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4 excursies in november: 

Architectuur en onderwijsgebouwen 
Groningen, Den Haag, Tilburg en Rotterdam 

Per 1 januari 1997 is de verantwoordelijkheid voor de 
huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs 
door het Rijk overgedragen aan de gemeenten. 
Gemeenten moeten, in nauw overleg met schoolbe
sturen, zorg dragen voor schoolgebouwen die de 
tand des tijds kunnen doorstaan. De huisvesting van 
scholen kan niet worden beschouwd als commerciële 
'vastgoedontwikkeling' maar draait om het streven 
naar goede, duurzame gebouwen die de waarden en 
normen van de huidige samenleving overbrengen 
aan de nieuwe generatie. Naast alle financiële, ruim
telijke en onderwijskundige aspecten is dit bij uitstek 
een culturele opgave. Gemeenten kunnen (moeten!) 
de bouw of verbouw van schoolgebouwen aangrijpen 
als voorbeeldproject in het kader van het architec
tuurbeleid. 

In Nederland is het volgens de jury van de Scholen
bouwprijs 1996 nog treurig gesteld met de kwaliteit 
van onderwijsgebouwen, blijkens het volgende citaat 
uit het bijhorende boek: 'De jury heeft 31 schoolge
bouwen aan een nauwkeurig onderzoek onderwor
pen, een achttal ervan werd bezocht. Daar is de jury 
tot de spijtige en voor haar onthutsende conclusie 
gekomen dat slechts twee scholen de toets der kritiek 
glanzend konden doorstaan. Voor een gezonde ont
wikkeling van het onderwijs, zo goed als voor de 
kwaliteit van de gebouwde omgeving van ons land is 
dat volstrekt onvoldoende. 
De jury beveelt met name de overheden aan krachti 
ge impulsen te ontwikkelen om aan deze situatie een 
halt toe te roepen en wil zich tegelijkertijd tot de 
direct betrokkenen bij het tot stand brengen van 
nieuwe schoolgebouwen wenden (ir. K. Rijnboutt, 
blz. 6).' 

Architectuur Lokaal, Kunst en Bedrijf, Staro (Stichting 
Architecten Research Onderwijsgebouwen) en ICS 
Adviseurs organiseren daarom vier excursies naar Den 
Haag, Groningen, Tilburg en Rotterdam. In alle excur
sies komen de algemene thema's aan bod die op dit 
moment spelen bij de bouwen verbouw van school
gebouwen. Elke excursie heeft ook een speciaal the
ma als 'rode draad' meegekregen. 
De excursies zijn bedoeld voor gemeentebestuurders, 
ambtenaren en schoolbestuurders.Tijdens de excursies 
worden onder leiding van een deskundige een aan
tal, voornamelijk nieuwe, schoolgebouwen bezocht. 
Zo mogelijk worden de architect en de opdrachtgever 
uitgenodigd om een toelichting te geven op het 
gebouw. Daarnaast komen de eventueel aanwezige 
kunstwerken, de maatschappelijke betekenis en de 
stedenbouwkundige inpassing aan bod. Elke excursie 
begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Het ver
voer tussen de verschillende scholen vindt plaats per 
bus, tenzij de scholen op loopafstand liggen. De 
beginschool, tevens eindschool, is goed bereikbaar 
peropenbaarveNoe~ 

De programma's* 

Den Haag (7 november 1997) 
Thema: Inpassing van onderwijsgebouwen in het ste
delijk weefsel. 
Begeleiding: Ce es Willems (Brasser Teeuwisse Willems 
architecten en adviseurs) architect te Den Haag 
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Scholen: De Haagse Hogeschool, Hans van Beek 
(Atelier PRO) 
Het Johan de Witt College, Campman, Tennekes de 
Jong Architekten 
Het Kompas, Ce es Willems (Brasser Teeuwisse Willems 
architecten en adviseurs) 

Groningen (14 november 1997) 
Thema: Het opdrachtgeverschap bij onderwijs
gebouwen. 
Begeleiding: Ypke Gieterna, als opdrachtgever betrok· 
ken bij de nieuwe Academie van Bouwkunst 
Scholen: Projectbureau Vensterscholen van de 
gemeente Groningen 
De Van Lieflandschool, Jurjen van der Meer (Karelse 
van der Meer) 
De Hanze Hogeschool, idem 
Het Gomarus-college, Cor Kalsbeek (Architektenburo 
C. Kalsbeek b.v.) 

Tilburg (20 november 1997) 
Thema: Gemeentelijk architectuurbeleid en onder
wijsgebouwen 
Begeleiding: Frans Gijsbers, hoofd ruimtelijke orde
ning en volkshuisvesting 
Scholen: Brabants conservatorium/dansacademie 
Brabant, Jo Coenen (Jo Coenen & Co Architects) 
De Petteflet, Peter van Hoogmoed (AS Architecten) 
College Beroeps-onderwijs Midden Brabant, 
sector techniek, Dré Storimans (Architektenburo 
Storimans b.v.) 
De academie voor Architectuur en Stedebouw, 
Maaskant 

Na afloop van dit programma kunnen mensen die 
geïnteresseerd zijn in het hergebruik van monumen
tale (onderwijs)gebouwen deelnemen aan een sym
posium met dit thema, dat wordt georganiseerd door 
het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg 
(CAST). Meer informatie is verkrijgbaar bij 
Aart Oxenaar: tel. 013-4841010. 

Rotterdam (28 november 1997) 
Thema: de functies van schoolgebouwen 
Begeleiding: Ton Idsinga, Architectuur Lokaal 
Scholen: Het Albeda-college, Ron Leenheer (Kruisheer 
Elffers b.v.) 
De rest van het programma wordt gewijd aan scholen 
in de nieuwbouwwijk Prinsenland. 

* alle programma's onder voorbehoud 

Deelname en aanmelding 
De excursies zijn in bedoeld voor schoolbestuurders, 
lokale bestuurders en ambtenaren en andere geïnte
resseerden. Het aantal deelnemers is beperkt. Bij 
overintekening geldt: deelname op volgorde van bin· 
nenkomst van de aanmeldingen. Bij een grote overin
tekening wordt de excursie in het voorjaar herhaald. 
Aanmelding is mogelijk door retournering van het 
formulier dat in deze krant is bijgesloten. Op het aan· 
meldingsformulier kunt u aangeven voor welke van 
de excursies u kiest. De aanmeldingstermijn sluit op 
13 oktober 1997. De kosten voor deelname bedragen 
f. 75,00 (excl. BTW) per persoon per excursie. Bij de 
prijs zijn de kosten van koffie, thee, lunch en borrel 
inbegrepen. Na inschrijving ontvangt u een factuur 
en een reader. 



De W.A. van Lieflandschool basisonderwijs 
voor geestelijk en meervoudig gehandicap
te kinderen, Groningen. Architect: J. van der 
Meer (Karelse van de Meer Architekten). 
Foto: Muriël Hendrikse 

Het Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam. 
Architect: A.J. van der'Steur. 
Foto: José van Campen 

Het Brabants conservatorium/dansacademie 
Brabant, Tilburg . Architect J. Coenen 
(Jo Coenen & Co Architects) . 
Foto: Muriël Hendrikse. 

Informatie 

Architectuur Lokaal 
)osé van Campen/Muriël Hendrikse 
Tussen de Bogen 78 
tel. 020-5304000 
(vanaf 1 oktober) 



Woonhuis, Bolsward, ontwerp Rein de Valk, 
Henk Hulscher, in opdracht van P. Wolfs 
Foto: Frans Foekema 

Informatie 

HUS en HIEM, welstandsadvisering en 
monumentenzorg 
Hans Nauta, architect-directeur 
louke van den Bout, welstandsarchitect 
l . VII. Frisostraat 1 
8933 BN Leeuwarden 
tel. 058-2153990 
fax 058-2153938 

- - - - - - - -

Het betere werk in Friesland Jouke van den Bout 

Selectie 1997 

Tenn ishuisje, Schiermonnikoog, ontwerp F. Akkermans, T. Gjaltema, 
in opdracht van Tennisvereniging 'De Hinneleup' 

Agri-Centrum I Frisian Expo Cent re, Leeuwarden, ontwerp 
prof. J. Hoogstad, in opdracht van Van Wijnen Noord BV. 
Foto: Fas Keuzenkamp 

Gemeentemuseum 'Het Behouden Huis', West Terschelling, ontwerp 
ir. P.A. Timans, in opdracht van Gemeente Terschelling . 
Foto: J. Weidema 

Hus en Hiem behartigt de welstandsadvisering en de 
monumentenzorg als 'Gemeenschappelijke Regeling' 
van de Friese gemeenten, met uitzondering van Sneek. 
Sneek verzorgt van oudsher de eigen welstandszaken. 
Om een breed publiek met sterk uiteenlopende voor
beelden duidelijk te maken wat onder architectonische 
kwaliteit kan worden verstaan, wordt in Friesland sinds 
1989 jaarlijks de tentoonstelling Het Betere Werk 
gehouden. In de afgelopen acht jaar zijn selecties 
gemaakt van bouwwerken die een krachtige, heldere 
uitstraling hebben en door de architectonische ruimte
lijke kwaliteit uitsteken boven het gangbare. Daarbij 
wordt een zekere spreiding nagestreefd over de pro
vincie, de aard van het gebruik van de gebouwen, en 
de architecten die bij de planvorming betrokken 
waren. 

Galerie Hellinga, Beetsterzwaag, ontwerp G. Brouwer, in opdracht 
van S. Hellinga. Foto: Martinus Bergsma 

Marktproject, Wolvega, ontwerp AG Nova, C. Slot, in opdracht van 
PGN Gorredijk, Nieuwe Weme Heerenveen, Chr. WBV. De Stelling
werven . Foto: Harry Dikken 

Woonhuis, Aalsum, ontwerp Gunnar Daan, in opdracht van 
D. Hacquebord en I. van der Sluis 

De geselecteerde projecten worden elk jaar tentoon
gesteld in de publieksruimtes van het kantoor van 
Hus en Hiem_ Bovendien is sinds zes jaar een tweede 
versie als reizende tentoonstelling ontwikkeld. Deze 
circuleert langs de Friese gemeenten en is dan dik
wijls aanleiding tot voorlichtings- en discussiebijeen
komsten. De tentoonstelling is tevens bedoeld als een 
ode aan de ontwerpers en hun opdrachtgevers, 
omdat zij er in geslaagd zijn waardevolle gebouwen 
aan de dagelijkse omgeving toe te voegen _ 
De verzameling van deze jaarlijkse initiatieven vormt 
tevens een boeiende documentatie van het bouwen 
in Friesland. Zo zijn de eerste zes jaargangen van Het 
Betere Werk in boekvorm verschenen, in nauwe 
samenwerking met de Stichting Keunstwurk te 
Leeuwarden. 



Sierelement, Leeuwarden, ontwerp H. Roelofsen, M. Goldenberg, 
Funs, in opdracht van Gemeente Leeuwarden 

Agrarisch Onderwijs, Leeuwarden, ontwerp Atelier PRO, 
E. Paardenkooper Overman, in opdracht van Van Hall Instituut 
Groningen, Aoe Friesland. Foto: Luuk Kramer 

Politiebureau en twee woningen, Makkum, ontwerp Karelse Van der 
Meer, in opdracht van Rijksgebouwendienst en Politie Regio 
Friesland. Foto: Arthur Blonk 

Rabobank Pinbox, Harlingen, ontwerp 
Alynia Architekten, ir. J. Sch ilstra, 
ir. R. Louët-Feisser, in opdracht van Rabo
bank Harlingen e.o., Rabobank Eindhoven. 
Foto: Ger Schaafsma 

Woonhuis, Lemmer, ontwerp J. de Jong, in 
opdracht van H. en C. Kitschmann . 
Foto: Arthur Blonk 

Showroom en Meubelatelier, Joure, 
ontwerp Architectenburo Van Overbeek BV, 
in opdracht van R. Galema. 
Foto: paul van Goor 

Kantoor Rijkswaterstaat - Dienstkring 
Friesland, Grou, ontwerp ir. A . Bonnema 
Bureau voor Architectuur en Ru imtelijke 
Ordening, J. Eenshuisstra, in opdracht van 
Rijksgebouwendienst d irectie Noord . 
Foto: Jan Versnel 



Parkstad Nu! Nieuwe strategie voor naoorlogse wijken 
Arnold Reijndorp 
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Bron: Parkstad. Een vee lzijdig perspectief 
voor de Westelijke Tuinsteden 

V I L-LA ST1O:DOI<' rJ~~~ 

Parkstad Nu!, is de titel van de 
studie die de dienst Ruimtelijke 
Ordening dRO Amsterdam 
uitvoerde in opdracht van de 
Stuurgroep Westelijke 
Tuinsteden van Amsterdam. Een 
van de belangrijkste conclusies 
is dat de inmiddels ingeburger
de strategie die voor revitalise
ring van naoorlogse wijken 
wordt gehanteerd, niet voldoet. 
De maatschappelijke opvattin
gen, waarop de ontwerpprinci
pes van de naoorlogse wijken 
indertijd zijn gebaseerd, zijn 
veranderd - en daarmee vervalt 
de basis om die principes nu als 
uitgangspunt te hanteren. 'Bij 
de vernieuwing van de naoor
logse wijken gaat het om het 
vinden van een nieuw even
wicht tussen sociale en ruimte
lijke controle', constateert 
Arnold Reijndorp, een van de 
auteurs van Parkstad Nu! In 
vervolg op deze studie legde de 
Stichting Van Na De Oorlog de 
nieuwe opgave aan een drietal 
ontwerpteams voor. 

Informatie 

Informatie over de studie en het boek 
Parkstad. Een veelzijdig perspectief voor de 
Westelijke Tuinsteden is te verkrijgen bij 
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam 
Anna Vos, tel. 020-5961652 
of 
Hans Tijl, SWD, tel. 020-5963438 

De resultaten van deze ontwerpoefening in 
opdracht van de Stichting Van Na De Oorlog 
zijn op een CD-ROM met de titel Parkstad 
Nu! Een ontwerpstudie naar de verstedelij
king van naoorlogse wijken. 
Deze CD-ROM kan worden besteld bij 
NIROV 
Postbus 30833 
2500 GV Den Haag 
tel. 070-3028484 

~. ~., 

Parkstad Nu! was één van de projecten waarmee de 
Stichting Van Na De Oorlog in de lente van dit jaar 
afscheid nam. Het project werd geïnspireerd door de 
ontwerpstudie van de stedenbouwkundige Anna Vos 
voor de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam 
(Parkstad. Een veelzijdig perspectief voor de Weste
lijke Tuinsteden) en het daarin opgenomen essay 
Een heuvel met mooie bloemen - de Westelijke 
Tuinsteden van tuinwijken naar Parkstad. 
Geconstateerd werd dat de aanpak van de naoorlog
se wijken momenteel bestaat uit een combinatie van 
differentiatie van het woningbestand, sociale ver
nieuwing en intensief beheer. Dit pakket van maatre
gelen vormt ook de kern van de strategie die in de 
daarvoor aangewezen gebieden wordt ontwikkeld in 
het kader van het grote-stedenbeleid en de door 
VROM geïnitieerde herstructureringsoperatie. Tegen
gaan van segregatie en verbetering van de leefbaar
heid zijn de doelen, de ongedeelde stad het motto_ 
Vanuit stedenbouwkundig en architectonisch oog
punt moeten er vraagtekens worden geplaatst bij 
deze inmiddels overal ingeburgerde strategie_ Als de 
herstructureringsoperatie werkelijk op grote schaal 
van de grond komt, dan dreigt een herhaling van wat 
in veel stadsvernieuwingswijken is gebeurd . Vernieu
wing vond daar voornamelijk plaats op complexni
veau, waardoor uiteindelijk een lappendeken van 
verschillende architectonische hoog- en laagstandjes 
tot stand kwam waar niemand echt blij mee is. Pas 
gaande de stadsvernieuwingsoperatie drong het 
besef door van het belang van de stedenbouwkundi
ge structuur, de betekenis van openbare ruimte, de 
inbedding van de wijk in de stad, de verbindingen 
met de omliggende wijken, de relatie met het cen
trum en met de nieuwe uitbreidingen, de mogelijk
heid tot het realiseren van grotere groenvoorzienin
gen als parken en van culturele voorzieningen van 
bovenwijks belang. Toen was in veel wijken het 
kwaad al geschied en kon er nog maar marginaal 
worden bijgestuurd . 
De naoorlogse wijken vragen om een aanpak die uit
gaat van een fundamentelere vi sie op de vernieuwing 
van deze wijken dan de huidige combinatie van 
woningdifferentiatie en sociaal-beheer. Daarbij moet 
opnieuw nagedacht worden over de sociale uitgangs
punten (de idealen!) die aan deze wijken ten grond
slag lagen en de stedenbouwkundige opzet die daar
van een uitwerking is. 

Een kernprobleem bij de aanpak van de naoorlogse 
wijken is, dat het belangrijkste structurerende princi
pe, de 'gemeenschappelijkheid', niet meer functio
neert. Dat heeft te maken met het heterogener wor
den van de bevolking waardoor een andere tijd en 
mentaliteit hun intrede doen in deze wijken. Sociaal 
gezien raakt het gemeenschappelijke in verval, maar 
ruimtelijk gezien is dat precies het principe waarmee 
deze wijken zijn georganiseerd . De duidelijke schei
ding die men in de vooroorlogse stad aantreft tussen 
privédomein en publieke ruimte is in de naoorlogse 
tuinsteden vervangen door gemeenschappelijk groen. 

