitplan ? 
HM We hebben er in Rotterdam nog wein ig ervaring 
mee. M'n voorganger heeft eens een poging tot een 
kwaliteitsnota gedaan. Dit initiatief is in de bespre
king met de raadscommissies en het ambtelijke appa
raat vrij snel gesneuveld omdat niemand ruimtelijke 
kwaliteit kon definiëren; niemand was in staat er iets 
hanteerbaars van te maken. 
Op dit moment wordt het middel van gemeentewege 
opnieuw gepresenteerd als mogelijkheid om een aan
tal kenmerkende kwaliteiten van de binnenstad te 
benoemen, een inventarisatie van de Wederopbouw 
architectuur. In de gemeenteraad is daar op dit 
moment interesse voor. Het gaat om een zoektocht 
naar typisch Rotterdamse ruimtelijke kwaliteiten en 
de samenhangen hiertussen. Bijvoorbeeld het verschil 
tussen de opbouw van de Oostelijke binnenstad van 
Rotterdam, waar er meer sprake is van de ruimte-ste
denbouw van Witteveen, ten opzichte van het Weste
lijke deel waar de objecten-stedenbouw van Van Traa 
meer domineert. Overigens zit aan het verschil tussen 
Witteveen en Van Traa meer vast dan vaak wordt ver
ondersteld. In een onlangs uitgegeven CD Rom en het 
boek Een stad voor het leven, met bijdragen van 
Andela, Wagenaar, Tijhuis en anderen, wordt deze 
historische knoop verder ontrafeld. 
Een beeldkwaliteitplan voor de binnenstad zou een 
inventarisat ie kunnen inhouden van wat je aantreft, 
met daarin aangegeven de stedenbouwkundige ru im
ten en gebouwen met een hoge kwaliteit, alsook 
aanwijzingen voor hoe je hier op dit moment mee 
om zou moeten gaan. Zoiets heeft tot doel om verder 
te komen dan de waan van de dag. Want dat is in 
Rotterdam veel gebeurd. Traditionalisme, Shake 
Hands, de Herbergzaamheids-reactie en nu Modern 
Internationalisme, hebben elkaar in Rotterdam in een 
snel tempo opgevolgd. Het Kabouterdorp en het 
nieuwe Weena zijn heel kort na elkaar ontstaan . 
Deze abrupte afwijkingen hebben zichtbare botsin
gen in de stad achter gelaten. We kunnen met het 
resultaat nog redelijk gelukkig zijn, maar dat is dan 
meer door Gods genade dan door iets anders. AI met 
al kan een kwaliteitsverhaal waarin onder andere een 

Arjan Hebly 

richtsnoer wordt gegeven voor architecten, een func
tie vervullen voor de binnenstad. 
Ook voor nieuwe woningbouwlocaties en vervan
gingsgebieden denk ik het instrument in te kunnen 
gaan zetten. Het maken van een aantal echt chique 
buurtjes staat me daarbij voor ogen; in ieder geval 
niet van die vervelende monsterlijke goudkust jes. 
Daarvoor gaan we excursies maken naar een aantal 
geslaagde voorbeelden, zoals bijvoorbeeld Marlot 
in Den Haag. In d ie gebieden zullen we in de voor
schriften verder gaan dan een vrije stedenbouw. 
Het beeldkwaliteitplan is hiervoor waarschijnlijk een 
goed middel. 

AH Staat het streven naar samenhang niet op gespan
nen voet met het Post Moderne denken? 
HM Het streven naar samenhang is te rechtvaardigen 
omdat de zogenaamde vrijheid, die je bijvoorbeeld 
aantreft in de vrije sector buurtjes, zelden iets moois 
oplevert; of sterker nog, we worden daar over het 
algemeen geconfronteerd met een hopeloos product. 
Een van de oorzaken daarvan is bijvoorbeeld de enor
me keus in materialen, dat levert chaos op. Boven
dien is er van een culturele oriëntatie die ergens op 
slaat, weinig sprake; geen geldende normatiek. Iets 
wat je wel aantrof in de jaren twintig, het eind van 
de vorige eeuw, of in het Classicisme. Dat is zoek. 
Maar deze stand van zaken stelt je ook in staat, wan
neer je toch iets moet plannen, om een keer een 
samenhangend beeld na te streven. Als alles kan, dan 
kan ook dit; gebieden plannen die uit één geest zijn 
gedacht. Het resultaat is dan uiteindelijk bevredigen
der. Neem de Fantasie buurt in Almere, per woning 
bekeken is het leuk, het buurtje is niks. 

AH De socioloog Arnold Reijndorp bijvoorbeeld kriti
seert de aanpak, gericht op interne samenhang van 
buurtjes, omdat deze tendeert naar een stad van losse 
enclaves en ensembles, zonder stedelijke samenhang. 
HM Waarom zonder stedelijke samenhang? Dat is 
niet het natuur-oorzakelijke effect ervan . Het goed 
koppelen van nieuwe en bestaande stadsdelen aan 
de oude stad blijft ook in deze aanpak een grondslag, 
net als ecologische uitgangspunten, of eisen van nor-



male stedenbouw. Ik kan me vervolgens voorstellen 
dat je in de stedenbouwkundige bepalingen verder 
gaat dan het platte vlak. En dit houdt een werkwijze 
in waarbij het collectief, en het gesprek tussen ont
werpers, opdrachtgevers en gemeente, een belangrij
ke rol vervullen. Het aardige van bijvoorbeeld de 
Vaillantlaan in Den Haag vind ik, dat nu aan het eind 
van het proces, alle betrokkenen wel kunnen verwij
zen naar iets dat ook echt iets is. En dat waarnaar kan 
worden verwezen gaat uit boven het individuele; dat 
vind ik wel prettig . 
Het wordt natuurlijk vervelend als dergelijke eisen als 
een korset ervaren worden. Je moet het wel op zo'n 
manier doen dat het wat lijkt, de kwaliteit niet zoe
ken in onnozele dingen. Een beeldkwaliteitplan kan 
door de oriëntatie op een eind beeld, een instrument 
zijn om te komen tot geleide fantasie en geïnspireer
de samenwerking. 

AH Onlangs tijdens een presentatie in Amsterdam 
van studieplannen voor twee naoorlogse wijken 7 

vroeg u naar waar in de plannen schoonheid ont
stond; wat stond u daarbij voor ogen? 
HM Eigenlijk vroeg ik naar de explicitering van een 
laag die wel degelijk in de plannen aanwezig was, 
maar waar niks tot weinig over gezegd wordt. Door 
één van de plannenmakers werd bijvoorbeeld gezegd 
dat de Sloterplas slecht te vinden is vanuit de wijk. De 
bewoners van die wijk weten die plas best te vinden, 
maar wat bedoeld wordt is dat er geen visuele rela
ties zijn met de plas. Een opgave zou erin kunnen 
bestaan een dergelijke visuele relatie ruimtelijk uit te 
werken. Dat ze een dergelijk aspect niet durven te 
expliciteren, dat kan je kinderachtig noemen, maar 
heeft waarschijnlijk z'n wortels in onze functionalisti
sche voorgeschieden is. Terwijl schoonheid vaak alleen 
het uitnutten van opgelegde kansen inhoud. Schoon
heid is levensplezier, is kwaliteit durven benoemen. 
Zo is bijvoorbeeld de stadsaanleg van St. Petersburg, 
geïnspireerd op Ita liaanse voorbeelden. De makers 
ervan hebben zich laten leiden door de overtreffende 
trap van de Italiaanse stad. Toch ben je nu niet in een 
Italiaanse stad, het is een volledig eigen omgeving; 
het licht is er anders, het klimaat is anders. De Itali 
aanse voorbeelden dienden hier als leidraad, waar
door een beheerste vrijheid mogelijk werd. Het levert 
een goed produkt op. 
Dat we met het verleden op dit moment zó niet meer 
om kunnen gaan heeft te maken met het Modernis
me, waarin het denken in breuken belangrijker is dan 
het denken in continuïteiten. Je leert door het con
strueren van breuken, door juist het negeren van het 
verleden. Werkwijzen uit de negentiende eeuw, van 
bijvoorbeeld Cuypers, en ook nu nog van de Islamiti
sche wereld, zijn in de verte nog gebaseerd op het 
Gildewezen, met daarin onder andere de Imitatio als 
onderdeel van het leerproces. Deze werkwijze is met 
het Modernisme verdwenen . Terwijl als je naar 
belangrijke architecten en stedenbouwers kijkt, dan 
leunen ze toch vaak sterk op de schouders van de 
voorouders. Neem bijvoorbeeld de nieuwe ruimtevor
men die Schinkel ontwikkelde binnen het Classicisme. 
lets soortgelijks gaat op voor Le Corbusier's Modulor. 

AH In hoeverre is de vaardigheid van stedenbouwers 
om een zinvol stedenbouwkundig beeld, op te teke
nen verloren gegaan? Te denken valt dan bijvoor
beeld aan Berlages vogelvlucht perspectieven van 
Amsterdam Zuid. 
HM In Amsterdam-Zuid is vooral een zo grote mate 
van eenheid ontstaan omdat de architecten er vanuit 
één geest aan hebben gewerkt. Iets dat, in die mate, 
na de oorlog verloren is gegaan. In het werk van 
mensen als Bakema en Lotte Stam Beese's Pendrecht, 
vormen architectuur en stedenbouw nog wel een 
eenheid, maar in de macaroni-verkavelingen van de 
zeventiger en tachtiger jaren is daar geen sprake 
meer van. In gebieden als Capelle, de Tanthof, 
Oosterflank en dergelijke overheerst toch de amorfe 
massa; gebieden die je doen denken aan leeggestorte 
pierepotten . Dat is de ergste periode geweest in de 
Nederlandse architectuur en stedenbouw. Voor wat 
betreft de stedelijke vormen die je daar aantreft kun
nen die gebieden wat mij betreft snel worden afge
broken. Met de bus bijvoorbeeld door Almere-Haven 
is een heel pijnlijke ervaring . Wat je daar aantreft 
duidt op een existentiële crisis. We zijn nu wel op de 
terugweg. In Nieuw-Sloten is er weer een heel stuk 
herwonnen; we zijn onszelf aan het hervinden. 

AH Hoe kijkt u aan tegen de spanning tussen het ste
delijke beeld en de programmatische 'leegte' van der-

gelijke nieuwe wijken? 
HM In de nieuwe wijken moet gewerkt worden met 
een beperkt programma. We willen levendige stuk
ken stad maken, met materiaal dat eigenlijk vanuit 
zichzelf niet levendig is. Het bestaat in hoofdzaak uit 
huizen met binnen zittende mensen. Vervolgens 
moet, bijvoorbeeld in Kattenbroek, de architectuur 
iets creëren wat er niet is. Functiemenging en de hoe
veelheid sociale elementen, als scholen, winkels en 
dergelijke maken natuurlijk veel uit. 
Toch is het volgens mij mogelijk om in deze nieuwe 
gebieden te werken aan een gezamenlijk produkt. 
Het beeldkwaliteitplan kan hierin een functie vervuI
len. Het vergt de betrokkenheid van meerdere part
ners, een proces dat meer is dan de traditionele 
inspraak, de verinner lijking van de deelnemers van 
een gemeenschappelijk idee, en ten slotte ook de 
amendering van het idee. Het vergt in die zin meer 
dan het standpunt van de individua list, of van de 
salonanarchist, en hiertoe is niet iedereen in staat. 

