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Informatie 

Inlichtingen over het debat Open Kaart zijn 
verkrijgbaar bij 
Architectuur Lokaal 
Muriël Hendrikse 
Museumpark 25 
3015 C8 Rotterdam 
tel,010-4369000 
fax 010-4362234 

Van het debat wordt een verslag gemaakt 
dat aan de deelnemers van het debat wordt 
toegezonden en dat wordt gepubliceerd 
in het volgende nummer van deze krant 
(september) , Andere belangstellenden kun
nen deze krant opvragen door overmaking 
van f 7,50 op postbankrekening 5510706 
t.n,1/. Architectuur Lokaal, Rotterdam, 
0, v, v, 'verslag open kaart' 

De bundel publicaties die voor het debat is 
samengesteld kan worden opgevraagd door 
overmaking van f 12,50 op het hierboven 
genoemde rekeningnummer, 0, v, I/. 'Publica
ties Open Kaart', 

Stichting De Nieuwe Kaart van Nederland 
Postbus 30833 
2500 GV Den Haag 
tel, 070-3028470 
fax 070-3625017 

Open Kaart Muriël Hendrikse 

De Nieuwe Kaart van Nederland regionaal bekeken 

Op 20 juni organiseren Architectuur Lokaal en het Nederlands 
Architectuurinstituut het debat Open Kaart, plannen voor de regio, 
Aanleiding hiervoor is de tentoonstelling van De Nieuwe Kaart van 
Nederland in het NAi, die daar te zien is totdat zij is versleten. De discussie die 
is opgelaaid naar aanleiding van de presentatie van de Nieuwe Kaart op 20 
maart in Utrecht heeft zich vooral geconcentreerd op de rol van de 
ontwerpende disciplines in de ruimtelijke ordening van Nederland. Omdat 
bestuurders ook een belangrijke, en misschien wel een belangrijkere, rol spelen 
bij de ruimtelijke ordening van Nederland, willen Architectuur Lokaal en het NAi 
met dit debat de discussie verbreden. De belangrijkste doelgroepen van het 
debat zijn dan ook bestuurders en opinie-leiders. Doel is het in de discussie 
brengen van een nieuw onderwerp: de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
regionale planning. 

In het NAi kan sinds 27 maart de Nieuwe Kaart van 
Nederland worden bezichtigd, totdat deze is versle
ten. De Nieuwe Kaart, een initiatief van de BNS, BNP, 
de NVTL en het NIROV, geeft een overzicht van de 
plannen voor stedelijke in- en uitbreiding, verbete
ring van het verkeers- en vervoersnetwerk, en ver
nieuwing van het landschap tot 2005. De kaart is 
gemaakt om inzicht te geven in de plannen die de 
komende jaren worden uitgevoerd, zodat iedereen 
zich kan mengen in de discussie over de ruimtelijke 
ordening van Nederland. Daarbij gaat het volgens de 
makers uitdrukkelijk niet alleen over grote infra
structurele werken zoals Schiphol, de HSL en de 
Betuwelijn, maar ook over de kleinere plannen, die 
misschien niet ingrijpend zijn op nationaal niveau, 
maar wel op lokaal en regionaal niveau. 

Het verschijnen van de Nieuwe Kaart heeft veel reac
ties losgemaakt in de pers. Er verschenen koppen als: 
'Solerende gemeenten vernielen landschap', 'Neder
land groeit heel snel dicht', 'Landkaart van 2005 
toont de vergroeiing' en 'Beeld van volgebouwd 
Nederland grotesk'. Vooral het grote aantal plannen 
dat op de kaart te zien is, trekt de aandacht. Veel 
journalisten komen tot de conclusie dat Nederland 
wordt volgebouwd. Ontwerpers leggen vooral de 
nadruk op de slechte kwaliteit van de plannen en 
pleiten voor ontwerpen op regionaal schaalniveau. 
De vraag is of met deze reacties de kern van het pro
bleem wordt geraakt. De gegevens van het CBS tonen 
immers aan dat het met de 'volheid' van Nederland 
wel meevalt. Het percentage van het Nederlandse 
landschap dat is bebouwd bedraagt 8%, de infra
structuur beslaat 4%, het water 15% en het groen 
maar liefst 73%. En de roep om regionale ontwerpen 
is wellicht zinloos wanneer geen aandacht wordt 
besteed aan het proces dat aan regionaal ontwerpen 
vooraf zou moeten gaan, namelijk regionale plan
ning. 

Grenzen versus samenhang 
In Nederland wordt de ruimtelijke ordening geken
merkt door de inflexibiliteit van grenzen. De bestuur
lijke grenzen van gemeenten en provincies bepalen 
het schaalniveau waarop de plannen worden 
gemaakt. De afdelingsgrenzen binnen gemeenten 
bepalen de mate van samenhang tussen de verschil
lende plannen . Ruimtelijke ontwikkelingen beperken 
zich echter zelden tot de gemeentegrenzen. Boven
dien hangt alles met alles samen. Een nieuwe weg 
blijft bijvoorbeeld niet zonder gevolgen voor de eco
nomische ontwikkeling van een gemeente en beïn
vloedt wellicht de economische ontwikkeling van 
andere gemeenten. De eerste vraag bij het maken 
van plannen zou dan ook moeten zijn: met welke 
opgaven en maatschappelijke trends hebben we te 
maken, op welk schaalniveau doen deze zich voor en 
met wie moeten we samenwerken om tot het beste 
plan te komen? 

Regionale planning 
Regionale planning, dat wil zeggen planning op het 
niveau van de opgave, lijkt een oplossing te bieden . 
De vraag is dan: wat is een regio precies? De Dikke 
Van Dale omschrijft de regio als een streek of gebied 
met een bepaald karakter en als levens- of versprei
dingsgebied van dieren of planten , Regio's kunnen 
op verschillende manieren worden gedefiniëerd, bij
voorbeeld aan de hand van de fysieke kenmerken 
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(bodemtype, ligging tussen rivieren, klimaat), cultuur
historische kenmerken (polderlandschap), sociaal
geografische kenmerken (mobiliteitsstromen, verhuis
bewegingen, economische ontwikkeling) en sociaal
culturele kenmerken (taal, gewoonten en gebruiken) . 
Op basis daarvan kunnen plannen op het juiste (vaak 
regionale) schaalniveau worden ontwikkeld. En 
bovendien in aansluiting op het Rijksbeleid. 
Opgaven die zich bij uitstek lenen voor een regionale 
aanpak zijn de woningprogrammering en de aanleg 
van bedrijventerreinen. Het gebrek aan samenhang 
in de woningbouwprogrammering leidt er nu toe dat 
de verschillende gemeenten elkaar tegenwerken. De 
provincie Groningen moet ingrijpen in de woningpro
ductie van de omliggende gemeenten, omdat deze 
zo groot is dat de productie van de stad Groningen in 
gevaar komt (Cobouw 7-4-1997). De provincie Noord
Holland doet het omgekeerde: de enorme productie 
van de kleine gemeenten heeft ertoe geleid de taak
stelling te verruimen. Tegelijkertijd lopen de VINEX
locaties achter op de taakstelling (Cobouw, 11-4-1997). 
Ook de planning van bedrijventerreinen laat te wen
sen over. In iedere gemeente waar een stukje snelweg 
binnen de gemeentegrenzen valt, wordt als vanzelf
sprekend een bedrijventerrein aangelegd, ook al zijn 
er geen gegadigden en doen buurgemeenten het
zelfde. Afstemming voorkomt overaanbod, verspilling 
van ruimte en dubbel werk. 
Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen van opga
ven die het best op boven lokaal schaalniveau kunnen 
worden aangepakt. Dat betekent echter niet dat ook 
alle opgaven regionaal moeten worden vormgege
ven. In bovengenoemde voorbeelden van woningen 
en bedrijventerreinen gaat het om afstemming van 
aantal, typen en fasering . De vormgeving blijft een 
zaak van de gemeente, hoewel een regionaal archi
tectuurbeleid sterk kan bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit van een gebied. Vooral regio's waarvan de 
grenzen kunnen worden gedefiniëerd door het ver
schijnsel 'witte schimmel' kunnen daar hun voordeel 
mee doen. 

Open kaart 
Deze krant van Architectuur Lokaal verschijnt om
streeks het moment dat het debat Open Kaart plaats
vindt, op 20 juni van 15.00 tot 17.00 uur in het NAi in 
Rotterdam. Onder leiding van Ole Bouman, hoofdre
dacteur van Archis, houdt Joost Schrijnen, voorzitter 
BNS, een inleiding over de Nieuwe Kaart en zal Vin
cent van Rossem ingaan op de vraag: wat is nu eigen
lijk een regio en hoe kunnen regio's worden gedefi
niëerd? Daarna geven de schrijver Koos van Zomeren 
en de journalisten Tracy Metz, Tom Maas en Sietse 
van der Hoek hun visie op de opgaven van de Neder
landse ruimtelijke ordening, aan de hand van de resp. 
kleuren rood, groen, zwart en blauw. Op basis van 
deze inleidingen wordt door een aantal (voormalige) 
bestuurders, waaronder Ypke Gietema (vm. wethou
der Groningen), Nellie Jacobs-Aa rts (waarnemend 
burgemeester van Mierlo en vm. gedeputeerde van 
de provincie Noord-Brabant) en Vincent van Rossem 
bekeken welke mogelijkheden voor regionale plan
ning bestaan en hoe de verschillende bestuursniveaus 
en de verschillende opgaven met elkaar in verband 
kunnen worden gebracht. Aan de deelnemers van het 
debat wordt een bundel met relevante publicaties 
uitgereikt en zij ontvangen een verslag van de discus
sie. Voor niet deelnemers zijn beide uitgaven los ver
krijgbaar. 
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Niet Grijs! 11 
Vernieuwd handboek voor architectuur en beleid 

Ruim twee jaar na het verschijnen van Niet Grijs! Hand
boek voor gemeentelijk architectuurbeleid, zal deze 
zomer een tweede, geheel herziene editie het daglicht 
zien. In de tussenliggende periode hebben zich belangrij
ke ontwikkelingen voorgedaan . Het lokale architectuur
beleid is verder gegroeid en krijgt, gezien het aantal 
gemeentelijke architectuurnota's en plannen, vaste voet 
aan de grond. Daarnaast is, zoals in de tweede architec
tuurnota De architectuur van de ruimte uit 1996 al werd 
opgemerkt, de aandacht voor het professionele 
opdrachtgeverschap in de marktsector geïntensiveerd. 
Daarop vo lgend heeft Architectuur Lokaal het informe
ren en documenteren ten behoeve van zowel het 
gemeentelijk als het particulier opdrachtgeverschap tot 
haar takenpakket gekregen. Niet Grijs! 11 is dan ook voor 
beide groepen opdrachtgevers bedoeld . 
Het handboek is thematisch geordend. Het zwaartepunt 
van de tweede editie van Niet Grijs! ligt bij het thema 
'specifieke' opgaven . De vele innovatieve voorbeelden 
geven aan dat steeds meer gemeenten in Nederland een 
actief arch itectuurbeleid voeren en de resultaten die zij 
boekten dienen als inspiratiebron voor andere opdracht
gevers. 

Om een beeld te geven van het karakter van het hand
boek is hiernaast een overzicht van de opgenomen tref
woorden afgedrukt. Het handboek geeft bij elk tref
woord de volgende elementen : 
- inleiding: een inleiding waarin wordt aangegeven wat 

de belangrijkste aandachtspunten zijn bij het tref
woord. 

- standpunten: paragrafen waarin zoveel mogelijk de 
verschil lende discussiethema's en standpunten worden 
weergegeven . 

- voorbeelden: in de meeste gevallen zijn diverse voor
beelden ter illustratie opgenomen. 

- organisaties: een overzicht van organisaties die voor 
het betreffende onderwerp relevant zijn . 

- publicaties: een overzicht van relevante publicaties, 
waarbij vooral gestreefd is naar actualiteit en veelzij 
digheid. In sommige gevallen zijn overzichtswerken of 
standaardwerken opgenomen. De publicaties zijn 
zoveel mogelijk voorzien van een besteladres. 

In aansluiting op de trefwoorden zijn achterin het hand
boek enkele praktische registers en adressenlijsten opge-
nomen: 
- excursiebureaus; een lijst van bureaus die excursies en 

rondleidingen verzorgen op het gebied van architec
tuur en stedenbouw. 
lokale architectuurcentra; adressen en contactpersonen 
van alle lokale architectuurcentra in Nederland. 
europese architectuurcentra; adressen van diverse 
architectuurcentra in Europa. 
fondsen; adressen en doeleinden van fondsen waartoe 
opdrachtgevers zich kunnen wenden voor financiële 
steun. 
organisatieregister; alle organisaties die door het hand
boek heen genoemd worden op alfabetische volgorde. 
trefwoordenregister. 
tijdschriften; l ijst van relevante tijdschriften en hun 
redactieadressen. 
internet; interessante World Wide Web adressen met 
een korte inhoudsbeschrijving. 

De trefwoorden die zijn opgenomen in het handboek 
zijn geselecteerd op basis van de informatievragen die 
aan Architectuur Lokaal worden gesteld door gemeenten 
en particulieren . Soms gaat het om concrete instrumen
ten, soms betreft het nieuwe thema's of aangrijpingspun
ten voor het gemeentel ijk architectuu rbeleid. Wat voor 
het eigen architectuurbeleid za l worden gebruikt is sterk 
afhankeli jk van de loka le situatie. De een zal zich willen 
informeren over het beeldkwaliteitplan, de ander oriën
teert zich op inrichting van bedrijventerreinen en de vol
gende wil meer weten over de ruimtelijke inpassing van 
windturb ines. Sommigen zullen veertig trefwoorden 
kunnen gebruiken, anderen maar vier. Met het handboek 
is daarom alles toegestaan. Er mag in worden geschre
ven, getekend, geplakt en gekn ipt. Door de handige 
ringband kunnen er bladen worden uitgelicht om ze te 
kopiëren en kunnen er knipsels en aantekeningen aan 
toe worden gevoegd. Al les mag, behalve het in de kast 
laten staan. 

Trefwoorden Niet grijs! 11 handboek 
voor architectuur en beleid 

beleid 
gemeentelijk architectuurbeleid 
grondbeleid 
milieubeleid 
monumentenbeleid 
openbare ruimte 
provinciaal architectuurbeleid 
regionaal architectuurbeleid 
rijksarchitectuurbeleid 
ruimtelijk beleid 
vormgevingsbeleid 
welstandsbeleid 

8ade/och No/dus 

opdrachtgevers en opdrachtgeverschap 
opdracht (opgave, randvoorwaarden 
en programma van eisen) 
opdrachtgevers (gemeenten/ 
provincies/ontwikkelaars/incidentele/ 
particulieren/woningcorporaties) 
plan- en bouwproces 
publiek/private samenwerking 

ontwerpende disciplines 
architectuur 
beeldende kunst 
omgevings-design/urban-design 
stedenbouw 
tuin-, park- en landschapsarchitectuur 

selectie van ontwerpers / 
architecten keuze 
documentatiebronnen 
Europese Richtlijn Diensten 
selectiecriteria 
selectieprocedures 

beleidsinstrumenten 
architectuurnota 
beeldkwaliteitplan 
beheer 
bestemmingsplan 
commissie stedelijke kwaliteit 
cultuurhistorische verkenning 
kap- en sloopvergunning 
ontwerpwedstrijden 
openbare ruimte-plan 
prijzen 
stads- of dorpsonderzoek 
stadsontwerper 
stedenbouwkundig plan 
structuurplan 
voorlichting en architectuureducatie 

specifieke opgaven 
badplaatsen 
boerderijen en erven 
bruggen 
buitengebied 
centrumgebieden 
daken 
dijken 
gemeentehuizen 
groen 
infrastructuur 
jonge bouwkunst 
kinderdagverblijven en peuter
speelzalen 
landgoederen en buitenplaatsen 
ouderenhuisvesting 
parkeergarages 
pleinen 
reclame 
recreatiegebieden 
rivier-oevers 
schoolgebouwen 
speelplaatsen 
sportaccommodaties 
stationsgebieden 
straatmeubilair 
uitbreidingswijken 
vrije sector 
vroeg na-oorlogse wijken 
werklocaties 
windturbines 
winkelgebieden 

Informatie 

Niet Grijs! 11 Handboek voor architectuur 
en beleid verschijnt najaar 1997. 

Architectuur Lokaal 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4369000 
fax 010-4362234 



Informatie 

Het IBA-Emscherpark beschikt tot zijn 
opheffing in 1999 over een projectbureau 
dat alle gewenste informatie kan verschaf
fen, behulpzaam is bij de programmering 
van excursies-op-maat, praktische medewer
king aan de realisatie van deze excursies 
verleent en desgewenst voor gidsen zorgt. 
Dit bureau ligt middenin het projectgebied 
in Gelsenkirchen en is gehuisvest in een her
bestemd gebouwencomplex dat indertijd 
dienst deed als trafostation, magazijn en 
telefooncentrale van de vormalige mijn 
Rheinelbe. 