Die vaak enorme gemeenschappelijke ruimte leidt 
aan betekenisverlies. Een van de eerste bewoners van 
Geuzenveld formuleert het probleem anno nu heel 
beeldend: 'Van de perken en plantsoenen moeten ze 
een heuvellandschap maken met mooie bloemen. 
Daarna zou er prikkeldraad omheen gespannen moe
ten worden. Op die manier kunnen al die rondhan
gende lawaaischoppers niet meer door het gras 
crossen en kan ik om half elf 's avonds rustig gaan sla
pen: De uitspraak komt duidelijk voort uit ergernis 
en daarom is het zo leuk dat het niet blijft bij een 
roep om prikkeldraad. Het indifferente groen wordt 
omgevormd tot een idyllisch landschap. Maar ook het 
prikkeldraad is niet zonder betekenis. Op de keper 
beschouwd gaat het in architectuur en stedenbouw 
altijd om het vormgeven van grenzen. Bij de vernieu
wing van de naoorlogse wijken gaat het om het vin
den van een nieuw evenwicht tussen sociale en ruim
telijke controle_ In ruimtelijk opzicht is het daarvoor 
nodig, de grenzen van de verschillende niveaus van 
collectiviteit opnieuw vast te stellen. Delen van de 
gemeenschappelijke ruimte kunnen worden gepriva
tiseerd door ze uit te geven aan de woningeigenaren 
of in beheer te geven bij scholen en welzijnsvoorzie
ningen. Andere delen zullen juist een veel meer 
openbaar karakter moeten krijgen in de vorm van 
duidelijke pleinen en parken. Voor een deel van de 
woonomgeving moeten nieuwe vormen van collectief 
beheer worden bedacht. De wijze van beheer en de 
inrichting samen bepalen het karakter van de ver
schillende ruimtes_ 

Het opnieuw vormgeven van de ongedifferentieerde 
gemeenschappelijke ruimte vormt een van de belang
rijkste opgaven voor de vernieuwing van de naoor
logse wijken . Een ander belangrijk probleem is de 
merkwaardige paradox tussen de ruimte die deze wij
ken in fysieke zin bieden, en de stedenbouwkundige 
ruimte om vernieuwingen uit te voeren. Gek genoeg 
kunnen vernieuwingen van de woningvoorraad in de 
veel krapper bemeten vooroorlogse delen van de stad 
meestal zonder ingrijpende wijzigingen van de ste
denbouwkundige structuur worden doorgevoerd. In 
de tuinsteden met hun 'vloeiende' ruimte, de verwe
ving van openbare en semi -openbare ruimten en rit
miek van verkavelingen en bouwhoogten is vernieu
wen veel lastiger. Op het eerste gezicht lijkt alles te 
kunnen, maar aanpassingen van de woningvoorraad 
tasten vaak de architectonische configuratie aan die 
wordt beschouwd als een van de kwaliteiten van de 
meeste naoorlogse wijken. Te samen vormen de ont
werpproblemen een ruimtelijk knoop die ontward 
moet worden om de tuinwijken voor te bereiden op 
een vernieuwingsproces van vele jaren . 
Deze ontwerpopgave is door de Stichting Van Na De 
Oorlog voorgelegd aan een aantal architecten
stedenbouwkundigen. Dat heeft drie verschillende 
stedenbouwkundige visies opgeleverd: Grasstad van 
Gietema, Hartzema, Klok & Bindels; De stad zonder 
eigenschappen van Endry van Velzen en Parkstad nu? 
van Scala architecten. 



Nieuwe woon landschappen 
thema Europan 5 Emmie Vos en Anne Hoogewoning 

Op 30 juni jI. vond in Parijs de ondertekening plaats van het handvest van 
Europan 5. Met de ondertekening van dit handvest onderschrijven alle 13 
organiserende landen de doelstellingen, de procedure en de verplichtingen voor 
de vijfde Europan-prijsvraag. Ook Europan Nederland behoorde tot de 
ondertekenaars. De organisatie zet hiermee een traditie van bijna tien jaar 
voort, om in een samenwerkingsverband van Europese landen in cycli van ruim 
twee jaar thematische prijsvragen op het gebied van woningbouw uit te 
schrijven. De deelnemende landen beogen daarmee vorm te geven aan een 
Europa waarin jonge en veelbelovende architecten kunnen bijdragen aan 
vernieuwingen op het gebied van architectuur en stedenbouw. Europan is meer 
dan een ideeënprijsvraag, daar de prijswinnaars zo mogelijk de gelegenheid 
krijgen een ontwerp te realiseren op de gekozen locatie. Vanaf februari 1998 
kunnen architecten tot 40 jaar zich inschrijven voor de vijfde prijsvraag-ronde. 

Nieuwe woonlandschappen luidt het thema voor 
Europan 5. Hiermee vraagt de organisatie van Euro
pan aandacht voor de waste lands ofwel de restgebie
den die zich tot dusver aan de stadsplanning hebben 
onttrokken. De redenen hiervoor kunnen van verschil
lende aard zijn. Het kunnen gebieden zijn die geen 
deel uitmaakten van de stadsuitbreidingen, omdat er 
bijvoorbeeld in het verleden bedrijven waren geves
tigd die in de loop der tijd gesloten werden of ver
plaatst. Deze restgebieden kunnen ook ontstaan zijn 
doordat ze langzamerhand omsloten zijn door ver
voersinfrastructuur en er nauwelijks sprake is van 
werk- en woonfuncties. In alle gevallen gaat het om 
gebieden die in hun huidige status deel uitmaken van 
de stad, zonder er een functionele bijdrage aan te 
leveren. Gebieden die keer op keer worden 'verge
ten', omdat ze als lastig worden ervaren door de 
geringe ontsluitingsmogelijkheden, geen relatie heb
ben met aangrenzende wijken en te maken kunnen 
hebben met geluidsoverlast of bodemvervuiling . In 
elke (middel)grote Europese stad zijn in de afgelopen 
decennia dergelijke restgebieden ontstaan, die vragen 
om een bestemming en een nieuwe samenhang. 

Nadenken over de ontwikkeling van de stad 
Binnen het hoofdthema zijn een aantal subthema's te 
onderscheiden, die in de vorm van vragen aan de 
deelnemers worden voorgelegd . Dit is een nieuw ele
ment binnen de prijsvraag waarmee de organisatie 
de deelnemers dwingt na te denken over de ontwik
keling van de stad (en eventueel het landschap) in 
relatie tot de architectonische invulling van het plan
gebied . Ook wordt de deelnemers gevraagd rekening 
te houden met het vervoers- en mobiliteitsvraagstuk 
en goede bereikbaarheid van de woongebieden . 
Daarnaast moeten er standpunten worden ingeno
men over de relatie tussen wonen en werken en wor
den oplossingen gevraagd voor logistieke problemen 
die zich bij het realiseren van bebouwing van een 
groter gebied kunnen voordoen: hoe kan een visie 
worden vastgelegd die in de loop van een groot aan
tal jaren wordt ingevuld zonder dat de samenhang 
verloren gaat? Wellicht worden door deze opzet ont
werpers uit andere disciplines dan de architectuur, 
zoals stedenbouw, landschapsarchitectuur of sociolo
gie, gestimuleerd zich bij een deelnemend architect 
aan te sluiten. 

Overweldigend aanbod 
Het aanbod van het aantal locaties is dit keer weer 
overweldigend: circa 70 Europese steden nemen aan 

de vijfde Europan-prijsvraag deel. De locaties die zij 
aanbieden moeten wel aan een aantal criteria vol
doen. De oppervlakte van het eigenlijke plangebied 
mag in grootte variëren van een halve tot drie hecta
re en moet deel uitmaken van een stedelijk over
gangsgebied waarin modernisering van grootschalige 
infrastructuren een rol speelt. De locaties kunnen in 
elk deel van de stad gelegen zijn, zowel in de (histori
sche) binnenstad als in de buitenwijken. In de opgave 
zal te vernieuwen of toekomstige vervoersinfrastruc
tuur moeten worden opgenomen. Dat kan gaan om 
auto(snel)wegen, maar ook om spoorwegen . Daar
naast zal de relatie tussen woongebied en landschap 
of tussen woongebied en openbaar gebied een 
belangrijk aandachtspunt binnen het programma 
zijn. Er worden geen eisen gesteld aan de program
matische randvoorwaarden, maar het voornaamste 
onderdeel is woningbouw aangevuld met andere 
functies zoals bijvoorbeeld openbare voorzieningen, 
bedrijfsruimten en culturele functies. 

Planning Europan 5 
De voorbereidingen voor Europan 5 zijn in volle 
gang. Nu het thema internationaal is vastgesteld, kan 
de zoektocht naar geschikte locaties worden voortge
zet. In november worden de voorstellen voor alle 
Europese locaties op internationaal niveau getoetst, 
waarna de definitieve selectie plaatsvindt. In februari 
1998 zal de inschrijving voor de architecten van start 
gaan en kunnen de deelnemers door middel van het 
locatieboek kennismaken met alle Europese locaties. 
Na de start van de inschrijving worden de gemeenten 
in de gelegenheid gesteld hun locaties uitgebreider 
aan de deelnemers te presenteren. In het najaar van 
1998 moeten de secretariaten de inzendingen heb
ben ontvangen, waarna de nationale jurering volgt. 
Een nieuw element in de prijsvraagprocedure is dat 
de nationale jurering wordt onderbroken door een 
bijeenkomst, waarin door een internationaal forum 
van architectuurcritici een aantal door de nationale 
jury's geselecteerde plannen wordt geanalyseerd . 
Naar aanleiding van deze analyse komen in het begin 
van 1999 de nationale jury's en de steden die een 
locatie beschikbaar stelden bijeen om van gedachten 
te wisselen over de aan de orde gestelde problema
tiek en de mogelijke oplossingen. In het voorjaar van 
1999 zullen de prijswinnaars en eervol vermelden 
bekend worden gemaakt. De prijsvraag wordt zoals 
gebruikelijk afgesloten met het internationale Forum 
of Results, dat staat geprogrammeerd voor 
zomer/najaar 1999. 
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Informatie 

Europan is een internationale architectuur
prijsvraag die elke twee jaar wordt uitge
schreven voor architecten jonger dan 40 
jaar, met als doel de bevordering van de uit
wisseling van vernieuwende ideeën en erva
ringen op het gebied van de architectuur en 
woningbouw in Europa . Naast Nederland 
nemen aan Europan als organiserend land 
deel: België. Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, 
Kroatië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en 
Zwitserland. Daarnaast is een tiental 
(voornamelijk Oost-Europese) landen geas
socieerd met de prijsvraag bijvoorbeeld 
door een locatie beschikbaar te stellen die 
wordt 'geadopteerd' door een organiserend 
land. Gemeenten die van mening zijn een 
geschikte locatie te kunnen aanbieden voor 
Europan 5 kunnen contact opnemen met 
Emmie Vos. 

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



Prijsvragen en 
meervoudige 
opdrachten 
Op grond van het Convenant 
wedstrijden op het gebied 
van architectuur, steden
bouw, landschapsarchitec
tuur en interieurarchitectuur 
is het landelijk steunpunt voor 
uitschrijvers van ontwerpwed
strijden ondergebracht bij 
Architectuur Lokaal. Het steun
punt kan uitschrijvers behulp
zaam zijn bij de keuze voor en 
organisatie van een ontwerp
wedstrijd. Daarnaast hebben de 
organisaties die het Convenant 
ondertekenden afgesproken dat 
zij hun leden vragen om alle 
ontwerp wedstrijden te melden 
bij het steunpunt, zodat inzicht 
wordt verkregen in de 
Nederlandse wedstrijdcultuur -
dat weer kan leiden tot verbe
tering en verdere ontwikkelin
gen ervan. 

Een ander gevolg van het 
Convenant is dat de Perma
nente Prijsvragen Commissie 
PPC voor de duur van het 
Convenant geen prijsvragen 
meer zal toetsen aan de 
Algemene Nederlandse Prijs
vraagregelen ANP. Deze taak is 
gedeeltelijk overgenomen door 
het steunpunt. Zij toetst 
wedstrijdprogramma's aan 
Kompas, de handleiding en 
voorbeeldmodellen die in de 
plaats van de ANP uit 1972 zijn 
gekomen. Zij geeft echter geen 
goedkeuring aan ontwerpwed
strijden, zoals de PPC deed. 
Uitschrijvers van prijsvragen en 
meervoudige opdrachten 
kunnen bij het Stimulerings
fonds voor Architectuur subsi
die aanvragen om (een deel 
van) de kosten van de organisa
tie te dekken. Voor het prijzen
geld c.q. honorarium kan geen 
subsidie worden aangevraagd. 
Het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur heeft aangegeven 
dat ontwerpwedstrijden waar
voor subsidie wordt aange
vraagd, bij voorkeur in over
eenstemming moeten zijn met 
het Kompas en daarop getoetst 
door Architectuur Lokaal. 

In dit artikel wordt een ideeën
prijsvraag besproken die mede 
dankzij de subsidie van het 
Stimuleringsfonds voor Archi
tectuur kon worden georgani
seerd: de ideeënprijsvraag voor 
een gebouw voor de Christelijke 
eredienst in het derde millenni
um, uitgeschreven door het 
Bisdom Rotterdam. Naar aanlei
ding van een aantal korte 
gesprekken met organisatie (K. 
Polgár), jury (w. Röling) en deel
nemers (B. Goedbloed en H. van 
de Wa l) wordt een kort beeld 
geschetst van het verloop en de 
resultaten van de prijsvraag. 

- - - - -

Kerkarchitectuur in de toekomst 
Ideeën prijsvraag Bisdom Rotterdam Muriël Hendrikse 

Inzending Dick Pouderoyen 

Begin 1996 schreef het Bisdom Rotterdam een ideeën
prijsvraag uit onder arch itecten, interieurarchitecten 
en industrieel vormgevers met als thema de kerk van 
de toekomst. Doel van de prijsvraag was 'het vergaren 
van ideeën voor de architectuur en stedenbouwkundi
ge positionering van de kerk in het derde millennium'. 
Volgens Kompas, handleiding en voorbeeldmodellen 
bij het uitschrijven van prijsvragen en meervoudige 
opdrachten op het gebied van architectuur, steden
bouwen landschapsarchitectuur is een ideeënprijs
vraag 'een vraag aan ontwerpers om te komen met 
ideeën voor een bepaalde opgave, zonder dat deze 
direct wordt gekoppeld aan de uitvoering daarvan. De 
prijs is een geldbedrag. De kosten van de inzendingen 
komen voor rekening van de deelnemers. De deelne
mers hopen door het winnen van de prijsvraag publi
citeit te genereren en (een deel van) de kosten te dek
ken. Een ideeënprijsvraag is bij uitstek geschikt voor 
het onderzoeken van de culturele aspecten van ont
werpen en bouwen en kan bijvoorbeeld als doelstel
ling hebben het bevorderen van de vakinhoudelijke 
ontwikkel ing, het opsporen van jong talent, het 
ondersteunen van de beleidsontwikkeling, het stimu
leren van een maatschappelijke discussie en het onder 
de publieke aandacht brengen van een opgave'. 

Heroriëntatie op kerkbouw 
De uitschrijver van de prijsvraag, het Bisdom Rotter
dam, ging ervan uit dat de rol van de kerk binnen de 
Nederlandse samenleving de afgelopen decennia 
sterk is veranderd. Het aantal mensen dat actief reli
g ieus is, is sterk afgenomen. Ook de wijze waarop de 
liturgieviering plaatsvindt is veranderd. Dat heeft 
gevolgen voor de architectuur en de stedenbouwkun
dige betekenis van het kerkgebouw. Het Bisdom was 
daarom van mening dat de kerkbouw aan een her
oriëntering toe is. 
Omdat het bisdom nog geen beeld van de kerk van 
de toekomst had, kon er geen concreet programma 
van eisen worden opgesteld. Daarom werd besloten 
een ideeënprijsvraag uit te schrijven, aldus architect 
Polgár, één van de organisatoren van de prijsvraag. 
Op basis van de ingezonden ideeën zou de discussie 
over de vormgeving van het nieuwe kerkgebouw 
gerichter kunnen worden gevoerd. Architecten, inte
rieurarchitecten, industrieel ontwerpers en studenten 
in deze disciplines werden uitgenodigd 'om gestalte 
te geven, zowel in de situatieve zin als in het architec
tonisch concept, aan de nieuwe plaats van samen
komst van christenen.' In de nieuwe kerkruimten 
moesten de versch illende liturgieën gevierd kunnen 
worden, zowel voor protestanten als voor katho lie
ken . In het programma werden kort algemene ont
wikkelingen en enkele gegevens over het liturgisch 
gebruik weergegeven. Als enig criterium voor verge
lijking van de inzendingen werd een bovengrens aan 
de realisatiekosten gesteld. 

Kleine kans op oplossingen bij een ideeënprijsvraag 
Er werden 80 ontwerpen voor de kerk van de toe
komst ingestuurd, met een grote variatie aan moge
lijke oplossingen. Maar de jury kon geen eerste prijs-

wi nnaar aanwijzen; het was te moeilijk om een grens
verleggend idee en een passende vormentaal in een 
afgewogen inspirerende synthese te brengen . 'Mis
schien kon dat ook wel niet, gelet op het ambitieuze 
uitgangspunt van de prijsvraag, waarin een algemeen 
idee verbonden wordt met een concrete ruimte voor 
liturgie. Wellicht zegt het ook iets over onze tijd, die 
zich lijkt te kenmerken door complexe bewegingen, 
niet in de laatste plaats op de terreinen van sacrali
teit, zingeving en riten.' Zo stond te lezen in het Jury
rapport (blz. 1). Wiek Röling, jurylid, voegde hier nog 
aan toe: 'De onervaren deelnemers hebben vaak wel 
de ideeën maar niet de ervaring om deze zodanig uit 
te werken dat zij hét antwoord op de vraag kunnen 
formu leren en dus de eerste prijs verdienen. De erva
ren deelnemers kunnen of willen niet teveel tijd ste
ken in de inzending, omdat de kosten van deelname 
al snel erg hoog zijn. Zij beperken hun inzending 
zoveel mogelijk tot het weergeven van het idee. 
Daardoor is de kans op het vinden van dé oplossing 
klein bij een ideeënprijsvraag.' 
Er werden drie ontwerpen ingestuurd die volgens de 
jury een goede, aan elkaar gelijkwaardige, oplossing 
boden. Daarom werd aan deze drie ontwerpen de 
tweede prijs toegekend. Een van de winnende teams, 
Bart Goedbloed en Harmen van de Wal, vond de com
binatie van een klein programma van eisen en een 
opgave die je in de dagelijkse praktijk zelden tegen
komt, een tijdloze opgave, zeer aantrekkelijk. Deze 
ontwerpers waren teleurgesteld dat er geen eerste 
prijs werd uitgereikt. Naar hun idee was dat wel 
mogelijk geweest, wanneer bij de beoordeling meer 
de nadruk was gelegd op de architectuur. Hoewel zij 
de aanwezigheid van liturgisten in de jury waardevol 
vonden, pleiten zij in verband met het beoordelen 
van architectonische ontwerpen toch voor een meer
derheid van ontwerpers in de jury. 