AH Hoe ziet u in dit verband de relatie tussen inhou
delijke, misschien zelfs politieke, thematieken, en het 
beeld van de stad; te denken valt dan bijvoorbeeld 
aan het thema van de ongedeelde stad? 
HM Natuurlijk moet je bij zoiets wel uitgaan van reë
le verhalen, politieke abstracties als democratie leve
ren niet direct een beeld op. In het geval van bijvoor
beeld Bakema, Van Klingeren, en dergelijke, waren 
deze lagen nog heel direct gekoppeld. Hiërarchie 
werd afgewezen, en openheid gepropageerd. Dit ver
haal leverde een bepaalt soort architectuur en ste
denbouwop. Terwijl we nu, vanwege beheers- en 
sociale veiligheidsaspecten, in dat soort omgevingen 
vaak weer hekken moeten plaatsen. De openheid 
ervan moeten we teniet doen. Dit soort ideeën blij
ken dan niet bestendig genoeg. Architectuur verlangt 
altijd een heel precies ingaan op gebruiks- en functio
nele redeneringen . 
Dat neemt niet weg dat thema's als duurzaamheid en 
aanpasbaarheid in dit soort processen wel bruikbaar 
zijn, maar de beeldkwaliteit moet daar toch op gesu
perponeerd worden. Het één is een secundair effect 
van het ander. Vanuit onze functionalistische traditie 
zijn we bedreven in de analytische fase, maar deze 
moet gevolgd worden door een synthetische, waar 
we veel minder bedreven in zijn . Belevingswaarde 
moet ook in de stedenbouwkundige planvorming 
doordacht worden, en niet worden verzwegen . Bij
voorbeeld achter het technische- en functionele ver
toog van Benthem en Crouwel blijkt tevens de even 
belangrijke intentie schuil te gaan om hele mooie 
gebouwen te maken. Het beeld, en dan wel zo rijk 
mogelijk, is relatief autonoom ten opzichte van de 
overige aspecten in het vak. 
Maar voor een deel leveren nieuwe thema's ook 
direct nieuwe mogelijkheden op voor het beeld. 
Neem bijvoorbeeld de nieuwe ruimtelijke mogelijkhe
den van een op ecologische principes gebaseerd 
stedenbouwkundig plan, waarin de aanwezigheid 
van de auto is teruggedrongen. In een dergelijk plan 
hoeft minder plaveisel te worden toegepast, waar
door een groene corridor of een rosarium kan wor
den gerealiseerd . Naast een goede functionele 
analyse ook het beeld doordenken, daar zie ik veel in . 

AH Arnold Reijndorp ziet, in het verlengde van 
Adriaan Geuze, de stad verdeeld in gebieden die zijn 
aan te duiden als 'tuinen, ensembles', en dergelijke, 
en in gebieden die zijn aan te duiden met 'land
schap', of zoals Reijndorp het zelf noemt als 'platte 
kranten tekst'. In deze gebieden moet slechts een 
basiskwaliteit gegarandeerd worden. Moeten, als u 
het eens bent met dit stadsconcept, voor de hele stad 
dit soort plannen gemaakt worden? 
HM Ik weet het niet. Ook die zogenaamde platte 
krantentekst-gebieden zijn overladen met eisen, en 
ook hier kunnen de thema's verschillen . Te denken 
valt dan aan thema's als waterhuishouding, zonoriën
tatie, en dergelijke, en ook daarmee zijn bijzondere 
kwaliteiten te halen . De stedenbouwkundige dienst is 
nu bezig om een aantal van deze nieuwe thema's te 
integreren in de stedelijke planning. Dat levert ver
schillende produkten op. Maar variëteit impliceert 
nog niet automatisch schoonheid. 

Noot: 
1. Bijeenkomst van de Stichting van Na de Oorlog op 27 augustus 
1996, waarin drie stedenbouwkundige studieplannen zijn gepresen
teerd voor Amsterdam-Slotermeer en Den Haag Zuid-West van: Gie
tema, Hartzema, Klok & Bindels, de Nijl Architecten en Scala Archi· 
tecten. 
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Foto's: dS+V, gemeente Rotterdam 

Informatie 

Gemeente Rotterdam 
ir H. Meijer, wethouder 
Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam 
tel. 010-4179111 

Hebly Theunissen Architecten 
Van Leeuwenhoeksingel 69 
2611 Af Delft 
tel. 015-2123857 

-=-----



Van stadsvernieuwing naar een programmatische wijkaanpak 

Vlaardingen-Westwijk 2005 

Toen VII. van Tijen zijn stedenbouwkundig Plan in Hoofdzaken (1954) voor 
uitbreiding van Vlaardingen in westelijke richting ontwikkelde, stond hem een 
nieuwe wijk van zo'n 6000 woningen voor ogen die, alleen al door zijn vormgeving 
en opzet, gemeenschapszin zou bevorderen. Of, zoals hij dat met de oorlogsjaren 
nog vers in het geheugen omschreef, 'de verschillende levensuitingen als facetten 
van een totaliteit doen aanvaarden door eenvoud in de verhoudingen.' Maar veertig 
jaar later was het juist de opzet van die wijk die, zoals trouwens in veel naoorlogse 
wijken het geval is, ervoor zorgde dat die wijk - in totaal een kwart van de stad -
juist vrij eenzijdig was geworden: teveel (huur)f1ats, te weinig diversiteit in 
woningtypen, onvoldoende mogelijkheid om in de wijk 'wooncarrière'- van 
(huur)f1at naar (koop)eengezinswoning - te maken en teveel 
buurtwinkelcentrumpjes. Kortom: een wijk die in theorie hard bezig is achteruit te 
gaan. Met name de koopkrachtige bewoners verhuizen naar elders, en er ontstaat 
mede daardoor leegstand - ook in de buurtwinkelcentra. En waar leegstand is, 
ontstaat rommel. Het gemeentebestuur besloot dan ook, mede onder druk van de 
bewonersgroep van één van de huurflat-buurten, tot een Plan van Aanpak (1995). 
Maar tijdens de inspraakronde over dat Plan bleek dat de bewoners van de wijk 
vonden dat er niet gesloopt, gebouwd, en eigenlijk niets veranderd moest worden. 
Want de Westwijk was mooi en moest mooi blijven. Een impasse. 

Tafelgesprekken als alternatief voor 
inspraak·achter·de·microfoon . 
Foto: Roei Dijkstra 

Informatie 

Westwijk 2005: tien jaar bouwen aan de 
Vlaardingse Westwijk. Het projectteam 
Westwijk is een samenwerkingsverband van 
de gemeente Vlaardingen, Stichting 
Woningbedrijf Vlaardingen, Patrimoniums 
Woningstichting en Woningstichting 
Samenwerking Vlaardingen. Het project 
Westwijk 2005 is onderwerp geweest van 
het congres Procesmanagement bij Ruim· 
telijke (her)inrichting van het Nederlands 
Studie Centrum op 23 januari 1997 il. in de 
Doelen, Rotterdam. 
Voor nadere informatie over het project: 

Gemeente Vlaardingen, Dienst Stadswerk 
Remus Aussen, communicatieadviseur 
Luc Heijboer, procesmanager Westwijk 2005 
Hoflaan 27 
Postbus 1003 
3130 EC Vlaardingen 
tel. 010·2484626 

Informatiecentrum Westwijk 2005 
Floris de Vijfdelaan 140 
3132 HN Vlaardingen 
tel. 010·4603302 

Zoals vaak, bleek de impasse een prima uitgangspunt 
voor een nieuwe aanpak voor de wijk. Er kwam een 
toereikend projectbudget, en daar kon onder andere 
- in samenwerking met de Vlaardingse woningcorpo
raties (!) - één van de leegstaande winkels mee omge
bouwd worden tot informatiecentrum annex 'wijk
ateiier'. Daar werd voortaan aan het project gewerkt, 
gerekend en getekend, en wie over de schouders van 
de tekenaar wilde meekijken, die mocht dat. Teun 
Koolhaas (Teun Koolhaas Associates, Almere) ontwik
kelde een nieuw stedenbouwkundig plan. Beeldend 
kunstenaar Jeanne van Heeswijk (Rotterdam) zette 
een projectplan op, Een proces van Bouwen en 
Wonen (1996), dat voor een integrale inpassing van 
zowel de bestaande en nieuwe kunsttoepassingen als 
van de inrichting van het openbaar gebied moest zor
gen; dit nog met het succes van de Vlaardingse Bloe
mentrappen in het Stadshart (Wilma Kuil, 1996) in 
het achterhoofd . Er was al een werkgroep bezig met 
fusies en het verplaatsen van sportverenigingen, met 
als positief neveneffect dat daarmee meteen toekom
stige bouwlocaties vrij worden gemaakt. En er werd 
ook al aan nieuwbouw voor de nu nog over de wijk 
verspreide (openbare) basisscholen gecijferd, met als 
centrale gedachte dat het nieuwe scholencomplex 
een plaats in het nieuwe wijkwinkelcentrum zou kun
nen krijgen. Het project werd omgedoopt tot West
wijk 2005: de totale herstructurering van de wijk zou 
(terwijl de oorspronkelijke wijk in slechts drie jaar 
gebouwd was) zo'n tien jaar vergen. 

De aanpak 
Duidelijk was dat, om al deze parallelle ontwikkelin
gen te kunnen koppelen, er een goede dialoog met 
de wijk moest komen. AI was het alleen maar om 
deze keer de inspraak te 'overleven' . Maar niet alleen 
dat. Want, om al die deelprojecten succesvol te kun
nen krijgen, zou er ook in de wijk zelf het besef moe
ten ontstaan dat er 'iets moest' met de Westwijk, en 
voor het gevoel van wie er woonde, ging het nog 
niet zo slecht - laat staan dat er 'gesloopt' zou moe
ten worden. Sloop en nieuwbouw, het kunstplan, het 
inmiddels gemeentebreed opgezette wijkbeheer, de 
verplaatsing van de sportverenigingen en de inpas
sing van het groen in de wijk konden alleen tot suc
ces leiden wanneer voor dit alles draagvlak zou ont
staan in wi jk. Er moest dus een dialoog komen tussen 
gemeentebestuur en de 12.000 bewoners van de 
Westwijk - en niet één vanachter de inspraakmicro
foon. Er werd dan ook een nieuwe vorm van inspraak 
over stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan 
gentroduceerd. In het kort kwam die methode erop 

Remus Aussen, Luc Heijboer 

neer dat er zeven avonden georganiseerd werden: 
één voor ieder deel van de wijk . Tijdens die avonden 
konden de bewoners aanschuiven aan zes tafels, met 
daarachter vakambtenaren die ieder een aspect van 
het project konden toelichten en inspraakreacties 
noteren: er waren onder andere tafels voor 'groen, 
sport en milieu', 'nieuwbouwlocaties', 'verkeer', 
'kunst & onderwijs', 'winkels' en 'aanbouwen bij 
bestaande woningen' . Samen met de inspreker werd 
aan tafel een formulier ingevuld met daarop de reac
tie. Natuurlijk was deze methode enorm arbeidsin
tensief (ca. 300 mensuren alleen al voor organisatie 
en uitvoering, tegenover ca. 30 voor een 'gewone' 
inspraakavond), maar de methode werkte. Want de 
in theorie onuitvoerbare 'dialoog met 12.000 bewo
ners' vond nu plaats. In totaal bezochten zo'n 1000 
bewoners de avonden, en ieder van hen had op zijn 
gemak, aan tafel en achter een kop koffie, vragen 
kunnen stellen en zijn mening over de plannen kun
nen geven. 