IBA-Emscherpark 
Leithestrasse 35 
45886 Gelsenkirchen 
tel. (0049)0209-1703110 
fax (0049)0209-1703210 

Foto's: Cilly lansen, Martijn van den Broek 

IBA-Emscherpark Cilly lansen 

Metamorfose van het Ruhrgebied: 
voorbeeld van regionale planning 

Het Duitse instrument voor architectuurbeleid Bau
ausstellung, zoals indertijd gebruikt bij de ontwikke
ling van Berlijn, is in 1989 ingezet om de regio 
Emscher (rond de gelijknamige rivier ten zuiden van 
de Ruhr) een gezonde economische toekomst te bie
den. Het IBA-Emscherpark is een omvangrijk project, 
zowel in de tijd (1989-1999) als financieel Gaarlijks 
350 miljoen) en omvat de realisatie van 100 uiteenlo
pende projecten in meerdere steden, zoals Gelsenkir
chen, Oberhausen, Gladbeck, Duisburg, Bottrop, 
Recklinghausen, Lünen, Herten, Castrop-Rauxel, 
Essen, Bergkamen. Het project behelst de omvorming 
van het Ruhrgebied met zijn (voormalige) mijnen, 
hoogovens en zijn monumentale industriële erfgoed: 
de tempels van onze eigen geschiedenis. 
Als uitgangspunten voor het project werden steden
bouwkundige en ecologische uitgangspunten gehan
teerd. Het IBA-Emscherpark kent vijf thema's: 
stads(deel)ontwikkeling; openbare ruimte in indu
strielandschap, wonen in de 'siedlung'; herbestem
ming en revitalisering; werk, vrije tijd & infrastruc
tuur. Bij de projecten is veel aandacht besteed aan 
nieuwe en milieuvriendelijke technieken, ecologie, 
openbare ruimte, sociaal-maatschappelijke en cultu
rele aspecten. Beoogd wordt het voorheen zware
industriegebied een nieuwe toekomst te geven. Bij de 
Architectuurbiennale in Venetië in 1996 presenteerde 
Duitsland de resultaten van de eerste zeven jaar IBA-
Emscherpark. I", 

Eind mei gingen de lokale architectuurcentra van 
Nederland op excursie naar het IBA-Emscherpark: een 
Internationale Bauaustellung op een afstand van drie 
kwartier treinen vanaf Arnhem. Het excursieprogram
ma van de lokale architectuurcentra beperkte zich, in 
twee dagen, tot de oostelijke helft van het projectge
bied. Tevens werd het mega-winkelcentrum CentrO in 
Oberhausen bezocht, dat buiten het IBA-Emscherpark 
valt maar dat, vanwege de invulling van de begrip
pen in de Nederlandse architectuurbeleidstaal funs
hoppen en consumententrekkers, meer dan voldoen
de aanleiding bood voor een uitgebreid bezoek. 

Voor elk van de deelnemers aan deze excursie, uit 
zo'n dertig gemeenten verspreid over heel Neder
land, waren wel vraagstukken uit de eigen gemeente 
herkenbaar: herbestemming van industriële monu
menten, nieuwe oplossingen voor openbaar vervoer, 
bebouwing op vervuilde gronden, voor-oorlogse wijk
verbeteringen en openbare ruimten inclusief beheer. 
Toepassing van andere energiebronnen zijn op ver
schillende plaatsen gerealiseerd en op allerlei vlakken 
waren de resultaten van ecologisch beleid zichtbaar. 
Verwevenheid met culturele functies bleek geen uit
zondering en bij woonwijken was de bouw van kin
derdagverblijven vast onderdeel van het programma. 
Ook zijn er projecten uitgevoerd waarbij het voor 
minder draagkrachtigen mogelijk werd om een huis 
te kopen. Omvorming van een enorm industriegebied 
onder geelgrijze rook tot een eigentijds, landschap
pelijk-recreatief gebied in gevoelige omstandigheden 
(werkloosheid door mijnsluitingen) zou het gebied 
een nieuwe toekomst met een nieuw imago moeten 
bieden. Kortom: voorbeelden van beleidsvraagstuk
ken op een gebied van 800 km2, vijf miljoen inwoners 
en 17 steden. Dat vereiste regionale planning, onder 
regie van het IBA. De vraag of deze impulsen na het 
terugtrekken van de IBA in 1999 al dan niet onder 
regionale regie worden voortgezet, moet nog beant
woord worden. 
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Kaart van het projectgebied IBA-Emscherpark. 

IBA-projectbureau 
IBA-projectbureau op het terrein van de voormalige mijn Rheinelbe. 
Trafostation, magazijn en telefooncentrale van de mijn werden door 
Heinrich Böll en Hans Krabel uit Essen verbouwd tot het bureau van 
de projectorganisatie van het IBA-Emscherpark. 

Wissenschaftspark Rheinelbe en kinderdagverblijf GELSENKIRCHEN 
Samenwerkingsproject van de gemeente Gelsenkirchen, LEG Landes
entwicklungsgesellschaft Nordrhein Westfalen GmbH, Land NWR. 
Het gebied is 30 hectare groot, waarvan 7 ha van de voormalige 
gietstaalfabriek Thyssen en 23 ha van de voormalige Rheinelbe
mijnen. Het centrum voor nieuwe technieken (1993), waarvan 
zonne-energie het belangrijkste onderwerp van onderzoek is, strekt 
zich uit over 300 meter in de langsrichting van wat nu een parkland
schap is geworden. Aan het gebouw is een reeks van paviljoens van 
drie bouwlagen geschakeld, die elk een zelfstandig onderzoeksbu
reau voor nieuwe technieken huisvesten. De architectuur is van het 
bureau Architecten Kiessier + Partner, München; het landschapsont
werp van Planingsburo Drecker, Bottrop. Ontwerp en uitvoering ver
bouwing voormalig machinegebouw Rheinelbe: Staatliches Bauamt 
Recklinghausen. In 1995 werd naast het centrum een kinderdagver
blijf geopend, eveneens van Kiessier + Partner. 



Haldenereignis Emscherblick: Tetraeder BOTTROP 
De voor het Ruhrgebied kenmerkende Halden zijn heuvels van afva l dat bij ko lendelving resteerde als onbru ikbaar materiaal. De gemeente 
Bottrop gaf opdracht tot een landmark op de 90 meter hoge Halde Prosper aan het Büro Medienstadt uit Darmstadt. Dit bureau ontwierp de 
50 meter hoge Tetraeder: een open stalen frame in de vorm van een pyramide, met daarin opgehangen trappen. De trappen worden op ver
sch illende hoogte onderbroken door platforms en bieden een weids uitzicht over het Emscherpark. 

Gewerbe- und Landschaftspark Nordstern (Bundesgartenschau 
BUGA 1997) GELSENKIRCHEN 
Ecologische en esthetische opwaardering van het uitgeputte indus
trielandschap is het uitgangspunt voor de zojuist geopende Bundes
gartenschau BUGA (tot 5 oktober) : een soort Floriade met een' 
oppervlakte van 99 hectare, temidden van industriële restanten 
zoals het historisch waardevolle mijngebouw Nordstern door we lk 
gebouw nu een mono-rail loopt, van waaruit het hele gebied in kort 
bestek is te over zien . De BUGA is een samenwerkingsproject van de 
gemeente Gelsenkirchen, de Bundesgartenschau Gelsenkirchen 1997 
GmbH en Nordsternpark GmbH. De nationale prijsvraag voor de 
inrichting van de BUGA werd in 1991 gewonnen door prof. Pridik + 
Partner, PASD Feldmeier + Wrede en dr. Rellecke. Het gebied zal na 
afloop van de tentoonstelling voor won ingbouw worden bestemd. 

Zollverein XII ESSEN 
In de mijnschacht Zollverein XII, gebouwd van 1928 tot 1932, werd 
de kolenproductie van de over het noorden van Essen verdeelde 
Zollverein-schachten geconcentreerd (tot 1986). Zollverein XII was 
indertijd de grootste en modernste mijn van de were ld en is nu een 
Europees industrieel monument. In 1989 richtten de gemeente Essen 
en de LEG (Landesentwicklungsgesellschaft NRW) Bauhütte Zeche 
Zollverein Schacht XII GmbH op met als doel instandhouding en 
hergebruik van het mijnencomplex. Een aanta l van de gebouwen is 
inmiddels verbouwd voor hedendaags gebruik en zij hebben een 
culturele functie gekregen: als industriemuseum, tentoonstellings
hal, gehoorzaal, restaurant Casino, kleinschalige bedrijven en werk
ru imtes voor culture le instellingen, centra voor nieuwe media etc. 
etc. Vorige maand werd het nieuwe vormgevingsinstituut Design
zentrum Nordrhein Westfalen in dit complex geopend. Andere 
gebouwen liggen er nu nog net zo bij als bij het stilleggen van de 
productie in 1986. 

Adressen Lokale 
Arch itectu u reentra 

ALKMAAR, AIA 
Lody Trap 
Kooltuin 8 
1811 MG Alkmaar 
tel. 072-511 6421 

ALMERE, CASLA 
Caro lien Huijzer 
Markt 110 
1354 BA Almere 
tel. 036-5386842 
fax 036-5386164 
e-mail: casla@almere.flnet.nl 

AMERSFOORT, Archit ectuurcafé 
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.n l 

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

ARNHEM/NIJMEGEN, ACAN 
Ap van Dam 
Wi llemsplein 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 
521 1 SE Den Bosch 
tel. 073-6141889 
fax 073-6 123490 

DEN HAAG, Wils & Co 
Jolie Kalmijn 
St. Jacobstraat 129 
2512 AN Den Haag 
tel. 070-3625948 
fax 070-3561895 

DEVENTER, Rondeel 
Marion Lanting, Peter Ghijsen 
Achter de Muren Zandpoort 12 
7411 GE Deventer 
tel. 0570-616838 
fax 0570-619144 

DIEPENHEIM, Kunstvereniging 
Joop Hoogeveen, Harrie ten Dam 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
tel. 0547-352143 
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 Arch itectuur als Buur 
Eddy Vanzieleghem, Charlotte Geldof 
Blekersdijk 33 
9000 Gent, België 
tel/fax 003292337785 



Landschaftspark Duisburg-Nord DUISBURG 
Landschaftsentwicklungsgesellschaft NWR (LEG) ontwikkelt in 
opdracht van de gemeente Duisburg het Landschaftspark Duisburg
Nord, waarvan het ontwerp afkomstig is van Buro Latz und Partner, 
Kranzberg (besloten prijsvraag 1991). De benaming industrieland
schapspark is wellicht beter op zijn plaats voor het meest indruk
wekkende gedeelte van het 200 hectare grote gebied: dwars door 
de voorheen futuristische en nu romantisch aandoende, in onbruik 
geraakte, enorme machineriën (merendeels gelaten voor wat ze zijn 
en overgroeid met plantjes). werden eigentijdse functies heen 
geweven met relatief kleine ingrepen. Het park heeft een rondweg 
van 2,5 uur, fiets- en wandelroutes door de oude fabrieken, langs 
(beschermde) plantensoorten met educatieve begeleiding, een klim
muur langs de voormalige hoogovens voor de Alpenvereniging, een 
disco in de voormalige compressor etc. etc. Het ontwerp voor de 
nachtelijke lichtshow, te zien op zaterdag- en zondagavonden, is 
van de hand van Jonathan Park-F isher Park uit Londen. 



Galerie Architektur und Arbeit GAAG, Küppersbuschgelände 
GELSENKIRCHEN 
De huidige wijk Feldmark was het landbouwgebied van Schalke 
totdat de aanleg van een spoorlijn in 1862 de ontwikkeling van de 
Küppersbuschfabriek (voor haarden en keukenmeubels) een enorme 
impuls gaf. Gevolg daarvan was een algehele uitbreiding van het 
spoorwegennet, die weer gepaard ging met uitbreiding van indus
triële activiteit en bouw ten behoeve van de mijnindustrie; niet voor 
kolenproductie, maar voor personenvervoer (liften) en ventilatie. De 
GAAG is sinds 1996 gehuisvest in een van de oude mijngebouwen en 
werd verbouwd door het architectenbureau Pfeiffer/Ellermann, 
Ludinghausen. De GAAG wordt geëxploiteerd door de Duitse zuster 
van de BNA, die er tentoonstellingen van de (industriële) geschiede
nis van het nu volstrekt veranderde Küppersbuschgebied inricht, of 
ruimte biedt aan workshops met architectuurstudenten. 

CentrO OBERHAUSEN 
Sinds september 1996 is in Oberhausen CentrO gerealiseerd: het 
grootste overdekte winkelcentrum van Europa, bereikbaar met 
shuttle-bussen uit omliggende steden en voorzien van een nieuw 
tram- en busstation . De brede winkelpromenade telt twee verdie
pingen en er zijn 200 winkels gevestigd, waarvan meer dan 20 fast
food winkels in de zogeheten Coca-Cola Oase, naast vele restaurants 
van verschillende nationale keukens. Het CentrO-park is in 'Aziati
sche sfeer' ingericht en bevat een doolhof en een avontureneiland 
voor kinderen. Verder is er o.m. een Warner Bros-bioscoop met 
negen zalen, muziektheater Arena met ruim 11.000 zitplaatsen 
(zie ook het tijdschrift BOUW, april 1997). 

Woningbouw Küppersbuschgelande GELSENKIRCHEN 
Een woonwijk met hoge stedenbouwkundige, architectonische, eco
logische en sociale kwaliteit: dat was de inzet van het project van de 
gemeente Gelsenkirchen voor 7,5 hectare grote driehoek Küppers
buschstrasse, Boniverstrasse en het station voor goederenvervoer 
Gelsenkirchen-Schalke. Aan de prijsvraag die voor het gebied werd 
uitgeschreven deden 36 teams mee en winnaar werd Architektur
buro Szyszkowitz + Kowalski uit Graz. 
De drie 'woon-eilanden' met tesamen 262 woningen bevatten uit
eenlopende typen: eenpersoons- tot en met vijfkamer-woningen, 
woningen voor invaliden, woningen met flexibele plattegronden en 
ouderenwoningen . Hiernaast omvatte het programma onder andere 
een kinderdagverblijf, gemeenschappelijke voorzieningen, winkels, 
ruim groen en een vijver die wordt gevuld met regenwater uit de 
dakgoten. 

Prosper 111, BOTTROP 
Prosper 111, de mijn die sinds het begin van de eeuw het centrum van 
Bottrop domineerde, is in 1986 ontmanteld. Op grond van het reac
tiveringsprogramma van de gemeente Bottrop en Montan-Gründ
stücksgesellschaft MGGD voor dit 26 hectare grote gebied wordt 
een nieuwe woonwijk met de naam Prosper 111 gebouwd. De wijk 
bestaat uit 400 woningen, een park van 11 hectare, een centrum 
voor kleine bedrijvigheid en een gezondsheidscentrum. Het project 
wordt beschouwd als een impuls voor de toekomstige stadsontwik
keling van Bottrop. 
Het stedenbouwkundig plan en het bedrijvencentrum zijn ontwor
pen door het Architektur und Planungsburo Klaus und Verena 
Trojan uit Darmstadt. De Planungsgruppe Landschaftsarchitektur 
und Ökologie Schmelzer und Beezenberger en Klaus Begasse uit 
Stuttgart zijn verantwoordelijk voor het landschapsontwerp. 
Aan de Rheinstahlstrasse ontwierp het Architekturburo Franz 
Oswald uit Berlijn 246 huurwoningen voor mijnwerkers, met 
gemeenschappelijke voorzieningen. De openbare ruimte werd 
vormgegeven door Stefan Rotzier (Zurich). 
In de Siedlung Beckheide werden, naar ontwerp van het Architek
turburo Tegnestuen Vandkunsten/Carsten Lorenzen uit Kopen
hagen, 133 koopwoningen in stroken bouw en een gemeenschaps
huis gebouwd. 
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GRONINGEN, CAS 
Gert ter Haar 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050-3672199 
fax 050-3672073 

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

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

HELMOND, Arch itectuurcafé 
Herman Mens 
Gemeente Helmond, afd RO 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
tel. 0492-587622 
fax 0492-535375 

HILVERSUM, Dudokcentrum 
Helène Wüst 
Gemeente Hilversum 
Dudokpark 1 
1217 JE Hilversum 
tel. 035-6292262 

HOORN, Architectuur Centrum Hoorn 
Openbare Bibliotheek 
Wisselstraat 8 
1621 CT Hoorn 
tel. 0229-219441 
fax 0229-238424 

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 Bik 
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, Don Monfils 
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, Stichting ZAP 
Gerard van den Belt 
Postbus 1187 
8001 BD Zwolle 
tel. 038-4224005 
fax 038-4211676 



De nabijheid van de Maas waarneembaar 
maken in het centrum van 81erick 
(de Maas op tv in de huiskamer) 

Informatie 

Het geïllustreerde verslag van de workshop 
is gratis verkrijgbaar bij het Vormgevingsin
stituut. De informatie is ook beschikbaar via 
de website van het insitituut. 

Vormgevingsinstituut 
Ineke van Ginneke 
Keizersgracht 609 
1017 DS Amsterdam 
te1.020-5516500 
fax.020-6201031 
e-mail: Ineke @design-inst.nl 
http://www.design-inst.nl 

Workshop Ineke van Ginneke en Hans van der Markt 

Stadslandschap Maasoever 8lerick-Venlo 

In het artikel 'Provincies, Gemeenten en het Vormgevingsinstituut' in 
Architectuur Lokaal nr. 15 werden de activiteiten toegelicht, die het Vorm
gevingsinstituut ontplooit in samenwerking met provincies en gemeenten. 
Ditmaal wordt ingegaan op één van deze projecten, zoals onlangs gerealiseerd 
op initiatief van het Vormgevingsinstituut in samenwerking met de gemeente 
Venlo (VROM en Cultuur) en de Academie Industriële Vormgeving Eindhoven 
(AIVE). Een groep van zeven, net afgestudeerde en nog studerende ontwerpers 
van de AIVE bogen zich een maand lang over de inrichting van het stadsland
schap de Maasoever aan de Blerickse kant van Venlo. 
Ineke van Ginneke (Vormgevingsinstituut) en Hans van der Markt 
(ontwerpdocent AIVE) doen verslag van de workshop Maasoever Blerick-Venlo. 