Concrete beelden bij een abstracte discussie 
Achteraf gezien waren de betrokken partijen positief 
over de ideeënprijsvraag op zichzelf. Voor de uit
schrijver was het belangrijkste resultaat dat de kloof 
tussen de uitschrijvers van de prijsvraag, met hun ken
nis van liturgie, en de deelnemers, met hun kennis 
van ontwerpen, veel kleiner is geworden. Bij de ont· 
werpers was de belangstelling voor de opgave 
gewekt. Zij wilden het gesprek met de liturgisten en 
theologen graag voortzetten, en ook de liturgisten 
waren enthousiast. Lange tijd was het voor hen 
onduidelijk, hoe aan liturgisch denken vorm kon wor· 
den gegeven, en dankzij de pri jsvraag waren er ein
delijk concrete beelden bij de tot dan toe theoreti
sche en abstracte discussie. 
Het Bisdom Rotterdam organiseerde naar aanleiding 
van al dit enthousiasme een studiedag, waarop de 
winnende plannen door de ontwerpers werden 
gepresenteerd . Daarbij waren behalve de betrokken 
ontwerpers en prijsuitsch rijver, ook vertegenwoordi
gers van andere andere bisdommen aanwezig. De 
ontwerpers konden er kennismaken met potentiële 
opdrachtgevers, en andersom leerden de liturgisten 
de wereld van de ontwerpers beter kennen. 



Effecten 
Over het resultaat van de prijsvraag in architectonisch 
opzicht was jurylid Röling echter teleurgesteld : er 
kwam geen ontwerp uit voort dat dé oplossing bood 
voor de opgave. Hij vermoedt dat dat misschien 
anders was geweest wanneer realisatie van het win
nende ontwerp in het vooruitzicht was gesteld, 
omdat dat de deelnemers motiveert om er nog net 
iets meer energie aan te besteden. Maar hij vindt wel 
dat de prijsvraag indirect veel heeft opgeleverd. De 
opgave als zodanig vond hij interessant, en een aan
tal studenten bouwkunde in Delft is - zonder mee te 
doen aan de prijsvraag - afgestudeerd op de opgave. 
Ook de eerder genoemde studiedag was volgens 
Röling een positief indirect effect. 
Röling is in principe tegen prijsvragen: het vereist een 
extreme inspanning door veel mensen die slecht wordt 
gehonoreerd. Maar hij vindt wel dat een prijsvraag 
soms grensverleggender en vernieuwender plannen 

oplevert dan in rechtstreekse opdrachtsituaties. In dit 
geval acht hij het onwaarschijnlijk dat het Bisdom op 
een andere manier haar doel had kunnen bereiken. 
Goedbloed en Van de Wal zien de publiciteit die aan 
de prijsvraag is gegeven als belangrijk voordeel. Er 
verscheen een boek Een ander huis. Liturgie en kerk
architectuur in de toekomst en in landelijke en reg io
nale pers werd aandacht besteed aan de prijsvraag. 
Daardoor werden de merendeels beginnende archi
tecten onder de publieke aandacht gebracht en is een 
bijdrage geleverd aan de vakinhoudelijke discussies 
op het gebied van ontwerpen en liturgie. 
Voor Goedbloed en Van de Wal tenslotte, heeft de 
prijsvraag ook een ander effect opgeleverd dan het 
uitwerken van een intrigerende opgave: ze konden 
tegelijkertijd testen hoe de samenwerking hen zou 
bevallen - en concludeerden dat het winnen van een 
tweede prijs geen slecht begin is voor een nieuw 
samenwerkingsverband. 
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Inzending Bart Goedbloed en 
Harmen van de Wal 

Informatie 

De ideeënprijsvraag 'voor een gebouw voor 
de Christelijke eredienst in het derde millen
nium' werd uitgeschreven door het Bisdom 
Rotterdam. De jury bestond uit drs.F.L. van 
Bronswijk, algemeen econoom Bisdom 
Rotterdam (voorzitter), ir.L.J. Heijdenrijk, 
architect, ir. c.F.A. Knol, architect, prof.dr. 
p.G.J. Post, liturgist, prof.ir. L.c. Röling, 
architect, drs. N.A. Zemering, kunsthistorica 
Bisdom Rotterdam (secretaris). 
Prijswinnende teams: Bart Goedbloed en 
Harmen van de Wal; Dick Pouderoyen; 
Robert Winkel, Willemijn Lofvers, 
William Veerbeek en Sebas Veldhuisen. 

Bisdom Rotterdam 
Koningin Emmaplein 3 
3016 AA Rotterdam 
tel. 010-4362888 

Het boek Een ander huis. Liturgie en kerk
architectuur in de toekomst (isbn 90-304-
088-71) is aflevering 7 van het tijdschrift 
Liturgie en Perspectief en is voor f. 35,00. 
verkrijgbaar bij uitgeverij Gooi & Sticht, 
035-5415320. 

Steunpunt prijsvragen en meervoudige 
opdrachten 
Architectuur Lokaal 
Muriël Hendrikse en José van Campen 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
tel. 020-5304000 
(vanaf 1 oktober) 

De handleiding voor prijsuitschrijvers 
Kompas is verkrijgbaar bij Architectuur 
Lokaal en kost f. 24,50 (excl. verzendkosten) 



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

De Nieuwe Spoorzone van 's-Hertogenbosch Kati Bujdosó 

Het Noordbrabants Museum in 
's-Hertogenbosch heeft op 13 
september 1997 de tentoonstel
ling La Gare - de Oude en 
Nieuwe Spoorzone van 
's-Hertogenbosch geopend. 
Sinds enkele jaren wordt er 
intensief gewerkt aan de reali
satie van de Nieuwe Spoorzone, 
een uitgestrekt gebied in de 
omgeving van het Centraal 
Station van 's-Hertogenbosch, 
waarbinnen ook een binnenste
delijke VINEX-Iocatie valt. Het 
totale project bestaat uit de 
deelgebieden La Gare, De 
Wolfs donken en Wil/emspoort. 
Kernwoorden in deze gebieden 
zijn functionele herschikking, 
herstructurering en mobiliteits
beperking, en aan beeldende 
kunst is opvallend veel 
aandacht besteed. Het nieuwe 
spoorwegstation is de spil van 
het geheel en wordt in novem
ber in gebruik genomen. 

Het NS-station van architect Rob Steenhuis is het vier
de station van de Brabantse hoofdstad sinds de stad 
in 1868 op het spoorwegennet aangesloten werd. Het 
derde station, ontworpen door Sybold van Ravesteyn, 
werd gesloopt in 1995 omdat het niet meer voldeed 
aan de huidige gebruikerseisen. Momenteel maken 
36.000 reizigers per dag gebruik van het station en de 
NS verwachten een stijging tot 50.000 binnen tien 
jaar. De gemeente heeft de vernieuwing van het sta
tion aangegrepen om het geïsoleerde gebied aan de 
westzijde van het station te betrekken bij de - over
volle - historische binnenstad ten oosten van het sta
tion. Door de binnenstad 'over het spoor te tillen' zou 
verstedelijking van het spoorzonegebied plaats kun
nen vinden en de stad als geheel een nieuwe impuls 
krijgen. 

Stationsomgeving 
Het ontwerp van Steenhuis voor een nieuw stations
gebouw omvat drie bouwvolumen die vanaf het Sta
tionsplein aan de oostzijde te zien zijn: een met rode 
baksteen bekleed bouwblok, een paviljoenachtig 
gebouwen een 20 meter hoge toren die door de lui 
fel van het paviljoen steekt. Aan deze zijde bevinden 
zich ook het nieuwe busstation en het kantoren- en 
appartementencomplex Sémaphore. Op de glazen 
wand van het paviljoen is een kunstwerk van Titia Ex 
aangebracht: 54 panelen in oranje en blauw. Op een 
ellips van neon staan 11 figuren, reizigers die met een 
dieren kop getooid zijn en bagage bij zich hebben. De 
bagage is aangeduid met geometrische figuren . Een 
reiziger is een zwerver. Hij heeft geen bagage bij zich 
maar draagt de maan op zijn rug. Doordat de bagage 
van de reizigers steeds verspringt, ontstaat een idee 
van beweging. Op het moment dat alle reizigers 
tegelijkertijd oplichten, springen er pijlen uit hun 
bagage. Die pijlen staan voor haast of agressie waar 
reizigers mee te maken hebben. 
De stationshal, op de eerste verdieping van het rode 
bouwblok, sluit aan op de Passerelle, een voetgan
gersbrug van 117 meter lang en 15 meter breed. De 
Passerelle steekt dwars door de 19de eeuwse perron
overkappingen van G.W. van Heukelom en vormt de 
schakel tussen de oost- en westzijde van het station 
die weer met het straatniveau verbonden is. Het 
gebied dat hier begint heeft de verwarrende bena
ming La Gare gekregen; verwarrend omdat het sta
tion zelf er geen deel van uitmaakt. In La Gare komen 
het nieuwe Paleis van Justitie en de kantoortoren La 

Het Spoorzone-gebied vanuit de lucht gezien 

Tour. Het appartementencomplex La Cour is inmid
dels voltooid. 

Gerechtsgebouw 
Het Paleis van Justitie - ontwerp van Charles Vanden
hove - wordt medio 1998 voltooid. Het is bestemd 
voor de gehele rechterlijke organisatie van 's-Herto
gen bosch en herbergt 16 zittingzalen en 23 enqûete
kamers. De zittingzalen - tien voor de arrondisse
mentsrechtbank en zes voor het Gerechtshof - bevin
den zich achter een glazen front dat op het binnen
hof is opgesteld. De gevels van het carrévormige com· 
plex bestaan uit een grijze betonnen plint met daar
boven een rode baksteenbekleding en de halfronde 
betonnen daken worden met zink afgewerkt. In het 
interieur komen lambrizeringen van eikenhout en 
metaal. De voor het publiek toegankelijke ruimten 
worden voorzien van hardsteen- en parketvloeren. 
Vandenhove heeft - evenals in veel van zijn andere 
projecten - ook in het Bossche Paleis van Justitie 
gestreefd naar samenwerking met kunstenaars. De 
Rijksgebouwendienst, opdrachtgever, voert een per
centageregeling voor kunstopdrachten in zijn gebou
wen uit en vulde het budget in dit geval aan uit het 
inrichtingsbudget. Voor de keuze van kunstenaars 
heeft de RGD advies gevraagd aan Chris Dercon, 
directeur van Museum Boymans Van Beuningen. Dit 
resulteerde in opdrachten aan negen kunstenaars: 
Mariene Dumas, Rob Birza, Jan Dibbets, Henri Jacobs, 
Giulio Paolini, Willem Oorebeek, Luc Tuymans, Jeff 
Wall en Ludger Gerdes. Gerdes ontwerpt de email
lambrizering in de hal van het complex en in een 
later stadium twee wandkleden voor deze hal. De 
afmetingen van alle wandkleden zullen afhankelijk 
zijn van de grootte van de ruimten. 
Elk van de 16 zittingszalen wordt voorzien van twee 
wandkleden die in hun vorm aan de betreffende 
ruimte worden aangepast. Deze wandkleden zijn ont
worpen door de andere acht kunstenaars - alle vol
strekt onbekend met de techniek van de tapijtweef
kunst. Door technische beperkingen dienen alle 
wandkleden achter elkaar in een lange strook op 
dezelfde machine te worden geweven. Daarom moe
ten alle kunstenaars dezelfde basiskleuren gebruiken 
en er rekening mee houden dat iedere verandering in 
kleurtoon in het palet van de wandkleden van alle 
kunstenaars zal doorwerken. De kleden worden in 
november 1997 bij een tapijtfabriek geweven. 
Het bijzondere kunstproject deed Dercon voorspellen 
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dat 's-Hertogenbosch behalve een nieuw gerechtsge
bouwer ook een nieuw internationaal museum bij 
krijgt met experimenteel werk van belangrijke Neder
landse en buitenlandse kunstenaars. 
Ter hoogte van het Paleis van Justitie bevindt zich het 
appartementencomplex La Cour, een ontwerp van de 
Bossche architect Gerard Derks. Dit complex is rond
om een binnenplaats gesitueerd die alleen voor 
bewoners toegankelijk is. Ook hier zijn de gevels 
bekleed met rode baksteen. De bouw van de kan
toortoren La Tour tussen het spoor en La Cour zal bin
nen afzienbare tijd van start gaan en in 1998 worden 
afgerond. 

Binnenstedelijke VINEX-Iocatie 
Naar verwachting wordt het nieuwe stat ion van 
Steenhu is in november in gebruik genomen en in mei 
volgend jaar officieel geopend. De bouwactiviteiten 
in de Nieuwe Spoorzone gaan intussen onverminderd 
door. In de Zuidelijke Spoorzone, ten westen van de 
spoorlijn en grenzend aan La Gare ligt het gebied De 
Wolfsdonken dat door de gemeente als nieuwe bin
nenstad is getypeerd. Het gebied is aangewezen als 
Vinex-Iocatie, voorbeeldplan binnen het thema Ver
nieuwde werklocaties in het kader van de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening van het Rijk . Het is het 
eerste Bossche bedrijventerrein van na de oorlog. Om 
de druk op de oude binnenstad te verlichten wordt 
dit 20 hectare grote bedrijventerrein gefaseerd her
ontwikkeld in een periode van 10 tot 12 jaar. Een 
groot deel van de hier gevestigde bedrijfsgebouwen 
is verouderd en het terrein ligt nogal geïsoleerd. 
Door de bouw van het nieuwe station met Passerelle 
wordt het gebied op de binnenstad aangesloten. 
Het Buro voor Stadsontwerp ir. S.V. Khandekar B.v. -
dat ook het stedenbouwkundig vooronderzoek voor 
La Gare verrichtte - maakte een masterplan voor het 
gebied, waarin ruim 200.000 m2 nieuwe bebouwing 
zal komen. De herstructurering houdt in dat er ont
wikkeling van een gemengd stedelijk gebied plaats 
zal vinden met een hoogwaardig woon-, werk- en 
verblijfsklimaat. Eenderde is bestemd voor winkels, 
kantoren en bedrijvigheid die aan kantoren gerela
teerd is, eenderde komt beschikbaar voor woning
bouwen hoogbouwappartementen in de vrije en 
sociale sector, en het overige gebied zal opgevuld 
worden met woningen of kantoren . De weg die 
parallel aan het spoor loopt, de Parallelweg, wordt 
verbreed en verlengd en zal tevens de hoofdontslui -

ting van het gebied worden. Aan de Parallelweg 
komen vooral nieuwe bedrijven met daarachter 
woningen. Midden in het plangebied komt een park 
met een langgerekt cascadeachtig waterbassin dat in 
een driehoekige vijver eindigt. In De Wolfsdonken 
wordt gestreefd naar hoge architectonische en ruim
telijke kwaliteiten en de mobiliteitsbeperking is een 
belangrijke aspect in dit geheel. 
In de Zuidelijke Spoorzone is een grote rol wegge
legd voor onderwijsfaciliteiten. Diverse onderwijsin
stellingen (waaronder de Hogeschool 's-Hertogen
bosch, de Kunstacademie, de Agrarische Hogeschool 
en de Streekschool) zijn er al gevestigd of zullen zich 
er vestigen . De Wolfsdonken ligt op loopafstand van 
het station. De Zuidweststructuur, een geplande ver
bindingsweg door het open polderlandschap De 
Gement tussen 's-Hertogenbosch en knooppunt 
Vught, zou bereikbaarheid per auto moeten optima li
seren, maar de aanleg en loop van deze weg zijn nog 
onzeker vanwege de protesten tegen de loop door 
het gebied. 

Nieuwe stads rand met zicht op de polder 
Het zuidelijkste gebied van de Nieuwe Spoorzone is 
het gebied Willemspoort. De zeer drukke weg die De 
Wolfsdonken van Willemspoort scheidt, is de Vlijmen
seweg. Het gedeelte ter hoogte van De Wolfsdonken 
en Willemspoort wordt alleen voor langzaam verkeer 
en openbaar vervoer toegankelijk gemaakt, waar
door deze weg gedeeltelijk zijn functie voor autover
keer verliest. eH & Partners, bureau voor stedenbouw 
en landschap heeft een (voor)ontwerp-bestemmings
plan gemaakt waarin Willemspoort de nieuwe stads
rand dient te worden. Door de aan leg van singels en 
lanen in noord-zuid richting zal het zicht op het open 
polderlandschap van De Gement bewaard blijven. In 
het gebied worden 700 à 800 gestapelde en niet
gestapelde woningen gebouwd in alle prijsklassen. 
Ook wordt er zo'n 35.000 m2 kantoor-en bedrijfs
ruimte gerealiseerd. Aantasting van het karakteristie
ke straatbeeld door autoverkeer zal zoveel mogelijk 
worden voorkomen door de bouw van veel onder
grondse parkeervoorzieningen. Nog dit jaar zal het 
ontwerp-bestemmingsplan in procedure worden 
gebracht. De bouw gaat begin 1998 van start en zal 
zo'n vijf jaar duren. Met de afronding van de bouw
werkzaamheden La Gare, De Wolfsdonken en 
Willemspoort zal de Nieuwe Spoorzone een feit zijn. 