De gevolgen 
Het aantal inspraakreacties was natuurlijk, mede door 
de methode, groot. Maar opvallend was dat de sfeer 
nu goed was, en de kwaliteit van de inspraakreacties 
hoog. Immers: doordat de inspraakreactie samen met 
een vakambtenaar aan tafel geformuleerd werd, was 
het mogelijk om de reacties duidelijk en scherp te for· 
muleren. Niet zelden werden aan tafel bruikbare 
alternatieven geboren. En zo'n opbrengst heeft een 
traditionele inspraakavond-achter-de-microfoon zei
den of nooit. 
Tijdens de zeven inspraakavonden werd ook, in 
samenwerking met een para-commerciële welzijnsin· 
stelling (Bureau voor Welzijnsprojecten, Vlaardingen), 
geworven voor een bewonersplatform dat vanuit 
'gebruikersspecialisme' de uiteindelijke bouw- en 
inrichtingsplannen plus het kunstproject zou moeten 
begeleiden en becommentariëren. De belangstelling 
vanuit de wijk voor deelname aan dit platform was 
groot, ook van de kant van niet-Nederlandse bewo
ners. Op dit moment wordt de inmiddels Adviesgroep 
Westwijk 2005 genaamde groep bewoners door de 
welzijnsinstelling opgeleid. Niet tot een soort 'hobby· 
architecten'; de meerwaarde van bewonersadvies is 
immers dat zij niet vanuit architectonische overwe· 
gingen, maar vanuit hun perceptie van hun wijk en 
hun leefomgeving kunnen reageren op plannen van 
vaklieden. De opleiding heeft er inmiddels voor 
gezorgd dat de bewonersgroep nu in staat is om te 
adviseren vanu it hun specifieke referentiekader (ken
nis van andere projecten, beelden, bouwwerken en 



De Vlaardingse Westwijk . Foto: Arie Wapenaar 

woonomgevingen). Nog een belangrijk punt: met 
adviseren wacht de bewonersgroep niet totdat een 
ontwerper klaar (en het plan vaak 'onherroepelijk') 
is, maar de groep adviseert tijdens het gehele ont
werpproces. En in overleg met zowel gemeente, 
(Iandschaps)architect als ontwikkelaar. 

De stand van zaken 
De honderden inspraakreacties en de reactie daarop 
van het college van burgemeester en wethouders 
wordt in deze periode besproken in de plaatselijke 
raadscommissies. Aan de eerste bouwprojecten wordt 
op dit moment getekend. Het project Westwijk 2005 
is daarmee uitgegroeid van een onderschat stadsver
nieuwingsproject tot een permanent proces van 
groeiende ontwikkelingsprogramma's - waarbij de 
budgettering van het project en zijn onderdelen 
regelmatig aan niet onbelangrijke fluctueringen 
onderhevig is. 
Maar nu de verwachtingen. Is de Vlaardingse West
wijk klaar in 2005? Staat de wetgeving straks de aan 
de noord rand geplande geluidschermwoningen (een 
scherm van ca. 150 eengezinswoningen met een aar
den wal als achtergevel, mede bedoeld om het geluid 
van de aangrenzende rijksweg van de wijk af te 
schermen) toe? Groeit de wijk van 6000 naar 7000 
won ingen? Werkt de integrale aanpak? Juist door de 
programmatische/procesmatige aanpak van het pro
ject, met alle onzekerheden op het gebied van wet
geving, financiering en veranderende woonwensen 
en won ingmarkt, is het de vraag hoe het programma 
over tien jaar afgerond wordt. Maar feit is dat het op 
grote schaal verdichten in een bestaande woonwijk 
niet meer mogelijk is vanachter de tekentafel, met 
daarop slechts een eenmalig check door politiek 
bestuur, bewoners en markt. 

Stedenbouwkundig Plan Westwijk 2005 

13 

VERKlARING 

BEBOOW\HG BESTAAND 

_ IIf800WlNG NIEUW 

_ WUKCEKTRUM 

SERRf I MHSOOW '_Ol 
OlU~ 

GROE' 

O _NG 
AETSPAD 

m SPOIlMLD I TlWYELD 

D spOI!MLD _ 
WATtR 

WAD< 
(----~ o N06 IN snJDE (~) 

100 I _globale aantallen bij te bouwen wonIngen 



Kees Christiaanse, architect, 
was als jurylid betrokken bij de 
beoordeling van de Europan 4-
inzendingen in het Verenigd 
Koninkrijk. Hij is een van de 
deskundigen waaraan door 
de internationale Europan
organisatie werd gevraagd een 
kritische analyse te maken van 
alle prijswinnende plannen die 
voor de 65 Europese locaties 
werden ingezonden. De hierna
volgende tekst is ontleend aan 
zijn analyse. 

NL 070: ontwerp Mark Linneman, Pieter 
Bannenberg en Kamiel Klaasse voor de loca
tie in Den Haag 
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NN 333: ontwerp Nicolas Boyarsky voor de 
locatie in Den Haag 

Informatie 

De analyse van Kees Christiaanse is gepubli
ceerd in de internationale catalogus Euro
pan 4 Bouwen van de stad op de stad, die 
half maart verscheen bij de eindmanifesta
tie van de vierde prijsvraagronde in Rome. 
Inmiddels is de voorbereiding van Europan 
5 in volle gang. Binnenkort worden het the
ma en het tijdschema voor de vijfde ronde 
bekendgemaakt. Belangstellende gemeen
ten kunnen reeds nu contact opnemen met 
het projectbureau van Europan Nederland. 

Europan Nederland 
Emmie Vos 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4401238 

Tendensen in Europan 4 

Hl 003: ontwerp Marjolein en Pierre Boudry voor de locatie in 
Den Haag 

Vanaf het moment van inschrijving beheerst Europan 
een groot deel van de breinen van jonge architecten 
in heel Europa en in menige stad volgen de deelne
mers elkaars vorderingen alsof het om de Olympische 
Spelen gaat. De bekendmaking van de resultaten 
wordt breeduit in de pers uitgemeten en deze publi
caties, alsmede de daaropvolgende realiseringspro
cessen, hebben een aantoonbare invloed op de vak
wereld. De openings- en slotmanifestaties worden, in 
welke uithoek van Europa ze ook worden gehouden, 
massaal bezocht door deelnemers, opdrachtgevers, 
overheidsinstanties en andere belangstellenden en 
vormen een daadwerkelijk en effectief uitwisselings
podium in professionele en sociaal-culturele zin. 
Daarmee illustreert Europan dat een verenigd Europa 
vooral door zelfgenererende initiatieven bestaans
recht heeft, en niet door structuren van bovenaf. 
'Bouwen in het buitenland is als een geheime liefdes
relatie. Je wordt aangetrokken door de exotische 
aspecten van een andere cultuur, tot je ontdekt dat 
de kwaliteit die je in eigen land door een grondige 
kennis van de lokale cultuur in een gebouw kunt 
bereiken, in het buitenland nauwelijks haalbaar is. 
Eenmaal thuisgekomen sta je onder de koude douche 
en heb je een hoop tijd en geld verloren.', zo ver
trouwde de Spaanse architect J.L. Mateo mij eens toe. 
Toch moeten Europan-winnaars een bouwopdracht 
krijgen. Dit is een fundamenteel en onlosmakelijk 
onderdeel van het Europan-principe, zonder welke de 
belangrijkste rol van Europan, namelijk die van the
matische denktank en internationaal uitwisselings
platform van ideeën, zijn glans zou verliezen. Hope
lijk dragen de Europan-gemeenten en opdrachtge
vers ertoe bij dat de nieuwe generatie architecten 
zonder liefdesverdriet overal in het Europa van de 
regio's kunnen bouwen. 

Thema 
Het thema voor Europan 4 luidde Bouwen van de 
stad op de stad. De resultaten van de prijsvraag tonen 
in hoeverre het thema werkelijk een thema was. 
Enerzijds is er een breed spectrum aan locatie-types 
terug te vinden (van binnenstedelijk tot landelijk), 
anderzijds een breed spectrum aan programma's. In 
feite is woningbouw het meest voorkomende 
gemeenschappelijke thema, dat in veel verschillende 
combinaties voorkomt. 
Er zijn andere gemeenschappelijke aspecten onder de 
prijswinnende projecten die veel opvallender zijn dan 
het Europan-thema zelf. Twee bijzonder opvallende 
sterk met elkaar samenhangende aspecten zijn de 
sociaal-culturele context van de afzonderlijke locaties 
(land, situatie, programma en samenstelling jury) en 
de invloed van bepaalde architectuurstromingen in 
de projecten. 

Tendensen 
Uit de projecten komt naar voren dat Europan een 
bolwerk is van modernisme. De projecten trachten 
over het algemeen een progressieve, optimistische 
ambitie uit te stralen . Een aantal projecten is mijns 
inziens richtinggevend voor het denken over stedelij
ke transformatieprocessen en de relatie tussen stad 
en land is. Hierin zijn de volgende tendensen te 
onderscheiden. 

ES 250: ontwerp Mikel van Gelderen, Jurjen Zeinstra en Ira Koers 
voor de locatie in Emmen 

'Kleinkinderen van La Villette' 
Projecten beïnvloed door de prijsvraag voor het Parc 
de la Villette (begin jaren tachtig), die de spanning 
tussen orde en chaos en het beheersbaar maken van 
onvoorspelbare en deels oncontroleerbare ontwikke
lingen als thema hebben. 
Het Nederlandse landschap, van oorsprong een hon
derd procent man-made environment van rationele 
verkavelingen blijkt een printplaat te zijn waarop uit
eenlopende programma's zich konden ontwikkelen, 
zoals landbouwgrond, fabrieken, glastuinbouw, auto
sloperijen, volkstuincomplexen en stadsuitbreidingen. 
Deze factoren vormen een attractieve voedingsbo
dem voor de Kleinkinderen van la Villette, hetgeen 
tot interessante projecten heeft geleid, maar toch 
moet men zich afvragen in hoeverre bepaalde ideeën 
ten aanzien van bijvoorbeeld landschap, spre iding en 
sociale beheersing niet overdreven en gepreoccu
peerd zijn. Dit geldt enigszins voor het project NL 070 
voor Den Haag, waarin het kassenlandschap als 
attractieve omgeving wordt geïdealiseerd. Hoewel 
intrigerend, kan men het kassengebied ook zien als 
een uit de hand gelopen vorm van agro-industrie met 
waterlopen vol pesticiden ... 

Enclaves 
Projecten, vaak met patio- of kashba-achtige ontwer
pen, die het grondgebonden wonen in hoge dicht
heid thematiseren. Ze geven nieuwe inhoud aan het 
sinds kort weer actueel wordende begrip 'enclave' als 
middel om intimiteit in een chaotische omgeving te 
scheppen. 
De traditionele woonwijk heeft in toenemende mate, 
net als al veel langer het stadscentrum, te maken met 
een niet-fysieke fragmentatie van de 'collectieve 
ruimte' door de groei van de meervoudige sociale 
netwerken van de bewoners. Het lijkt erop dat de 
behoefte aan een humane omgeving door het ont
staan van deze netwerken juist toeneemt en daarmee 
de vraag naar kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke 
structuren. 
Projecten als NN 333 en HT 003 voor Den Haag en ES 
250 voor Emmen illustreren op positieve wijze de 
opkomende, geruisloze recycling van romantische 
vormgevingsaspecten en intieme begrippen als encla
ve en ensemble. Overzichtelijke eenheden van 
beperkte omvang worden gecreëerd die zodanig 'in 
zichzelf sluitend' zijn dat ze intimiteit in een chaoti
sche omgeving scheppen. 