Meerwaarde in vormgeving, bereikbaarheid en 
bruikbaarheid 
Het Vormgevingsinstituut trad op als intermediair en 
coördinator bij de organisatie van een workshop op 
locatie over de inrichting van dit stadslandschap. De 
betrokkenheid van het Instituut was een direct ge
volg van de advisering van het Instituut ten aanzien 
van de nota beeldende kunst Venlo (1996). Achter
grond is het daadkrachtig streven van Venlo naar 
meer kwaliteit; de context voor het inzetten van de 
discipline vormgeving bij de invulling van het betref
fende gebied. Centraal bij dit studieproject stond het 
streven van Venlo naar een kwalitatieve meerwaarde 
in de ruimtelijke vormgeving, de bruikbaarheid en de 
bereikbaarheid van het betreffende gebied. 
Iedereen herinnert zich de beelden van de overstro
mingen van de Maas in de afgelopen jaren. De door 
Rijkswaterstaat aangelegde keerwanden zijn hiervan 
het zichtbare gevolg. Ook in de toekomstige ontwik
kelingen van de stad Venlo staat de relatie met de 
rivier centraal. De rivier wordt niet langer gezien als 
scheiding tussen het centrum van Venlo en het stads
deel Blerick maar veel meer als bindend element. Het 
stadsdeel Venlo richtte zich als handelscentrum al van 
oudsher op de Maas, Blerick was het meer agrarische, 
groene stadsdeel dat zich min of meer van de Maas 
afkeerde. Het Venlose bestemmingsplan voor de 
Maasoevers bepaalt dat de Blerickse oever een 'groen 
gebied' met een ecologische bestemming blijft en een 
extensieve toeristische functie krijgt toegewezen. 
In samenwerking met de diensten VROM en Cultuur 
van de gemeente Venlo is door het Vormgevingsinsti 
tuut en de afdeling Mens & Omgeving van de Acade
mie Industriële Vormgeving Eindhoven (AIVE) een 
workshop georganiseerd. Het thema van de work
shop was de inrichting van de Maasoever aan de Ble
rickse kant van Venlo. De zeven deelnemers zijn allen 
afkomstig van de AIVE; vier van hen als student in de 
afstudeerfase (Moniek Deen, Bas Lamers, Bas van 
Rooij en Willemijn Somers) en drie ontwerpers die in 
1996 afstudeerden (David den Breejen, Michiel Jansen 
en Martijn Schoots). 
Het belangrijkste deel van de workshop heeft plaats
gehad in Venlo. De gemeente stelde ruimte in een 
gebouw van de plantsoenendienst ter beschikking als 
atelier en daar woonden en werkten de deelnemers 
met uitzicht op de gestelde locatie aan de Maas. Zo 
konden zij de Maasoevers intensief en op verschillen
de momenten van de dag bekijken, de sfeer proeven 
en het gebied bestuderen. 
De workshop besloeg een periode van drie weken in 
Venlo, eind vorig jaar, en ter afsluiting werd een 
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week op de AIVE in Eindhoven gewerkt. De eerste 
week had als titel Het spoor terug en behandelde de 
archivering van het gebied door middel van foto's, 
kaarten, een rondvaart met de politieboot, tekenin
gen en interviews. 
'Ik ben vier keer verhuisd van Venlo naar Blerick, 
terug en weer van Venlo naar Blerick. De mensen ver
schillen nu eenmaal in mentaliteit. Blerick is een dorp, 
Venlo is veel stedelijker. Er is meer criminaliteit en een 
drugsprobleem dat langzamerhand ook hier aan de 
Maas komt', aldus de eigenaresse van café/dancing 
'Tam Tam'. Of 'Sjaak de wandelaar', die vertelt over 
de oorlog, de bruggen die zijn opgeblazen en de 
Engelsen en Schotten die vanaf Zevenaar de bevrij
ding brachten. 

Grip op de identiteit van Venlo, 81erick en de Maas 
Een oriënterende studie was nodig om grip te krijgen 
op de identiteit van Venlo en Blerick en de rol van de 
Maas daarin, de invloed van de seizoenen op het 
waterpeil van de Maas en de mogelijke gevolgen 
daarvan: in de winter dringt de Maas het land in tus
sen de op pieren gebouwde flats, achter de school 
ligt een ijsbaan in de rivier; in het voor- en najaar val
len er plekken droog voor moestuinen en een trim
baan, en in het zomerbeeld wordt aan het program
ma onder andere een manifestatieterrein tóege
voegd . 
Vervolgens is de aandacht gericht op een kleiner 
schaalgebied. Er zijn drie strategiën geformuleerd als 
uitgangspunt voor de ideeën: 
- een ritmische benadering van het gebied door een 

seriële inplanting van ruimtelijke objecten. 
Tien terrassen van 5 x 6 meter zijn op afstanden van 
100 meter in de Maasoevers gelegd. De terrassen 
zijn voorzien van een groot cijfer op de vloer. Voor 
wandelaars en joggers werken de terrassen als hec
tometerpalen . De terrassen hebben een dek van 
rubber tegels, waarop steeds drie producten zijn 
geplaatst: een Bammens afvalbak, een stalen klim
rek en een houten zitbank. 
Het nachtbeeld van Blerick wordt door concentra
ties van lichtmasten op een aantal locaties gethea
traliseerd. Voor dit ontwerp worden standaard 
lichtmasten gebruikt die in groepen van vijf of 
zeven bij elkaar worden geplaatst. De concentraties 
vormen een contrapunt in de regelmaat van licht
masten langs de Maas. 

- visuele verbinding tussen de Maasoever en het 
centrum van 8lerick. 
De aanleghaven in de Maas en de parkeerhavens 
bij het winkelcentrum worden met een houten stei-



ger verbonden . De steiger loopt vanaf de Maasoe
ver langs het restaurant Sur Meuse door de winkel
straat van Blerick naar de autoparkeerplaats. Rijks
waterstaat hanteert als uitgangspunt dat alle ruim
te die van het stroomgebied van de Maas wordt 
weggenomen, op een andere plaats weer moet 
worden teruggegeven. Het Blerickse plein de 
Peerdskoel zal als stenen plateau worden verplaatst 
naar de oever van de Maas. Op de plaats van de 
Peerdskoel zal als letterlijke interpretatie van de 
regel ter compensatie een waterbassin worden aan
gelegd. 

- de nabijheid van de Maas waarneembaar maken in 
het centrum van 8lerick. 
Een dubbele wilgenlaan op de Westoever van de 
Maas duikt op het Lambertusplein in Blerick als 
fragment weer op. Op dit plein in het centrum van 
Blerick is de Wilgenlaan een vreemd element dat 
verwijst naar de oorspronkelijke locatie op de 
Maasoever. Als het water van de rivier stijgt is het 
klotsende geluid van de Maas te horen in de 
muziekkoepel bij het winkelcentrum. Het geluid 
van de Maas wordt als muziek gepresenteerd . Het 
is een geluidsmonument dat herinnert aan de over
stroming van de rivier. 

Stadsomroep Venlo zendt elke zondagochtend van 10 
tot 11 uur een live-beeld van de Maas uit vanaf een 
gefixeerde camera positie. De locatie van de camera 
verschuift per week ongeveer 100 meter langs de 
Maasoever. Zo komen in één jaar beide Maasoevers 
tussen de bruggen volledig in beeld: 26 weken met 
zicht op Venlo en 26 weken met zicht op Blerick. De 
geprogrammeerde locaties zullen op de Maasoever 
activiteiten ontlokken die samen met het camera
standpunt langs de Maasoevers schuiven en in de 
huiskamer zichtbaar zijn. 

Verkenningen voor een veelzijdige visie 
Deze ideeën zijn geen oplossing voor een gesteld 
probleem. Het zijn ook geen onderdelen van een 
alomvattend plan . Het resultaat van de workshop is 
een catalogus van beelden en ideeën, een bloemle
zing van korte verhalen. Een poging om het gesprek 
tussen stad en landschap, tussen Blerick en de Maas, 
maar vooral het gesprek tussen de verschillende disci
plines van een nieuwe interactieve praktijk te voor
zien. De openbare ruimte is bij uitstek een gebied 
waar verschillende disciplines elkaar ontmoeten. Ste
denbouwkundigen, architecten, landschapsarchitec
ten, vormgevers en beeldend kunstenaars. Maar ook 
bewoners en bestuurders komen elkaar op dit terrein 
tegen . Intensieve samenwerking tussen alle betrokke-

nen kan leiden tot een meervoudige veelzijdige visie 
op de stad. De verschillende kennisgebieden zijn niet 
langer scherp afgebakende terreinen. 
Binnen de discipline vormgeving zijn verschillende 
specialismen te onderscheiden. Vormgevers zijn 
gewend zich van het ene specialisme naar het andere 
te bewegen en in staat een veelheid aan thema's met 
elkaar te verbinden. Door deze houding kunnen zij in 
het grensverkeer tussen de disciplines een belangrijke 
rol spelen . 
De workshop is in dit proces geen eindstation maar 
een verkenning van vormgevingsvarianten voor de 
inrichting van het gebied . Het steunt de gemeente 
Venlo in· haar streven naar een kwalitatieve meer
waarde van de ruimtelijke vormgeving van de open
bare ruimte. 
Na evaluatie van het project met de diensten VROM 
en Cultuur van Venlo in februari jl. en de presentatie 
van de resultaten in modellen en maquettes aan B en 
W op 18 april jl. kon geconcludeerd dat de workshop 
als methode van aanpak bij de planontwikkeling voor 
het betreffende gebied in Venlo effectief is gebleken. 
De gemeente Venlo voelde zich geïnspireerd door het 
verloop ervan en de communicatie met de deelne
mende ontwerpers. Met name de wisselwerking tus
sen de dienst VROM en de deelnemers aan de work
shop heeft voor beide partijen bijzonder inspirerend 
gewerkt. Voor de dienst stadsontwikkeling is de 
workshop in dit stadium van planontwikkeling een 
welkome brainstorm geweest met extern creatief 
talent en dat heeft de gedachtenvorming over dit 
gebied nu reeds beïnvloed. De dienst voelt zich 
geholpen bij de definiëring van toekomstige ont
werpopdrachten voor dit gebied. Bovendien gaat 
deze invloed verder dan de duur en omvang van dit 
ene project. Venlo heeft het Vormgevingsinstituut 
inmiddels verzocht deel te nemen in de stuurgroep 
voor de verdere ontwikkeling van het betreffende 
gebied, waarmee Venlo de inzet van de discipline 
vormgeving gewaarborgd ziet. Voor de studenten en 
net afgestudeerde ontwerpers is het een confrontatie 
geweest met een reële praktijksituatie waarin binnen 
een paar weken veel ervaring kon worden opgedaan, 
enerzijds in het omgaan met een 'echte opdrachtge
ver' en anderzijds met het oplossen van 'echte proble
matiek' . Het werken op locatie (in een VROM
gebouw) bleek daarbij van grote betekenis, zowel 
voor de verdieping in de problematiek, als voor de 
intensiteit van de workshop. 
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Ritmische benadering van het gebied door 
een seriële inplanting van ruimtelijke 
objecten (verlichtingsplan) 

Visuele verbinding tussen de Maasoever en 
het centrum van Blerick (steigerplan) 

De workshop 
Foto: Lé Giesen 

Presentatie van de resultaten van de work
shop in modellen en maquettes aan B en w 
Venlo. V.i.n.r: burgemeester J. van Graafei
land, drie deelnemende ontwerpers B. van 
Rooij, M. Jansen en D. den Breejen en 
wethouder W. Aerts 
Foto: I. van Ginneke 



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

School voor Vrouwenarbeid te Rotterdam, 
J.B . van Loghem, 1935 

Informatie 

Vanaf medio augustus is de Open Monu
mentenkrant verkrijgbaar bij onder meer 
VVV's en gemeenten, afdeling voorlichting. 
De krant verschaft programmaoverzichten 
van alle deelnemende gemeenten. In de 
gemeenten zelf kunt u terecht voor gede
tailleerde informatie. 
Het Bouwfonds en het Nationaal Restaura
tiefonds maken de organisatie van de Open 
Monumentendag mede mogelijk. 

Landelijke Open Monumentendag Mar/ies Lang 

Samen met bijna vierhonderd plaatselijke comités 
organiseert de Stichting Open Monumentendag op 
zaterdag 13 september de landelijke Open Monu
mentendag. Dan gaan de deuren open - alweer voor 
de elfde keer - van duizenden monumenten en ande
re bijzondere gebouwen. Overal waar de inmiddels 
bekende vlag wappert, is iedereen van 10.00 tot 
17.00 uur van harte welkom. In veel plaatsen staat 
zelfs het gehele weekend in het teken van onroe
rend, maar ook roerend erfgoed. Met zijn 750.000 
bezoekers is Open Monumentendag het grootste, 
eendaagse culturele evenement in ons land. Behalve 
traditionele bezienswaardigheden als kastelen, for
ten, molens en kerken belooft de open dag in een 
aantal gemeenten een bijzonder thema: 'de school 
als monument het monument als school'. Om enkele 
voorbeelden van activiteiten te noemen: oude school
gebouwen, al of niet met een nieuwe bestemming, 
kunnen worden bezocht, naast tentoonste llingen 
over het onderwijs van weleer en een leslokaal dat 

10 

teruggaat in de tijd. Verder zijn fiets- en wandelrou
tes langs architectonisch interessante schoolgebou
wen uitgezet of brengt een oude schoolbus de 
bezoekers er naar toe. In veel plaatsen zal een diase
rie worden vertoond, die een beeld geeft van schooI
architectuur door de eeuwen heen. Ook de invloed 
die de onderwijswetgeving vanaf begin 1900 op 
schooltypen, -vormgeving en -indeling heeft gehad, 
komt in de serie aan de orde. Binnen de publicatie
reeks van de Stichting Open Monumentendag ver
schijnen de boekjes Monumentale schoolgebouwen 
en Historische boerderijen. 
De open dag is een ideale gelegenheid om de eigen 
stad of streek (opnieuw) te ontdekken, om erop uit te 
trekken naar andere delen van Nederland, of om 
terug naar school te gaan! Een voorproefje van Open 
Monumentendag geeft de AVRO tijdens het televisie
programma Monumentenslag, dat op donderdag
avond 11 september 19.10 uur wordt uitgezonden. 

',' 



Kunstenaars en vormgevers in het projectteam 

Provincie Noord-Brabant stimuleert beeldende 
kunst als onderdeel van ruimtelijke kwaliteit 
Jacinta Kannekens 

Ruimtelijke kwaliteit is een term die we in dit blad 
vaak tegenkomen. Bedoeld wordt dan de integrale 
kwaliteit als resultaat van ontwerpen en ordenen van 
stad en land. Daarbij wordt veelal verwezen naar de 
nagestreefde stedenbouwkundige, architectonische 
en landschappelijke kwaliteit. 
De provincie Noord-Brabant heeft een subsidiebud
get van 250.000 gulden per jaar ingesteld, waarbij 
sprake is van een specifieke benadering van de cultu
rele betekenis van ruimtelijke kwaliteit, namelijk van
uit de beeldende kunst. Dat wil zeggen dat subsidies 
beschikbaar gesteld kunnen worden aan opdrachtge
vers die vanaf het begin van een planproces voor de 
(her)inrichting van de openbare ruimte beeldende 
kunstenaars en/of vormgevers opnemen in het pro
jectteam met als doel kunst als kwaliteit aan de open
bare ruimte in te voegen. 
De reden voor dit experiment is het vaak onbevredi
gende resultaat wanneer de kunstenaar wordt inge
schakeld op het moment dat de ruimte waar het 
kunstwerk voor bestemd is, al af is . Met andere woor
den: de omgeving ligt vast, het kunstwerk dient deze 
omgeving te verfraaien maar kan er geen onderdeel 
van vormen. 
De hierbij door de provincie gekozen behandeling 
van subsidieverzoeken is vergelijkbaar met de werk
wijze bij bestemmingsplannen. Een planteam 
bestaande uit ambtenaren, met een deskundigheid 

uit verschillende disciplines (cultuur, stedenbouw bij
voorbeeld) treedt in een vroeg stadium in overleg 
met de opdrachtgever met het oog op een zo goed 
mogelijk resultaat. Daarbij wordt onder andere een 
antwoord gezocht op de volgende vragen: 
- ligt er een ruimtelijk vraagstuk ten grondslag aan 

de opdracht aan de kunstenaar/vormgever en levert 
de opdracht naar verwaching een resultaat op 
waarin kunst als ingevoegde kwaliteit aan de open
bare ruimte functioneert? 

- is er voldoende draagvlak voor het project, met 
name bij omwonenenden en gebruikers, maar bij
voorbeeld ook bij betrokken (gemeentelijke) dien
sten en vanuit de kunstwereld? 

- is er een goede positie van de kunstenaar ten 
opzichte van de andere partners (architecten, 
stedenbouwkundigen etc.) verzekerd? 

In 1997 zal met dit budget en deze werkwijze worden 
geëxperimenteerd . Er is per gehonoreerd project een 
maximale subsidie van 30.000 gulden mogelijk. Deze 
subsidie is bestemd voor een deel van de kosten van 
het inschakelen van een beeldend kunstenaar en/of 
vormgever en de eventuele uitvoering van een toe
passing van beeldende kunst en/of vormgeving. 
Over de resultaten van dit experiment hopen we u na 
afloop van dit jaar in dit blad verslag te doen. 
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Kunstwerk van Nicolas Dings aan het 
Tongerloplein in Roosendaal/Nispen. 
Foto: (hiel Wollaert 

Informatie 

Provincie Noord-8rabant 
Jacinta Kannekens, Joop 8eekman 
beleidsmedewerkers cultuur 
tel. 073-6812242/6812211 



Stadsvernieuwing en openbare orde nieuwe stijl 
Berlage's toren terug op het Amsterdamse Mercatorplein Marie-Louise Boel 

Het Mercatorplein van de architect Berlage, in het westelijke Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes, de aangrenzende 
Jan Evertsenstraat van o.a. de architect Staal, de Hoofdweg van Wijdeveld, de Vespuccistraat en de Hudsonstraat: 
1000 woningen, 1S0 bedrijven, een markt, drie poorten, 2 pleinen, 5 straten en veel tramrails: fantastische steden
bouwen architectuur van de Amsterdamse School verborgen achter achterstallig onderhoud in een buurt op 
slopershoogte. 

De Mercatorpleinbuurt kampte met 'grote steden problematiek': verwaarlozing van de openbare ruimte, zwaar 
achterstallig onderhoud, verzakte funderingen, een weggesloopte toren, loshangende erkers en soms losstaande 
voorgevels; onroerend goed in handen van tientallen, merendeels kleine, eigenaren; hoge criminaliteit en zo'n 300 
junks, dagelijks rondhangend in de vele coffeeshops. Door werkloosheid en instroom van allochtone bewoners 
verminderde de koopkracht sterk en trok de witte, koopkrachtiger bevolking weg uit de buurt - met als gevolg een 
zieltogende middenstand in te kleine winkels. En met een eindig stadsvernieuwingsfonds in zicht. 