Totaaloverzicht van de stationsomgeving met het stationsgebouw,het busstation, het Semaphoregebouw (haaks op het station) en aan de 
westzijde het Paleis van Justitie, La Tour en La Cour 
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Deel van de maquette van Willemspoort 

Deel van de maquette van De Wolfsdonken, 
met parallel aan het spoor de Parallelweg 
en als centraal onderdeel het waterbassin 

Foto's: gemeente 's-Hertogenbosch 

Informatie 

Gemeente 's-Hertogenbosch 
Bureau Communicatie 
Jesseke Helsdingen 
Markt 1 
5211 JV 's Hertogenbosch 
tel. 073-6155161 

Rijksgebouwendienst 
Ministerie VROM 
Postbus 20952 
2500 EZ Den Haag 
tel. 070-3393939 

De tentoonstelling La Gare - de Oude en 
Nieuwe Spoorzone van 's-Hertogenbosch is 
tot en met 30 november te zien in het 
Noordbrabants Museum 
Verwersstraat 41 
's-Hertogenbosch 
tel. 073-6877800 
Informatie over de tentoonstelling: 
Rick Vercauteren 
tel. 073-6877877 



Architectuurwinkel Is-Hertogen bosch Daniëlle Gorgels 

~ 

De Architectuurwinkel in 's-Hertogenbosch. Foto: BAl 

Informatie 

De Architectuurwinkel 
Nieuwstraat 
's-Hertogenbosch 
Verdere informatie: 
BAl 
Zuid Willemsvaart 117 
5211 SE 's-Hertogenbosch 
tel. 073-6141889 
fax 073-6123490 

In 1995 is het Bossche Architectuur Initiatief opge
richt. Het BAl stelt zich ten doel om bij te dragen aan 
de ruimtelijke kwaliteit van 's-Hertogenbosch en 
omgeving door een breed publiek debat te organise
ren. Iedereen heeft immers, uit eigen ervaring, opvat
tingen over de ruimtelijke inrichting, wat daar aan 
schort en hoe het beter zou kunnen . Toch wordt het 
debat over ruimtelijke kwaliteit gedomineerd door 
een selecte groep vakbroeders en -zusters. Het BAl 
wil dit doorbreken en het publiek informeren over 
ontwikkelingen in 's-Hertogenbosch en omgeving en 
reacties hierop uitlokken. 
Belangrijke vraag is hoe discussies over de ruimtelijke 
kwaliteit, die zich over het algemeen op een hoog 
abstractieniveau afspelen, toegankelijk kunnen wor
den gemaakt voor een breed publiek. Daarom is 
gekozen voor een opzet waarbij activiteiten worden 
georganiseerd door werkgroepen die voor iedereen 
toegankelijk zijn . De werkgroepen zijn georganiseerd 
rond de volgende actuele thema's: de VIN EX-locatie 
Rosmalen Noord-Empel (De Groote Wielen); de herin
richting van het vrijkomende kazerneterrein Vught; 
de herinrichting van het centrum Vught; het herge
bruik van vrijkomende grote gebouwen in 's-Herto
gen bosch en de structuurvisie van de nieuwe (herin
gedeelde) gemeente 's-Hertogenbosch. Activiteiten 
die tot nu toe zijn georganiseerd en voor de korte 
termijn op stapel staan zijn informatie- en discussie
avonden, voor publiek toegankelijke ontwerpsessies, 
tentoonstellingen, de uitgifte van een plaquette en 
een serie op de lokale televisie over architectuur. De 
activiteiten worden georganiseerd in samenwerking 
met andere organisaties die actief zijn in de stad en 
omgeving, waaronder de betrokken gemeenten. 
De activiteiten van het BAl worden tot nu toe gefi
nancierd door de gemeenten 's-Hertogenbosch en 

"-----

Vught, de 'Vrienden van het BAl' en het Stimulerings
fonds voor Architectuur. Potentiële financiers die 
door het bestuur worden benaderd zijn belangenor
ganisaties, woningcorporaties en de provincie Noord
Brabant. Sponsoring van concrete activiteiten door 
direct belanghebbenden (bijvoorbeeld individuele 
projectontwikkelaars, bouwbedrijven en makelaars) 
wordt afgewezen om (iedere schijn van) belangenver
strengeling te voorkomen. Bedrijven die een indirect 
belang hebben bij de ruimtelijke kwaliteit (bijvoor
beeld banken en andere grote werkgevers) worden 
wel benaderd als sponsor van concrete activiteiten. 
Een probleem is dat de belangrijkste financiers wèl 
activiteiten willen financieren op basis van jaarlijks op 
te stellen programma's, maar niet of nauwelijks wil
len bijdragen aan de algemene organisatiekosten. 
Daardoor kon er nog geen coördinator in dienst 
genomen worden. Dat er tot nu toe zoveel is georga
niseerd is te danken aan de inzet van een enthousias
te groep mensen die hier veel vrije tijd in steekt. De 
aanstelling van een (parttime) coördinator, die het 
bestuur en de werkgroepen ondersteunt bij de reali· 
satie van voorgenomen activiteiten, is in de toekomst 
echter noodzakelijk, wil het BAl de kwaliteit en conti· 
nuïteit van haar activiteiten kunnen garanderen. 

Architectuurwinkel geopend 
De belangstelling voor de activiteiten van het BAl is 
tot nu toe goed te noemen: ze worden druk bezocht 
en de lokale pers schenkt er regelmatig aandacht 
aan . Maar de drempel blijkt, voor anderen dan de 
vakgemeenschap, nog hoog. Gezocht is daarom naar 
een ander middel om een breed publiek te informe
ren. Dit werd gevonden in de vorm van een perma
nente tentoonstellingsruimte in een pand in het cen
trum van 's-Hertogenbosch. Het pand is zodanig ver-
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bouwd dat het kijkdOOS-effe~ dat de twee grote eta
lageruiten opleveren, is versterkt. Om exposities van 
buitenaf goed zichtbaar te maken, is de ruimte 
geheel zwart geschilderd. Met de juiste verlichting 
zijn tentoonstellingen en andere presentaties, zelfs 
wanneer de Architectuurwinkel gesloten is, goed 
zichtbaar voor het voorbijgaande publiek. Hierdoor 
wordt de nieuwsgierigheid voortdurend geprikkeld. 
In de winkel bevindt zich ee;documentatie- en infor
matiecentrum, waar bezoekers achtergrondinforma
tie over tentoonstellingen kunnen bestuderen . 
Het pand is gratis ter beschikking gesteld door het 
Bossch Medisch Centrum. Voor de inrichting is met 
succes een beroep gedaan op een aantal sponsors. 
Een banenpooler beheert de Architectuurwinkel. 

Op de Dag van de Architectuur is de Architectuurwin
kel officieus geopend met een tentoonstelling van de 
Luikse architect Charles Vandenhove. Deze tentoon
stelling was opgebouwd rond de maquette van het 
nieuwe Paleis van Justitie dat wordt gebouwd achter 
het nieuwe station van 's-Hertogenbosch (zie pagina 
10). Een werkgroep van het BAl bereidt de officiële 
openingstentoonstelling en het programma voor de 
komende periode voor. 
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft al te kennen 
gegeven gebruik te willen maken van de Architec
tuurwinkel, onder andere voor de organisatie van het 
publieke debat over haar nieuwe structuurvisie. 
Ondanks het feit dat er tot op heden nauwelijks 
ruchtbaarheid is gegeven aan de Architectuurwinkel. 
wordt die al druk bezocht. De verwachting dat de 
Architectuurwinkel een goede manier is om een 
breed publiek te informeren over de ruimtelijke ont
wikkelingen en reacties hierop uit te lokken, lijkt 
vooralsnog bewaarheid te worden. 

Adressen Overleg Lokale Architectuurcentra 

coördinatie OLA 
Architectuur Lokaal 

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

ALMERE, CASLA 
Carolien Huijzer 
Markt 110 
1354 BA Almere 
tel. 036-5386842 
fax 036-5386164 
e-mail: casla@a lmere.flnet.nl 

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

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

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

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

BREDA, gemeente 
Jan Willem Christiaansen 
Postbus 3920 
4800 DX Breda 
tel. 076-5293808 

DELFT. Toren van Oud/Delft 
Design 
Ton Voets, Martine Muller 
Van Leeuwenhoeksingel 69 
2611 AE Delft 
tel. 015-2143941 
fax 015-2 146343 

DEN BOSCH, BAl 
Marius van den Wildenberg 
Zuid Willemsvaart 117 
5211 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 
6710HKEde 
tel. 0318-680683 
fax 0318-680653 

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

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

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

GRONINGEN, CAS 
Gert ter Haar 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050-3672199 
fax 050-3672073 

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

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

HELMOND, Architectuurcafé 
Herman Mens 
Gemeente Helmond, afd RO 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
tel. 0492-587622 
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. 0229-21 9441 
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 
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De Federat ie Welstandstoezicht 
organiseert op 17 oktober haar 
jaarcongres en ledenvergade
ring in de pas gerestaureerde 
Grote Kerk te Breda. Onder de 
titel Geen Top zonder Berg zal 
worden gesproken over de rol 
van de welstand in de verande
rende ontwerpopgave. 

Informatie 

Het Jaarcongres van de Federatie Welstand
stoezicht wordt gehouden op 17 oktober 
van 9.00 tot 17.30 uur in de Grote Kerk van 
Breda en is bedoeld voor gebestuurders, 
architecten, welstandsadviseurs, monumen
tenzorgers en allen die belangstelling heb
ben voor de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving en de openbare ruimte. Deelna
me kost f. 215,00 inclusief lunch, excursie en 
publica tie. 

Informatie 

Federatie Welstandstoezicht 
Carry van Weert 
Kees van Esch 
tel. 026-4421742 
fax 026-4429404 

Geen Top zonder Berg 
De rol van w elstand in een veranderende ontwerpopgave 
Kees van Esch 

De kwaliteit van het 'gewone' bouwen 
Nederland maakt zich op voor de 21 ste eeuw: in 
publicaties, congressen, nieuwe kaarten, scenario's en 
plannen voor ambitieuze projecten wordt de ruimte
lijke inrichting van ons land voor de komende decen
nia in beeld gebracht. In de discussies gaat het daarbij 
meestal over de hoogtepunten, de dieptepunten en 
het verval. AI dat 'gewone' daartussen, de kwaliteit 
van de dagelijkse leefomgeving, krijgt daarbij nauwe
lijks aandacht. Toch bepaalt dit zogenaamde gewone 
bouwen voor het grootste deel onze gebouwde 
omgeving . Zonder deze grote categorie van het 
gewone bouwen zou het bijzondere zich niet kunnen 
manifesteren . Zonder berg bestaat er ook geen top. 
De kwaliteit van de dagelijkse omgeving en van de 
'gewone' infrastructuur van schoon water uit de 
kraan, van het gas en de riolering is in Nederland 
vanzelfsprekend. Pas als de electriciteit langdurig uit
valt, worden we ons bewust van deze vanzelfspre
kendheid van continue levering en van de onopva l
lendheid van de mensen die daar voor zorgen. Het 
lijkt er wel eens op dat deze bescheidenheid niet lan
ger als een deugd wordt gezien . Toch is het behoor
lijk uitvoeren van de beheerszaken, die een complexe 
moderne samenleving ondersteunen en de nodige 
kwaliteit bieden, onmisbaar. 
In een land waar het in het buitenland geroemde 
'poldermodel' is gebaseerd op de kwaliteit van de 

onzichtbare netwerken, instituties en overlegstructu
ren, worden de sloten op tijd geschoond, let 's lands 
grootste kruiden ier op de kleintjes en zorgen de wel· 
standscommissies ervoor dat de identiteit en de kwa
liteit van onze dorpen, steden en landschappen niet 
verloren gaat. 

Congres 17 oktober 
Rond dit thema wordt op de congresdag de publica
t ie Geen Top zonder Berg gepresenteerd. 
Een reactie op het boek zal worden gegeven door 
onder andere drs. P. Dordregter (directeur Ordening 
van de VNG), A. Duivesteijn (lid van de Tweede Kamer 
en voormalig directeur van het NAi) en mr. L.H. 
Klokhuis (directeur generaal voor de Volkshuisves
ting, ministerie van VROM). Ook zijn J. de Groot-van 
der Burg (voorzitter landelijk Contact Vrouwen 
Advies Commissies) en mr. L.c. Brinkman (di recteur 
AVBB) gevraagd om te reageren. 
Het middagprogramma omvat dan ook een aantal 
excursies, gericht op verschillende thema's in de archi· 
tectuur en stedenbouw in en om Breda. Recente, 
grootse projecten waaronder het Chassétheater krij· 
gen aandacht, maar ook kle inere projecten zoals de 
brandweerkazerne in Terheijden worden belicht. 
Andere excursiedoelen zijn de nieuwe woningbouw 
(Heksenwie l), monumenten, landgoederen en eigen· 
tijdse aanvullingen op bestaande architectuur. 



Rood, blauw, groen en zwart in het huis 
van Thorbecke 
Open Kaart, plannen voor de regio Fred Feddes 

De Nieuwe Kaart van Nederland trok opmerkelijk veel aandacht. De kaart toont hoe 
Nederland er over een jaar of tien uitziet, en maakt het daarmee gemakkelijker om 
over mogelijke en onvermijdelijke, gewenste en ongewenste ontwikkelingen te 
discussiëren. Ook voor het debat Open Kaart, plannen voor de regio op 20 juni, 
belegd door Architectuur Lokaal in samenwerking met het NAi, vormde deze kaart de 
aanleiding. Welke lessen en consequenties kan het openbaar bestuur, en in het 
bijzonder de gemeenten, trekken uit de ontwikkelingen die de Nieuwe Kaart laat 
zien? Moeten de planningsbevoegdheden anders over de verschillende 
bestuurslagen worden verdeeld? En hebben bestuurders eigenlijk wel greep op de 
werkelijke ontwikkelingen? Een verslag. 

Wat mensen op aarde doen, kan ruwweg in twee cate
gorieën worden verdeeld, zo merkte de vertaler van 
de Russische bibliotheek, Charles Timmer, ooit op. De 
ene is rommel maken, de andere proberen die rommel 
weer op te ruimen. Rommel maken gaat vanzelf, als 
bijproduct van het leven; na een goede maaltijd blijft 
een vuile vaat over. Rommel opruimen gaat niet van
zelf; het vergt gerichte inspanning en discipline. 
Dit zich herhalend patroon van rommel maken en 
opruimen, de ordening versoepelen en herstructure
ren, kenmerkt niet alleen de ruimtelijke ordening van 
een huishouden, maar ook de ruimtelijke ordening van 
een stad, dorp, regio of een heel land. En als de teke
nen niet bedriegen, wint de laatste tijd de opvatting 
aan kracht dat er te veel wordt gerommeld en dat het 
hoog tijd is voor grote gebaren. Die lossen misschien 
niet alle bestaande rommeligheid op, maar kunnen 
wel verdere verrommeling stuiten of kanaliseren. 
De enorme belangstelling voor de Nieuwe Kaart van · 
Nederland, gepresenteerd in maart, is een van die 
tekenen. Het is eigenlijk een keurige kaart, waarop 
alleen alle reeds bekende en vastgestelde plannen tot 
2005 staan (plannen voor meer dan 50 woningen en 
bedrijventerreinen groter dan 10 ha.). Initiator Joost 
Schrijnen wordt dan ook niet moe te betogen dat deze 
kaart geen doel in zichzelf is maar een middel om het 
debat over de ruimtelijke inrichting van ons land een 
nieuwe bodemplaat te geven. Wat leert de kaart ons? 
Welke consequenties moeten we eruit trekken? Die 
vragen waren ook aan de orde tijdens het debat Open 
Kaart, plannen voor de regio, met ditmaal het accent 
op de lessen en consequenties voor het lokaal bestuur. 
De Nieuwe Kaart diende als aanleiding en als 'retorisch 
middel', zoals voorzitter ale Bouman opmerkte, 'aan 
de hand waarvan we iets kunnen zeggen over de 
stand van zaken in Nederland'. 
De Nieuwe Kaart heeft de vraag opgeroepen of 
Nederland wel of niet 'vol' is. Dat is de kwestie niet, 
zei Tracy Metz tijdens het debat. 'Nederland raakt 
niet zozeer vol als wel volgestrooid. Niet alleen met 
woningen en vakantiehuisjes en bedrijvenparken en 
wegen, maar met dingetjes: schuurtjes, onduidelijke 
bobbels van zwart hoogglans plastic, voedersilo's, 
caravanstallingen, ligboxen. Dingen die niemand 
heeft bedacht of gewild, maar die het landschap als 
het ware zijn overkomen.' 
Het laatste klopt niet helemaal, want voor elk van die 
dingen is er in ieder geval één mens die het heeft 
gewild en neergezet, als bijproduct van een econo
misch of recreatief streven, en die er vermoedelijk 

tevreden mee is. Maar het effect van al die dingen 
samen op het landschap is inderdaad rommelig en 
ongewild en stemt tot collectieve ontevredenheid. Als 
er behoefte is aan een opgeruimder toekomst, dan is 
dat een collectieve behoefte, die niet noodzakelijk 
met deelbelangen samenvalt. 
Wat moet er dan geordend worden, en hoe? Anders 
dan bij de afwas, waarbij elk voorwerp terugkan naar 
zijn vertrouwde plek in de kast, verandert de inventa
ris van Nederland voortdurend. Iedere poging tot een 
ordentelijker planning vereist nieuwe benaderings
wijzen, nieuwe concepten . Waar vinden we die? En 
lukt het trouwens nog wel, zo'n groot collectief 
gebaar ten tijde van deregulering en individualisme? 
Aan deze en aanverwante vragen snuffelden de deel
nemers van Open Kaart, plannen voor de regio . Eén 
deel ervan was geordend naar de vier kleuren op de 
kaart, waterblauw, stedelijk rood, infrastructuurzwart 
en divers groen, terwijl in het andere deel de logica 
van de bestuurlijke ordening aan de orde werd 
gesteld. Voor het ene deel spraken vier journalisten 
en schrijvers, Sietse van der Hoek, Tom Maas, Tracy 
Metz en Koos van Zomeren, een column uit; in het 
andere deel discussieerden Joost Schrijnen, Vincent 
van Rossem, Ypke Gietema en Nellie Jacobs-Aarts. 
Maar het lukte nauwelijks om deze twee benaderin 
gen met elkaar in verband te brengen. De 'scheidslijn 
tussen het geneuzel en de problemen van de parle
mentaire democratie en de rest van de mensheid', 
zoals Van der Hoek het uitdrukte, werd zelden over
schreden. 
Als de waarde van het debat vooral in zijn losse eind
jes besloten ligt, dan bood Open Kaart dus waarde
volle aanzetten voor nadere overweging en vervolg
debatten. 