Hard-Core modernisme 
Projecten die aspecten van het 'ware' modernisme, 
zoals programma en functionaliteit, typologische 
inventiviteit, maar ook de 'fouten' ervan zoals groot· 
schaligheid, monofunctionaliteit en functiescheiding, 
tezamen met een uit het modernisme stammende 
extreem minimalistische detaillering romantiseren en 
met opzettelijke heroïek uitdragen. 
In tegenstelling tot bovenstaande tendensen, die in 
de prijswinnende plannen van meerdere Europan-Ian· 
den worden teruggevonden, komt het 'hard-care 
modernisme' voornamelijk voor in de in Spanje 
onderscheiden projecten. 



Housing Generator Prijsvraag Ewoud Netten, Ronaid Wall 

Karat Zuid-Afrika waarop aangegeven lokaties 

De dramatische groei van steden in ontwikkelingslan
den is bijna een cliché geworden. Echter, deze groei is 
een duidelijk feit dat aanvaard moet worden door 
stedenbouwkundigen en stadsbestuurders als zij eni
ge invloed willen hebben op de situatie. De opgave 
waarvoor men gesteld wordt, is helaas zeer complex 
en vereist derhalve een integrale, interdisciplinaire 
aanpak. De groei van de wereldbevolking is feno
menaal. Van de 25 grootste steden ter wereld, zijn er 
19 te vinden in ontwikkelingslanden. Wat is de oor
zaak van deze verbazingwekende 'mobilisatie' van 
mensen? Urbanisatie gebaseerd op industrialisatie, 
een trend die in Europa en Noord-Amerika is gestart, 
heeft nu de wereld in haar greep. Steden als Tokio, 
Hong Kong, Mexico City, Sao Paolo en Singapore heb
ben een extreme stedelijke en industriële groei door
gemaakt. Het Afrika van vandaag heeft de snelste 
stedelijke groei in de wereld, maar de meeste stedelij 
ke migranten zijn vluchtelingen van uitgeputte rurale 
gebieden. 
Terwijl 33% van de gehele Afrikaanse bevolking 
(totaal 651 miljoen) in steden woont, woont in 
contrast hiermee 60% van de gehele Zuidafrikaanse 
bevolking (totaal 43 miljoen) in steden. Deze verste
delijking is onder invloed van de afschaffing van 
apartheid in 1994 sterk toegenomen. Tijdens apart
heid waren de Zuidafrikaanse steden zo georgani
seerd door het regime dat de armste en tevens groot
ste bevolkingsgroepen het verst van het centrum 
woonden. Slechts bij uitzondering en onder strikte 
voorwaarden hadden zij toegang tot dit centrum 
met haar voorzieningen. Nu de ongelijkheid in Zuid
Afrika is weggevallen, pakt iedereen zijn kans om de 
realiteit van armoede te ontvluchten en de magie van 
de 'bright city lights' te ervaren. Het resultaat hiervan 
zijn deels onvoorspelbare steden die uit zowel forme
le als informele componenten bestaan. Dit heeft gro
te consequenties. Op dit moment wonen meer dan 
één miljoen huishoudens in informele nederzettingen 
en dit aantal neemt elk jaar met 150.000 toe. 

Binnen de context van deze dynamische stedelijke 
transformatie is eind 1994 door de Academie van 
Bouwkunst Rotterdam het initiatief opgevat om met 
een prijsvraag een bijdrage te leveren aan deze ver
andering. Deze ideeënprijsvraag is bestemd voor 
Zuid-Afrikanen en Nederlanders waarbij een uitwisse
ling van oplossingen en expertise centraal staat. In 
Nederland is expertise aanwezig op het gebied van 
wonen in hoge dichtheden, woningbouwcorporaties, 
typologie en het institutionele kader waarbinnen de 
volkshuisvesting geregeld wordt. In Zuid-Afrika daar
entegen is kennis op het gebied van sociaal-culturele 
verhoudingen en de hedendaagse verstedelijking 
waarbij informele processen een belangrijkerol spe
len. De oplossingen worden geacht toepasbaar te zijn 
op de gekozen lokaties. Gehoopt wordt dat de essen
ties van deze oplossingen een bijdrage zouden kun
nen leveren aan de kwaliteit van de volkshuisvesting 
in het algemeen . Bovendien wordt er naar gestreefd 
één of meerdere winnende plannen deels tot uitvoe
ring te brengen. Dit in samenwerking met Nederland
se en Zuidafrikaanse instellingen. 
De prijsvraag staat open voor deelnemers, zowel pro
fessionals als studenten, uit verschillende disciplines 
(bijvoorbeeld urban management, stedenbouwkun
de, architectuur) waarbij een keuze gemaakt kan 
worden uit drie verschillende opgaven, alle gericht op 

Karakteristieke foto township: 'Formele en informele sprawl ' 

betaalbare huisvesting. De eerste lokatie betreft Cato 
Manor in de stad Durban. Het gaat hier om een 
greenfields site omringd door stedelijk weefsel waar 
wonen in hoge dichtheid (minimaal 100 woningen 
per hectare) de kern van de opgave is. Als lokatie 
twee is gekozen voor Duncan Village, een bestaande 
township net buiten de stad East London . De opgave 
voor deze lokatie concentreert zich op het ontwikke
len van een activity spine, een lineaire concentratie 
van stedelijke functies langs een hoofdroute binnen 
de township. Wattville, een township in de agglome
ratie van Johannesburg, vormt de derde lokatie. Hier 
wordt gevraagd een integrale oplossing voor te stel
len voor wonen in hoge dichtheid, gekoppeld aan 
stedelijke voorzieningen in relatie tot de recreatieve 
mogelijkheden van het nabijgelegen meer. 
De organisatie van het Housing Generator Project is 
een samenwerking tussen de Academie van Bouw
kunst Rotterdam (AvBR) en the Urban Sector Network 
(USN). 
The Urban Sector Network is een overkoepelend 
orgaan van niet-gouvernementele organisaties in 
Zuid-Afrika, die zich inzet voor de ontwikkeling van 
betaalbare huisvesting. Naast deze hoofdorganisatie 
zijn vele partijen bij het project betrokken, waaron
der nationale en lokale overheden, instellingen, aca
demische instituten en bedrijven in zowel Nederland 
als Zuid-Afrika '. 
Inmiddels is na het verstrijken van de inschrijvingster
mijn gebleken dat circa 400 teams zich geregistreerd 
hebben. Hiervan is een derde Zuidafrikaans. Het 
merendeel van de inschrijvingen komt uit de profes
sionele wereld. Daarnaast heeft het overgrote deel 
van desbetreffende onderwijsinstellingen in beide 
landen de prijsvraag opgenomen in hun onderwijs
programma. Zeker voor wat Zuid-Afrika betreft, is dit 
een unieke wending binnen het onderwijs omdat de 
volkshuisvestingsproblematiek nu een duidelijk 
onderdeel vormt van het onderwijsprogramma. 
Eind mei 1997 sluit de inzendingsdatum waarna jure
ring in juni plaatsvindt in Zuid-Afrika. De jury bestaat 
uit een kernjury van 3 Nederlandse en 3 Zuid-Afri
kaanse leden, aangevuld met 3 lokale juryleden per 
lokatie. De Nederlandse jury is vertegenwoordigd 
door Ashok Bhalotra, Wytze Patijn en Noud de Vree
ze. De jurering zal gevolgd worden door een reizen
de tentoonstelling die begint in Zuid-Afrika en zal 
eindigen in het Nederlands Architectuurinstituut. Bij 
de tentoonstelling zal tevens een boek verschijnen 
waarin de beste resultaten gedocumenteerd zijn. 
Prijswinnaars worden in het najaar van 1997 bekend 
gemaakt. 

Noot: 
1. Ondersteunende instanties: 
In Nederland: de Ministeries van VROM en OCenW, de Ambassade 
van Zuid-Afrika in Den Haag, de gemeenten Rotterdam, Den Haag 
en Leiden, Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika (GPZA), Habitat 
Forum, NWR, Institute for Housing and Urban Development Studies 
(IHS), NAi, Sf A, Maaskoepel, Federatie van woningbouwcorporaties 
in de stadsregio Rotterdam, Woningbouwcorporatie Rotterdam, 
Woningbedrijf Den Haag, Kanters Bouwbedrijf, Puttershoek, 
MUWI Bouwgroep BV, Rotterdam. 
In Zuid-Afrika: Ministry of Arts, Culture, Science and Technology, 
Royal Netherlands Embassy, Pretoria, de gemeenten Durban, East 
London en Benoni, de respectievelijke bewonersorganisaties 
(CRA, DVRA en WCRC); The National Housing Forum (NHF), 
The New Housing Company (NHC), Cato Manor Development 
Association (CMDA), University of Natal, Durban, University of the 
Witwatersrand, Johannesburg. 
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Hogeschool Rotterdam & Omstreken 
Faculteit der kunsten en architectuur 
Overblaak 85 
3011 MH Rotterdam 
tel. 010-4130554 



Integratie in de aandacht voor vormgeving 

Provincies, Gemeenten en het Nederlands 
Vormgevingsinstituut Ineke van Ginneke 

Het Nederlands Vormgevingsinstituut is tegelijk een denktank en een produktiebedrijf waarin kennis wordt 
verzameld over nieuwe manieren waarop vormgeving bij kan dragen aan de economische en culturele vitaliteit 
van de maatschappij. Het Instituut ontwikkelt toekomstscenario's en zet onderzoeksprojecten op om deze 
scenario's te testen. De eindprodukten van het Instituut zijn ideëen, kennis en relaties op het terrein van de 
vormgeving (2D, 3D, 4D) die bedrijven, overheden, vormgevers en onderzoekers helpen bij het vergroten van 
hun vermogen tot vernieuwing. Het Instituut wil stimuleren, inspireren en een ontmoetingsplaats zijn van 
vormgeving, cultuur, bedrijfsleven en overheid. In 1993 werd het Instituut opgericht als een onafhankelijke 
stichting die grotendeels wordt gefinancierd door het ministerie van OCenW. De discussiebijeenkomst De 
Leesbare Stad in januari '96 was voor het Vormgevingsinstituut de eerste activiteit specifiek gericht op 
beleidsmakers van de lagere overheden. In deze bijeenkomst werd het vormgevingsbèleid van de provincie en 
gemeenten centraal gesteld. Daarnaast werden adviezen, met betrekking tot vormgevingsprojecten of proces
sen, uitgebracht aan verschillende provincies en gemeenten. Vanaf medio 1996 heeft het Instituut haar activitei
ten ten aanzien van de lagere overheden geïntensiveerd. In bijgaand artikel gaat Ineke van Ginneke, sinds juni 
1996 adviseur provincies en gemeenten bij het Vormgevingsinstiuut, in op de activiteiten die het Instituut 
ontplooit in samenwerking met provincies en gemeenten. 