Dat was de stand, enkele jaren geleden. In vijf jaar werd Berlage's vergane glorie uit het slop gehaald. Alleen een 
integrale aanpak kon redding brengen, anders dan de normale stadsvernieuwing en in een snelle reactie op de alles 
ondermijnende criminaliteit. Herstel van de architectonische kwaliteit alleen zou onvoldoende zijn om de buurt 
weer te laten functioneren; een complex van flankerende maatregelen met ingebouwde afspraken over toekomstig 
beheer was noodzakelijk. Marie-Louise Boel, sinds de oprichting van het stadsdeel in 1990 en tot half mei van dit 
jaar wethouder van De Baarsjes, was ervan overtuigd dat functioneel herstel de basis voor de toekomst van deze 
buurt betekende en zij geeft een gedetailleerde beschrijving van het vernieuwingsproces in relatie tot vele 
maatschappelijke aspecten die bij het architectuurbeleid betrokken zijn. Een cultuurverandering. 

De mogelijkheden voor vernieuwing in De Baarsjes 
waren legio: een multiculturele samenleving, bewo
ners en winkeliers die niet opgaven, de potentiële 
kwaliteit van architectuur van de Amsterdamse 
School voor de koopwoningmarkt en het winkelcen
trum, enkele onroerend goed-bezitters die door fami
liebezit gebonden zijn aan de buurt en de bewoners
groep Werkgroep 20-40, die met niet aflatende inzet 
en deskundigheid pleitte voor herstel van de Amster
damse School. Maar ook een hoofdinspecteur van 
politie die zijn nek wilde uitsteken, een ambitieuze, 
net aangetreden stadsdeelraad, en wethouders van 
de centrale stad die daar vertrouwen in stelden. 
Allemaal essentiële ingrediënten voor een totale aan
pak van buurteconomie, woningen, openbare ruimte 
en openbare orde in een voor de stadsvernieuwing 
ongebruikelijke publiek-private samenwerking waar
in alle kosten (behalve die van de politie) tevoren 
waren berekend en alle projecten gepland. Alle 
samenwerking en alle investeringen voor de hele pro
jectperiode werden vastgelegd in meerjarige contrac
ten, zodat er bij politieke wisselingen toch zekerheid 
zou zijn over subsidie en uitvoering. 
De schaal van het stadsdeel zou de kleinschalige en 
zeer intensieve aanpak, nodig voor herstel van deze 
bijzondere buurt, mogelijk kunnen maken. De terug
tredende overheid was terug van weggeweest in een 
enerzijds sterk coördinerende en regisserende rol, en 
anderzijds in een nevengeschikte positie naast andere 
investerende partijen. Zakelijke samenwerking met 
respect voor ieders positie en een wederzijds gegeven 
meerjarige zekerheid waarbij iedereen zou winnen: 
een cultuurverandering. 

De stadsdeelraad 
De Baarsjes, stadsdeel met 38.000 inwoners en 210 
formatieplaatsen in de organisatie, werd in 1990 
ingesteld. De stadsdeelraad heeft alle bevoegdheden 
van een gemeente inzake bestemmingsplan en bouw
vergunning; grondexploitaties behoeven goedkeu
ring van B&W. Subsidies volgens het BWS worden ver
leend door de Centrale Stad (CS), maar de deelraad 
kan extra voorwaarden stellen. Het stadsdeel beschikt 
over een eigen stadsvernieuwingsfonds (ca. 9 miljoen 
per jaar) en kan binnen de algemene regelgeving van 
het fonds eigen regels stellen. Ook kan het stadsdeel 
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een beroep doen op het stadsvernieuwingsfonds van 
de CS voor 'knelpunten', woonhuismonumenten, en 
'beter verbeteren', een subsidie voor extra welstands
maatregelen bij renovaties in de Gordel 20-40 
(gebouwd tussen 1920 en 1940). De makelaar van het 
stadsdeel kan voor renovatie woningen aankop.en 
voor de woningbouverenigingen. 
Het stadsdeel is verantwoordelijk voor onderhoud en 
herinrichting van de openbare ruimte. In de handha
ving van de openbare orde cq. het aansturen van de 
politie, heeft het stadsdeel geen bevoegdheden, 
maar is afhankelijk van burgemeester en hoofdcom
missaris. Het stadsdeel kan wel stadswachten (banen
poolers) inhuren, die onder de regie van stadsdeel en 
politie hun werk doen. 
Vanaf de invoering van de stadsdelen wordt gediscus
sieerd over hun opheffing in het kader van de oprich
ting van een stadsprovincie: een onzekere factor voor 
investeerders, bewoners en winkeliers bij het aan
gaan van meerjarige verplichtingen. 

Complicaties 
Voor en tijdens de uitvoering van het Mercatorplein
project speelden veel complicerende factoren een rol. 
Zo dreigden de subsidies voor de volkshuisvesting te 
worden afgebouwd, en daarop kon stadsvernieuwing 
voor de komende tien jaar dus niet zonder meer wor
den gebaseerd. Zolang deze subsidies er nog waren 
was snelheid geboden, en voor de langere termijn 
zouden particuliere investeringen een perspectief 
kunnen bieden. 
Ook het traject van 'aankopen en opknappen' zou 
eindig zijn, zodat de stedelijke woningdienst een 
beleid voor de particuliere woningverbetering moest 
opnemen in de stadsvernieuwing. Hiermee werd al 
geëxperimenteerd bij de renovatie van een 'architec
tuureenheid' (een complex van woningen en winkels 
van architect Staal) . Dit leverde ervaring op met 
samenwerking tussen.stadsdeel en 17 eigenaren bij 
een gezamenlijke opdracht aan architect, aannemer 
en bouwbegeleider. Ook werden de mogelijkheden 
onderzocht om de kwaliteit van uniformiteit in de 
architectuur na de renovatie te handhaven bij het 
onderhoud. 
Hiernaast bleek dat gezinnen en kapitaalkrachtiger 
bewoners, door het accent op sociale woningbouw in 
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Het Mercatorplein zoals het was. Rondrazend verkeer met middenin een parkje voor honden en alcoholisten. De noordwand nog met een gat van de afgebroken toren. 

de stadsvernieuwing van de laatste 20 jaar, de stad 
waren uitgejaagd en er dreigden getto's te ontstaan. 
Dit tij moest worden gekeerd door woningdifferen
tiatie: koopwoningen in stadsvernieuwingswijken. 
Verder ging de kwaliteit van de binnenstedelijke 
detailhandel steeds meer achteruit door slecht par
keerbeleid van de gemeente Amsterdam, wegtrek
kende koopkracht. koude sanering in stadsvernieu
wingswijken en gebrek aan sterke detailhandelsorga
nisaties. Centrum-management, betere branchering 
en invoering van betaald parkeren zouden uitkomst 
moeten brengen en het begrip 'recreatief winkelen' 
deed zijn intrede. Een parkeergarage zou meer klan
ten trekken . Maar in 1992 stond de stedelijke dienst 
parkeerbeheer bekend om zijn niet-zakelijke exploi
tatie van sociaal onveilige garages en zijn grote klant
onvriendelijkheid . Een particuliere exploitant voor 
maaiveld én garage zou, alleen al uit eigenbelang, 
van deze kwalen geen last hebben en een revolutie 
zijn in de stad. 
De discussie bij de Amsterdamse politie over wijk
teams, wijkagenten en meer integrale aanpak van 
drugscriminaliteit leidde tot het inzicht dat een poli
tiebureau (niveau wijkpost) op de plek des onheils 
een goede methode was. Tegelijkertijd zouden alle 
kwalen in de openbare ruimte moeten worden aan
gepakt en de regels strenger gehandhaafd om de 
bevolking weer vertrouwen te geven in de politie. De 
maatregelen ter bestrijding van werkloosheid maak
ten het aantrekken van stadswachten mogelijk. 
Tenslotte werd in diverse steden de baatbelasting 
ingevoerd als middel om de winst, die derden genere
ren uit overheidsinvesteringen in de openbare ruim
te, af te romen om te herinvesteren. 

Eisen van deze tijd 
Tegen deze achtergronden is gekozen voor de aan
pak van de Mercatorpleinbuurt. Als eerste was het 
formuleren van het plangebied van belang: de groot
te van het gebied moest zodanig zijn dat de investe
ringen rendabel zouden zijn voor particu liere eige
naars, winkeliers en bewoners en een effect zou ople
veren voor omliggende buurten . Door hoge kwaliteit 
van openbare ruimte en winkelbestand moest recre
atief winkelen mogelijk worden en op strategische 
plekken moesten consumententrekkers en horecaves-

tigingen komen. De winkeloppervlakte moest wor
den aangepast aan eisen van deze tijd. De particulie
re investeringen in de ondergrondse parkeergarage 
moesten in evenwicht zijn met de concurrentie en 
inkomsten voor het stadsdeel uit parkeermogelijkhe
den op het maaiveld. Het stadsdeel wilde de parkeer
garage niet laten beheren en exploiteren door de ste
delijke dienst parkeerbeheer. Woningdifferentiatie 
werd nagestreefd in huurhoogte, koopprijzen en 
woninggrootte. De eventueel in te voeren baatbelas
ting eiste een balans tussen de overheidsinvestering 
in openbare ruimte en parkeergarage enerzijds en de 
onroerend goed eigenaren die belang hebben bij 
deze investeringen anderzijds. 
De huidige projectgrenzen, tussentijds gewijzigd van
wege voortschrijdende inzichten, maakten dit alle
maal mogelijk. Het resultaat was een plangebied met 
1000 woningen, 150 bedrijfsruimten, bijbehorende 
openbare ruimte en parkeergarage. De woningen in 
het gebied waren voornamelijk kleine huurwoningen 
van 60 m2, in handen van tientallen particuliere eige
naren en 3 corporaties. 

Matrixorganisatie 
De noodzaak van integrale aanpak en sterke regie 
van bouwkundige en financiële samenwerking tussen 
alle partijen maakte een 'matrixorganisatie' noodza
kelijk. Er werd een projectorganisatie opgericht met 
een externe projectleider die zowel voor het stads
deel als voor de private partners een zakelijk aan
spreekpunt zou zijn . De projectgroep bestond uit 
ambtenaren van stadsdeel en centrale stad en op 
advies- en/of projectbasis aangetrokken externe des
kundigen. Dit laatste was nodig voor het opstellen en 
beoordelen van allerlei publiek-privaatrechtelijke 
contracten en overeenkomsten, voor het realiseren 
van winkelverplaatsingen voor nieuwe branchering, 
en voor knowhow op het terrein van belastingfacili
teiten bij investeringen in renovatie van onroerend 
goed. 
Het bureau van de projectorganisatie stond letterlijk 
middenin het projectgebied: het was een container 
van twee verdiepingen met 'bewoners' die de inte
grale aanpak weerspiegelden . Behalve de medewer
kers van het projectbureau waren dat de politie, de 
beheersorganisatie, een projectontwikkelaar en de 
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De reclame-uitingen van de winkels in de noordwand van het Mercatorplein zijn in overleg met de ondernemer, zoveel mogelijk in stijl gehouden. 

bouwer en exploitant van de parkeergarage. Een niet 
alleen zeer effectieve, maar ook goedkope vondst. 
Een systematiek van financiële en inhoudelijke voort
gangsrapportages maakte permanent bijsturen van 
het projectmanagement mogelijk. De projectleider 
opereerde direct onder de aansturing van de project
wethouders. 

De dilemma's 
Ingrijpen in de eenheid van stedenbouw en architec
tuur van Berlage staat gelijk aan een doodzonde, maar 
toch vereisten modernisering en revitalisering op zijn 
minst gedachtenvorming over eigentijds gebruik - en 
dat leidde tot een meervoudige opdracht voor recon
structie van toren en noordwand van het Mercator
plein, daarbij passende herinrichting van het plein en 
de bouw van een parkeergarage eronder. Maar in de 
uitvoering kwamen we nog voor veel dilemma's te 
staan, waarvan hieronder enkele voorbeelden. 

1. Welstand en rentabiliteit van commerciële 
investeringen 
Het verscherpt welstandstoezicht gold tot dan toe 
alleen gevelwijzigingen van de woningen en niet van 
de winkels. Een wirwar van puien (soms overigens 
terechte ingrepen om junks buiten de portieken te 
houden) had de architectuur in sommige straten vol
ledig om zeep geholpen. Op het Mercatorplein zelf 
waren de puien nog in originele staat, met smal le, 
rolstoel-ontoegankelijke en weinig uitnodigende toe
gangen. De door ons zeer gewenste grote winkelke
tens die wel naar het plein wilden, stelden de voor
waarde dat de deuren verplaatst en verbreed moes
ten worden, maar daarover konden de adviseurs van 
welstand, monumentenzorg en detailhandel geen 
overeenstemming bereiken. Vanwege de noodzaak 
van een goed functionerend winkellint hebben we 
ervoor gekozen om per gevelwand een plan te 
maken van om en om per pand veranderde winkel
puien. Daardoor was er sprake van zowel handhaving 
van het oorspronkelijk ontwerp, als van uniformiteit. 
Met als gevolg dat sommige winkeliers geluk hadden 
en sommige pech - en dat er veel wethoudersbezoe
ken moesten worden afgelegd om dat uit te leggen. 
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2. Reclame en beveiliging 
Berlage maakte ingenieuze reclame-mogelijkheden 
onder de luifel, maar alleen zichtbaar voor voetgan
gers en tegenwoordig richt reclame zich meer op fiet
sers, automobilisten en trampassagiers: bovenop de 
luifels dus, in alle soorten, maten en kleuren, in het 
artistieke keurslijf van de huisstijlen. De bestaande 
riçhtlijnen bleken te grof. In overleg met de winke
liers wordt een reclamerichtlijn opgesteld en wordt 
gewerkt aan een stimuleringssubsidie bij vervanging 
van oude reclame. Bij de herinrichting van het gebied 
wordt een markering aangebracht voor uitstallingen 
op straat. 
De rolluiken blijven een probleem. Zo vereiste de ver
zekering van de juwelier dichte rolluiken aan de bui
tenkant, maar door volharding hangen daar nu door
zichtige rolluiken en bij anderen zijn ze binnen de 
gevel aangebracht. 

3. Verkeer 
Het plein van Berlage was een 'turbineplein': de ver
keerscirculatie vormt er een onderdeel van de radiale 
ontsluiting van de stad en isoleert het parkje erbin
nen - behalve voor alcoholisten en honden. Het 
razende verkeer maakte de stoepen onaangenaam 
voor winkelend publiek en dat belemmerde grote 
investeringen in vergrote winkels. Herinrichting van 
het plein bood mogelijkheden voor een ondergrond
se parkeergarage, het scheppen van een plein dat het 
winkelgebied zou versterken en het creëren van een 
voetgangersgebied in aansluiting op het winkellint. 
Het plein zou dan geen turbineplein meer zijn maar 
een effectieve bijdrage leveren aan leefbaarheid en 
economisch klimaat. Daarvoor hebben we gekozen. 

Stadsvernieuwing Nieuwe Stijl 
Om de integrale kwaliteitssprong te kunnen realise
ren was inzicht in alle investeringen en dekkingsmo
gelijkheden van de betrokken partijen vooraf nood
zakelijk. 40% van de benodigde 150 miljoen werd 
opgebracht door particuliere en sociale onroerend 
goed-eigenaren en de rest door de overheid, zoals 
meestal bij PPS-constructies. Op grond van het Mas
terplan Mercatorplein zouden meerjarenplannen 
gemaakt moeten worden om elkaar zekerheid te 

j 

1 



I 

De herbouwde noordwand en toren van het Mercatorplein. Koopwoningen in de stijl van Berlage in een stadsvernieuwingsw ijk. Architect: Wytze Patijn. 

geven. Bovendien moesten de renovaties ook in het 
laatste jaar van het project op subsid ie kunnen reke
nen. En alle partijen wilden de garantie dat de afge
sproken kwaliteit van de openbare ruimte ook werke
lijk gerealiseerd zou worden. Zo zou de voor particu
lieren vaak onbetrouwbare overheid zich moeten bin
den en eiste de overheid hetzelfde van de particulie
ren, inclusief de corporaties. Ook zij zouden onrenda
bel moeten investeren. Verder moest geregeld wor
den dat een bepaald kwaliteisniveau het gezamenlijk 
streven zou zijn, dat tekorten gezamenlijk gedragen 
werden, dat er een gedragslijn bij conflicten werd 
afgesproken en dat nieuwe partners zich moesten 
kunnen aansluiten. AI deze wensen resulteerden in 
een succesvolle constructie van overeenkomsten met 
een gesloten financiering voor het hele project. 
In het streven naar een revolving fund waarin alle 
subsid ies vooraf zouden worden gest ort, werd het 
Fonds Erfgoed Renovatie Mercatorplein (FERM) inge
ste ld. Doel was een gesloten projectfinanciering te 
bereiken, zonder tussentijds terug te hoeven komen 
om geld. Door rente-opbrengsten zouden loon- en 
prijsstijgingen van vooral de projecten in de openba
re ruimte, kosten van nieuw beleid (zoals initiatieven 
voor bewonersparticipatie) en onverwachte tekorten 
opgevangen kunnen worden. Bovendien zou de 
gesloten fondsconstructie de betrokken partijen sti
muleren om bij gerezen problemen gezamenlijk 
oplossingen te zoeken. 
Uiteindelijk bleken alleen de stadsvern ieuwingsbij 
dragen van gemeente en stadsdeel plus subsidies van 
derden in het fonds gestort te worden. Voor de reno
vatiesubs idies was dat niet mogelijk. Desondanks 
heeft het fonds, met uitzondering van de loon- en 
prijsstijgingen, als kwaliteitsfonds voldaan aan de ver
wachtingen. 