Blauw, rood, zwart en groen 
Blauw, rood, zwart en groen zijn op de kaart netjes te 
onderscheiden en ook in de oppervlaktetabel van het 
CBS hebben ze eigen percentages, die samen precies 
100 opleveren. Maar in de beleving en in hun functio
neren zijn ze op velerlei manieren met elkaar verbon
den, zo bleek uit de vier gesproken columns. Ze kun
nen volgens ale Bouman daarom beter worden opge
vat als op elkaar inwerkende dimensies van de ruim
telijke orde dan als gescheiden zones. 
Tom Maas betoogde dat het stedelijke rood, dat altijd 
stevigheid en structuur gaf aan de ruimtelijke inrich
ting, op drift is geraakt nu bedrijfsgebouwen en hele 
woonwijken binnen enkele decennia worden afge-
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schreven. Terwijl het de laatste jaren populair is om 
de infrastructuur te zien als nieuwe structuurver
schaffer, stelde Maas voor dat juist het groen kan zor
gen 'voor een zekere mate van orde en samenhang, 
voor een aangename compositie van de gebouwde 
omgeving'. In Den Haag heeft het rood zich geplooid 
rond de Scheveningse Bosjes, in Londen rond Hyde 
Park, in New York rond Centra I Park, en dat levert 
niet de vervelendste woon- en werkmilieus op. Ook 
voor de verdere verstedelijking van de Randstad kan 
dit recept interessant zijn: 'Geef eerst het groen struc
tuur en laat de overige gebieden eromheen vollopen 
met rood. Durf het aan om strategisch te ontwerpen 
en alleen de belangrijkste groene ankers een vaste 
plek te geven.' Het zou een omkering zijn van de hui
dige Vinex-praktijk, waarin 'groen en rood elkaar mij
den als de pest'. 
Infrastructuur beslaat slechts 3,3 procent van de 
Nederlandse oppervlakte, maar haar invloed is veel 
groter, constateerde Tracy Metz. 'Hoeveel van wat je, 
rijdend op de snelweg, om je heen ziet staat er van
wege die weg? Het antwoord is: heel veel. Een mooi 
beeld vind ik dat: een kaart van Nederland met er
over heen een net van magnetische lijnen waar alle 
ijzervijlsel weerloos omheen klit.' De randen van de 
snelweg vormen 'het meest waargenomen landschap 
van Nederland. Je zou zeggen dat deze stroken, die 
samen heel wat meer beslaan dan die miezerige 3,3 
procent, dan ook het best verzorgde landschap zou
den zijn . 'Maar dat is meestal niet zo. Vanaf de snel
weg heb je meestal zicht op een schaamstrook, een 
landschap dat is volgestrooid met 'kleine dingen die 
het land niet vullen, maar wel visuee l beslag leggen 
op de openheid van het landschap.' Overigens was 
Metz' oordeel hierover ambivalent: vanuit de auto 
ziet het er rommelig uit, maar tegelijkertijd bieden 
deze gebieden 'een gevoel van poëzie', en ze besloot 
dan ook met Simon Vestdijks lofzang op de Halfland'
lijkheid. 
Sietse van der Hoek liet zien dat het gedomesticeerde 
water van Nederland een vergelijkbare magnetische 
kracht heeft, al klit er geen economisch ijzervijlsel 
aan maar het vij lsel van de herinnering . De vaarten 
en kanalen in de voormalige veenkoloniën of de pol
ders vertellen het verhaal van een door mensenhan
den gemaakt landschap, en tot ijs geworden maakt 
het water republ ikeinse, zelfs anarchistische sensaties 
mogel ij k: 'AI schaatsend kom je op plaatsen waar je 
anders niet kunt of mag gaan' . Water verleidt tot her-

inneren en fabuleren en die kracht kan veel beter 
worden benut dan nu gebeurt. 'Graaf Nederland uit, 
vul de plassen weer, steek de ringdijken door, doe aan 
natmakerijen, graaf grachten door de Bijlmer.' 
Koos van Zomeren koos een uitgesproken individu
alistische invalshoek: 'Laten we onze aandacht nu 
bepalen tot die ene, die in het groen de stilte zoekt, 
een zekere eenzaamheid zelfs.' Die heeft het moei
lijk, want er is altijd wel bebouwing of snelweggeruis 
nabij, of een hijgende jogger op het pad die 'goede
morgen' terug wil horen. Ook wordt de eenzame 
gekweld door zijn kennis van de slechte en almaar 
verslechterende kwaliteit van het groen. Anders dan 
Van der Hoek, die kennis van de geschiedenis als een 
verrijking beschouwt, werd die ene van Van Zomeren 
bedrukt door het gevoel van onherstelbaar verlies. 

Het huis van Thorbecke 
De complexe vermenging van de vier kleuren is, zo 
betoogde Joost Schrijnen, een groot probleem voor 
het huidige planningsbeleid. Een eeuw lang zijn stad, 
land en infrastructuur als afzonderlijke ontwerpopga
ven behandeld, met elk een eigen ministerie, een 
eigen soort ontwerpers en eigen opleidingen. Dat 
werkte min of meer, maar nu kan het niet meer. Een 
snelweg, bijvoorbeeld de A4 in M idden-Delfland, kan 
niet langer uitsluitend als weg worden uitgevoerd, ze 
is tegelijkertijd snelweg, landschap en deel van de 
stad, en ze kan er alleen komen als de drie disciplines 
innig samenwerken. Dat zijn de drie disciplines niet 
gewend. De vertrouwde sectorale werkwijze stokt en 
er is nog geen andere, op de huidige opgave toege
sneden aanpak voor in de plaats gekomen. En intus
sen verrommelt het land met allerhande losse, inci
dentele ingrepen waarover op een te laag bestuurlijk 
schaalniveau wordt beslist. 

. Formeel zijn de overheden nog altijd de hoeders van 
het collectieve belang in de ruimtelijke planning. En 
het stelsel van openbaar bestuur, het 'huis van Thor
becke' met zijn drie bestuurslagen, kan ook nog altijd 
goed werken, zo betoogde Ypke Gietema. 'In poten
tie kan bestuurlijk Nederland het karwei aan.' Als het 
toch stagneert, ligt eerder een inhoudel ijke oplos
sing, het formuleren van een aansprekende visie, 
voor de hand dan wijziging van de bestuursvorm. 
Ook Nell ie Jacobs vond bestuurlijke herstructuring 
niet nod ig. Zij zocht de oplossing in overleg en het 
verplaatsen van 'nèt iets meer bevoegdheden van 
lokaal naar provinciaal of gewestelijk niveau'. 
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Thorbecke's huis staat dus nog altijd overeind, maar 
intussen waren er andere krachten rond, zo werd dui
delijk uit de woorden van Jacobs en Schrijnen. Voor 
het dagelijkse leven van veel burgers worden 
bestuurlijke grenzen steeds minder belangrijk, aldus 
Schrijnen, en ook bestuurders moeten daarvan de 
consequenties trekken. Ze moeten, net als steden
bouwkundigen, 'proberen door grenzen heen te den
ken', onderling communiceren, zich bij ieder ruimte
lijk plan afvragen: 'Weet mijn buurman dit?' Tja, 
reageerde Jacobs, dat wordt met 'regioraden', 'net
werksturing' en 'gebiedsgericht beleid' al in praktijk 
gebracht, 'maar de garantie dat het goed gaat duurt 
één week'. Als gedeputeerde in Noord-Brabant pro
beerde zij een aantal gemeenten en andere betrok
ken instanties bijeen te houden bij het opstellen van 
een regionaal structuurplan, compleet met 'strategi
sche projecten'. Dat ging goed tot het moment waar
op de gemeenten zich moesten verplichten aan een 
uitvoeringsparagraaf en financiële afspraken. 'Toen 
zei een aantal gemeenten: dat willen wij niet, we wil
len vrijwilligheid als basis houden.' 
Er is dus een soort individualisering of particularise
ring van afzonderlijke overheden waar te nemen, 
waarbij ze zich onderling bijna als marktpartijen 
opstellen. Gemeenten zien weliswaar het belang in 
van samenwerking op boven lokale schaal, maar in de 
praktijk bestaat hun bereidheid toch vooral zolang de 
samenwerking voor de eigen gemeente lucratief en 
vrijblijvend is. Ondertussen houden ze elkaar als con
currenten in de gaten. Sturing of coördinatie van 
bovenaf, bijvoorbeeld door de provincie, wordt al 
gauw als een belemmering voor de eigen ambities 
gezien . De provincies, op hun beurt, durven het niet 
goed aan om krachtdadiger op te treden, zoals 
Jacobs aan den lijve ondervond toen ze als gedepu
teerde werd weggestuurd. 

Richtingenstrijd 
Op dit punt aangekomen konden ruwweg twee rich
tingen worden ingeslagen, die Bouman de optimisti
sche en de pessimistische noemde. Collectieve plan
ning op de juiste schaalniveaus is nodig, betoogde 
optimist Schrijnen, en dus moet worden gezocht naar 
middelen om haar ook mogelijk te maken. Dat die 
opgave lastig is, betekent niet dat ze op voorhand 
mag worden opgegeven. 
Onzin, illusies, riposteerde pessimist Vincent van Ros
sem. Er wordt vaak gezegd dat Nederland een tradi-

tie heeft in georganiseerde stedelijke groei, maar dat 
is niet zo, betoogde hij. De twintigste eeuw heeft wel 
een groot aantal ruimtelijke plannen en structuur
schema's opgeleverd, elk met een mooie kaart erbij, 
maar dat waren 'misleidende kaarten, die niets met 
de realiteit te maken hebben'. De realiteit is dat de 
verstedelijking almaar als een schimmel over de pol
derstructuren is voortgekropen. Ook de heilzame 
werking die Schrijnen van de Nieuwe Kaart verwacht, 
is illusionair, waarschuwde Van Rossem. Het soort 
planning dat Schrijnen beoogt, kan alleen met harde 
hand een kans krijgen, bijvoorbeeld door het steden
bouwkundig beleid weg te halen bij de gemeenten. 
En zolang het bestuurlijke systeem blijft zoals het is, 
met de gemeenten als basis van de democratie, zal 
dat niet gebeuren. Van Rossem suggereerde een 
betere oplossing voor de toekomstige ruimtelijke ont
wikkeling van Nederland: 'Gewoon niet al te veel zor
gen over maken.' 
De richtingenstrijd kon in een middag niet beslecht 
worden, maar op de valreep wees mevrouw Pee re
boom, burgemeester van Strijen in de Hoeksewaard, 
vanuit de zaal een derde weg. De Hoeksewaard telt zes 
gemeenten die alle de hete adem van Rotterdam in 
hun nek voelen. Ze wilden geen willoos slachtoffer van 
de voortgaande verstedelijking worden en besloten 
hun gezamenlijke ontwikkeling zelf te regisseren. Hier 
blijkt intergemeentelijke samenwerking wel degelijk 
vruchtbaar te kunnen zijn. 'Het was voor ons een 'ge
luk' dat de bedreiging heel groot is', aldus Peereboom. 
En daarmee was het debat toch nog rond. Aan het 
begin had Ole Bouman eraan herinnerd dat verdedi
ging eeuwenlang de primaire drijfveer van de ruimte
lijke planning in Nederland is geweest. Of het nu vij
andige legers waren of het eeuwige water, een 
gemeenschappelijke vijand vergemakkelijkte de con
sensus over ingrijpende projecten. De huidige plan
nen hebben volgens Bouman veel meer een aanval
lend karakter, en daarmee verlaten de planners ver
trouwd terrein. De daadkracht keert op slag terug als 
er weer iets te verdedigen valt: de Hoeksewaard 
tegen grootstedelijke overrompeling of, zoals het 
kabinet-Kok het voorstelt, de Nederland Distributie
land tegen het spook van de Jutlandisering. Het is dan 
ook jammer dat niemand tijdens het debat het verlos
sende woord sprak, waarmee het geschil tussen opti
en pessimisten in één klap voorbij kan zijn: zeespiegel
rijzing. Voor alle ordenende, bestuurlijke en vormge
vende disciplines kan een mooie toekomst gloren. 
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Informatie 

Aan het debat Open kaart, plannen voor de 
regio op 20 juni 1997 namen deel: 
DIe Bouman, hoofdredacteur Archis 
(voorzitter) 
Ypke Gietema, vm. wethouder gemeente 
Groningen 
Sietse van der Hoek, redacteur de 
Volkskrant 
Nellie Jacobs-Aarts, wnd. burgemeester 
gemeente Mierlo, vm. lid Gedeputeerde 
Staten provincie Noord-Brabant 
Tom Maas, redacteur Cobouw 
Tracy Metz, redacteur NRC Handelsblad 
Vincent van Rossem, architectuurhistoricus 
Joost Schrijnen, voorzitter BNS en initiator 
van De Nieuwe Kaart van Nederland 
Koos van Zomeren, schrijver 

Architectuur Lokaal stelde bij dit debat een 
reader samen met daarin artikelen uit ont
werpersvakbladen, bestuurlijke periodie
ken, bouwbladen en dagbladen, onder
scheiden in vier rubrieken: de Nieuwe Kaart 
van Nederland (wat staat er op en hoe is 
erop gereageerd); voorbeelden van slechte 
afstemming (over problemen die ontstaan 
wanneer gemeenten hun plannen niet met 
elkaar kortsluiten); de bestuurlijke kant van 
de zaak (weergave van discussies over de rol 
van verschillende bestuurslagen in de ruim
telijke ordening), en voobeelden van (plei
dooien voor) regionale planning. De reader 
kan worden opgevraagd door overmaking 
van f. 12,50 op postbankrekening 5510706, 
t.n.v. Architectuur Lokaal Amsterdam, o.v.v. 
'Publicatie Open Kaart' 

De bijdrage van Tom Maas aan het debat 
Open Kaart is op 23 juni gepubliceerd in 
Cobouw. 



De cultuur van de Hollandse badplaats 
architectuur en vormgeving 
José van Campen en Ineke van Ginneke 

Met de zomer nog in gedachten weet ieder dat strand en zee een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen. 
Toch associëren maar weinig mensen de architectuur en vormgeving van de Hollandse badplaatsen met een gevoel 
van welbehagen en visueel genot. De cultuur van de Hollandse badplaatsen -of liever gezegd het verdwijnen van die 
cultuur- is het thema van een project dat Architectuur Lokaal in samenwerking met het Vormgevingsinstituut en de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland voorbereidt. In het project wordt bezien op welke wijze 
architectuur en vormgeving een bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke economische, ruimtelijke en culturele 
ontwikkeling van de Hollandse kust. Doel van het project is om de gemeenten een inhoudelijke stimulans te bieden 
bij de ontwikkeling van hun plannen ten aanzien van de sfeer, de uiterlijke verschijningsvorm, de ruimtelijke 
kwaliteiten en het gebruik van hun badplaatsen. 
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Beeldanalyse van Tom Frantzen, één van de bij het project betrokken ontwerpers 

In de komkommertijd doken de media dankbaar op 
de strijd om de badgast tussen ijmuiden en Zand
voort. Promotieteams met emmertjes zand en ligstoe
len in de regen voor het Amsterdamse Centraal Sta
tion. De hittegolf daarna gaf natuurl ijk nog veel 
meer aanleiding voor nieuws over zand, zon en zee. 
Toch is de teneur van alle publiciteit niet zo zonnig. 
Zorgen aan zee was de veelzeggende kop boven een 
paginagroot artikel in de Volkskrant. De kust is niet 
meer zo in trek, vooral het verblijfstoerisme neemt af. 
In het actieplan Zee van Cultuur signaleren het 
Nederlands Bureau voor Toerisme en de Stichting Toe
ri sme & Recreatie AVN dat de Nederlandse kust 
'marktaandeel' verliest. De concurrentie met andere 
kusten neemt toe (Oostzee, België) en bovendien is 
het echte dagenlange zonnebad door de dunne 
ozonlaag niet populair meer. In het actieplan wordt 
onder meer gesteld dat 'de traditionele productcom
binatie zon-zee-strand steeds meer tekort zal schieten 
als niet wordt geïnvesteerd in seizoensverlenging en 
productvernieuwing' . Veel kustgemeenten zijn daar
om in de weer met het strandbeleid en de inrichting 
van de boulevard . De nota over het strandbeleid van 
de gemeente Den Haag kreeg deze zomer uitvoerige 
aandacht in de pers, maar ook Noordwijk, Zandvoort, 
Hoek van Holland, Katwijk, Schouwen-Duiveland en 
veel andere kustgemeenten timmeren aan de weg. 
Een belangrijk punt daarbij is de vraag waarin de Hol
landse kust zich onderscheidt van andere kusten, wat 
eigenlijk de kwaliteit van onze badplaatsen is en op 
welke wijze deze kan worden versterkt. 