De conferentie 'Badplaatsen, strandarchitec· 
tuur en vormgeving' wordt in het najaar 
van 1997 georganiseerd door het Vormge
vingsinstituut, Architectuur Lokaal en de 
provincie Noord-Holland 

Workshop stadslandschap BlerickNenlo. Een 
groep van afgestudeerde en nog studeren
de ontwerpers boog zich een maand lang 
over de Maasoever BlerickNenlo op zoek 
naar een kwalitatieve meerwaarde in de 
ruimtelijke vormgeving, de bruikbaarheid 
en de bereikbaarheid van het gebied 

Foto's: Vormgevingsinstituut 

Informatie 

Vormgevingsinstituut 
Ineke van Ginneke 
Keizersgracht 609 
1017 OS Amsterdam 
te1.020-5516500 
fax 020-6201031 
WWWdesign-inst.nl:htp:/Iwww 
e-mail ineke@design-inst.nl 

Het Vormgevingsinstituut stelt zich bij haar activiteiten 
met en voor de lagere overheden ten doel de provin
cies en gemeenten te adviseren en stimuleren bij de 
ontwikkeling van een visie op vormgeving als integraal 
onderdeel van een lokale of regionale strategie ten 
aanzien van de openbare ruimte, de communicatie, 
het cultuurbeleid en de economische ontwikkeling. 
Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: hoe kan 
bijvoorbeeld een provincie of stad er voor zorgen dat 
de aandacht voor vormgeving consistentie aanbrengt 
in de openbare ruimte, in de dienstverlening, in de 
herkenbaarheid en attractiviteit voor bewoners, 
bezoekers en bedrijven? Met de adviezen en de stimu
lansen wordt beoogd de kwaliteit van het opdrachtge
verschap van provincies en gemeenten te versterken. 
In plaats van zich op te stellen als 'vliegende equipe' of 
ad-hoc adviseur bij de keuze van de juiste gemeentelij
ke lantaarnpaal, kiest het Instituut voor een strag ische 
werkwijze gericht op de vertaling van aandacht voor 
vormgeving in beleid. Vertaling in beleid betekent 
immers continuïteit in de aandacht. Daarnaast is de 
opstelling die van een aanjager, stimulator en adviseur 
bij de ontwikkelingen van vormgevingsprojecten en 
processen die kunnen ontstaan op de terreinen van 
economie (toerisme), ruimtelijke ordening, communi
catie etc. Tot slot wil het Vormgevingsinstituut gele
genheid bieden voor onderlinge (provinciale, gemeen
telijke, regionale) uitwisselingen van visies, ideëen en 
praktijkvoorbeelden . Bovendien zal het de aansluiting 
bevorderen van beleidsmakers op de informatiekana
len en de netwerken op vormgevingsgebied. 

De werkwijze is drieledig: 
1. advisering bij de opstelling van beleidsnota's. 
Hierbij wordt aangestuurd op het leggen van verban
den tussen de aandacht voor vormgeving (doorgaans 
opgenomen in cultuurbeleid) en de bovengenoemde 
beleidsterreinen van economie en ruimtelijke orde
ning. 
2. organisatie van een aantal kleinere conferenties 
over specifieke lokale of regionale hot items, waarbij 
vormgeving een belangrijke rol speelt. Met verschil
lende groepen opdrachtgevers worden in deze confe
renties visies nader toegelicht en aan de hand van 
voorbeelden geïllustreerd. 
3. ontwikkeling van een aantal voorbeeldprojecten in 
samenwerking met provincies en gemeenten, die de 
bovengenoemde relatie tussen de betekenis van de 
kwaliteit van vormgeving en het economisch of ruim
telijk ordeningsbeleid als voorbeeld illustreren. De 
betrokkenheid van het Vormgevingsinstituut bij de 
financiële ondersteuning van deze voorbeeldprojec
ten ligt in het verlengde hiervan. Voor de komende 
vier jaar (1997-2000) is hiervoor, door het ministerie 
van OCenW, 250.000 gulden op jaarbasis beschikbaar 
gesteld . De resultaten van de voorbeeldprojecten en 
de samenvattingen van de conferenties worden gepu
bliceerd in Architectuur Lokaal, NG-magazine, Binnen
lands Bestuur of in zelfstandige thema-publicaties. 

Voorbeeldprojecten en kleine conferenties 
Als voorbeeld van een van de kleinere conferenties: 
de provincie Noord-Holland wil een stimulerende rol 
spelen op het terrein van de vormgeving en stelt 
daarvoor, met ingang van 1997, structureel middelen 
beschikbaar. Samen met de stichting Kunst en Cultuur 
Noord-Holland organiseerde het Vormgevingsinsti
tuut op 9 januari 1997 een kleine conferentie over 
vormgeving voor wethouders en ambtenaren van 
Noord-Hollandse gemeenten met de portefeuilles 
ruimtelijke ordening, cultuur en economie. Beoogd 
werd het provinciale beleid op het terrein van de 
vormgeving als het ware 'neer te zetten'. Met voor
beeldprojecten op het terrein van de interactieve 
vormgeving, de schoonmaak van de stad, ontwerpen 
voor ouderen en de vormgeving van de openbare 
binnen- en buitenruimte, richtte de aandacht van de 
conferentie zich op de betekenis die vormgeving kan 
hebben voor de communicatie, de ruimtelijke orde
ning, economie en toerisme. 
In voorbereiding is een tweede conferentie - in 
samenwerking met de provincie Noord-Holland, Zuid
Holland, Zeeland en Architectuur Lokaal - met als the· 
ma, de cultuur van de Hollandse badplaats; strandar
chitectuur en vormgeving'. De organisatoren willen 
met de conferentie de sfeer en cultuur van de Hol
landse badplaats op de agenda van de gemeentelij
ke/provinicale politiek zetten en een aantal spraak
makende voorbeeldprojecten van strandarchitectuur 
en vormgeving uit zien te lokken. 
De aanzet van een voorbeeldproject kan het Stads
landschap van BlericklVenlo zijn. Een groep van zeven, 
net afgestudeerde en nog studerende ontwerpers van 
de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven 
AIVE boog zich een maand lang in een workshop over 
het stadslandschap: de Maasoever aan de Blerickse 
kant van Venlo. Centraal bij dit studieproject, dat in 
samenwerking met de diensten VROM en Cultuur van 
Venlo, het Vormgevingsinstituut en de AIVE werd 
opgezet, staat het streven van Venlo naar een kwalita
tieve meerwaarde in de ruimtelijke vormgeving, de 
bruikbaarheid en de bereikbaarheid van het gebied. 
De resultaten van de studie worden in modellen en 
maquettes begin maart 1997 aan de bevolking en B 
en W van Venlo getoond. Op 9 januari werd op de 
bovengenoemde Noord-Hollandse conferentie voor 
wethouders en ambtenaren verslag gedaan van het 
verloop van deze workshop als een methode van wer· 
ken in de fase voorafgaande aan de definiëring van 
een ontwerpopgave. De resultaten van de studie wor· 
den in het volgende nummer van Architectuur Lokaal, 
via vaktijdschriften en via de website van het Vormge
vingsinstituut kenbaar gemaakt. 
Tot slot wordt er op dit moment gewerkt aan de 
voorbereiding van een conferentie met als thema 
'vormgeving en openbare ruimte' aan de hand van 
concrete situaties in de provincie Friesland en activi
teiten ontwikkeld gericht op de Waterschappen als 
opdrachtgever. 
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lelystad realiseert aandachttrekkende woon projecten 

Accent op verborgen kwaliteiten 
Wil/iam van der Meulen 

Lelystad, hoofdstad van de provincie Flevoland, trekt plotsklaps aandacht door de 
realisatie van verschillende opmerkelijke woningbouwprojecten. In een relatief kort 
tijdsbestek heeft de stad ruimte gegeven voor initiatieven, die op diverse plekken 
vorm krijgen. Het Groene Anker, Najade, Beukenhof, De Scheren, Flevo Golf Ressort, 
Parkhaven, Stadseiland, Golfpark, Parkeiland Bovenwater; het zijn voorbeelden van 
sterk op kwaliteit gerichte koopwoningprojecten. Dakterrasvilla's, Tuinvilla's, 
Watervilla 's, Herenhuizen, Landhuizen zijn termen die een bepaalde woonkwaliteit 
oproepen en aantonen. 

Havendiep Zuid 
In de loop van dit jaar wordt in Lelystad een begin 
gemaakt met de bouw van een nieuwe wijk: Haven
diep Zuid . Een bouwlocatie voor in totaal zo'n zeven
tienhonderd woningen. In de eerste fase zullen er 
driehonderd woningen worden gebouwd. De nieuwe 
woonlocatie ligt aan de zuidrand van de stad. Het 
gebied grenst aan het Havendiep, een brede vaart die 
vanaf het Markermeer, via de Lage Dwarsvaart, door
loopt tot bijna aan het centrum van de stad . Op fiets
af stand ligt het natuurgebied Oostvaardersp lassen . 
Een meer dan dri eduizend hecta re groot natuurge
bied waarin onder andere ede lherten, wilde Konics
paarden, Zweedse Heek-runderen en Schotse Highlan
ders voor de begrazing zorgen. Ook aa lscholvers, 
lepelaars, blauwe reigers en diverse roofvogels, 
bevers, vossen en andersoorti g klein wild vindt er een 
plek. Staatsbosbeheer richt op dit moment een voor 
het publiek open te ste llen terrein in, waarbij land
schapsarchi t ectuur een voorname rol speelt. Gren
zend aan dit unieke natuurgebied ligt het uitgestrek
te bosgebied Hollandse Hout met kil ometers lange 
wandel-, fiets- en ruiterpaden. De Knard ijk verbindt 
deze fraaie natuurlijke omgeving met de oevers van 
het Marker- en Ijsselmeer. 

Villapark Zw anenwater 
'Havendiep Zuid belooft een bijzondere woonlocatie 
te worden, waar we inspelen op de wensen van de 
consument. Woonkwaliteit staat bij de rea lisatie van 
het gebied op de eerste plaats', aldus wethouder 
stadsbeheer en volkshuisvesting Bas Jan van Bochove. 
'Binnen dit gebied is het mogelijk om hoogwaardige 

projectbouw gestalte te geven en het biedt de moge
lijkheid om vi lla's en landhuizen te laten bouwen op 
particuliere kavels met versch illende maten'. Nog 
voor de zomer za l met de bouw worden gestart van 
villapa rk Zwanenwater. Op een qua vorm driehoekige 
locatie in het gebied Havendiep Zuid worden in 
totaal 78 kavels uitgegeven voor particuliere bouw. 
'Binnen de kortst mogelijke tijd na het bekend maken 
van dit deelplan, waren alle kavels bedekt met opties 
en werd er een wachtlijst opgesteld . Een bewijs dat 
velen de woon kwa liteit van onze stad en van deze 
nieuwe locatie herkennen', aldus wethouder Van 
Bochove. 

Beeldkwaliteitplan 
Voor Havendiep Zuid is een bestemmingsplan van 
kracht. 'Daarnaast heeft het gemeentebestuur een 
beeldkwaliteitplan vastgesteld waarin de beoogde 
ambit ies en kwaliteiten zi jn aangegeven. Het gaat er 
om de individuele woningen in een goede samen
hang met elkaar tot st and te brengen. De ruimtelijke 
opzet en de bezonning bijvoorbeeld spelen in het 
beeldkwaliteitplan een rol ', vertelt hoofd grondzaken 
en bedrijfsacquisitie Hans Arendshorst. 'Het zijn 
regels die inspelen op de gevolgen van een bepaalde 
bouwmassa en materiaaluitdrukking. Als ind ividuele 
kopers menen een passende oplossing gevonden te 
hebben voor planafwijkingen, die dezelfde kwalitei
ten waarborgt als in het beeldkwaliteitplan zijn 
omschreven, dan zijn deze te allen tijde bespreek
baar', verduidel ijkt Arendshorst. 