Beheer: voorbeeld voor duurzame kwaliteit 
Tegelijk met de ontwikkeling van het Mercatorplein is 
een organisatie ontwikkeld voor een totale aanpak 
van openbare orde, handhaving van regels ten aan
zien van bestemmingsplan, milieu, belasting en 
beheer. Met deze Beheer Organisatie Mercatorplein 
(BOM) is een unieke prestatie geleverd . Onder regie 
van de politie werken zo'n 40 diensten en organisa-

ties, waaronder bewoners, samen om de leefbaarheid 
te verbeteren, criminaliteit te bestrijden en allerlei 
regels te handhaven. Het gaat heel goed; het heeft 
de bewoners, winkeliers en investeerders het vertrou
wen in de toekomst teruggegeven en de werkwijze is 
zelfs voorbeeld geworden voor andere grote steden. 
De BOM, aanvankelijk tijdelijk bedoeld, is inmiddels 
werkzaam voor het hele stadsdeel en het voortbe
staan ervan is een voorwaarde geworden voor duur
zame kwaliteit op het plein. 

Klaar? En wat dan? 
In de stadsvernieuwing is het (nog) niet gebruikelijk 
om na te denken over beheer, winkelbranchering en 
samenwerkingsverbanden na renovatie, maar bij een 
investering van 150 miljoen leek ons dat toch wel 
wenselijk - anders ben je na 15 jaar weer toe aan een 
fikse subsidieronde. 
Er wordt nu gewerkt aan een Masterplan en Raam
overeenkomst Beheer op Lange Termijn voor de 
komende 15 jaar, aan welk streven de ondertekenaars 
van de Raamovereenkomst Mercatorplein zich heb
ben gebondE;!n . Voorwaarden voor zo'n plan zijn in 
de afgelopen jaren geschapen. Bij BWS-subsidies aan 
particulieren wordt een onderhoudsfonds per archi
tectuureenheid geëist, en inmiddels hebben 17 eige
naren een stichting met dat doel opgericht. De politie 
komt, na haar vertrek uit de containers, met de BOM 
terug op het plein in de westwand, en in het kader 
van het Grote Stedenbeleid wordt een Servicepunt 
Ondernemers opgericht. Verder heeft het stadsdeel 
een overeenkomst gesloten met het Nationaal Res
tauratiefonds ten behoeve van eigenaar-bewoners en 
is het onderhoud van hun huizen voor 15 jaar gega
randeerd. Het parkeerbeheer is in handen van de 
eigenaar van de garage, waardoor samenwerking 
met de BOM goed mogelijk is. En last but not least 
hebben bewoners en winkeliers een steeds sterkere 
organisatiegraad en zullen zij goede partners kunnen 
zijn bij de nieuwe raamovereenkomst. De financie
ring van het beheer zou in de toekomst mogelijk zijn 
uit de baatbelasting - maar daarover is het laatste 
woord nog niet gezegd. 
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Het ontwerp voor de herinrichting van het 
Mercatorplein, Wytze Patijn . 

Foto's: archief projectgroep Mercatorplein 

Informatie 

Stadsdeel De Baarsjes 
Projectgroep Mercatorplein 
Lex Brans, Guido Wallagh 
Baarsjesweg 224 
105B AA Amsterdam 
tel. 020-5892409 
www.amsterdam.nl\mercator 



Kunst en schoolgebouwen 
Regeling ondersteuning kunstprojecten onderwijs Gab; Prechtl 

Kunst omdat het 'moet' binnen de percentageregeling, waarbij 1 % van de 
bouwsom bestemd is voor een opdracht van beeldende kunst bij de nieuwbouw 
van een school, bestaat niet meer. 
Nu was deze percentageregeling vanuit de Rijksoverheid overigens nooit 
verplicht. Men kon vrijwillig gebruik maken van de regeling en dat werd in 
grote getale gedaan. Besloot men echter geen kunst te willen, dan vloeide het 
geld hiervoor terug naar de Rijkskas: geen kunst, geen geld. 

Vanaf 1 januari 1997 is de situatie voor kunstopdrach
ten binnen het onderwijs ingrijpend veranderd. Dit 
hangt samen met de decentralisatie van de huisves
tingsgeiden. Gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk 
voor de bouw van scholen en daarmee is ook de ver
antwoordelijkheid voor kunstopdrachten gedecentra
liseerd. In aanzet zullen gemeenten en/of schoolbe
sturen financieel verantwoordelijk zijn voor de tot
standkoming van een kunstopdracht. Hierop volgend 
is er gelukkig nog steeds een vanuit de overheid 
gestimuleerde Regeling ondersteuning kunstprojec
ten onderwijs die het mogelijk maakt om eigen 
kunstbudgetten aanzienlijk te verhogen. De regeling 
is ter stimulering van kunstopdrachten van hoog 
niveau. 

Advisering en begeleiding door Kunst en Bedrijf 
Kunst en Bedrijf, al sinds 1982 adviseur voor kunstop
drachten binnen het onderwijs, is ook in de nieuwe 
regeling verantwoordelijk voor professionele begelei
ding en advies. Sterker nog, door Kunst en Bedrijf in 
te schakelen is het mogelijk om voor een aanvulling 
op het eigen budget in aanmerking te komen bij de 
Mondriaanstichting. Afhankelijk van de opdracht, 
kan dit oplopen tot 80% van het totale budget met 
een maximum van 75.000 gulden. 
De Regeling ondersteuning kunstprojecten onderwijs 
is bedoeld voor Nederlandse onderwijsinstellingen in 
het basis- en voortgezet onderwijs. De nieuwe kunst
regeling is primair van toepassing bij nieuwbouw en 
kan in uitzonderingsgevallen gebruikt worden bij ver
bouw. De omvang van de verbouwen de mogelijkhe
den voor een kunstopdracht zullen hierbij maatge
vend zijn. 

De praktijk 
We zijn nu 4 maanden aan het werk met de nieuwe 
regeling en de eerste voorzichtige conclusies kunnen 
worden getrokken. De grote vraag was natuurlijk of 
gemeenten en scholen wel bereid zouden zijn om 
voor beeldende kunst geld vrij te maken en of ze ver
volgens de weg naar Kunst en Bedrijf zouden weten 
te vinden. Dat laatste bleek geen probleem te zijn 
omdat de nieuwe regeling op velerlei manieren 
onder de aandacht is gebracht: door het Ministerie 
van OCenW, de Mondriaanstichting en de VNG en 
door Kunst en Bedrijf, dat een speciale folder over 
kunstopdrachten bij scholen naar alle gemeenten en 
architectenbureaus heeft gestuurd. 
De bereidheid om zelf te investeren in een kunstop
dracht blijkt eveneens geen probleem te zijn. Ge
meenten en scholen die zich bij Kunst en Bedrijf meI
den zijn zeer gemotiveerd en zij zijn ervan overtuigd 
dat een kunstopdracht bij hun school een meerwaar
de oplevert. Schooldirecties, docenten en gemeente
ambtenaren omschrijven deze meerwaarde vaak als 
'dat kunst bij machte is om te prikkelen en aan te zet
ten tot denken en anders kijken'. Iets dat men de kin
deren en leerlingen van het basis- en voortgezet 
onderwijs juist mee wil geven. Bovendien wordt het 
ervaren als een kroon op het nieuwe gebouw. 
Een nieuw gebouw is bij uitstek natuurlijk de moge
lijkheid om een inspirerende leeromgeving tot stand 
te brengen waar leerlingen zich prettig voelen. 
Bovendien ligt er een extra uitdaging om met de 
nieuwbouw een architectonisch interessant gebouw 
te laten ontwikkelen. Steeds meer gemeenten en 
schoolbesturen zien hierin een middel om zich te 
onderscheiden. 
Voor het ontwikkelen van een kunstopdracht is het 
overigens optimaal wanneer in een vroegtijdig stadi-

Elly Strik. Elf zwart-wit foto's achter perspex en een lachspiegel, Buys Ballot College in Goes, 1994. Het kunstwerk gaat in zijn totaliteit in op het feit dat leerlingen in de leeftijd van 12 tot en 
met 19 jaar erg gefixeerd zijn op zichzelf, onderlinge verhoudingen en sexualiteit. 

16 



um begonnen wordt, dat wil zeggen dat de definitie
ve bouwtekeningen klaar zijn maar de bouw nog niet 
is aanbesteed. Een vroege samenwerking maakt het 
mogelijk om eventuele noodzakelijke aanpassingen 
voor een opdracht in de bouw mee te nemen, waar
door de kosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd . 
Ook in het contact met de architect is een vroege 
kennismaking en mogelijke samenwerking alleen 
maar een voordeel. 

De uitvoering 
Een mooie uitgangspositie voor Kunst en Bedrijf om 
de advisering ter hand te nemen is wanneer de basis
ingrediënten voor een goede samenwerking aanwe
zig zijn: motivatie en een open, nieuwsgierige hou
ding. 
De weg van een kunstopdracht duurt gemiddeld een 
jaar. Het is daarom van groot belang dat de opdracht
gever met de architect én de adviseur goed weten 
wat ze van elkaar kunnen verwachten en aan elkaar 
zullen hebben. Kunst en Bedrijf steekt juist om die 
reden veel tijd en aandacht in het voortraject van 
wederzijdse kennismaking en oriëntatie op een 
mogelijke opdracht. Vervolgens is het in alle verschil
lende stadia van de ontwikkeling van een opdracht 
uitdrukkelijk de bedoeling dat de opdrachtgever 
betrokken blijft. Dit alles gemeten langs de lat van 
een kunstopdracht van hoog niveau, want alleen dan 
is het immers mogelijk om een financiële aanvulling 
op het eigen budget te verkrijgen! 

De rol van de opdrachtgever 
De zoektocht naar een kunstopdracht bij de nieuw
bouw begint heel expliciet naar aanleiding van het 
gebouw, de omgeving en haar gebruikers. Zij zullen 
een logische aanleiding moeten geven om een kunst-

opdracht te realiseren, die van betekenis is. Geen 
kunst om de kunst, maar kunst omdat het een plek 
kan krijgen binnen een bepaalde context. Het zoeken 
naar de juiste context is iets dat Kunst en Bedrijf 
samen met de opdrachtgever in eerste instantie zal 
doen. Hierop volgend zal een op maat gesneden 
oriëntatie plaatsvinden op kunstenaars die binnen 
een dergelijke opdracht goed uit de voeten zouden 
kunnen . Kunst en Bedrijf verzorgt de ontsluiting op 
het enorme aanbod van kunstenaars en waarborgt de 
kwaliteit. Samen met de opdrachtgever wordt er kij
kend naar het werk van kunstenaars en erover pra
tend steeds verder toegewerkt naar de uiteindelijke 
keuze voor 1 kunstenaar die voor de opdracht wordt 
uitgenodigd. Door in dit voortraject de eigen vraag te 
expliciteren en keuzes te maken wordt de rol van de 
opdrachtgever beter omlijnd en daardoor sterker. 
En een opdrachtgever die weet wat hij wil voelt zich 
meer betrokken bij het ontwikkelingsproces en is 
voor de kunstenaar vervolgens een goede gespreks
partner. 
Scholen uit de volgende gemeenten hebben zich met 
concrete bouwplannen gemeld bij Kunst en Bedrijf: 
Reusel, Didam, Sassenheim, Rotterdam, Doorwerth, 
Zwolle, Papendrecht, Almere, Tilburg en Kerkrade, 
Pijnacker, Tiel en Ijsselstein. Voor de meeste scholen 
heeft Kunst en Bedrijf de adviseringstrajecten al inge
zet en heeft de school uit Reusel al een prachtig 
schetsontwerp van Marc Ruygrok onder ogen gekre
gen. De spanning stijgt! 
Heeft u concrete bouwplannen en bent u nieuwsgie
rig geworden dan ligt bij Kunst en Bedrijf een uitge
breide folder voor u klaar waarin het hele proces 
beschreven staat. Wij verheugen ons op een nadere 
kennismaking. 

Informatie 

Kunst en Bedrijf 
Gabi Prechtl, adviseur scholen 
Van Diemenstraat 380 
1013 CR Amsterdam 
tel. 020·6230271 

Titia Ex. Een dubbele cirkel van boomstammen met daarop een roze glazen huis, 
Neder·Veluwe College in Ede, 1996. Het kunstwerk symboliseert de levenscyclus waarbij 
ontwikkeling door kennis een belangrijke rol speelt. 

Godelieve Smulders. Twee reusachtige grote roestvrijstalen banken op het voorterrein van 
de school, Zadkine College in Spijkenisse, 1996. De banken zijn functioneel, maar veroorza
ken door hun maat een verandering in beleving . Volwassenen worden plotseling tot kinde
ren met bungelende voetjes. 
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Emmen Revisited 
Nieuw perspectief voor de naoorlogse woonwijken SjoerdCusveller 

'De ruimte! Nog altijd een dorp. [. . .] 
Het is weldadig een plaats tegen te komen, die op sociale grondslag zo wordt aangepakt, waar met élan, met lef 
gebouwd wordt, - waar vaak in de roos wordt geschoten en weinig architectonische bokken geschoten worden. 
Gaat dat zien! Gaat dat alles zien en publiceer het.' 

Wieger Bruin, Forum 11 (1956) 2/3 

Zoals zoveel Nederlandse steden kampt Emmen met problemen in naoorlogse woonwijken. De uitzonderlijke 
stedenbouwkundige kwaliteiten van de wijken Angelslo, Emmerhout en Bargeres en de ontspannen woningmarkt 
van Emmen vragen om een bijzondere aanpak van die problematiek. Onder de noemer Emmen Revisited hebben de 
gemeente Emmen en de Woningstichting ECW het initiatief genomen om in een vroegtijdig stadium, dat wil 
zeggen voordat de situatie echt alarmerend wordt, nieuwe perspectieven voor de naoorlogse wijken te verkennen. 
Het al ontwerpend onderzoeken van de kansen en mogelijkheden op het terrein van de volkshuisvesting en de 
stedenbouw loopt in dit project parallel met het schetsen van een sociaal perspectief. Aan Sjoerd Cusveller, 
stedenbouwkundige uit Zaandam en onderzoeksbureau Stamm uit Assen is de opdracht gegeven om het 
onderzoek naar respectievelijk het ruimtelijk en het sociaal perspectief inhoud te geven. De eerste fase is onlangs 
afgerond met een expositie, een studiedag en een publicatie (1). Het ondertekenen van een convenant, op 11 juni, 
door de meest betrokken partijen, van ministerie VROM en VW tot en met de Kijk verenigingen, betekent het 
startschot voor de volgende fase van Emmen Revisited. Een fase waarin het verworven inzicht in de kansen en 
mogelijkheden omgezet wordt in een integraal plan van aanpak voor de drie wijken. 

Woonbuurt in Angelslo: buurtweg-woon· 
straat-woonpad·achterpad. 
Foto: Wouter van Heusden, Oosterbeek 

Vogelvlucht van scenario 3 van Roelf Steen
huis Architecten. De scheiding tussen open
baar en privédomein wordt duidelijker en 
de woonbuurt krijgt een gezicht aan de 
groenzone tussen de buurten. 

Eind jaren vijftig maakt Emmen furore in de vader
landse architectuurpers. De architectuur van de nieu
we fabrieksgebouwen, de stedelijke voorzieningen en 
de woonwijk Emmermeer oogsten grote bewondering. 
Niet zozeer door hun uitzonderlijk hoge architectoni
sche kwaliteit, maar vooral door de helderheid, het 
bescheiden experiment, de consistentie en het gema
tigde modernisme van de architectuur en de steden
bouwkundige opzet. Die grote bewondering moeten 
we zien in het licht van de transformatie van Emmen 
van een plattelandsgemeente met een hoge werk
loosheid en erbarmelijke woonomstandigheden, tot 
een moderne industriekern. In Emmen voltrekt zich in 
de ogen van tijdgenoten het wonder van de creatie 
van een nieuwe stad, een nieuwe samenleving. Zoals 
de veenarbeiders het landschap van' Zuidoost-Drenthe 
hebben gemaakt, zo geven de moderne architecten 
en stedenbouwkundigen vorm aan het nieuwe per
spectief voor dit vergeten stukje Nederland. 
In de jaren zestig worden vervolgens in hoog tempo 
twee grote woonwijken gebouwd, Angelslo en 
Emmerhout, om de toestroom van nieuwe bewoners 
te huisvesten. Het komt niet vaak voor dat op een 
schaal en met een volledigheid als in deze wijken, 
gestalte wordt gegeven aan het idee van een modern 
woongebied. Het rationele ontwerp, de hiërarchische 
opbouw van de wijk, de open compositie, de integra
tie van landschappelijke elementen, het scheiden van 
verkeerssoorten en de verkaveling in woonhofjes en 
woonerven hebben veel navolging gekregen - maar 
zelden zo consistent als in Angelslo en Emmerhout. 
De voortrekkersrol van Emmen is in de jaren zeventig 
voorbij. De uitbreidingswijk Bargeres heeft veel over
eenkomsten met elders in Nederland in de zeventiger 
jaren gebouwde wijken. De stedenbouwkundige hel
derheid en openheid heeft plaatsgemaakt voor sterke 
beslotenheid van de woonomgeving. De samenhang 
tussen stedenbouw, architectuur en inrichting van de 
buitenruimte die in Angelslo en Emmerhout zo evident 
aanwezig is, ontbreekt in Bargeres. De wijk is vooral 
opgezet vanuit de directe relatie tussen woning en 
woonomgeving. 

Op de compositorische helderheid en de ruimtelijk
heid van Angelslo en Emmerhout is weinig af te din
gen en ook Bargeres doet nog steeds weldadig aan. 
Op het eerste gezicht zijn deze wijken prachtige 
woongebieden met relatief ruime en goedkope 
woningen, veel openbaar groen, voldoende voorzie
ningen en niet te ver van het centrum van Emmen. 
Slechts hier en daar is er een glimp op te vangen van 
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de problematiek achter de gevels: leegstand, verwaar
loosde tuinen, slijtage van de openbare ruimte, 
afbraak van kerken en scholen, winkels met een mar
ginaal bestaan, verkoop van huurwoningen. De aan
trekkelijkheid als woongebied is duidelijk afgeno
men: er wordt veel verhuisd en de vraag-aanbod ver
houding neemt af. Bewoners met wat hogere inko
mens kiezen voor een koopwoning elders in Emmen 
of op het Drentse platteland. De grote complexen 
eengezinshuurwoningen en de appartementen zijn 
daardoor steeds moeilijker verhuurbaar. 
De maatschappelijke ontwikkelingen hebben Angelslo 
en Emmerhout, maar ook grote delen van Bargeres 
ingehaald. De eenzijdige woningvoorraad, de inrich
ting van de buitenruimte en de voorzieningen zijn 
niet meer toegesneden op de eigentijdse diversiteit 
aan huishoudens en woonculturen. Het optimistische 
wederopbouwgezin maakt plaats voor de onderkant 
van de woningmarkt. Het aantal bewoners in de wij
ken daalt. Het meest verontrustende is dat het 'socia
le klimaat' vaak genoemd wordt als reden tot verhui
zing. Het wonen in Angelslo, Emmerhout en Bargeres 
dreigt steeds meer een negatieve keuze te worden. 