De Hollandse kust 
De onderstaande karakteristieken van de Hollandse 
kust zijn afkomstig uit het essay Badplaatsen, over de 
vormgeving van recreatieoorden langs de Nederland
se kust van de landschapsarchitecten Veenenbos en 
Bosch, geschreven in opdracht van het Vormgevings
instituut in december 1996. 
De Hollandse kust wordt gekenmerkt door langge-
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rekte brede zandstranden langs een hoge, meestal als 
zandlichaam uitgevoerde zeereep. De duinen zijn 
onlosmakelijk verbonden met de beleving van de Hol· 
landse kust. Veel badplaatsen zijn voormalige vissers
dorpen, ook zijn er satellieten van meer landwaarts 
gelegen dorpen. Om op mooie dagen alle auto's van 
de strandbezoekers te herbergen zijn her en der aan 
zee immense parkeervlaktes aangelegd. Zeer Neder
lands zijn ook de fietspaden; op veel plaatsen kan 
men de kust alleen door de duinen bereiken. 
Doordat er langs de hele kust strand is, is de recreatie 
erg verspreid. Nederland kent globaa l 300 kilometer 
zandstrand. De grote strandlengte lijkt er mede voor 
te hebben gezorgd dat zich relatief veel, doch 
bescheiden kustplaatsen hebben gevormd. De Hol
landse kust wordt bovendien gekenmerkt door dag
bezoek. Het grootste deel van de bevolking woont 
vlak bij zee. Op mooie dagen trekt men en masse 
naar het strand, om 's avonds weer naa r huis terug te 
keren. Veel kustplaatsen hebben dan ook het karak
ter van familiebadplaatsen, met een bescheiden aan
bod van voorzien ingen. 
De kustplaatsen zijn sterk bepaald door de Tweede 
Wereldoorlog . Ten tijde van de Duitse overheersing is 
een groot deel van de gebouwen langs de kust afge
broken om plaats te maken voor de Atlantikwall, 
waarvan de bunkers nu nog in de duinen te vinden 
zijn . In praktisch alle Hollandse kustplaatsen wordt de 
bebouwing daarom nu gedomineerd door wederop
bouwarchitectuur. In het verlengde hiervan ligt de 
alledaagse inrichting van de openbare ruimte. Veel 
boulevards zijn nog bestraat met grijze 30x30 tegels, 
op de trotto irs staan standaard houten banken met 
betonnen poten en gewone straatlantaarns. De 
Noordzee kan geweld ig tekeer gaan zodat er regel
matig stukken kust afslaan. De dreiging van de zee 
lijkt een duurdere inrichting van de omgeving van de 
zeereep in de weg te staan, immers deze kan morgen 
door de golven worden verslonden. Het onstuimige 
karakter van de zee is er ook debet aan dat het eerste 



(zee) strandopgang met paviljoens in Egmond aan Zee 

deel van de duinen alsook de kustplaatsen door zou
te wind praktisch zonder bomen zijn . 
Om verstuiving van de zeereep door betreding te 
voorkomen is deze in de meeste gevallen omheind 
door prikkeldraad . Via in de omheining aangebrachte 
strandopgangen wordt het strand bereikt. Soms is de 
helling van de zeereep zo steil en het zand zo rul dat 
een houten trap is aangelegd. Een andere keer is het 
pad diagonaal over de helling geprojecteerd . Onder
aan liggen houten vlonders danwel betonplaten. Het 
strand ligt een stuk lager dan de zeereep. De strand
opgang met los zand nodigt niet uit tot veel heen en 
weer geloop, eenmaal beneden blijft men vaak bene
den . 
Het strandpaviljoen op palen drukt op sublieme wijze 
verschillende karakteristieken van de Hollandse kust 
uit. Het paviljoen, meestal naast de strandopgang 
gesitueerd, vangt zowel klanten van boven als van 
beneden. Omdat de zee 's winters flink tekeer kan 
gaan worden de paviljoens in het najaar afgebroken 
om in het voorjaar weer te worden opgebouwd. 
Naast het strandpaviljoen kent de kust nog meer tij
delijke bouwsels; op sommige plaatsen worden langs 
de zeereep 's zomers lange rijen houten vakantiehuis
jes geplaatst. Toiletten, reddingsbrigades, zeil- en 
surfscholen vinden steeds meer onderdak in contai
ners. 
Wellicht het meest kenmerkend voor de Hollandse 
kust is het praktisch on doorbroken brede zandstrand . 
Is bij andere kusten de boulevard de plek om te wan
delen, in Nederland is het strand de plaats om de 
benen te strekken. Daar de Hollandse kust licht naar 
binnen kromt is het mogelijk bij helder weer heel ver 
te kijken, bijvoorbeeld van Ijmuiden naar Katwijk. 
Tot zover het essay van Veenenbosch en Bosch. 

De cultuur van de Hollandse badplaats 
'Laat de kust met rust' staat er op posters die inwo
ners van Valkenburg (bij Katwijk) voor het raam heb
ben gehangen. Wat daarmee precies wordt bedoel 

was in het voorbijgaan niet te lezen, maar de intentie 
is duidelijk. Grote projecten, ingrijpende veranderin
gen of wilde plannen lijken deze burgers niet 
gewenst. Het actieplan van het Nederlands Bureau 
voor Toerisme en de Stichting Toerisme & Recreatie 
AVN wijst er echter op dat rust langs de kust weleens 
fatale gevolgen kan hebben. In het project De cultuur 
van de Hollandse badplaatsen wordt daarom aan ver-

. schillende ontwerpers (drie landschapsarch itecten, 
drie architecten en drie produktontwerpers) 
gevraagd om ideeën te ontwikkelen over de toe
komst van de Hollandse badplaats en deze te visuali
seren. Het gaat hierbij om het schetsen van nieuwe 
concepten met realiteitswaarde: dat zijn geen lucht
kastelen maar ook geen direct uitvoerbare ontwer
pen . Deze nieuwe beelden vormen het uitgangspunt 
voor een discussie over de kwaliteit van de Hollandse 
badplaatsen die mogelijk wordt voortgezet met 
enkele voorbeeldprojecten . Het vinden van financiers 
daarvoor moet mogelijk zijn, het actieplan Zee van 
Cultuur eindigt met immers met een pleidooi voor 
investeringen van de sector zelf, geflankeerd door 
een forse financiële injectie door de Rijksoverheid. 
Waarom zou Nederland deze regio niet een impuls 
kunnen geven met een instrument vergelijkbaar met 
de Duitse Bauausstellung, waarbij een groot aantal 
vernieuwende projecten wordt gerealiseerd met het 
doel de gehele regio een gezonde toekomst te bie
den? 

Literatuur 
Zorgen aan Zee, Rob Gollin, de Volkskrant 26 juli 1997. 
Zee van Cultuur, Actieplan kwaliteitsverbetering toe
ristisch produkt kust en cultuur/steden, Nederlands 
Bureau voor Toerisme en de Stichting Toerisme & 
Recreatie AVN, 1997. 
Badplaatsen, over de vormgeving langs de Neder
landse kust, Veenenbos en Bosch, 1996, in opdracht 
van het Vormgevingsinstituut. 
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(straat) inrichting van de openbare ruimte 
in Egmond aan Zee 

Het ontwerp-proces is te volgen op de site 
van Architectuur Lokaal: 
http://www.arch-Iokaal.nl 
(internet en Gem Net) 
en op de site van het Vormgevingsinstituut: 
http://www.design-inst.nllbadplaatsen 

Informatie 

In het kader van het project De cultuur van 
de Hollandse badplaats wordt op 31 okto
ber een conferentie georganiseerd voor I 
bestuurders en ambtenaren uit de (Holland
se) badplaatsen en vertegenwoordigers van 
de sector toerisme en recreatie . Tijdens deze 
conferentie worden de schetsontwerpen 
van de landschapsarchitecten, architecten 
en productontwerpers besproken. Mogelijk 
zullen daarna enkele voorbeeldprojecten 
worden gestart. 
Het project wordt georganiseerd door het 
Vormgevinginstituut en Architectuur Lokaal 
in samenwerking met de provincies Noord
Holland, Zuid-Holland en Zeeland. 
Het project werd mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van bovengenoemde 
provincies, de stichting Toerisme & Recreatie 
AVN en de Mondriaanstichting. 

Informatie over het project: 
Architectuur Lokaal 
José van Campen 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
tel. 020-5304000 
(vanaf 1 oktober) 

Vormgevingsinstituut 
Ineke van Ginneke 
Keizersgracht 609 
101705 Amsterdam 
tel. 020-5516500 



Stichting Springplank jonge ontwerpers gaat jong 
ontwerptalent concrete opdrachten bieden Roger Kempe 

Informatie 

Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
tel. 020-5304000 
(vanaf 1 oktober) 

In de dagelijkse praktijk van ontwikkelen en bouwen 
speelt de keuze van de ontwerper een belangrijke 
rol. Immers, elk project en iedere opgave vereist spe
cifieke kwaliteiten van de ontwerper. Om risico's te 
vermijden kiezen opdrachtgevers vaak voor gerenom
meerde ontwerpers die zich in de praktijk bewezen 
hebben. Hierdoor duiken de namen van gevestigde 
ontwerpers steeds weer op en komt jong ta lent moei
lijk aan de slag. Zo lang opdrachtgevers aarzelen om 
te werken met onervaren ontwerpers blijft deze vici
euze cirkel voor de startende ontwerper bestaan. 
Archiprix, Europan, Prix de Rome en de Eo-Wijers 
stichting presenteren ambitieuze jonge talentvolle 
ontwerpers die vaak nog niet de kans kregen om een 
project te realiseren. 

Om daar iets aan te veranderen, wordt in oktober de 
stichting Springplank jonge ontwerpers opgericht. 
Deze st ichting moet een platform worden voor aan
komende, veelbelovende ontwerpers. Via directe ont
werp-opdrachten krijgen architecten, stedenbouw
kundigen en landschapsarchitecten de kans een pro
ject te realiseren. Bovendien kunnen zij zich persoon
lijk en vakmatig verder ontwikkelen, kennis en erva
ring opdoen, diverse contacten leggen en hun talen
ten tonen . Daarmee vergroot de ontwerper zijn 
naamsbekendheid en verbeteren zijn kansen voor 
een verdere loopbaan. De stichting doet haar naam 
eer aan: zij is een springplank voor een perspectief
voIle toekomst van jonge ontwerpers. 

Dit initiatief onderscheidt zich op een aantal punten 
nadrukkelijk van reeds bestaande. Zo stelt de stich
ting het directe opdrachtgeverschap en de relatie tus
sen opdrachtgever en ontwerper centraal, en vindt er 
geen selectie van ontwerpers plaats via meervoudige 
opdrachten of ontwerpwedstrijden . Tevens gaat het 
om concrete, haalbare opgaven en niet om ideeën
prijsvragen of haalbaarheidsstudies. In het verlengde 
ligt de aandacht voor de uitvoering: de ontwerpers 
realiseren hun plan ook daadwerkelijk en zij dragen 
tevens alle verantwoordelijkheden van schetsontwerp 
tot en met directievoering. 

De basis van de stichting zal worden gevormd door 
ontwikkelende bouwers en corporaties, eventueel 
aangevuld met gelijkgestemde ontwikkelaars en 
beleggers. De opdrachtgevers committeren zich aan 
de spelregels van de stichting en verplichten zich om 
minimaal één opgave per jaar in te brengen. Er wordt 
een draaiboek opgesteld waarin ondermeer wordt 
vastgelegd aan welke criteria de opgaven moeten 
voldoen en hoe het ontwerptraject moet verlopen. 
De stichting stelt de kaders en begeleidt het proces; 
zij is intermediair, maar intervenieert zo weinig 
mogelijk: de feitelijke invulling van het ontwerp- en 
uitvoeringsproces wordt overgelaten aan opdrachtge
vers en ontwerpers. Ontwerpers die voor een 
opdracht in aanmerking kunnen komen, zijn in princi
pe reeds geselecteerd via een bestaande prijsvraag of 
ontwerpwedstrijd . Het zijn uitsluitend genomineer
den, winnaars of eervolle vermeldingen van bijvoor
beeld Archiprix en Europan. De stichting heeft daar
mee de garantie dat de selectie al door deskundigen 
is verricht, en hoeft zich dus niet te bu igen over aller-

lei ingewikkelde en tijdrovende vraagstukken als 
deelname-regels en jurering. Bovendien hoeven ont
werpers niet nogmaals aan een wedstrijd deel te 
nemen, wat veel tijd en geld scheelt. Eenmaal opge
nomen in het bestand van de stichting, kunnen zij 
voor een periode van twee jaar in aanmerking komen 
voor opdrachten die door de opdrachtgevers worden 
ingebracht. Opdrachtgevers kunnen zelf, in overleg 
met de adviescommissie van stichting Springplank, 
een ontwerper selecteren. 

Aangezien de ontwerpers nog weinig praktijkerva
ring hebben, is een goede begeleiding essentieel. Fei
tel ijk raakt dit de kern van de taken van de stichting: 
niet alleen helpt zij ta lent aan concrete opdrachten, 
maar tegelijkertijd zorgt zij er voor dat de ontwerper 
in staat wordt gesteld om het project tot een goed 
einde te brengen. Daartoe zal een onafhankelijke 
adviescommissie het gehele ontwikkelingstraject 
begeleiden: vanaf de projectinbreng 
(geschiktheid/haalbaarheid), via de ontwerperselec
tie, tot het definitieve ontwerp en de uiteindelijke 
uitvoering. Tevens worden de jonge ontwerpers in 
het ontwerpproces zo nodig bijgestaan door een 
begeleidend architect die de uitvoerbaarheid en reali
teitswaarde van het ontwerp in het oog houdt en 
eventueel de benodigde facilitaire ondersteuning. 

Er is bewust voor gekozen om de eerste twee jaar als 
opstartfase te beschouwen. Daarbij is in principe uit
gegaan van een besloten club van opdrachtgevers. 
Een twintigtal opdrachtgevers is reeds benaderd voor 
deelname en zal, samen met een aantal architectuur
instituties (1), de basis van de Stichting gaan vormen. 
Aangezien de stichting tot doel heeft om ontwerpers 
op een professionele manier aan opdrachten te hel
pen, kan een interessante opdracht, incidenteel en 
onder voorwaarden, ook door niet aangesloten par
tijen worden ingebracht. Pas na de opstartfase wordt 
bezien of uitbreiding met meer opdrachtgevers wen
selijk en mogelijk is. Aangezien niet al het ontwerpta
Ient deelneemt aan genoemde wedstrijden, wordt na 
de opstartfase eveneens bekeken op welke wijze zij 
alsnog voor opdrachten in aanmerking kunnen 
komen . 

De eerste reacties van opdrachtgevers en architec
tuurinstellingen op het initiatief zijn dermate positief 
dat besloten is om een oprichtingsbijeenkomst te 
organiseren op 23 oktober a.s. Met het ondertekenen 
van een stichtingsprotocol zullen de eerste opdracht
gevers zich op die dag aan de stichting verbinden. 
Vanaf dat moment wordt de stichting operationeel 
en kunnen de eerste opdrachten worden verstrekt. 
Vanuit het secretariaat dat naar alle waarschijnlijk
heid bij Architectuur Lokaal wordt ondergebracht, 
worden de activiteiten van de stichting gecoördi
neerd en ondersteund. De eerste resultaten, zowel 
ontwerpen als gerealiseerd werk, worden te zijner 
tijd in een publicatie opgenomen. 

noot: 
1 Betreft in eerste instantie Stichting Archiprix, Architectuur Lokaal 
en Stichting Europan Nederland. 



Sjoerd Betten, Gebouw voor Bergsport, Archiprix 1997. Archiprix presenteert jaarlijks de beste studentenplannen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van 
de hogere Nederlandse Ontwerpopleidingen. De geschiedenis van Archiprix leert dat talent in de studie zich vaak voortzet in de praktijk. 

Appartementengebouw op het Zaaneiland, een gerealiseerd Europan-project van MacCreanor Lavington Architecten, Rotterdam. Foto: Anne Bousema. 
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Nu de overheid zich heeft 
teruggetrokken en de verhou
dingen in het onderwijsveld 
veranderen heeft de gemeente, 
als houder van het cultureel 
erfgoed, een belangrijke taak 
bij het bewaken van de kwali
teit van onderwijsgebouwen en 
van de gebouwde omgeving in 
het algemeen. Ter inleiding van 
de excursies naar schoolgebou
wen die in deze krant worden 
aangekondigd gaat Marion 
Kniep in op het belang van 
opdrachtgeverschap met oog 
voor de betekenis van het 
schoolgebouw. 

Informatie 

Beide publicaties zijn bestemd voor school
besturen en gemeenten die het voornemen 
hebben een school te bouwen, te verbou
wen of te renoveren en zijn te bestellen bij 
het secretariaat van Staro waar tevens meer 
informatie over het scholenbouwproces en 
de architectenkeuze beschikbaar is. 

BNA/Staro 
Cora Dierx 
Keizersgracht 321 
1016 EE Amsterdam 
tel. 020-5553666 
fax 020-5553699 

De betekenis van een schoolgebouw 
Marion Kniep 

Een schoolgebouw met vele functies: het Albeda College, Kop van Zuid, Rotterdam; architect: Kruisheer Elffers b.v. Foto: R. Leenheer 

Schoolgebouwen hebben een grote betekenis voor 
de buurt of wijk waarin zij staan. De identiteit van 
een buurt of wijk blijkt historisch gezien te worden 
bepaald door de (semi-)openbare gebouwen en de 
ruimte daaromheen. Vroeger werden wijken dan ook 
vaak vormgegeven in combinatie met de school. 
Maar door de jaren heen zijn wijk en school uit elkaar 
gegroeid, wat ten koste ging van de stedenbouwkun
dige samenhang. Momenteel wordt weer gepleit 
voor een sterkere integratie van de school in de wijk. 
Een onderwijsgebouw is immers één van de weinige 
(semi-)openbare gebouwen die nog op microniveau 
worden gerealiseerd en kan in hoge mate de kwali
teit van de stedenbouwkundige ruimte bepalen. 
Alleen al door de maat van het gebouwen de schaal 
van de open ruimte voor speel- en pauzeplaatsen kan 
de school in vorm en functie bijdragen aan de identi
teit van buurt of wijk. 
Deze ontwikkeling wordt versterkt nu gemeenten 
sinds begin dit jaar verantwoordelijk zijn voor de 
gebouwen voor het lager en voortgezet onderwijs. 
De gedachte daarachter is dat gemeenten veel beter 
in staat zijn een op de plaatselijke situatie toegesne
den huisvestingsbeleid te voeren. Dit zal moeten lei
den tot een efficiënter gebruik van de onderwijsge
bouwen en minder leegstand. Aangezien de budget
ten beperkt zijn, zoeken veel gemeenten naar moge
lijkheden om de financiële middelen zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. Door in schoolgebouwen ook 
andere gemeenschappelijke voorzieningen onder te 
brengen wordt optimaal gebruik gemaakt van het 
gebouw. Zo kunnen scholen een functie in de buurt 
of wijk vervullen als ontmoetingsplaats en huisvesting 
van wijkactiviteiten. Mede hierdoor draagt het 
gebouw ook buiten schooltijd bij aan de levendigheid 
en leefbaarheid van de wijk. 