Architectuur heeft invloed op imago van een stad 
'De architectuur van woningbouw en zeker van aller- , 
lei stedelijke ontwikkelingen voegt elementen toe 
aan onverwachte en onvermoede kwaliteiten. We 
hebben dat ervaren toen er een accent op kubistisch 
bouwen werd gelegd in het project De Scheren . In 
dat kader wijs ik ook op de op stapel staande bouw 
van de rechtbank, nieuwbouw van een grote bankin
stelling, de bouw van een ondernemingencentrum en 
- wat verder in de toekomst - een eventueel nieuw 
politiebureau . Naast het vastleggen van kwaliteitsei
sen in bouwtechniek en in verschijningsvorm voor 
confectie-bouw, is de aanwezigheid van hoogwaardi
ge individuele woningbouw en de beschikbaarheid 
van bouwlocaties daarvoor een belangrijke inbreng 
van de verbetering van het woon-imago', meent Lely
stad's burgemeester Chr. Leeuwe. 
'Wat wij binnen Havendiep Zuid tevens trachten te 
realiseren is het Politie-Keurmerk Veilig Wonen. Dat 
zal betekenen dat speciaal daartoe opgeleide politie
functionarissen aan architecten, bouwers en project
ontwikkelaars gaan adviseren op welke manier de 
wijk met het oog op veiligheid en criminaliteitspre
ventie het best gebouwd kan worden. Het gaat daar
bij om allerlei vormen van inbraakpreventie, voorko
men van insluiproute's via tuinen en waterpartijen, 
goed verlichte en overzichtelijke fietsroute's', voegt 
Bas Jan van Bochove aan de informatie over het 
bouwplan toe. 

Woon kwaliteit als drager van de stadsontwikkeling 
'In onze visie werken we vanuit een marktgericht 
woningbe leid. Een verantwoord voorraadbeheer als 

het om de verkoop van huurwoningen gaat en con
currerende aandachttrekkende nieuwbouw als het 
om koopwoningen gaat. Wij zullen in de komende 
jaren meer koopwoningen bouwen in de middeldure 
en dure sector. Projecten die onder architectuur wor
den gebouwd. De woonkwaliteit wordt meer dan tot 
nu toe een drager van de ontwikkeling van de stad. 
We leggen daarbij accenten op tot nu toe onvermoe
de en daardoor wellicht tot nu toe verborgen kwali 
teiten van de stad. De ruimte en de natuurlijke omge
ving is er. Havendiep Zu id is een voorbeeld van de 
praktische uitvoering van onze plannen. Lelystad 
Haven, de oevers van het Marker- en Ijsselmeer en de 
Oostelijke stadsrand zijn eveneens locaties die binnen 
afzienbare tijd in de markt worden gezet. Steeds 
weer uitgaande van hoogwaardige kwaliteit. Een 
dergel ijke kwaliteit heeft een prijs, maar wij vinden 
dat een zekere vorm van exclusiviteit betaald mag 
worden', meent wethouder Van Bochove. De prijzen 
voor Havendiep Zuid zijn vastgesteld op 195 gulden 
en 205 gulden per m2. Prijzen die zich overigens 
klantvriendelijk verhouden tot de in vele gemeenten 
in de overbevolkte Randstad gevraagde grondprijzen 
voor particuliere woningbouw. 
'De grenzen van de Randstad schuiven op. Dat is dui
delijk merkbaar in de aanvragen voor bedrijfsvesti 
gingen, voor woningbouwprojecten en de aanvragen 
voor woningbouwkavels. We hebben nog ruimte. 
Daarom juist kunnen we de concurrentieslag aan', 
aldus burgemeester Leeuwe, 'en zullen we in toene
mende mate een aantrekkelijk gebied worden, waar
in de rol van architectuur herkenbaar zal zijn. Lijkt 
mij een voorwaarde voor verscheidenheid'. 
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Het Lelystad Masterplan is, evenals 
nadere informatie, verkrijgbaar bij: 
Gemeente Lelystad 
Dhr. j,G. Arendshorst 
Postbus 91 
8200 AB Lelystad 
tel, 0320-278262 



Adressen Overleg Lokale 
Architectuurcentra 

ALKMAAR, AIA 
Lody Trap 
Koo ltuin 8 
1811 MG Alkmaar 
tel. 072-5116421 

ALMERE, CASLA 
Elly Gijswijt 
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.nl 

APELDOORN, Bouwhuis 
G. Donderwinkel 
Nijverheidstraat 27 
7311 CN Apeldoorn 
tel. 055-5216355 

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

BREDA, gemeente 
Jan Willem Christiaansen 
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 ten Dam 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 

·tel. 0547-352143 
fax 0547-352225 

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

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

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

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

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

In oprichting 

Dudok centrum voor Jonge Bouwkunst 

Restauratie Raadhuis Hilversum. Foto: Fotodienst gemeente Hilversum 

Een jaar lang is er aandacht voor het werk van de 
voormalige stadsarchitect van Hilversum geweest. 
W.M. Dudok stond in het middelpunt van de belang
stelling door de tentoonstelling en de fotowedstrijd 
die over zijn werk gehouden zijn. Als afsluiting van al 
deze gebeurtenissen is een symposium gehouden met 
als thema Geluk in Suburbia. De amerikaanse archi 
tect Andres Duany hield hier een indringend pleidooi 
voor het suburbane wonen . De grote belangstelling 
voor de tentoonstelling heeft tot gevolg gehad dat 
de gemeente Hilversum een permanente tentoonstel
ling over het werk van Dudok wil gaan opzetten . Met 
de oprichting van het Dudok centrum wordt een 
begin gemaakt met een centrum dat zich wil gaan 
richten op alle Jonge Bouwkunst, daarnaast krijgen 
actuele architectuur en stedenbouw aandacht. 

Het Dudok centrum krijgt de vorm van een stichting 
waarvan de voorlopige doelstellingen zijn: 
(1) Hilversum landelijk en internationaal bekend 
maken als stad van jonge bouwkunst, (2) te voldoen 
aan de behoefte van bezoekers aan informatie over 
deze onderwerpen (de doelgroep is breed en loopt 
uiteen van professionals tot geïnteresseerde leken uit 
binnen- en buitenland, architectuurtoeristen en stu
denten, stedenbouwkundigen, scholieren, groepen, 
individuele bezoekers), en (3) de aandacht voor con
temporaine architectuur te bevorderen. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwe
zenlijken door: 
- het inrichten en op een levendige wijze instand

houden van een permanente expositie over de tot 

Cor van der Vaarst 

standkoming en de restauratie van het raadhuis ten 
behoeve van bezoekers van dit gebouw. 

- het inrichten en in standhouden van een perma
nente expositie over architect en stedenbouwkun
dige W.M. Dudok en zijn werk; 

- het regelmatig organiseren van wisseltentoonstel
lingen met betrekking tot de jonge bouwkunst en 
daaraan gerelateerde onderwerpen; 

- het organiseren van tentoonstellingen, rondleidin
gen, lezingen en het uitgeven van publicaties op 
het terrein van de contemporaine architectuur; 

- het verzorgen van educatieve activiteiten onder 
andere ten behoeve van scholen (lesbrieven, 
schoolprojecten, wandelroutes etc.) op boven
genoemde terreinen, en 

- het geven van voorlichting aan lokale, landelijke, 
internationale pers en vakpers. 

Naast een permanente tentoonstelling wil het cen
trum ook kleine exposities houden over actuele 
onderwerpen. Hierover is met het Nederlandse Archi
tectuurinstituut in Rotterdam is afgesproken dat er 
gebruik kan worden gemaakt van hun materiaal. 
De bedoeling is om het centrum in het najaar te ope
nen met een selectie uit de oude Dudok tentoonstel
ling en een thematische expositie. Op het ogenblik 
wordt er gewerkt aan de opzet van de organisatie 
het zoeken van een coördinator. 

Informatie 

Dudok centrum voor jonge bouwkunst i.o. 
eor van der Vaarst 
Postbus 9900 
1201 GM Hilversum 
tel. 035-6292321 



Zwols Architectuur Podium Gerard van den Belt 

Woningdifferentiatie in Holtenbroek 

Begin 1996 hebben enkele architecten, stedenbouw
kundigen en landschapsarchitecten besloten dat er 
ook in Zwolle, een stad met 100.000 inwoners en 
hoofdstad van de provincie Overijssel, een architec
tuurcentrum moest komen. 
Het idee was geboren, maar hoe pak je het aan en 
waar te beginnen? Onze eerste stap was een oriënte
rend gesprek met Ci lly Jansen (Architectuur Lokaal), 
die ons in het kort heeft verteld hoe dit aan te pak
ken. Als volgende stap was een avond waarop Hans 
Heijdeman van De Bouw/Kunst uit Leeuwarden ons 
over zijn ervaringen en ook teleurstellingen heeft 
verteld. 

De doelstelling die ons voor ogen staat is het onder 
de aandacht brengen en het verdiepen bij een breed 
Zwols publiek van kennis en inzicht in architectuur, 
landschap, stedenbouw en de inrichting van de open
bare ruimten. Deze doelstelling willen we nastreven 
door her organiseren van activiteiten voor het pu
bliek, opdrachtgevers, beleidmakers en ontwerpers. 
Als organisatiestructuur is gekozen voor een stich
tingsvorm, waarvan alle leden, ongeveer 10 perso
nen, de podium- c.q. programmaraad vormen. Uit 
deze raad is een dagelijks bestuur gevormd, die de 
algemene lijnen uitzet en gevoed wordt door de 
podiumraadleden. 
Voor het seizoen 1996-1997 zijn activiteiten van start 
gegaan, zoals lezingen en excursies. Deze start is 
geheel afhankelijk geweest van éénmalige sponsor
bijdragen en donaties van begunstigers. Als wij terug-

kijken op de start vanaf september 1996, blijkt dat 
velen ons initiatief steunen, gezien de grote opkomst 
bij onze activiteiten van gemiddeld 100 personen. 
Daar wij al onze energie willen steken in een zo opti
maal mogelijke invulling van onze doelstelling, is ons 
streven om in 1997 te werken aan structurele zaken 
als: 
- een permanente huisvesting en een permanente 

coördinator. 
- het verbreden en verdiepen van al onze activiteiten 

en contacten. 

In de lijn van de architectuurnota De architectuur van 
de ruimte, willen wij ons vooral richten op markt- en 
beleidspartijen. In de gesprekken op de bijeenkom
sten bleek dat bestuurders, woningbouwverenigin
gen, ontwikkelaars, aannemers, maar vooral ook de 
plaatselijke architecten en stedenbouwers zich bewust 
zijn van de noodzaak van een meer op kwaliteit toe
gesneden stedenbouw- en architectuurbeleid. Tevens 
willen wij het komende jaar rondom de Dag van de 
Architectuur een tentoonstelling organiseren over de 
invulling van binnenstedelijke gebieden. Ook willen 
wij middels een excurs ie naar geslaagde binnenstede
lijke projecten dit aspect in de praktijk toetsen . 