Alarmerend is het nog niet, maar zonder maatrege
len zullen de bovengeschetste ontwikkelingen zich 
doorzetten en zullen er echte problemen ontstaan. 
De problematiek in de wijken ligt in de eerste plaats 
op het terrein van de volkshuisvesting. De grote hoe
veelheid eengezinshuurwoningen en appartementen 
nemen een bijzonder kwetsbare positie in op de ont
spannen Emmer woningmarkt. Ze zijn niet toegesne
den op de vraag en steeds moeizamer verhuurbaar. 
Binnen de aanwezige woningvoorraad is gezocht 
naar differentiatie van het aanbod door huurhuizen 
te verkopen of door eengezinshuizen aan andere 
samenlevingsvormen toe te wijzen. De reikwijdte van 
deze aanpak is echter beperkt en niet afdoende voor 
het verwachte totale overschot in de wijken van zo'n 
1000 grote eengezinswoningen in de huursector en 
het tekort aan woningen voor ouderen. Om goede 
volkshuisvesting te kunnen blijven garanderen is her
structurering van de woningvoorraad noodzakelijk, 
hetgeen een uitgelezen kans biedt om de wijken in 
hun totaliteit aan te pakken en een nieuwe toekomst 
te geven. 

Een speurtocht naar nieuwe perspectieven is slechts 
tot op zekere hoogte van fysieke aard. De sociaal-cul
turele en -economische kenmerken en perspectieven 
van de drie wijken laten zich in zeer beperkte mate 
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sturen door maatregelen op het niveau van de ge
bouwde omgeving. De manier van leven, de wijze 
waarop de bewoners hun woning en woonomgeving 
ervaren, de reputatie van de wijk, bepalen de kansen 
op het welslagen van ruimtelijke ingrepen en de 
levensvatbaarheid van de wijk. In het project Emmen 
Revisited is daarom parallel aan een speurtocht naar 
nieuwe ruimtelijke perspectieven gezocht naar een 
sociaal perspectief voor de wijken. 

De toekomst van Angelslo, Emmerhout en Bargeres 
hangt samen met de ontwikkeling van Emmen. Tot 
voor kort had Emmen weinig reden voor een optimis
tische groeiverwachting . Emmen zag meer inwoners 
gaan dan komen en de ontwikkeling bleef achter bij 
de andere regionale centra in Drenthe. Een verlies 
aan draagkracht dreigde. Het gemeentelijk beleid is 
erop gericht Emmen als regionaal centrum te verster
ken en gaat uit van handhaving van het aanbod van 
stedelijke voorzieningen. Om daarvoor voldoende 
draagvlak te garanderen, zal Emmen moeten groeien 
in een tempo dat gelijke tred houdt met de rest van 
Nederland. In het kader van de VINEX is Emmen aan
gewezen als concentratiekern en werd overeenstem
ming met het Rijk bereikt over 2000 woningen in 
bestaand stedelijk gebied. Ook de nieuwe woonwijk 
Delftlanden (maximaal 3500 woningen) is als VINEX
locatie aangewezen. In Emmen gaat momenteel een 
ontspannen woningmarkt gepaard aan een grote 
vraag naar koopwoningen. De nieuwbouwwoningen 
zullen voornamelijk koopwoningen zijn en de huur
woningen zijn vooral bedoeld voor seniorenhuisves
ting . Hierdoor zal de uitstroom uit de bestaande 
woningvoorraad nog groter worden . In Angelslo, 
Emmerhout en Bargeres dreigt het overschot aan gro
te eengezinswoningen in de huursector nog verder 
toe te nemen. Met andere woorden, de herstructure
ring van de bestaande woningvoorraad en de nieuw
bouw van woningen vormen een sterk samenhangen
de opgave. Daarbij moet niet alleen gedacht worden 
aan de negatieve strategie van het sterk matigen van 
de nieuwbouw ten voordele van herstructurering van 
de bestaande voorraad. Het is juist noodzaak om de 
kenmerken waarmee de Angelslo, Emmerhout en 
Bargeres zich kunnen onderscheiden van bestaande 
of toekomstige woonwijken in Emmen te formuleren. 
Onder de titel 'stadsontwikkelingstroika' geeft de her
ziening van de structuurvisie Emmen Stadslandschap; 
Emmen op weg naar 2015 blijk van dit inzicht en 
wordt geprobeerd de opgaven voor herstructurering, 
verdichting en uitbreiding op elkaa r af te stemmen. 

Woningstichting ECW en de gemeente Emmen heb
ben onder de titel Emmen Revisited het initiatief 
genomen tot het (tegelijkertijd) verkennen van de 
ruimtelijke en sociale perspectieven voor Angelslo, 
Emmerhout en Bargeres. Dat maakt het mogelijk de 
verschillen en overeenkomsten in beeld te krijgen en 
de problematiek en de perspectieven van de afzon
derlijke wijken scherp te formuleren. De vraag naar 
duurzame en levensvatbare woonwijken staat daarbij 
boven het oplossen van de problematiek van vandaag 
de dag. Emmen Revisited omschrijft als het ware het 
veld, de kaders waarbinnen nog vele mogelijkheden 
zich zullen aftekenen, het laat zien wat er kan, zon
der vast te leggen wat er moet. 
Op basis van een beschrijving en een analyse van de 
drie wijken hebben twee workshops plaatsgevonden, 
waarin een groep deskundigen de problematiek 
heeft verkend en een aantal perspectieven voor de 
wijken heeft geschetst. De uitkomsten van de works
hops leidden tot drie ontwerp opdrachten . Roelf 
Steenhuis Architekten uit Delft onderzocht de moge
lijkheden om binnen de aanwezige structuur van 
woningen en wooneenheden in Angelslo een grotere 
differentiatie aan te brengen. Els Bet, stedenbouw
kundige uit Scheveningen, onderzocht wat de per
spectieven zijn van Emmerhout en Angelslo als de 
wijkgedachte als ordenend principe wordt losgelaten. 
En Drost + Van Veen Architekten uit Rotterdam ont
wierpen een strategie om de wijk Bargeres nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden te geven. 
STAMM beschreef en analyseerde het sociaal profiel 
en op grond daarvan volgden twee workshops waar
in een perspectief en uiteindelijk de sociale opgave 
voor Angelslo, Emmerhout en Bargeres werden 
geformuleerd. Het parallel oplopen van het zoeken 
naar een ruimtelijk perspectief en een sociaal per
spectief is een van de meest in het oog springende 
kenmerken van Emmen Revisited. 
De eerste fase van Emmen Revisited is afgerond; de 
belangrijkste fase staat voor de deur. Nu is het tijd om 
samen met de bewoners en andere betrokkenen 
gebruik te maken van de mogelijkheden en daadwer
kelijk een nieuw perspectief voor de wijken Angelslo, 
Emmerhout en Bargeres te ontwikkelen. 

noot 1: Cusveller, 5., Emmen revisited; Nieuw perspectief voor de 
naoorlogse woonwijken. THOTH, Bussum, 1997. 
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Zorgvuldig gedetailleerde woonomgeving 
in het oudste deel van Emmerhout. 
Foto: Wouter van Heusden 

Vogelvlucht van stap 2 uit het voorstel van 
Els Bet stedebouwkundige. Het groenge
bied tussen de wijken Angelslo en Emmer
hout wordt een bindend element in plaats 
van een scheiding. Een nieuwe weg biedt 
mogelijkheden voor woningbouw. De ach
terkant van de wijken krijgt een voorkant 
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Eén fragment uit het voorstel van Drost + 
Van Veen Architekten . Een nieuwe noord
zuid ontsluitingsweg brengt dynamiek en 
tempo in de statische en bezadigde woon
wijk Bargeres. 

Informatie 

Emmen Revisited 
Secretariaat 
Postbus 20000 
7800 PA Emmen 

-I 



De Zaanwerf aan de rivierzijde met de lange wandelsteiger die de drie schiereilandjes met elkaar verbindt 

De Zaanwerf aan de oostzijde met de eengezinswoningen op de voorgrond 

Minister De Boer slaat eerste paal voor De Zaanwerf: 
een Europan 2 locatie . AnneHoogewoning 

De gemeente Zaanstad stelde voor Europan 2 (1991) een locatie ter beschikking met de intentie de kwaliteit van 
het centrum van de stad te verbeteren. De jury honoreerde twee inzendingen als prijswinnaar: Concko en Gautier 
uit Parijs en Maccreanor en Lavington uit Londen. Om beide prijswinnaars een opdracht te kunnen geven, werd 
door de gemeente een alternatieve locatie aangeboden die veel overeenkomsten vertoonde met De Zaanwerf: 
het Zaan-eiland. De Engelse architecten waren direct enthousiast over deze alternatieve locatie. De door hen 
ontworpen woningen werden in het najaar van 1995 opgeleverd (zie Architectuur Lokaal, maart 1996). Op 1 
februari jongstleden werd de eerste paal geslagen voor De Zaanwerf. 

De Tweeling op de Zaanwerf, twee gebou
wen die worden verbonden door een 
luchtbrug 

Ontwerp: Tania Concko en Pierre Gautier. 
Foto's: Peter Wit 

Informatie 

Stichting Europan Nederland 
Emmie Vos, Anne Hoogewoning 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4401200 

Minister De Boer gaf met het slaan van de eerste paal 
officieel het startsein voor het grootschalige Zaanoe
verproject. Dit project werd in 1989 door de gemeen
te Zaanstad gepresenteerd als één van de belangrijk
ste herstructureringsprojecten. De Zaanwerf vormt 
het oostelijk deel van het Zaanproject. Het terrein ligt 
aan de rivier de Zaan en is deels gesitueerd in het 
centrum van de stad Zaandam. In de toekomst zal dit 
gebied een belangrijke rol gaan spelen in het creëren 
van een nieuw stedelijk élan, hetgeen voor de 
gemeente aanleiding was om De Zaanwerf als locatie 
voor Europan 2 met het thema Wonen in de stad, 
revitalisering van stedelijke gebieden aan te bieden . 
De gemeente legde een aantal programmatische uit
gangspunten aan de deelnemers voor waarin werd 
gevraagd om de samenhang met de achtergelegen 
woonbuurt te versterken en het woonklimaat van het 
gebied te verbeteren door langs de oever van de 
Zaan een aantrekkelijke openbare en groene ruimte 
te scheppen. De interesse van de deelnemers voor de 
locatie De Zaanwerf was groot: in totaal ontving het 
projectbureau van de stichting Europan Nederland 
108 inzendingen uit binnen- en buitenland . 

Schiereilandjes 
Zaandam heeft haar unieke ligging vooral te danken 
aan de kilometerslange rivieroever waar in het verle
den talloze fabrieken en scheepswerven geveStigd 
waren . Met name de morfologische kenmerken en de 
oorspronkelijke industriële functies van de Zaan
strook waren voor het Parijse architectenbureau 
Concko en Gautier een uitdaging om in hun prijs
vraag-ontwerp te verwerken. Hiermee oogstte het 
tweetal veel lof van de jury. Met de hoge monumen
tale appartementen-gebouwen aan de Zaan en de 
lage eengezinswoningen aan de Oostzijde, waardoor 
een goede verbinding werd gelegd met de bestaande 
bebouwing, werd volgens de jury een overtuigend en 
compleet voorstel gedaan. 
Zo'n twee jaar na de prijsuitreiking van Europan 2 
kregen Tania Concko en Pierre Gautier de gelegen
heid om hun plan uit te werken tot een stedenbouw
kundige visie. Het gebied werd door hen opgedeeld 
in drie delen waardoor drie schiereilandjes (met 
namen die herinneren aan het industrieel verleden: 
De Helling, Het Dok en De Kiel) ontstonden, die aan 
de kant van De Zaan met elkaar worden verbonden 
door een lange wandelsteiger. Concko: 'Het idee hier
van is dat De Zaanwerf van een afstand gezien op het 
water lijkt te drijven: Het gebied tussen de eilandjes 
is openbaar en is ingericht als grachten, met steigers 
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en loopbruggen. De auto's verdwijnen gedeeltelijk 
vanaf de Oostzijde in de ondergrondse parkeergara
ges. In totaal zullen 253 koop- en huurwoningen op 
De Zaanwerf verrijzen met een grote variatie aan 
plattegronden, deels naar ontwerp van Concko en 
Gautier waaronder De Tweeling: twee hoge apparte
mentengebouwen gelegen aan de Zaanzijde, één op 
Het Dok en één op De Kiel, die van elkaar gescheiden 
zijn door een gracht, maar door een glazen luchtbrug 
met elkaar worden verbonden. 

Ted van Gaaien, als stedenbouwkundige van de 
gemeente Zaanstad bij het project betrokken, is van 
mening dat het hoge kwaliteitsniveau op het gebied 
van bouw, architectuur en woonomgeving van het 
oorspronkelijke prijsvraagontwerp van Concko en 
Gautier gewaarborgd is gebleven. De loopsteiger 
langs de Zaanoever, een beeldbepalend onderdeel 
van het prijsvraag-ontwerp, de inrichting van de bin
nengebieden en de vormgeving van de verlichting en 
de bruggen is grotendeels buiten de bezuinigingsron
den gebleven. Voor de invulling van het stedenbouw
kundig plan is op voorstel van Concko en Gautier en 
in overleg met de gemeente een samenwerking aan
gegaan met twee Amsterdamse architectenbureau's, 
Claus en Kaan Architecten en Frank Roodbeen van 
Van den Oever, Zaaijer, Roodbeen & Partners. Beide 
bureau's hebben een deel van de woningen voor hun 
rekening genomen. Felix Claus over de stedenbouw
kundige invulling van De Zaanwerf: 'Het plan is geba
seerd op de maat, de schaal en de structuur uit het 
verleden. Vroeger was er geen relatie tussen de 
fabrieksterreinen aan de kade en het woongebied 
erachter. Het terrein langs de Zaan was niet toegan
kelijk voor de bewoners. Door het gebied op te delen 
in drieën is, via de wandelsteigers, de Zaan goed 
bereikbaar geworden: 
Ook de Zaanse wethouders Horselenberg (Stadsont
wikkeling) en Oudega (Financiën) zijn tevreden: 
'De Zaanwerf is Zaans in zijn ligging aan en in het 
water. Zaans ook in zijn schaal, die overeenkomt met 
de vroegere industriebebouwing op die plek. On
Zaans in zijn architectuur, omdat bewust naar iets 
nieuws is gezocht dat Zaanstad nog niet kon bieden. 
Vooral het openbaar gebied heeft een heel eigen 
karakter, een heel bijzondere kwaliteit' . Met De Zaan
werf is een begin gemaakt om de Zaanoever bereik
baar te maken, één van de uitgangspunten van het 
Zaanoeverproject. In 1999 zullen de laatste woningen 
op De Zaanwerf worden opgeleverd. 



Landelijk steunpunt prijsvragen en 
meervoudige opdrachten bij 
Architectuur Lokaal 

'Meervoudige opdrachten en prijsvragen zijn belangrijke instrumenten in het 
architectuurbeleid. Dat leren we uit landen als Frankrijk, Duitsland en 
Zwitserland. Architectuurwedstrijden dragen op die manier bij aan de culturele 
en kwalitatieve dimensie van de fysieke omgeving. Zij bevorderen de competitie 
tussen ontwerpers, geven uitschrijvers een goed inzicht in de kwaliteiten van 
ontwerpers, stimuleren de vakinhoudelijke discussie en verhogen ook de 
publieke betrokkenheid bij de gebouwde omgeving. Kortom, in wedstrijden 
zitten alle ingrediënten die nodig zijn om kwaliteit in de stedenbouw en in het 
landschap van Nederland te garanderen.' Aldus Minister de Boer van VROM in 
haar toespraak op 1 april, ter gelegenheid van de ondertekening van het 
Convenant wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, 
landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur en de presentatie van 
Kompas. Handleiding en voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van 
prijsvragen en meervoudige opdrachten. 

Op 1 april jl. is door 11 partijen uit de wereld van 
openbaar bestuur, ontwerp, opdrachtgevers en 
bouwbedrijven een convenant voor wedstrijden op 
het gebied van architectuur, stedenbouw, landschaps
architectuur en interieurarchitectuur ondertekend (1). 
Doel van het convenant is het creëren van een wed
strijdcultuur in Nederland en het stimuleren van het 
inzetten van ontwerpwedstrijden bij ruimtelijke 
opgaven van cultureel belang . 
Ook is op 1 april Kompas. Handleiding en voorbeeld
modellen bij het uitschrijven van prijsvragen en meer
voudige opdrachten verschenen. In Kompas worden 
de voorbereidingen van een ontwerpwedstrijd stap 
voor stap doorlopen en worden aanwijzingen gege
ven bij het organ iseren van een ontwerpwedstrijd . 
Kompas is als bijlage bij het convenant opgenomen 
en wordt onderschreven door de ondertekenaars van 
het convenant. 