Het opdrachtgeverschap 
Bij de excursies die in november worden georgani
seerd langs oude en recent gerealiseerde schoolge
bouwen (zie pag. 2) zal naast de bovengenoemde the
ma's als decentralisatie, multifunctionaliteit en steden
bouwkundige inpassing ook het opdrachtgeverschap 
aan de orde komen. Ook al is de verantwoordelijkheid 
voor de onderwijsgebouwen overgeheveld naar de 
gemeenten, bij nieuw- of verbouw van de school is 
het bevoegd gezag, tenzij anders afgesproken, bouw
heer. Dit is in het algemeen het schoolbestuur of de 
gemeente als bevoegd gezag van de openbare scho
len. Het opdrachtgeverschap is een zeer complexe 

taak. Men draagt de verantwoordelijkheid voor een 
langdurig project waarmee veel geld is gemoeid en 
waarvan men het resultaat niet van tevoren kan erva
ren. Huidige en toekomstige leerlingen, leerkrachten 
en ondersteunend personeel dienen erin te werken, te 
onderwijzen en in onderwezen te worden. Aan de 
wensen van al deze gebruikers dient het schoolge
bouw te voldoen. Voor iedere schoolsoort en ieder 
onderwijssysteem zijn de behoeften ten aanzien van 
het gebouw anders en zo is elk schoolgebouw uniek. 
Bij de vertaling van de wensen en behoeften van de 
toekomstige gebruikers én omwonenden naar een 
passende, eigen school zal de opdrachtgever zich in 
het algemeen laten bijstaan door een deskundig 
architect. Bij de Stichting Architecten Research Onder
wijsgebouwen Staro, zijn 69 architectenbureaus aan
gesloten die allen actief zijn op het gebied van scho
lenbouw. De Staro houdt zich bezig met het bevorde
ren van de kwaliteit en doelmatigheid van onderwijs
gebouwen. Zij beoogt daarmee onder andere het 
onderwijsveld bewust te maken van de belangrijke 
rol die de architect vervult bij het realiseren van 
gebouwen waarin optimaal onderwijs kan worden 
gegeven én die in architectonische en stedenbouw
kundige zin een verrijking zijn van de gebouwde 
omgeving. Om de architectonische kwaliteit van het 
onderwijsgebouw te vergroten doet de Staro onder
zoek naar de mogelijkheden hiertoe en stimuleert zij 
de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de aan
gesloten bureaus. De Staro heeft ook een belangrijke 
taak bij het informeren van schoolbesturen over het 
scholenbouwproces in het algemeen en het opdracht
geverschap in het bijzonder. In dit kader is de video 
Schoolgebouwen in beeld - architectuur in opdracht 
vervaardigd. De videofilm laat zien hoe binnen het 
budget een functioneel, passend en mooi schoolge
bouw tot stand kan worden gebracht waarin leer
krachten en leerlingen met plezier kennis overdragen 
en opnemen. De video toont hoe wezenlijk de archi
tectuur van een onderwijsgebouw is en hoe de kan
sen bij een bouwproces optimaal kunnen worden 
benut. Om opdrachtgevers behulpzaam te zijn bij het 
kiezen van een architect is vorig jaar het boek Visies 
op schoolgebouwen - gebruikers en ontwerpers in 
beeld uitgebracht. Dit boek geeft een beeld van het 
werk van het merendeel van de bij de Staro aangeslo
ten architectenbureaus. Zij tonen op welke wijze bij 
het ontwerpen van een school wordt uitgegaan van 
de wensen van de toekomstige gebruiker, de visie van 
de school en de aard van het onderwijs. 
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Het ontstaan van een kunstopdracht 
De school als opdrachtgever Gab; Prechtl 

In het juninummer van Architectuur Lokaal is aandacht besteed aan de nieuwe regeling 
die kunstopdrachten bij scholen mogelijk maakt. Maar hoe wordt nu een opdracht gebo
ren, hoe werkt dat in de praktijk? Hoewel dat bij elke opdracht op een volstrekt eigen 
manier verloopt, illustreert Gabi Prechtl, met de kunstopdracht bij de basisschool De 
Klimop in Reusel als voorbeeld, hoe dit in zijn werk kan gaan. 

De praktijk leert dat veel scholen en gemeenten 
belangstelling tonen voor een kunstopdracht bij hun 
school en zich melden bij Kunst en Bedrijf voor advi
sering en begeleiding. Men is blij met een ter zake 
kundig advies omdat het ontwikkelen van een kun
stopdracht voor de meesten de eerste keer is. Tevens 
is het een doelgerichte kennismaking met de heden
daagse beeldende kunst. Daarbij is de school c.q. de 
gemeente formeel ook nog eens de opdrachtgever, 
wat ook een nieuwe rol is. 
Beeldende kunst is voor velen een onbekend terrein 
en vanwege de grenzeloze mogelijkheden moeilijk in 
te schatten. Maar onbekend blijkt gelukkig niet altijd 
onbemind te maken. De scholen die zich melden zijn 
gemotiveerd en komen met een open en nieuwsgie
rige houding. 
Denkend aan kunst voor de eigen school heeft men 
toch vaak referentiebeelden voor ogen van iets dat 
voor de school staat en daarnaast liefst ook nog func
tioneel is. 
Deze referentiebeelden zijn begrijpelijk maar zou
den, op deze wijze uitgevoerd, bij alle scholen een
zelfde soort beeld opleveren. De kunst is in haar ver
schijningsvorm echter zeer divers en juist deze ver
scheidenheid kan binnen de opdrachtensector zo 
goed benut worden . Daarnaast is natuurlijk elke 
school anders; de architectuur, de stedenbouwkundi
ge context, het type school met haar docenten en 
leerlingen. Ook kan de geografische ligging van de 
school invloed hebben op de mogelijkheden. AI deze 
verschillende factoren tezamen vormen de basis van 
de mogelijkheden voor een opdracht. 

Kunstopdracht bij de Klimop in Reusel 
De kunstopdracht bij de openbare basisschool De 
Klimop in Reusel bij Eindhoven illustreert goed hoe 
een vaag omschreven gevoel kan uitgroeien naar een 
concrete opdracht. Bij het locatiebezoek van Kunst en 
Bedrijf aan Reusel maakte de kunstcommissie expli
ciet duidelijk géén figuratief bronzen beeld te willen . 
De reden hiervoor was dat dit soort beelden, even los 
van de kwaliteit, al zoveel in de omgeving waren 
geplaatst. Als school wilde men zich heel uitdrukke
lijk onderscheiden, men wilde iets heel anders. Mis
schien wel een beeld buiten zodat het voor iedereen 
goed zichtbaar zou zijn, maar het moest vooral prik
kelend zijn. 
Voor Kunst en Bedrijf was een dergelijke signaal van 
groot belang . Hiermee konden de grenzen van de 
ambitie worden afgetast. Concreet gezegd, hoe ver 
durfde de school werkelijk te gaan om zich te distan
tiëren van het type kunstwerk dat in de eigen omge
ving als herkenbaar ervaren wordt? 
In Reusel durfde men ver te gaan. In de grondige 

oriëntatie op kunstenaars en hun werk, zoals Kunst 
en Bedrijf die kan aanbieden in de vorm van zeer uit
gebreide dia programma's liet de kunstcommissie van 
de school zich inspireren. Het gevoel 'iets anders wil
len' kon door het zien van zoveel verschillend werk 
en verschillende benaderingswijzen geconcretiseerd 
worden. Men koos uiteindelijk voor Marc Ruygrok, 
een monumentaal werkend kunstenaar die veel 
opdrachten in Nederland heeft gerealiseerd - ook al is 
de school in Reusel is een klein, 5-klassig gebouw met 
ruimtelijk gezien weinig mogelijkheden. Toch koos de 
kunstcommissie voor Ruygrok; in eerste instantie van
uit haar bewondering voor zijn werk daarnaast 
omdat het in hoge mate appelleerde aan een vol
strekt andere beeldtaal. En daar was men op uit. 

Metamorfose 
Daartoe uitgenodigd door Kunst en Bedrijf en de 
opdrachtgever, bracht Marc Ruygrok een bezoek aan 
de school en dat maakte hem snel duidelijk dat er 
buiten geen plaats voor een kunstwerk was. Daar zou 
zijn kunstwerk altijd hopeloos concurreren met de 
inrichting van de speelplaats. Maar in de school zag 
hij wel mogelijkheden. 
Zowel in maat als budgettair was de opdracht voor 
Ruygrok relatief klein, maar het was een soort 
opdracht waarin ook voor hem nieuwe uitdagingen 
besloten lagen - al was het maar om voor de kinderen 
van een basisschool een kunstwerk te ontwerpen. 
Ruygrok heeft een complex ontwerp gemaakt voor 
de centrale hal van de school; voor het meubilair, de 
verlichting en hij maakte een fotografische toevoe
ging op een vouwwand. Deze ruimte, alhoewel net 
klaar, zal hierdoor een ingrijpende metamorfose 
ondergaan waarbij de kinderen door hun aanwezig
heid onderdeel gaan uitmaken van het kunstwerk. 
De kunstcommissie is verguld met het ontwerp dat nu 
in uitvoering is en in december opgeleverd zal wor
den - en dat men vooraf nooit had kunnen bedenken. 
Juist deze zoektocht naar het onbekende is spannend 
en inspirerend en opent onvoorziene mogelijkheden. 
Maar het vraagt een grote betrokkenheid en vertrou
wen van opdrachtgever, van Kunst en Bedrijf als advi
seur en van de kunstenaar. 
Zoals gezegd: elke opdracht luistert nauw en heeft 
haar eigen ingrediënten. Er is niet klakkeloos te 
kopiëren, omdat dat zielloze kunst oplevert. Belang
rijk is om bewust te worden van de eigen kwaliteiten 
en bereid te zijn om deze in te zetten voor een kun
stopdracht. De taak van Kunst en Bedrijf is er op 
gericht om dit samen met de opdrachtgever aan het 
licht te brengen en de weg te openen naar het avon
tuur dat kunstopdracht heet. 
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computerschets van Marc Ruygrok 

Informatie 

Kunst en Bedrijf 
Van Diemenstraat 380 
1013 CR Amsterdam 
tel. 020·6230271 



De openbare ruimte als het verlengde van de tuin 
Adri Reijnhout brengt Zweedse visie op stedenbouw en architectuur 
in de Schiedamse praktijk Sjaak Poppe 

De Schiedamse wethouder voor 
stadsvernieuwing, volkshuisves
ting en architectuur, Adri 
Reijnhout heeft een uitgespro
ken visie op stedenbouw en 
architectuur, en die brengt hij 
ook in praktijk. In de vele invul
projecten van de stad en in 
Sveaparken: de laatste stadsuit
leg die volledig is gebaseerd op 
het Zweedse wonen. 
'Sveaparken wordt een totaal 
andere wijk dan we in 
Nederland gewend zijn. Vooral 
de vloeiende overgang tussen 
openbaar en privé-gebied is 
vernieuwend. Het eerste wat je 
opvalt als je in ons land een 
nieuwbouwwijk ziet, is dat het 
volledige assortiment bouw
marktschuttingen, -huisjes en 
-pergola's er staat uitgestald. 
Afschuwelijk. Iedereen lijkt de 
behoefte te hebben zijn territo
rium af te bakenen en zich 
achter de palissaden terug te 
trekken. Bij de openbare ruimte 
voelt men zich blijkbaar niet 
betrokken. ' Een gesprek van 
Sjaak Poppe met Adri Reijnhout. 

Artist impression van het Spinhuispad: een plan van Ralph Erskine voor de Schiedamse binnenstad. 

Wethouder Adri Reijnhout van Schiedam beseft dat 
individualisering een sterke tendens is in de laatste 
decennia, èn hij erkent dat de behoefte aan privacy 
legitiem is. 'Maar tegelijkertijd werkt de naoorlogse 
stedenbouw die individualisering in de hand. Vaak is 
de verkaveling heel voorspelbaar: rijtjeshuizen, met 
rijtjestuinen en daartussen een smal tegelpad, schuur
tjes en poorten. Dat is nou niet direct een prikkel om 
met elkaar in contact te komen. Het zou mij niet eens 
verbazen als een socioloog ooit nog eens ontdekt dat 
zo veel Nederlanders een hond hebben omdat ze met 
hun viervoeter een manier hebben om contacten te 
leggen met buurtbewoners'. 
In Zweden zag de bevlogen wethouder jaren geleden 
al hoe het ook anders kan. 'Het viel me daar op dat 
woningen veelal een kleine tuin hebben die vloeiend 
overloopt in een semi-openbaar gebied. Bijvoorbeeld 
een grasveldje met wat bankjes en een speelplaatsje 
voor de kleintjes. Zo'n inrichting van een woonwijk 
stimuleert het leggen van contacten. Mensen gaan de 
openbare ruimte meer gebruiken en voelen zich er 
daardoor meer verantwoordelijk voor. Het wordt als 
het ware de huiskamer van de buurt.' 
Wil Reijnhout terug naar de verstikkende sociale con
trole van weleer? 'Nee volstrekt niet. Ik wil de voor
waarden scheppen voor mensen om met elkaar in 
een prettige wijk te wonen. Of je ergens met plezier 
woont wordt voor een groot deel bepaald door de 
buurt, de woonomgeving. Daar moet je je prettig 
voelen. Zoals de tuin het verlengde van de woonka
mer is, zo moet de openbare ruimte het verlengde 
van de tuin zijn. In stedenbouw en architectuur kun 
je daar vorm aan geven. AI die bouwmarktschuttin
gen kun je op het conto van gemeenten en steden
bouwers schrijven. Zij zijn er niet in geslaagd om 
bewoners het gevoel te geven dat de openbare ruim
te het verlengde van hun tuin is.' 

De laatste uitbreidingswijk van Schiedam 
Het stedenbouwkundig plan voor Sveaparken is 
gemaakt door Ralph Erskine, Zweeds stedenbouw
kundige en architect van Schotse afkomst. In Neder
land maakte hij eerder ontwerpen voor een uitbrei
dingswijk in Grave en een plan voor een stukje stads-

vernieuwing in de binnenstad van Gorinchem. Het 
plan voor Sveaparken kenmerkt zich door een grote 
variëteit aan woningtypes en bouwhoogten, korte 
bouwblokken, vloeiende overgangen tussen privé en 
semi-openbaar gebied, het vrijwel ontbreken van 
haakse bochten in het stratenpatroon, veel groen en 
water, en geclusterde parkeerplaatsen langs de rand 
van de wijk. 
Ondanks deze opzet is de bebouwingsdichtheid niet 
laag. Dat kan financieel niet en is ook maatschappe· 
lijk niet wenselijk. 'Het is Schiedams laatste uitbrei
dingswijk. Als Sveaparken klaar is kunnen we alleen 
nog inbreiden. Gelet op de druk op de woningmarkt 
moet je een behoorlijk aantal woningen realiseren. Je 
kunt er geen woningen met grote kavels maken. 
Doorstroming is voor de Schiedamse woningmarkt 
belangrijk. Als Schiedammers doorstromen naar Svea
parken, ontstaat er elders ook weer wat meer lucht. 
Wat prijsklassen betreft wordt het overigens een 
gemiddelde nieuwbouwwijk, maar wat betreft de uit
straling van de wijk absoluut niet', vertelt Reijnhout. 
De kwaliteit die het stedenbouwkundig plan heeft, 
moet ook terugkomen in de architectuur: 'Het vrien
delijke karakter van het plan zul je straks terug zien in 
de woningen zelf. Ook daarvoor is Zweden de inspira
tiebron. Grote dakoverstekken, zacht hellende daken 
met een hoek van ongeveer 30°, verspringende nok
hoogten, geaccentueerde raampartijen, uitgebouwde 
balkons en entrees, zachte sprekende kleuren, in kleur 
gevoegde gevels. Dat zijn de meest in het oog sprin
gende kenmerken van de Zweedse architectuur. De 
keuze van architecten is in het Sveaparken-concept 
belangrijk. In deze wijk wil ik maar klein aantal archi
tecten aan het werk zien. Anders loop je het risico dat 
de wijk toch weer een mengelmoesje wordt. Een com
binatie van Zweedse en Nederlandse architecten lijkt 
mij het meest ideaal. Het moeten natuurlijk wel men
sen zijn die elkaars wereld enigszins kennen. Ik stel 
me zo voor dat we na de architectenkeuze een of 
meerdere workshops organiseren. De wijk moet kwali
teit krijgen. Kwaliteit hangt samen met identiteit, en 
een sterke positieve identiteit bereik je door er een 
eenheid van te maken. De wijk mag niet uiteen vallen 
in allerlei deelproject jes.' 



Boràs: typerend voor Zweden zijn de vloeiende overgangen tussen 
openbaar en privégebied, de speelse verkaveling, en de afwezigheid 
van de auto uit het straatbeeld . Deze komt alleen voor de deur om 
in en uit te laden. Foto: S. Poppe. 

Värnamo in Zweden: voorbeeld van verzorgde architectuur en 
woonomgeving. Deze woningen zijn gebouwd op een winkel
centrum en parkeergarage. Foto: S. Poppe. 