Informatie 

Zwols Architectuur Podium 
G.J. van den Belt, voorzitter 
Postbus 1187 
8001 BD Zwolle 
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GRONINGEN, CAS 
Gert ter Haar 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050-3672199 

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

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

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

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

KENNEMERLAND 
Gebouw & Omgeving 
Piet Roos 
Van Maerlandtlaan 36 
1985 HL Driehuis 
tel. 0255-513106 

LEEUWARDEN, De Bouw/Kunst 
Hans Heijdeman, Bauke Tuinstra 
Grote Kerkstraat 22a 
8911 CE Leeuwarden 
tel. 058-2131501 
fax 058-2127871 

LEIDEN, BNA-Kring Rijnland 
Hans 8ik 
Rijnsburgerweg 157 
2334 BN Leiden 
tel. 071-5177311 

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 Sittard 
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 Schild 
Achter de Dom 14 
3512 JP Utrecht 
tel. 030-2321686 
fax 030-2321390 
e-mail: aorta@dru.nl 

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

coördinatie OLA: 
Architectuur Lokaal 



De Bank 

Onlangs exposeerde de Faculteit der Bouwkunde van de TU Delft, in haar facul
teitsgebouw en in de TU Eindhoven, werk van haar tweedejaars studenten 
onder de titel De Bank. 
In het kader van een vormstudie-practicum ontwierpen de studenten een bank, 
als bouwkundig object, bedoeld voor de openbare ruimte en zij voerden het 
ontwerp uit in de vorm van een maquette, schaal 1:5 of 1:10. De studenten 
maakten zo kennis met een ontwerp waarin thema's als functie, proportie en 
vorm aan de orde kwamen, evenals de kwaliteiten en combinatie-mogelijkhe
den van diverse materialen, van logische en expressieve detaillering, en de 
consequenties van het daadwerkelijk vervaardigen van een ontwerp. Dit resul
teerde in een veelheid aan vormen en combinaties van materialen en een groot 
aantal ontwerpen van hoog niveau en simpele schoonheid of functionaliteit. 
Vier van de groep beste banken werden op ware grootte uitgevoerd. 

'La Canard', Rogier Neuféglise, 
foto: Hans Schouten 

'Shift ', ontwerp Paul Dijkstra, 
foto: Hans Schouten 

Informatie 

Het boek De Bank/The Bench, door Jack 
Breen en Bernard Olsthoorn, verscheen bij 
de gelijknamige tentoonstelling die in het 
Techniek Museum in Delft is gehouden. Het 
bevat enkele uitgebreide inleidingen over 
banken in de openbare ruimte, gevolgd 
door tien geselecteerde en gedocumenteer
de ontwerpen van studentendie deelnamen 
aan het studieproject. Het boek is voor f 
22,50 te bestellen bij 
Publicatiebureau van de Faculteit der Bouw
kunde 
TU Delft 
Berlageweg 1 
2628 CR Delft 
tel. 015-2784737 

Voor nadere informatie kunt u zich 
wenden tot 
drs M.M. Kroon 
Public relations TU Delft 
tel. 015-2784277 
en 
ir Jack Breen 
docent Vormstudie Bouwkunde TU Delft 
tel. 015-2787113 

In de afgelopen jaren ontstond in Europa een her
nieuwde belangstelling voor de ruimtelijke kwalitei
ten en de inrichting van de stedelijke omgeving, het 
openbare gebied werd 'herontdekt'. Dit leidde in 
Nederland tot een nieuwe golf van ontwerpen, nu op 
de schaal van het stedelijk landschap (omgevings
architectuur) . De traditie om straatmeubilair te ont
werpen passend bij de culturele identiteit van een 
bepaalde stad of karakteristiek stadsdeel is weer 
actueel. 
Het ontwerpen van straatmeubilair, zoals banken, is 
een gebied waar de vakgebieden Industrieel Ontwer
pen, Architectuur en Stedenbouwkunde elkaar over
lappen. Bij het creëren van een bank bestaan er dui
delijk parallellen met het architectonisch en technolo
gisch ontwerpen. Daarbij zijn al eeuwen de uitgangs
punten: duurzaamheid, functionaliteit en schoonheid. 

Banken variëren van hoog technologische, industrieel 
vervaardigde producten, tot informele, ad hoc 
'Iow tech'-oplossingen. Een bank is voornamelijk een 
lineair object, met als basis een min of meer horizon
taal vlak op 40-50 cm hoogte, waarop je gemakkel ijk 
moet kunnen (gaan) zitten. In de dagelijkse praktijk 
worden banken nauwelijks ontworpen voor een 
speciale plek, maar vooral als zelfstandige objecten. 
Door hun functie en de daaruit voortvloeiende men
selijke schaal, kunnen banken bijdragen tot het creë
ren van een context (het vormen van een plek) bin-

'A plane tube', ontwerp en foto: Allard Meine Jansen 

Michèle Kroon 

nen de omgeving waarin zij staan. Hoewel banken 
soms door groepen mensen worden bezet, zullen ze 
ook vaak ongebruikt staan . Ook dan moet de bank 
'kloppen' en als object functioneel en visueel uitnodi
gend op z'n plek staan . Banken kunnen net als stoe
Ien een eigen 'aanwezigheid' of zelfs een 'persoon
lijkheid' hebben. 
Factoren als opslag en transport hebben bijgedragen 
tot een praktijk waarbij straatmeubilair steeds minder 
als compleet product wordt vervoerd, maar steeds 
vaker ter plekke wordt geassembleerd . Dit montage
concept is van invloed op het ontwerp. De verbindin
gen van de te monteren delen eisen speciale aan
dacht; details worden ontwikkeld met oog voor 
zowel logische als esthetische kwaliteiten. Deze pro
ductgerichte methode biedt de mogelijkheid om 
stedelijk meubilair als productlijn te ontwerpen en op 
de markt te brengen. Uit een assortiment van bouw
stenen kunnen diverse objecten worden gevormd, 
zoals bijvoorbeeld te zien is in de 'familie' van 
banken De Kromme voor de stad Rotterdam, door 
Ninaber, Peters en Krouwel. 

Een groot aantal Bouwkundestudenten is erin ge
slaagd techniek en schoonheid te combineren in ver
frissende, hedendaagse ontwerpen. Enkele tientallen 
modellen van de banken blijven in het komend jaar 
beschikbaar voor vervolgtentoonstellingen in bijvoor
beeld musea of andere openbare ruimten in het land. 



Het Stimuleringsfonds voor Architectuur: zevende 
ronde 1996 Simone Rots 

In de laatste ronde van 1996 zijn er 38 subsidie-aanvragen ingediend bij het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur, waarvan er 27 zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van 1.520,486 gulden. In deze ronde 
konden lokale architectuurinstellingen aanvragen indienen voor programmasubsidies 1997. 

Informatie 

Stimuleringsfonds voor Architectuur 
Rochussenstraat 15 Acht instellingen hebben daarvan gebruik gemaakt. Zes van hun aanvragen werden gehonoreerd. 

Hieronder volgt een overzicht van de gehonoreerde aanvragen, zoals gebruikelijk thematisch gerangschikt. 
3015 fA Rotterdam 
tel. 010-4361600 

Stadsontwikkeling en de stedenbouwkundige discipline: VIN EX-beleid en de 
kwaliteit van ontwerpen voor grote bouwlokaties 
· Voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan in twee vernieuwings· 
gebieden in de Bijlmermeer organiseert Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer 
een ontwerpresearch-project waarin het ontwerpen van verkavelingsprincipes en 
woningtypologie voor laagbouw in hoge dichtheden temidden van hoogbouwflats 
voor overwegend allochtone doelgroepen centraal staat. De resultaten zullen tij
dens een feest in de Bijlmermeer worden gepresenteerd en tijdens een manifesta
tie door de vakwereld en de lokale bestuurders ter discussie worden gesteld. 

De historische context bij actuele ontwerpopgaven 
· Van juni 1997 tot oktober 1997 organiseert het Amsterdamse Wijkopbouworgaan 
Jordaan 25 jaar stadsvernieuwing in de Jordaan, een manifestatie over de achter
grond van de architectuurhistorische en sociaal-maatschappelijke geschiedenis van 
de buurt. Diverse activiteiten zetten het 'fenomeen' Jordaan in een historisch 
perspectief. De historische omslag van algemene sloopplannen naar de stadsver
nieuwing van de jaren zeventig en tachtig bieden een achtergrond voor het debat 
over de toekomst van de stadsvernieuwing en met name van nieuwbouw in oude 
stadswijken. 

Milieubeleiduitgangspunten in de bouwpraktijk 
-In het najaar van 1997 verschijnt de publicatie Architectuur en stedebouw in de 
Ecostad, welke in samenwerking met Uitgeverij Jan van Arkel door de Stichting de 
Kleine Stad wordt uitgegeven. Met de publicatie wil de stichting een breed publiek 
informeren over diverse factoren die een rol spelen bij het realiseren van duurza
me, ecologische en leefbare wijken . Het onderwerp wordt breed behandeld. Naast 
architectuur en stedenbouw worden ook aspecten van het dagelijks leven onder 
de aandacht gebracht. 

Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijk architectuurbeleid; het bevorderen van de 
kwaliteit van het opdrachtgeverschap in de bouwnijverheid 
· In opdracht van de kunstvereniging Diepenheim is in 1993 een visie op de ont
wikkeling van het landschap van Diepenheim opgesteld. In 1997 wil de gemeente 
Diepenheim één van de voorstellen uit die visie uitwerken. Het betreft de herin
richting van de centrale doorgaande route in het dorp, de GrotestraatJGoorseweg. 
Het project; waarin landschapsarchitectuur, stedenbouw en beeldende kunst 
samenkomen, kan als voorbeeld fungeren voor vergelijkbare dorpen in Overijssel. 

Nieuwe opgaven in de sfeer van infrastructuur en landschapsontwerp 
- Het gebruik van het landschap bij de ruimtelijke opbouw van woonwijken en de 
toekomstige verstedelijkingsopgave vormt het thema voor een manifestatie die het 
NIROV in 1997 organiseert. Tijdens een studiedag met ontwerpseminars wordt de 
relatie landschap en verstedelijking onder de loep genomen. De resultaten van de 
beide bijeenkomsten worden in een publicatie gepresenteerd. 
-Stichting Academie Cursussen en Projecten is in 1995 gestart met het project Coast 
Wise Europe. Het project is een internationaal samenwerkingsverband van circa 20 
architectuurscholen uit Europese landen met als thema de architectuur, steden
bouwen landschapsarchitectuur van de kust, vroeger, nu en in de toekomst. Met 
de Atlas, die het sluitstuk van Coast Wise Europe vormt, wordt een overzicht gebo
den van de stand van zaken. Per land worden de onderzochte strook kust en land 
op uniforme wijze zorgvuldig historisch en kartografisch gedocumenteerd en met 
behulp van beeldmateriaal wordt een treffend beeld geschetst. 
- De Gemeente Duiven start het project Duiven en Zevenaar, de ontknoping. Het be
helst de ontwikkeling van een plan op hoofdlijnen, waarbij de komst van spoorlijnen 
en autowegen rond Duiven en Zevenaar wordt opgepakt als een kans om de ruim
telijke structuur en, in samenhang daarmee, het beeld van het gebied, op ambitieu
ze wijze vorm te geven. De adviescommissie van het Sf A noteerde in het vorige advies 
dit een interessante opgave te vinden, vooral vanwege het integrale karakter. Naast 
architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen worden ook ruimtelijke 
ordenaars, verkeers- en waterstaatdeskundigen bij de planvorming betrokken. 

Presentaties van recent architectonisch en stedenbouwkundig werk: analyse van 
ontwerpprincipes 
· De Stichting LocusVelocitas gaat met de studie Undercoverde plooibaarheid, oprek
baarheid en flexibiliteit van de typologische onderdelen kelder en kap, en de daar
op gebaseerde woontypologieën onderzoeken. De studie beoogt specifieke ken
merken van het landschap rond Arnhem en Nijmegen in het woning- en steden
bouwontwerp tot gelding te brengen, en vanuit deze optiek kritisch te reflecteren 
op veronderstelde woonbehoeften, zoals die in recente woningmarkt-onderzoeken 
worden gepresenteerd. 
- De Straatcad is een onderzoek, uitgevoerd door Vollers Architecten, naar het 
gebruik van gebogen lijnen en vlakken in de architectuur, de geometrie van derge
lijkevormen en de ontwikkeling van een structuur, waarbinnen innovatieve proces
sen gestimuleerd kunnen worden . De studie moet resulteren in nieuwe vormen in 
de architectuur en stedenbouw en de innovatie van productietechnieken. 