Eén van de afspraken in het convenant is de oprich
ting van een steunpunt voor wedstrijduitschrijvers uit 
de publ ieke en particuliere sector. Dit steunpunt is nu 
ondergebracht bij de stichting Architectuur Lokaal. 
Het steunpunt heeft verschillende taken toegewezen 
gekregen. Allereerst is het de bedoeling dat het func
tioneert als algemene vraagbaak en als zodanig 
opdrachtgevers stimuleert tot het uitschrijven van 
een ontwerpwedstrijd. Iedereen die overweegt om 
een ontwerpwedstrijd uit te schrijven kan contact 
opnemen met het steunpunt. Potentiële uitschrijvers 
kunnen terecht met vragen over de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van ontwerpwedstrijden, de 
organisatie van een wedstrijd, en inf ormatie verkrij
gen over eerder georganiseerde wedstrijden. Daar
naast kan het steunpunt adviseren bij het kiezen voor 
een (type) wedstrijd en het gebruik van Kompas. Zo is 
het bijvoorbee ld mogelij k om het steunpunt te raad
plegen bij het invu llen van de voorbeeldmodellen . 
Het steunpunt kan niet (vakinhoudelijk) adviseren bij 
het opste llen van het programma van eisen. Daa rvoor 
moet de hulp worden ingeroepen va n mensen die 
afkomstig zi jn uit de wereld va n de ontwerpers. Het 
st eunpunt kan w el als intermediair optreden t ussen 
de uitschrijvers van eerder georganiseerde wedstrij 
den en uitschrijvers in spe, zodat de laat st en kunnen 
leren van de ervaringen van de eerst en. 

Tenslotte gaat het steunpunt zich bezighouden met 
de documentatie, evaluatie en periodieke rapportage 
van in Nederland georganiseerde prijsvragen en 
meervoudige opdrachten. Dat houdt in dat het steun
punt gaat bijhouden wat voor soort ontwerpwedstrij
den rn Nederland worden georganiseerd, bij welke 
opgaven een wedstrijd wordt gebruikt, welke knel 
punten worden geconstateerd en hoe het gebruik 
van Kompas bevalt. Voor de uitvoering van deze taak 
is het steunpunt afhankelijk van informatie van de 
uitschrijvers. Daarom zullen de partijen die het conve
nant hebben ondertekend hun leden oproepen ont
werpwedstrijden te melden bij het steunpunt of bij 
de eigen organisatie. Dit gebeurt op basis van vrijwil
ligheid en heeft uitsluitend tot doel gegevens aan te 
leveren voor voorlichting, onderzoek en evaluatie in 
het kader van het convenant. Het is uitdrukkelijk niet 
de bedoeling om ontwerpwedstrijden te beoordelen . 
Ook knelpunten kunnen bij de betreffende organisa
tie of het steunpunt worden gemeld . In principe wor
den alle gelegenheden waarbij meerdere ontwerpers 
wordt gevraagd om een ontwerp te maken voor 
dezelfde opgave (en dus niet in samenwerking) als 
ontwerpwedstrijd aangemerkt, ook al komt het voor 
dat de opdrachtgever die naam er niet aan heeft 
gegeven. Alle soorten ontwerpwedstrijden kunnen 
worden gemeld, dus ook wedstrijden waarbij naast 
ontwerpers ook ontwikkelaars worden uitgenodigd. 

De ondertekening van het convenant heeft conse
quenties voor de bestaande regelingen voor prijsvra
gen en meervoudige opdrachten, respect ievelijk de 
Algemene Nederlandse Prijsvraagregelen (ANP) en de 
Regeling Meervoudige Opdracht (RMO). De BNA, BN I, 
BNS en de NVTL zu llen hun leden geen sancties 
opleggen wanneer zij deelnemen aan wedstrijden die 
niet door de PPC zijn goedgekeurd en dus niet vol
doen aan de ANP. De RMO, een regeling van de BNA, 
is per 1 april komen t e vervallen. Dit ge ldt in ieder 
geval voor de duur van het convenant, d ie 3,5 jaar 
bed raagt. 

(1) AVBB, BNA, BNI, BNS, NEPROM, NVTL, NWR, ONRI, VNG en de 
ministeries van VROM en OCenW 
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Muriël Hendrikse en José van Campen 

Ondertekening convenant Kompas in 
Nieuwspoort, Den Haag, op 1 april 1997. 
Van links naar rechts C. Weeber (voorzitter 
BNA), de bode, M . de Boer (Minister 
VROM), W. Patijn (Rijksbouwmeester) en 
P. Dordregter (directeur VNG). 
Foto: Oerlemans van Reeken Studio 

Informatie 

Steunpunt en Kompas 
Inlichtingen over het steunpunt en over 
Kompas zijn verkrijgbaar bij Architectuur 
Lokaal (José van Campen en Muriël Hen
drikse). Kompas kan worden besteld bij 
Architectuur Lokaal (Roos Schouw). 

In deze krant wordt regelmatig verslag 
gedaan van de activiteiten en bevindingen 
van het steunpunt. Ook uitschrijvers van 
ont werp wedstrijden kunnen in deze krant 
verslag doen van hun ervaringen. 

Aanmelding ontwerp wedstrijden 
Ontwerp wedstrijden kunnen worden aan· 
gemeld bij Architectuur Lokaal of bij één 
va n de organisaties die het convenant heb
ben ondertekend. 

Architectuur Lokaal 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4369000 
fax 010-4362234 
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Prijsvraag: gewone basisschool als katalysator voor de buurt 

Sleutelpark 2000 Herman Brand 

Tilburg-Noord is klaar! Zo leek, voor openbare basisschool De Sleutel, tot voor kort de opstelling van 
B&W van Tilburg. De reacties op een plan tot verbetering van de omgeving van de school waren ronduit 
afwijzend. Er bleek geen 'fysieke noodzaak'. Anders gezegd: alle tegels liggen recht, dus de stad is af! 
Maar De Sleutel gaat er van uit dat 'de waarden en normen die thuis en op school aan bod komen in de 
directe omgeving als het ware driedimensionaal worden. Hoe kinderen en maatschappij zich verhouden 
is af te lezen aan hoe met de omgeving wordt omgegaan en andersom blijkt een visie op de omgeving 
onderwijsvernieuwend te werken. De school ontwikkelt een visie die even simpel als overstijgend is'. 
Herman Brand, één van de ouders die bij het project Sleutelpark 2000 betrokken is, beschrijft de 
ontwikkeling van een concreet plan om een ontmoetingsplaats voor alle buurtkinderen rond de school 
te creëren en daarbij is gemeentelijke betrokkenheid onontbeerlijk. 'Dit plan ontging bepaald niet 
iedereen. Staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs kwam zich op 16 juni zelf informeren.' 
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Historisch stadsgezicht, Heerdgang De Schans, omsloten door nieuwbouw uit de zestiger jaren Uitlaatplaats voor honden uit de omgeving 

Hoogbouw langs het park 

Foto's: Liesbeth van der Velden 

In 1993 kreeg het openbaar onderwijs van de Minister 
groen licht om sponsoring te zoeken. Een werkgroepje 
op de openbare bas ischooi De Sleutel ontwikkelde een 
plan. AI snel concentreerde de discussie zich rond de 
vraag: wat willen we laten sponsoren? Meer school
reisjes, extra leermiddelen of nieuwe speeltoestellen? 
Uiteindelijk werd bedacht dat de school, ter gelegen
heid van haar 25-jarig bestaan in 1996, zichzelf én de 
buurt een cadeau zou geven dat een blijvende meer
waarde zou opleveren. De speelplaatsen en de omge
ving van de school moesten een flinke opknapbeurt 
krijgen. In plaats van vierkante tegelvlakten en vuil
vangende bodembedekkers waar de halve buurt z'n 
hond in uitlaat wilde de school een op de eisen van 
deze tijd afgestemde omgeving. Dat betekent: veilig, 
openbaar (dus géén hekken) en uitnodigend voor álle 
buurtkinderen, van peuters onder hoede van hun 
ouders tot en met randgroepjongeren . De omgeving 
van onze school moest een plek worden waar kinde
ren elkaar op een positieve manier ontmoeten . 

Onontgonnen luxe 
De Sleutel heeft het geluk te liggen aan het zoge
naamde Quirijnstoktracé, een forse groenstrook die 
dwars door Tilburg-Noord loopt. Na het afblazen van 
de geplande verkeersader is in het gebied een fiets
pad aangelegd en werd enige aanplant verricht. Van 
een bestemmingsplan dat een flinke tijd mee kan was 
geen sprake. De strook wordt nauwelijks door anderen 
bezocht dan hondenbezitters. Kinderen uit de omlig
gende buurten t reffen elkaar rond De Sleutel of in 
het naburig winkelcentrum. 
In de toekomst kan dit park aan de rand van de stad 
een levend juweel worden.Tilburg kan op deze bijna 
vergeten plek een hoge kwaliteit aan voorzieningen 
realiseren waaraan het, in het licht van de geplande 
stadsuitbreiding in het kader van de VINEX, in toene
mende mate behoefte heeft. 
Om deze mogelijkheden optimaal te onderzoeken wil 
De Sleutel een landelijke prijsvraag uitschrijven rond 
de actuele inzichten over de school-speel-Ieefsituatie 
rond de school. Afstuderende (dus jonge) planologen 
en architecten worden uitgedaagd om plannen te 
ontwikkelen op grond van criteria die door de buurt 
zijn opgesteld. Deze plannen worden voorgelegd aan 
een jury van bekende deskundigen uit architectuur 
en andere kunstdisciplines. 
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De gedachte hierachter is dat Sleutelpark 2000 extra 
rendeert als het inhoudelijk een maximaal overstij
gend elan heeft. Een voorbeeldfunctie voor andere 
plekken waar men met de jeugd in z'n maag zit. Een 
aanpak die een gezonde sociale infrastructuur in de 
buurt meehelpt opbouwen. 

Eén zwaluw maakt nog geen zomer 
Maar hoe trekt een kleine basisschool zo'n omvang
rijk plan? Hoe zet je de speciale ervaringskennis van 
een basisschool hierbij in? De formatie binnen het 
basisonderwijs is krap en een school is een school en 
geen organisatiebureau. Met grote vasthoudendheid 
werden talrijke instellingen en gemeentediensten 
geïnformeerd, om advies gevraagd of uitgenodigd 
deel te nemen aan ons plan. 
We deden een aantal voorzetten, maar gescoord werd 
er niet. De afhoudende opstelling van de gemeente 
valt achteraf wel te begrijpen . Sleutelpark 2000 is een 
initiatief dat dwars door verschillende afdelingen 
sneed . De communicatie binnen een gemeentelijk ap
paraat staat een open opstelling van de gemeente 
tegenover initiatieven van bewoners vaak in de weg. 
Bovendien werkt de positie van het openbaar onder
wijs binnen een nog sterk katholieke omgeving hier 
en daar belemmerend . De school-strijdb ijl ligt nooit 
diep begraven . 
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur stuurde op 
aanvraag weliswaar formulieren toe ter verkrijging 
van subsidie voor de prijsvraag, maar alleen al de vak
specifieke kennis die bij de invulling daarvan nodig is 
gaat de capaciteit van een basisschool te boven. En 
het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten van 
de Mondriaanstichting was enthousiast, maar vond 
dat er reeds zoveel vorderingen waren gemaakt dat 
de rest op eigen kracht ook wel zou lukken. 

Omslagpunt 
Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen in 
Noord-Brabant ten gevolge van de herindeling 
gehouden. De gemeentediensten zijn per 1 januari 
geherstructureerd en het lijkt erop dat de gemeente 
de strekking van Sleutel park 2000 nu beter inschat. 
Vier wethouders gaven de nieuwe dienst Wijkzaken 
opdracht om de filosofie van dit plan te betrekken bij 
het nieuw te ontwikkelen beleid. Eén van de grootste 
woningcorporaties van Nederland, de SVW, onder-



Openbare basisschool De Sleutel gezien vanuit 'Sleutel park 2000' 

schrijft de uitgangspunten van Sleutelpark niet alleen 
enthousiast, zij verleent reeds concrete steun en wil 
vooral participeren vanuit de A van architectuur (in 
het tracé bevinden zich enkele bouwlocaties). Daar
naast is medewerking en/of advies toegezegd door 
tal van instellingen waaronder Stichting De Pont, de 
Tilburgse Kunststichting, Centrum voor Architectuur 
en Stedenbouw Tilburg CAST, de BNA-Kring Midden 
Brabant, Centrum voor Lokaal Bestuur, enkele politie
ke partijen en instellingen in de buurt. Met de ge
meente zal een platform gecreëerd worden van dien
sten en instellingen om de buurt gedegen te informe
ren en praktisch bij het plan te betrekken. 
Zoals dat ook bij gelijksoortige projecten gebeurt, 
ontwikkelt Sleutelpark 2000 met horten en stoten. 
Het omslagpunt, of het moment waarop een moei
zaam verlopend proces plotseling vaart krijgt en de 
gewenste meerwaarde vrij komt (één plus één is 
drie!), laat zich reeds aanvoelen. Onverschilligheid 
maakt plaats voor interesse en betrokkenheid. 

Onverwachte meerwaarden 
Het onderwijs neigt vaak naar conservatisme en 
schermt zich graag af. Wil een school midden in de 
maatschappij staan, dan zal ze aansluiting moeten 
vinden op die maatschappij. Maar hoe? Nog voor er 
één spade ter hand genomen is blijkt dat door Sleu
telpark 2000 al te werken. Doordat De Sleutel zich 
oriënteert op de directe omgeving ontstaat als van
zelf een bewustwording omtrent die omgeving. De 
verantwoordelijkheid van de school houdt immers 
niet op bij de muur van de school. Je kunt natuurlijk 
tegen je ex-leerlingen zeggen: 'Je bent nu twaalf en 
je zit in de brugklas, dus nu opgesodemieterd' en ver
volgens een hek om je speelplaats zetten. Dan blijven 
je spulletjes netjes. Maar je kunt ook ontdekken hoe 
je door gepaste openheid en zorg voor de kwaliteit 
van de omgeving in gesprek blijft. Door gesprekken 
die de directie, leerkrachten en ouders met politieke 
en maatschappelijke deskundigen voeren komt De 
Sleutel langzaam van haar eiland af. Het regent vra
gen omtrent allerlei essenties binnen onderwijs en 
maatschappij. Dat scherpt de geest en verwijdert de 
oogkleppen . 
De keuze voor de eerste de beste oplossing ligt niet 
meer voor de hand. De waakzaamheid tegen goedbe
doelde symptoombestrijding groeit. En zo breekt de 

school als het ware langzaam door haar muren heen 
en spoelt de maatschappij de school binnen. Die 
andere kijk op de omgeving heeft een ander onder
wijs tot gevolg. Je kunt een hectometer op schaal in 
de klas aanbieden. Maar om elkaar om de honderd 
meter in het park te ontmoeten en er aardige spelle
tjes te doen is gewoon leuker. Zo ontstond het idee 
om een landschapsarchitect of. beeldend kunstenaar 
uit te dagen ontmoetingsplaatsen in het park te ont
wikkelen vanuit het decimaal stelsel. 
Het begrip maatvoering, dat binnen kunst én basis
onderwijs essentieel is, brengt zo kunst en kinderen 
bij elkaar. Op die manier kunnen ook de verschillende 
natuurwaarden in de lesinhoud opgenomen worden. 
Leerlingen gaan bijvoorbeeld met fototoestellen op 
onderzoek uit waar in het park nog resten van vroe
ger agrarisch gebruik te vinden zijn . 

Milde drang 
Op meer plaatsen in onderwijs en maatschappij ken
nen we initiatieven die meer of minder ambitieus zijn 
dan Sleutelpark 2000. Vanuit deze zogenaamde eco
logische modellen ontstonden onder andere een 
volkstuin voor gehandicapten in de Driebergenbuurt 
in Deventer, is de hondenpoepactie en het project 
Autoarm Votulast in Utrecht succesvol, draait een 
campagne voor grotere kindveiligheid in Feijenoord, 
Rotterdam en zijn bewoners betrokken bij de sanering 
van bodemverontreiniging in Kralingen en Vlinder
buurt in Rotterdam. Binnen al deze processen werkt 
de overheid meer als onderzoeker en stimuleert zij de 
betrokkenheid van buurtbewoners, waar zij eerder 
vaak haar positie als rigide bestuurder afdwong. 
Doordat de overheid de faciliteiten voor deze proces
sen ter beschikking stelt ontstaat een betrokkenheid 
die onontbeerlijk is voor het bereiken van de gewens
te meerwaarden (synergie). Zo verdient de gemeente 
de geïnvesteerde middelen na afloop zeker driedub
bel terug. 
En of die prijsvraag er komt? Het zou voor alle parti
cipanten in ongelooflijk veel opzichten bevredigend 
zijn. Maar tussen zaaien en oogsten razen de elemen
ten. Daar kan een gewone basisschool slechts milde 
drang op uitoefenen. En dat is nu juist precies wat De 
Sleutel niet meer kan laten. 
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Informatie 

Openbare basisschool De Sleutel 
Eilenbergstraat 250 
5011 EC Tilburg 
tel. 013-4553905 
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De salon van de stad 

Stadhuisplein Cees Donkers 

Het stadhuisplein van Eindhoven ligt in de binnenstad, net buiten het kernwinkelgebied, maar wel 
binnen de binnenring. Het plein vormt de 'culturele' schakel tussen het Van Abbemuseum ten zuiden 
van de Dommel en het stadscentrum. Het project Kwaliteitsverbetering Stadhuisplein bestaat uit 
het realiseren van een ondergrondse parkeergarage voor zo'n 350 parkeerplaatsen, het opnieuw 
aankleden van het plein en aangrenzende gebieden, en de renovatie van de kantoortoren van het 
stadhuis. Opvallend bij de vernieuwing van plein en omgeving is de aanleg van een kunstroute van de 
Dommeloever tot aan de Catharinakerk. Het project maakt deel uit van het zogenaamde 
Stimulusprogramma waarin geldstromen van de EU, het Rijk, de regio en de gemeente zijn 
gebundeld om via gerichte investeringen impulsen te geven aan de regionale economie. Het ontwerp is 
in 1994 gemaakt door de dienst Stadsontwikkeling În een publiek-private samenwerking met een 
speciaal voor dit project opgerichte ontwikkelingscombinatie. De uitvoering is in 1997 afgerond. Het 
project wordt beschreven door Cees Donkers, stedenbouwkundige bij de gemeente Eindhoven. 