Stimulansen voor concrete projecten: prijsvragen, meervoudige studieopdrachten, 
scenariostudies 
· De vijfde ideeënprijsvraag van de EO Wijersstichting, die in 1997 zal plaatsvinden, 
betreft Het Noorden van Nederland, waarbij de vakinhoudelijke visievorming op 
het bovenlokaal ruimtelijk ontwerpen voorstad en land in de eenentwintigste eeuw 
het centrale uitgangspunt vormt. De thema's wonen, werken en recreëren in de 
volgende eeuw, communicatie, vervoer over water en energievoorziening, en de 
consequenties daarvan voor de ruimtelijke ordening in het ontwerpgebied, vor
men de thematiek voor deze ideeënprijsvraag. 

Historische oriëntaties met betrekking tot de architectonische en stedenbouw
kundige cultuur 
- In het kader van het Peter de Grote Jaar brengt de Stichting Fundacon de ont
wikkeling van de stad St. Petersburg onder de aandacht. Vanaf september 1997 
wordt met een ruim opgezette fototentoonstelling de stedenbouwkundige groei 
en de architectuur van deze stad vanaf het midden van de 18e eeuw getoond. Ook 
aan de huidige architectuur van St . Petersburg, waarin de Nederlandse invloeden 
nog zichtbaar zijn, wordt aandacht besteed. 
- In het najaar brengt Uitgeverij De Hef het derde deel uit van de Gids voor Neder
landse Tuin- en Landschapsarchitectuur. In dit deel worden de objecten op het 
gebied van tuin- en landschapsarchitectuur in de provincies Noord- en Zuid-Hol
land geïnventariseerd en beschreven . 
- Naar aanleiding van een vraag van de Politecnica in Barcelona om de AUP-ten
toonstelling uit 1985 beschikbaar te stellen zal het Amsterdams Historisch Muse
um in samenwerking met de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling de 
internationaal reizende tentoonstelling Amsterdamse tuinsteden, looking back in 
the future ontwikkelen . De tentoonstelling laat zien dat de functionalistische ste
denbouw, zoals neergelegd in het AUP, in beweging is; met name in de Westelijke 
Tuinsteden. Hiermee willen het AHM en de ARS op internationaal niveau een dis
cussie over veranderingsprocessen in dergelijke wijken op gang brengen. 

Architectuur, beeldende kunsten, literatuur; verbreding van de architectonische en 
stedenbouwkundige cultuur 
- Het Nederlands Stripmuseum beoogt met het project Gebouwd in Verbeelding 
de verbeelding van striptekenaars van invloed te laten zijn op het te bouwen Strip
museum in Groningen en op die wijze een bijdrage te leveren aan de architec
tuurdiscussie. Vijftien internationaal bekende striptekenaars zijn uitgenodigd om 
het toekomstige museum in tekeningen of anderzins in beeld te brengen. Op een 
tentoonstelling in april 1997 zullen de resultaten worden gepresenteerd. 
- In samenwerking met het Berlage Instituut organiseert de VPRO een masterclass, 
waarin studenten en professionals uit de disciplines architectuur, stedenbouw en 
mediadesign elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en samenwerken aan enke
le proefontwerpen, waarin fysieke en informatieruimtes worden geïntegreerd. 
Hiermee wil de VPRO onderzoeken hoe de nieuwe communicatiemedia met de 
nieuwe werkomgeving (het nieuwe gebouw voor de VPRO) integreren. 
- Museum Boijmans Van Beuningen heeft bij het inrichten van haar tentoonstel
lingen geconstateerd dat er behoefte bestaat aan vernieuwende interieurarchi
tectuur. Het museum nodigt de komende jaren architecten uit om tentoonstellin
gen in het paviljoen Van Beuningen-de Vriese in te richten . Dit paviljoen is bij uit
stek geschikt als ruimte om nieuwe visies op het paviljoen als bouwtype, op inte
rieur architectuur en op museologie te realiseren. 
- Het architectuurtijdschrift FORUM wordt uitgegeven door het Genootschap Archi
tectura et Amicitiae. In de jaargangen 38 en 39 worden de condities van de heden
daagse architectuur thematisch in kaart gebracht. De thema's zijn comfort, publiek, 
massa en angst. De serie wordt afgesloten met een epiloog. 
- OASE beoogt door middel van onderzoek een ontwerphouding te ontwikkelen. 
Voor jaargang 1997 van het tijdschrift is, anders dan in voorgaande jaren, gekozen 
voor een thema: X-CITY, de verloren stad. Hiermee tracht OASE het gefragmen
teerde karakter van het denken over architectuur en stedenbouw tegen te gaan. 
Met het versterken van de continuïteit van het ontwerponderzoek wil OASE het 
vakmanschap van de ontwerper vergroten . 

Bevordering van belangstelling voor architectuur en stedenbouw 
- Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en de RQB-groep zullen 
in samenwerking met de RDMZ, de Stichting Leerplanontwikkelingen en de Hoge
school Holland in 1997 het educatieve project Wonen en Werken toen en nu, ont
wikkelen, bestaande uit lesmateriaal, een film en een multimedia-pakket. De stich
ting wil hiermee bij jongeren kennis, inzicht en bewustwording vergroten over de 
gebouwde en niet-gebouwde woon- en leefomgeving aan de hand van de thema's 
wonen, werken en mobiliteit. Aansluitend op dit lesmateriaal wil de RQB-groep 
met de film Het midden van de wereld, duidelijk maken dat cultuur niet beperkt 
blijft tot wat in een museum getoond kan worden, maar dat ook de dagelijkse leef
omgeving cultuur is. 
- Door diverse lokale architectuurcentra worden in 1997 activiteiten georganiseerd 
waarmee wordt beoogd de belangstelling voor en het inzicht in architectuur en 
stedenbouw bij een breed publiek te bevorderen en het debat hierover op gang te 
brengen en te stimuleren, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. 
De Stichting ARCAM in Amsterdam organiseert in 1997 diverse discussies, lezingen 
en exposities, waarvan vier met het thema De smaak van de opdrachtgever. Daar
naast geeft ARCAM het periodiek ARCAM Nieuws en Arcam pockets uit. 
Het jaarprogramma 1997 van de Stichting Architectuur-Café Helmond zal onder 
andere bestaan uit Café-avonden (lezingen en discussies) en tentoonstellingen. 
De Stichting Overleg Hedendaagse Architectuur organiseert in 1997 een samen
hangende reeks activiteiten op het gebied van architectuur en stedenbouw orga
niseren onder de titel Op zoek naar het Zeeuwse Gezicht. 
Het jaarprogramma van de Stichting Platform Den Haag Wils & Co bestaat onder 
andere uit het uitgeven van een bulletin, het verzorgen van publicaties en het orga
niseren van lezingen, tentoonstellingen en debatten. 
De Stichting Rondeel Galerie voor architectuur en stedenbouw te Deventer zal in 
1997 diverse activiteiten organiseren, met onder andere de thema's de rol viln de 
marktpartijen en (her)gebruik van industrieel erfgoed. 
In het jaarprogramma 1997 van ABC Architectuurcentrum Haarlem staat de inrich
ting van de openbare ruimte centraal. Rond dit thema worden diverse tentoon
stellingen georganiseerd. 

23 



A R c H I T E c T u u 

platform voo r gemeentel k arch tectuu r bele 

Een koninkrijk voor een vijand 

Sinds het wegschuiven van het IJzeren Gordijn is de westerse wereld in verwarring geraakt. 

Na een korte periode van geestdrift over de beëindiging van de Koude Oorlog en de klaar

blijkelijke triomf van het vrije westen op het duivelse communisme heeft het gemis van een 

vijand zich steeds meer doen gelden. Het magneetveld waaraan men zijn oriëntatie kon 

ontlenen (goed-fout, wij-zij, west-oost) was weggevallen, de NAVO is er door in een diepe 

crisis geraakt. 

Er is geen noodzaak meer voor een gemeenschappelijke inspanning om een hooggesteld 

ideologisch doel na te streven. Es ist erreicht. De aanvankelijke vreugde over de onmisken

baar verbeterde wereldsituatie heeft plaatsgemaakt voor een klimaat van onverschilligheid 

en dubbelzinnigheid. 

Voor spanning zijn twee tegengestelde polen nodig. 

Zou het ontbreken van een concreet en nijpend actueel probleem ook de oorzaak zijn van 

de matte sfeer bij het uitkomen van de nota 'De architectuur van de ruimte? Is de spanning 

eraf? Zijn de Grote Doelen bereikt? Het heeft er wel wat van weg. 

Na de Tweede Wereldoorlog waren er voor architecten en stedenbouwkundigen vijandelij

ke doelen genoeg. Het taalgebruik was er ook naar. 

In de eerste plaats was er toen natuurlijk Volksvijand nr. 1: de woningnood. De georgani

seerde architecten togen samen met de overheden en woningcorporaties aan de slag om zo 

snel als mogelijk dit woningtekort te bestrijden. Ondanks de sobere tijden en het gebrek 

aan bouwmaterialen werd de bouw- en ontwerpopgave met veel inventiviteit aangepakt. 

Onderling waren de architecten aanvankelijk ook nog in een andere strijd verwikkeld: die 

tussen de modernen en traditionelen. Het blad Forum was hun tournooiveld. 

Het bestrijden van de later geconstateerde eenvormigheid en monotonie van de nieuw

bouwwijken was een volgend doel. Wie de oude nummers van Wonen TABK erop terugleest 

wordt getroffen door de toon van grote stelligheid bij het beschrijven van de schuldigen 

aan de 'onmenselijke' staat van de gebouwde omgeving. De zogeheten stadsvernieuwings

architectuur was het antwoord. 

Midden jaren tachtig kwam de culturele dimensie van de architectuur centraal in de belang

stelling te staan. De architectuur was te ondergeschikt geworden aan de gebruiksfactor en 

maatschappelijke doelen. De ketens van de dienstbaarheid werden afgeworpen. Er werd 

zelfs gesproken over de emancipatie van de architectuur als een autonome kunstvorm. 

Door de rijksoverheid werd deze tendens gehonoreerd en ondersteund door de nota 'Ruim

te voor Architectuur'. Weigerden architecten na de Tweede Wereldoorlog nog op hoge 

toon toe te treden tot de Federatie van Kunstenaars ('Wat hebben architecten in hemels

naam met balletdansers te maken ?'), nu is het architectuurbeleid met een substantieel bud

get volwaardig opgenomen in het Kunstenplan. 

De belangstelling in de pers voor de uiterlijke kenmerken van de architectuur is navenant 

gestegen en de ruimte voor een grotere vormvrijheid voor architecten aantoonbaar aanwezig. 

Kattenbroek is er met zijn bonte stoet van dwergen, Nieuw Sloten als staalkaart van archi

tectonische vormstudies en in de nieuwe Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam lijkt 

geen architectonische gimmick onbenut. 

En nu. Totale vrijheid? 

In S, M, L, XL stelt Rem Koolhaas op dialectische wijze architectuur en stedenbouw scherp 

tegenover elkaar. Hij sprak in een interview (Archis) zelfs zijn diepgevoelde aversie uit tegen 

architectuur. Een weerzin tegen het proces van fixatie dat onmiskenbaar het gevolg is van 

architectuur. 

Is de toekomst aan de stedenbouwkundige architect? Is het denken in grotere eenheden en 

verbanden het nieuwe doel, en is de preoccupatie met de vorm de nieuwe vijand? 

Gloort Bigness? 

Ton Idsinga 
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