Het nieuwe stadhuisplein van Eindhoven. Foto's: Jos Lammers 

Voor een goed inzicht in de uitgangspunten voor het 
nieuwe stadhuisplein van Eindhoven is begrip van de 
situatie van belang: hoe maakt het plein deel uit van 
de binnenstad en hoe is het daarop aangesloten? Het 
stadshart is in 1993 heringericht met een karakteris
tieke, helder-rode bestrating en sfeervolle verlichting 
met antracietkleurige masten en fraaie transparante 
armaturen. Dit, als aanzet tot een nieuwe hoogwaar
dige kwaliteit van het stadserf waarop de rest van de 
binnenstad moet worden aangesloten, zoals al 
gebeurd is bij de inrichting van het Stratumseind 
(1995) en de binnenring (1996). Beide hebben duide
lijk een eigen gezicht, maar vertonen ook kenmerken 
van het stadserf. Zo is de bestrating over het algemeen 
donker, maar komen de rode kleur en het materiaal 
(rode gebakken klinker) op bijzondere plaatsen 
terug . Ook de kleur van de lichtmasten verwijst naar 
de binnenstad terwijl de vorm sober en tijdloos is. 
Hierdoor behoudt de historische binnenstad zijn iden
titeit als stadshart en is de binnenring herkenbaar als 
een lus eromheen. Uitgangspunt bij de inrichting van 
het plein en omgeving was de kwaliteitssprong en 
het creëren van een verdergaande samenhang tussen 
de verschillende openbare ruimten. 

De sa lon van de stad 
Het stadhuisplein is als de 'salon' van de stad, omge
ven door gebouwen waarin het bestuurlijk centrum 
van de stad is gehuisvest. Met deze openbare ruimte 
presenteert het stadsbestuur zich aan de bevolking 
en de bezoekers van de stad. Er worden eisen gesteld 
aan de functionele en kwalitatieve inrichting. Er dient 
ruimte te zijn voor stedelijke activiteiten zoals de 
bevrijdingsfestiviteiten, carnaval, de huldiging van 
sportkampioenen en andere manifestaties. De inrich
tingselementen zullen het representatieve karakter 
moeten onderstrepen. 
Het concept van het plein bestaat uit drie hoofd-ele
menten: 'de Rode Loper', het evenementenplein en 
de bufferzone. Het evenementenplein is als het ware 
het tapijt van de salon en de Rode Loper vormt de 
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verbinding tussen het Van Abbemuseum (Dommelzo
ne) en de Catharinakerk (binnenstad). De bufferzone 
bevat onder andere een fontein en de ingang van de 
parkeergarage. Ook de ligging aan de Dommelzone 
speelt in de uitwerking een belangrijke rol. 

Drie elementen 
De Rode Loper is een culturele route van de Dommel
oever, met daarlangs het Van Abbemuseum, naar de 
Catharinakerk. Een route tussen het laagste (de Dom
mel) en het hoogste punt (de torenspits). Deze direc
te verbinding van het museum met de stad, via een 
nieuw bruggetje over de Dommel, vormt de nieuwe 
drager van de ruimtelijke inrichting : een nieuwe 
ruimte evenwijdig aan en gelegen tussen het Stra
tumseind en de Wal. De inrichting van deze verbin
ding verwijst naar het museum: langs deze lijn zijn 
kunstobjecten en lichtmasten ontwikkeld die op een 
bijna klassieke wijze de relatie tussen de kunst en de 
stad op een eigentijdse manier verbeelden. De lijn 
wordt gecompleteerd door aanvulling van de 
bestaande bomenrij. Twee internationaal bekende 
kunstenaars, Matt Mullican en Lawrence Weiner, 
tekenden voor de invulling . Zij w illen de bezoeker de 
omgeving op een geheel andere, bewuste manier 
laten beleven . De kunstwerken worden zowel aan, op 
en in de gevels van de gebouwen aan de route aan
gebracht, als op de openbare weg. 
De bufferzone. De waterpartij op het plein is een ste
delijk inrichtingselement dat van oudsher bij het stad
huis hoort. Het heeft tegelijkertijd een samenbinden
de (stadhuis en omgeving) én een scheidende funct ie 
(plein en straatruimte), en is bepalend voor de vorm 
en afmeting van het evenementenplein voor de 
ingang van het stadhuis. De waterpartij is, uitgaande 
van de oorspronkel ijke vorm van de fontein, uitge
breid en gecombineerd met de ingang van de onder
grondse parkeergarage, waardoor deze elementen 
elkaar versterken. Door de transparantie van het ont
werp kan veel daglicht de parkeergarage binnendrin
gen en 's avonds straalt de garage veel licht uit. Ook 



de openbare ruimte bij de entree van de vernieuwde 
stadhuistoren en de uitbreiding van het bordes van 
het stadhuis zijn afgestemd op de pleininrichting 
(ontwerp Arie van Rangelrooij en Harold Krijger, 
bureau Thomassen en Vaessen). 
Het evenementenplein. De belangrijkste verandering 
op het stadhuisplein is dat de auto's onder de grond 
verdwenen zijn. Het plein is nu een lege, vierkante 
ruimte van 250m2, direct voor de entree van het stad
huis, en bestaat uit natuursteen tussen banen van 
rood graniet. Het plein is bedoeld voor manifestaties 
en heeft één belangrijk detail: het bevrijdingmonu
ment, een markant herdenkingsteken dat nagenoeg 
op zijn oorspronkelijke plek is herplaatst. Het grid
principe en de gedraaide richting verwijzen naar het 
oude binnenstadsplan en de bij het stadhuis behoren
de inrichting van Van den Broek en Bakema. 

Materialen, verlichting en meubilair 
De herinrichting van de Markt en de aangrenzende 
winkelstraten en het nieuwe Heuvelplan hebben er 
voor gezorgd dat het stadshart een nieuwe kwaliteit 
uitstraalt. Bij de inrichting van de rest van de binnen
stad wordt er naar gestreefd de eigenheid van het 
winkelcentrum te waarborgen en daar tegelijkertijd 
goed op aan te sluiten. De keuze van het materiaal 
voor de bestrating speelt daarbij een belangrijke rol. 
Het verlichtingsontwerp op de Rode Loper is van de 
kunstenaar Lawrence Weiner, en op het evenemen
tenplein zijn speciale masten ontworpen en geplaatst 
door de dienst stadsontwikkeling. Als een soort lees
lampen begeleiden zij de gang naar de entree van 
het stadhuis en in aantal symboliseren zij de vijf 
stadsdelen waarmee Eindhoven, sinds de annexatie 
van de dorpen Stratum, Strijp, Tongelre, Gestel en 
Woensel (begin jaren 20) is uitgebreid. Aan de randen 
zijn masten en armaturen toegepast die ook langs de 
binnenring te vinden zijn. De Viking Vision-armaturen 
zijn in samenwerking tussen Philips en de dienst 
Stadsontwikkeling ontworpen . Onder de banken is 
indirecte verlichting aangebracht en de interne ver
lichting van de parkeergarage zorgt, door zijn grote 
glasoppervlakken, voor controle op de directe omge
ving ervan. De lichtsculptuur bij de entree van de 
garage werd ontworpen door Menno Dieperink en 
een lichtlijn langs de basis van de fontein geeft een 
extra accent. Bij evenementen zorgen grote schijn
werpers vanaf de omliggende gebouwen voor de dan 
noodzakel ijke gel ijkmatige verlichting van het plein. 
Ook de rode banken en prullenbakken op het stad
huisplein zijn door de dienst stadsontwikkeling ont
worpen. Ze zijn bestand tegen vandalisme door het 
gebruik van (gepolijst) granito en roestvrij staal, en ze 
zijn degelijk, tijdloos, eenvoudig, onderhoudsarm, 
monumentaal. De Tulip-fietsenstallingen zijn speciaal 
voor Eindhoven ontwikkelde en hebben een 'voor
wielinklemming' en 'aanbindpaal ' (ontwerp Ton 
Kooijmans Design) . Bij de Wal staan twee bushaltes 
die symbolisch zijn voor de kwal iteitverbetering die 
Eindhoven nastreeft voor het openbaar vervoer. Met 
het centra le busstation Neckerspoel heeft Eindhoven 
op dit gebied inmiddels naam gemaakt. Het type abri 
sluit hierop aan en is transparant, voorzien van digi
tale reizigersinformatie en telefoon. De dienst Stads
ontwikkeling heeft in samenspraak met constructeur 
Tielemans en Armada ook dit ontwerp geleverd. De 
oude 'Rietveld-abri', die nog maar kortgeleden een 
plaats had gekregen op het oude Stadhuisplein als 
architectonisch monument, is teruggeplaatst als 
object aan de Wal vlak bij de Dommel. 

Met een tentoonstelling in het Van Abbemuseum, 
een feest bij de opening en de presentatie van een 
(nog uit te brengen) boek zijn op 26 april jl. de 
belangrijkste onderdelen van het Stadhuisplein
project in gebruik genomen. De oplevering van het 
plein voor het Kantongerecht, de stadhuistoren en de 
Dommeloever volgt later. Eindhoven laat met dit 
project zien wat door samenwerking en gevoe l voor 
kwalite it kan worden berei kt . 

Boilerput, Matt Mullican. Een van de tien objecten langs de Rode 
Loper die vanaf de oever van de Dommel steeds hoger oprijzen, 
tot aan de Catharinakerk 

Eén van de tien lichtmasten van Lawrence Weiner 

~ 

Wensput, Lawrence Weiner 
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Kunstroute 
De Rode loper 

Voor de kunstroute De Rode Loper 
nodigde het Van Abbemuseum 
twee kunstenaars uit, waarvan het 
museum al werken in bezit had en 
die ervaring hadden met het ont
werpen van kunstwerken voor de 
gebouwde omgeving: Lawrence 
Weiner (New YorklAmsterdam) en 
Matt Mullican (Santa Monica, Cali
fornië). Weiner baseert zijn werk 
voornamelijk op taal. Taal is voor 
hem voldoende om een beeld te 
maken. Zijn werk bestaat uit korte 
teksten met simpele woorden, 
voor hem krachtig genoeg om een 
visuele sensatie tot stand te bren
gen. Hij ziet zijn teksten als uit
spraken, maar ook als voorstellen 
over de verhouding tussen mensen 
en dingen en tussen de dingen 
onderling. Mullican ordent de ons 
omringende wereld op een per
soonlijke wijze, die niettemin 
objectief lijkt door zijn gebruik 
van symbolen of beeldtekens die 
aan de pictogrammen op luchtha
vens of stations doen denken. 

Informatie 

Gemeente Eindhoven 
Cees Donkers 
Dienst Stadson twikke ling 
Postbus 433 
5600 A K Eindhoven 
te l. 040-2386330 



Archiprix 1997 Henk van der Veen 

De Nederlandse opleidingen voor het hoger ontwerponderwijs op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur 
selecteerden het maximaal toegestane aantal plannen voor deelname aan de Archiprix 1997. Niet eerder presenteerde Archiprix zoveel 
jong talent als deze keer, met de 28 beste Nederlandse studentenplannen van het afgelopen studiejaar. De plannen geven een indruk van 
een jaar ontwerponderwijs in Nederland. De Archiprix wordt in toenemende mate door opdrachtgevers en/of werkgevers benut om 
talentvolle ontwerpers te vinden. Archiprix gaat er dan ook vanuit dat dit talent de kans krijgt om zich in de praktijk te gaan bewijzen en 
dat dit een verrijking zal betekenen voor de beroepspraktijk. 

Tentoonstelling 
De tentoonstelling van alle 28 plannen is tot en met 11 juli 1997 te bezichtigen in de 'blokkenhal' van de faculteit der Bouwkunde, TU
Delft, Berlageweg 1 te Delft. Het gebouw is geopend op werkdagen van 7.00 tot 21.45 uur, vanaf 28 juni tot 18.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Informatie 

Secretariaat Archiprix 
Henk van der Veen 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
010-4401249 
www.nai.nl/archiprix 

Metamorfose IJburg, Hanneke Vreman & 
Fredy Zeevenhooven (stedebouw/land
schapsarchitectuur, Wageningen) 

PDV!, Arnoud Gelauff (architectuur, Amsterdam) 

Het Toneel van Den Bosch, Inge Burg 
(architectuur, Delft) 

Back to the front, Andre van de Ven 
(architectuur, Tilburg) 

Beyond the contemporary city, Jean-Luc 
Schep mans (stedebouw/landschaps
architectuur, Delft) 

Defective Unite, Gerrit-Jan van Rijswijk (architectuur, Rotterdam) eervolle vermelding 
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Balise Urbaine, Nadia Jellouli-Guachati 
(architectuur, Eindhoven) eervolle 
vermelding 

De Weg, winkelcentrum voor grootschalige 
detailhandel, Heidi van der Wardt 
(architectuur, Delft) 

.~ 

\ 
......., 

Grensmaas, Nikol Dietz (stedebouw/land
schapsarchitectuur, Amsterdam) eerste prijs 



Gebouw voor Bergsport, Sjoerd Betten 
(architectuur, Delft) 
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Stanbulin, Barend Tol (stedebouw/land
schapsarchitectuur, Rotterdam) 

Aarde, Vuur en Water - De derde levensfase, 
Vania Stönner (architectuur, Amsterdam) 

Leven op afval, Maarten van der Velde 
(architectuur, Delft) gedeelde tweede prijs 

Nachtwoud, Paul Roncken (stedebouw/land
schapsarchitectuur, Wageningen) 

Str@tegitectuur, Chris Arts (architectuur, 
Eindhoven) 
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Crematorium met begraafplaats in Antwer
pen, Peter Keijsers (architectuur, Tilburg) 
gedeelde tweede prijs 

Garageopera, Carlo van Steen (architectuur, 
Rotterdam) 

Zand-Rand-Land, Frank Harbers (stedebouw/landschapsarchitectuur, Tilburg) 

Het Gevang, Dagobert Bergmans (architec
tuur, Eindhoven) 

Sluimerzone, Alie ten Kate (architectuur, 
Arnhem) 

Love Hotel, Karel van Eij ken (architectuur, 
Eindhoven) eervolle vermelding 
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Pleisterplaats in een havenstad, Jaap van Es 
(architectuur, Rotterdam) 

Datsjacomplex Quarantaineterre in Heyplaat, 
Joost Hovenier (architectuur, Amsterdam) 
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Kunsthotel in Valkenburg aId Geul, 
Ed Vliegen (architectuur, Maastricht) 

Tussen Hackescher Markt en Monbijou -
Berlijn, Paul van der Voort (architectuur, 
Delft) 

Horizon verplaatst, Sechmet Bötger 
(architectuur, Delft) 

Hart gebroken, variatie in de Randstad, 
Alies Rommerts (stedebouw/landschaps
architectuur Delft) gedeelde tweede prijs 
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Boring Possibilities, Patrick Olaf de Louwere 
(architectuur, Delft) 
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pl a tf o rm v oo r ge m ee nt e lijk a r c h t ec tuurb e l e d 

Bij de dood van een edelman 

In de Amsterdamse Stadsschouwburg werd op zaterdagochtend 5 april j/. afscheid genomen 

van de enkele dagen daarvoor overleden vormgever Benno Premsela. Voor degenen die 

hem kenden was het geen verrassing dat de opkomst groot was. Het theater was gevuld 

met mensen, die Premsela's pad ooit hadden gekruist: beeldend kunstenaars, dansers, muse

um- en schouwburgdirecteuren, journalisten, grafische vormgevers, choreografen, cultuur

ambtenaren, een enkele politicus, keramisten, fotografen, vertegenwoordigers van maat

schappelijke organisaties, galeriehouders, architecten, vrienden en bekenden, ete. ete. De 

samenstelling van het eenmalige publiek in de schouwburg vormde een afspiegeling van 

zijn leven, precies en persoonlijk als een vingerafdruk. 

Tijdens de eredienst zullen velen het gevoel hebben gehad dat hier niet alleen een bekende 

en beminde persoonlijkheid was overleden, maar dat vermoedelijk hiermee tevens een tijd

perk werd afgesloten. Dat gold in ieder geval voor mij, zoals ook bij zulke uiteenlopende 

figuren als John Lennon (opkomst popmuziek), Simon Carmiggelt (het 'gewone' in de litera

tuur) en Marcello Mastroianni (Italiaanse film cultuur). Bij de dood van Premsela zou dit het 

humanistisch-functionalisme kunnen zijn. 

Tijdens de vertoning van het ballet van Hans van Manen schoten mij enkele kenmerkende 

gedachten van de moderne beweging door het hoofd: het streven naar immaterialisatie en 

ruimtelijke continuïteit, het bestrijden van representatieve opsmuk, het zoeken naar een 

eigentijdse expressie van de bouwopgave, en het credo dat men niet 'ongeduldig moet 

vorm-geven, maar een ontwerp geduldig vorm moet laten worden'. 

Dit laatste bracht Benno Premsela in praktijk in de meest precaire situatie: het ontwerpen 

en inrichten van het eigen huis. Geen grotere kwelling voor een ontwerper dan de dagelijk

se ervaring te moeten leven in een mislukt ontwerp dat van jezelf is. Who is there to blame? 

Architect en levenspartner Friso Broeksma vertelde tijdens zijn toespraak over het intensieve 

proces dat vooraf ging aan de verbouwing van hun huis enkele decennia geleden. Uiteinde

lijk leidde dit tot het huis waar zij samen 24 jaar naar volle tevredenheid zouden wonen. 

Tijdens dergelijke plechtige bijeenkomsten komen vaak ook ongewilde gedachten op. Die 

kunnen morbide zijn. Zoals deze: als er nu een bom zou vallen op de Stadsschouwburg, zou 

dit dan een ramp zijn voor het kunst- en cultuurleven in Nederland of juist een zegen? 

Zoals het hoort na afloop van begrafenissen, crematiebijeenkomsten of erediensten was het 

buiten miezerig. 'Het regende zacht maar doeltreffend', schreef Carmiggelt ooit. De Dienst 

Bestrating was bezig de nieuwe verlichting op het heringerichte Leidseplein aan te leggen. 

Kitscherige, maar kennelijk gezellige lantaarnpalen, die deden denken aan de oude Parijze 

gaslantaarns uit het fin-de-siècle, werden geïnstalleerd. 

Een wrang voorbeeld van een soort 'vormgeving' waar Premsela zijn hele leven tegen heeft 

gevochten. Toen ik misschien wat lang en nadrukkelijk stond te kijken zei één van de man

nen zonder een spoor van twijfel of ironie: 'Mooi hè?' 

Ton Idsinga 
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