Voor dat laatste is Reijnhout beducht: 'Als de wijk uit
een valt in projecten die als los and aan elkaar han
gen, dan bereik je minder dat mensen de openbare 
ruimte gebruiken en zullen ze zich ook minder verant
woordelijk gaan voelen voor die openbare ruimte. 
Sociale harmonie in de wijk is gebaat bij architectoni
sche harmonie. Mensen moeten voelen dat hun 
woning onderdeel is van een groter geheel. In Svea
parken koop je geen huis, maar een huis in een wijk.' 
De ontwikkeling van Sveaparken is niet van de ene 
op de andere dag gegaan. 'Vier jaar wethouder zijn is 
te kort voor dit soort processen. Je moet minstens 
twee perioden in het college zitten om iets dergelijks 
voor elkaar te krijgen', aldus Reijnhout. Goede ideeën 
worden blijkbaar niet zonder slag of stoot overgeno
men. 'Dat is logisch, want je wijkt af van de gebaande 
paden. Alle betrokkenen zullen er meer in moeten 
investeren . Geld, maar vooral energie. Het kost 
gewoon tijd om een goed project te realiseren.' 
Menigmaal draaide Reijnhout zijn Zweedse dia's. Voor 
zijn collega-wethouders, de raadscommissie, ambtena
ren, de welstandscommissie, projectontwikkelaars, 
directeuren van corporaties, journalisten enzovoorts. 
'Steun moet je mobiliseren, die krijg je nooit vanzelf. 
Hoe goed je ideeën ook zijn.' Meer dan eens reisde hij 
met betrokkenen naar Zweden om hen daar met 
eigen ogen het Zweedse wonen te laten zien . 

De gemeente als dirigent 
De gemeente Schiedam gaat de nieuwe wijk met drie 
projectontwikkelaars realiseren: Amstelland Vastgoed 
(Rotterdam), Bemog (Kampen) en Bokx (Vlaardin
gen). De drie zijn voor een belangrijk deel geselec
teerd op basis van hun affiniteit met het concept. 
'Een wijk als Sveaparken realiseren met ontwikkelaars 
die de visie achter de wijk niet onderschrijven heeft 
geen zin', aldus de wethouder. 'Dan zit je elkaar 
voortdurend in de haren. De belangen van de 
gemeente zijn niet altijd dezelfde als die van de pro
jectontwikkelaars. Je wilt wel allebei een mooie wijk 
realiseren, met goede woningen, die goed afgezet 
kunnen worden, maar de ontwikkelaars zijn na ver
loop van tijd uit het zicht verdwenen. De gemeente 
nooit. Ik zie de gemeente als dirigent, en de ontwik-

Zweedse stedenbouw, hier in Jönköping, kenmerkt zich door semi
openbare ruimten die door de omwonenden gezamenlijk gebruikt 
worden. Foto: S. Poppe. 

De bouwlocatie voor Sveaparken in Schiedam. 
Foto: Jan van der Ploeg. 
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kelaars en architecten als orkestleden. Samen maak je 
iets heel moois.' 
Is Reijnhout niet beducht voor de kosten die een der
gelijk intensief proces met zich mee brengt? 'De extra 
kosten die we nu maken zijn betrekkelijk gering. Ik 
ben er heilig van overtuigd dat de meerwaarde straks 
veel groter zal zijn dan de meerprijs. Je zult zien dat 
dit een heel geliefde buurt wordt. Wat je niet kunt 
meten, maar ook zijn waarde heeft, zijn het plezier 
waarmee mensen straks in Sveaparken wonen en de 
lagere kosten die je als overheid hebt om de wijk te 
onderhouden, juist omdat men zich betrokken voelt 
bij het openbaar gebied.' 
Dat het concept voor de wijk aanslaat bij woningzoe
kenden blijkt uit de vele telefoontjes die binnenko
men. Er is inmiddels een bestand opgebouwd van 
zo'n 3000 geïnteresseerden die zelf informatie heb
ben gezocht. Alleen al na onthulling van een bouw
bord met de naam Sveaparken melden zich binnen 
een week 300 gegadigden. 
Daarmee lijkt de gemeente beloond te worden voor 
de bewuste keus die zij een paar jaar geleden onder 
leiding van Reijnhout maakte: meer aandacht voor 
architectuur, niet bezuinigen op kwaliteit. Sveapar
ken is een van de projecten waar die kwaliteit tot 
uiting komt. Toen Reijnhout drie jaar geleden archi 
tectuur in zijn portefeuille kreeg, werd er eerst beleid 
op dat vlak geformuleerd, en de welstandscommissie 
werd kwalitatief versterkt. Vervolgens kon men aan 
de slag. Zo ontwierp Theo Bosch in zijn laatste levens
jaar voor Schiedam een aantal woningen en een 
woonzorgcomplex, en maakte Ralph Erskine naast 
het stedenbouwkundig plan voor Sveaparken een 
ontwerp voor 150 woningen in de historische binnen
stad. Het is een kleine greep uit een groot aantal pro
jecten die Schiedam een ander aanzien zullen geven. 
'Architectuur heeft in Schiedam eindelijk de plaats 
gekregen die het verdient. De discussie is verschoven 
van vierkante meters naar kwaliteit. Maar daarmee 
zijn we er nog niet: besluit Reijnhout. 'Gebouwen 
blijven decennia en soms eeuwen staan. Je moet 
daarom zorgen dat het architectuurbeleid beklijft.' 
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Het Stimuleringsfonds voor Architectuur: 
eerste, tweede en derde ronde 1997 Pauline van Roosmalen 

In de eerste helft van 1997 zijn 96 subsidie-aanvragen ingediend, waarvan er 31 zijn gehonoreerd. Hieronder thematisch gerangschikt een 
overzicht van de projecten waarop de gehonoreerde aanvragen betrekking hebben. 

Stadsontwikkeling en de stedenbouwkundige discipline: VIN EX-beleid en de 

kwaliteit van ontwerpen voor grote bouwlocaties 

- Uitgeverij THOTH publiceert in de tweede helft van 1997 De grenzeloze stad. 

Filosoferen over de verstedelijkte samenleving, waarmee wordt beoogt een bij

drage te leveren aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van de stedelijke 

gebouwde omgeving. THOTH publiceert eveneens Gespiegelde steden. In dit 

boek wordt het stedenbouwkundig en topografisch contrast tussen twee groe

pen Europese steden (Parijs versus Londen en Amsterdam) vanuit politieke/staat

kundige verschillen en woonculturen verklaart. 

- Naar aanleiding van de 100ste geboortedag van C. van Eesteren organiseert de 

EFL Stichting in 1997 een manifestatie, waarvan de tentoonstelling Noordeurope

se stedenbouw 7900-2000. Proces, structuur en beeld onderdeel is. In de gelijkna

mige catalogus wordt het instrumentarium van de stedenbouw in heden en ver

leden in kaart gebracht. 

- De ruimtelijke inrichting van Nederland in de komende 30 jaar is het thema 

waaronder de stichting Het Metropolitane Debat een serie politieke en publieke 

debatten organiseert. De debatten zullen resulteren in een atlas over de ontgin

nings- en occupatiegeschiedenis van Nederland, vier extreme scenario's kader 

voor concrete investeringsbeslissingen en een 'Rapport aan den Koning' . 

De historische context bij actuele ontwerpopgaven 

- In maart 1997 presenteerde het Gilde van Werkgebouwen aan het IJ de resulta

ten van Guild Inventory, een onderzoek naar hergebruik van haven panden aan 

het IJ afgezet tegen soortgelijke ontwikkelingen in havensteden van Noordwest 

Europa tijdens een tweedaags congres en een tentoonstelling. 

- De Rotterdamse Kunststichting organiseerde in april en mei 1997 de lezingen

reeks Transformaties in de Rotterdamse binnenstad; het Comité Wederopbouw 

en de gemeentelijke diensten toonden en discussieerden over de plannen voor 

de kop van de Lijnbaan/Kruiskade, het Laurenskwartier en het stationsgebied. 

- Tien toonaangevende plannen vormen de inhoud van Re-Urb. Nieuwe plannen 

voor oude steden, de stedenbouwkundige tegenhanger van het eerder versche

nen Re-Arch. Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen . In Re-Urb beschrijft 

CRIMSON, onderzoek, kritiek en theorie recente ontwikkelingen en concepten 

over de herinrichting en het hergebruik van bestaande of historische stedelijke 

gebieden in Nederland. 

- Na het postmodernisme. Architectuur in het tijdperk van globalisering, een uit

gave van NAi Uitgevers geeft een stand van zaken van de architectuur en steden

bouw van de jaren negentig, de huidige ontwikkelingen en de manier waarop 

deze kunnen worden geïnterpreteerd. 

Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijk architectuurbeleid; het bevorderen van 

de kwaliteit van het opdrachtgeverschap in de bouwnijverheid 

- Voor de herontwikkeling van de buitendijkse gebieden ontwikkelt de Provincie 

Zuid-Holland het Beeldkwaliteitplan Hollandse IJssel. Het plan, waaraan beleids

organen van verschillende niveaus intensief samenwerken, integreert plannen 

voor de rivier en de aanliggende oevers voor het traject Gouda - Krimpen/Capelle. 

- Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei ontwikkelt het project Nieuwe architec

tuur voor de Gelderse vallei, een schetsboek voor architectuurbeleid in het bui

tengebied met als uitgangspunt de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied 

van de Gelderse Vallei, het veiligstellen van bestaande kwaliteiten en het ontwik

kelen van nieuwe kwaliteiten en functies op en in oude locaties. 

Nieuwe opgaven in de sfeer van infrastructuur en landschapsontwerp 

- Alliance Francaise organiseerde van 15 maart tot 15 mei 1997 te Rotterdam de 

manifestatie Yves Brunier-Paysagiste, waarop het werk van landschapsarchitect 

Brunier is geïntroduceerd. 

- Het (Nederlands) cultuurlandschap, de ontwerp-traditie en voortdurende ont

wikkelingen als gevolg van veranderende ruimteclaims vormden de thema's van 

de conferentie Post-Cow Landscape, georganiseerd door Stichting ELASA Nether

lands. ELASA streeft tijdens haar jaarlijkse conferenties naar het verbeteren van 

de mogelijheden tot samenwerking tussen en uitwisseling van Europese studen

ten landschapsarchitectuur. 

- Stichting Bouwen aan de dijk organiseert in november 1997 Woningbouw aan 

de Dijk, een manifestatie die zich richt op de ruimtelijke verschijningsvorm van 

de dijk na dijkverbetering en op de vraag op welke wijze de dijk zijn vertrouwde 

en tegelijkertijd eigentijdse verschijningsvorm kan worden teruggegeven. 

- Stadsdeel Westerpark Amsterdam heeft Een park voor de Westergasfabriek. 

Vijf visies op een park voor de 27e eeuw in voorbereiding, een publicatie over 

de ontwikkeling van een voormalig industrieterrein tot stadspark. In het boek 

wordt een overzicht gegeven van de ideeën van de betrokken landschaps-

a rch itecten. 

Presentaties van recent architectonisch en stedenbouwkundig werk: 

analyse van ontwerpprincipes 

- CAST Tilburg realiseerde de tentoonstelling Jan Hoogstad. Geometrie. Bewe

ging. Muziek, over de ontwerpen en uitgevoerde projecten van Hoogstad die het 

gevolg waren van zijn vormonderzoek naar genoemde thema's. Eveneens van 

CAST is de publicatie Bert Dirrix. Tekenen aan de stad. Een stripverhaal, waarin 

de architect en stedenbouwkundige Dirrix zijn visie op de toekomstige ontwikke

ling van de stad weergeeft. 

- Het onderzoek Stedelijkheid aan de stadsrand werd uitgevoerd door Reijndorp 

BV. De gelijknamige publicatie over de onderzoeksresultaten geeft een nieuw 

beeld van het dagelijks leven van bewoners in buitenwijken en herijkt het begrip 

stedelijkheid. 

- In een poging handvaten te vinden in het streven naar het (laten) uitvoeren van 

een goede plankritiek onderzocht Stichting Lijn in Landschap vormen van plan

kritiek over landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het resultaat wordt gepubli

ceerd in Plankritiek in Blauwe Kamer Profiel. 

- De Nijl, ontwerp en onderzoek is een studie van De Nijl Architecten naar de 

samenhang tussen ontwerp en onderzoek in de architectenpraktijk. De studie zal 

een fundamentele reflectie zijn op het werk, de onderliggende principes en de 

eigen positie van het bureau. 

- Een project van Koolhaas met betrekking tot de snelle groei van de verstedelij

king in Azië en een retrospectief van het werk van Van Eyck zijn onderwerp van 

de Nederlandse bijdrage Tentoonstelling Rem Koolhaas en Aldo van Eyck aan 

Documenta X Uuni - oktober 1997) in KasseI. 

- Bij NAi Uitgevers zal in februari 1998 een boek verschijnen over Mecanoo Archi· 

tecten . Aan de hand van de trits Contrast - Compositie - Complexiteit en een tien

tal statements beschrijft Francine Houben haar persoonlijke verhaal over ontwer

pen in Nederland. 

Stimulansen voor concrete projecten: prijsvragen, meervoudige studie

opdrachten, scenariostudies 

- Comité Wederopbouw Rotterdam presenteerde in april 1997 de resultaten van 

het ontwerpgericht onderzoek naar de toekomstige gebruiks- en exploitatiemo· 

gelijkheden van waardevolle architectonische objecten uit de wederopbouwpe· 

riode met Zo goed als nieuw, een tentoonstelling begeleid door een publicatie. 

- Teneinde de discussie op stedenbouwkundig niveau in en aan kleine kernen te 

stimuleren schreef de Provincie Friesland de prijsvraag Kwaliteit in dorpslocaties 

uit, waarmee de aandacht wordt gericht op de ruimtelijke kwaliteit van Friese 

dorpslocaties. 

- Het Arsenaal, een monumentaal gebouw met omliggend terrein in Grave, is 

onderdeel van de toekomstvisie die Ralph Erskine in 1991 presenteerde voor de 

culturele revitalisering en het herstel van de historische stadsvorm van de stad. 

Voor het onderzoeken van de mogelijkheid tot realisatie van woningbouw en 

culturele functies schreef de gemeente Grave de meervoudige studie-opdracht 

Ontwikkeling van het Arsenaal uit. 

- Delft Design maakt de problematiek van reizen, wonen, recreëren en werken 

onder de grond inzichtelijk tijdens 780 Dagen Ondergronds. Via films, lezingen, 

workshops, tentoonstellingen en forumdiscussies kan het publiek kennis maken 
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met de ontwikkeling van ondergronds ru imtegebruik op het gebied van ont

werp, techniek en beleving . 

-Het spanningsveld tussen creativiteit enerzijds en economie en utiliteit ander

zijds vormt het uitgangspunt voor de audiovisuele productie Architectuur met 

twee gezichten van Stichting ZiglZag Culturele Producties. De film is bedoeld om 

het kijkerspubliek een beter begrip bij te brengen voor de sociaal-culturele bete

kenis van architectuur en het subtiele samenspel tussen architecten, opdrachtge

vers en overheid. 

Historische oriëntaties met betrekking tot de architectonische en stedenbouw

kundige cultuur 

-Stichting Archeologie en Bouwhistorie van de stad Utrecht organiseert de ten

toonstelling en het congres Het ABC van Utrecht over de cultuurhistorische waar

den in de (on)gebouwde omgeving. Aan de orde wordt gesteld in hoeverre de 

toegenomen kennis omtrent de bouwgeschiedenis van Utrecht zijn neerslag 

vindt c.q. zou kunnen/moeten vinden in de tegenwoordige architectuur en ste

denbouw. 

-In het kader van een manifestatie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 

de Republiek India organiseert de Stichting Republiek India 50 jaar het lezingen

programma India 50 years of independence: tradition and change. Beoogd wordt 

vakmensen te confronteren met de specifieke kenmerken van de Indiase archi

tectuur en de ongekende bouwopgave waarvoor het land staat. 

- Bij NAi Uitgevers zal in het najaar van 1997 Van stad naar stedelijkheid. Plan

ning en planconceptie van Lelystad en Almere 1959-1974 verschijnen. Het boek 

beschrijft het onderzoek naar de ideeën die ten grondslag liggen aan de steden

bouwkundige structuur van Lelystad en Almere. Aan de hand van vier opeenvol

gende plannen wordt de ruimtelijke structuur van de stad beschreven. 

-Eind 1997 presenteert Uitgeverij 010 het boek Gerlof en Abraham Salm, archi

tecten voor een nieuwe tijd over de werken van Gerlof (1831-1897) en Abraham 

Salm (1857-1915), voorbeelden van Nederlands eclectische bouwkunst uit de 

periode 1870-1915. 

- Vitruvianum uit Heerlen bereid een monografie en een tentoonstelling voor 

getiteld Jos. Klijnen (1887-1973). Architect en stedebouwkundige. Het doel van 

de tentoonstelling is het werk van Klijnen te ontsluiten, te plaatsen in de traditie 

van de Nederlandse stedenbouw en architectuur en de betekenis voor de actuali

teit te bepalen . Aandacht zal onder andere besteed worden aan het werkings

veld van het concept van de Organische Stad dat Klijnen ontwikkelde. 

-Ter gelegenheid van de vierde Van Eesterenlezing 1997 bundelt Stichting BNS 55 

in De Stedebouwer en de maatschappelijke context een aantal essays waarin ste

denbouwkundigen en personen uit gerelateerde disciplines hun mening geven 

over het spanningsveld tussen stedenbouw en maatschappelijke veranderingen. 

-In het najaar van 1997 leidt de Stichting Comité Wederopbouw de Workshop 

Haven- en Industriegebieden in Rotterdam, een onderzoek naar hergebruik van 

verouderde haven- en industriegebieden uit de wederopbouwperiode. Door een 

nieuwe stedenbouwkundige ontwerptechniek te initiëren en historische en 

eigentijdse reflectie bij architecten en stedenbouwkundigen te stimuleren hopen 

de onderzoekers de aandacht bij actuele vraagstukken voor hoogwaardigheid, 

duurzaamheid en flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen te vergroten. 

- De publicatie De stad voorbij de verzorgingsstaat. Los Angeles - Eindhoven van 

de Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg gaat over de rol en de 

vorm van de stad en de rol van het stedenbouwkundig ontwerp in het tijdperk 

van een terugtredende overheid, van deregulering en van technologische ont

wikkeling. De betekenis van het einde van de verzorgingsstaat wordt zichtbaar 

gemaakt door de effecten van Los Angeles toe te passen op Eindhoven. 

Architectuur, beeldende kunsten, nieuwe media; verbreding van de architectoni

sche en stedenbouwkundige cultuur 

- Het Nederlands Fotoinstituut stelt de tentoonstelling Fotografie en stedelijke 

ruimte samen vanuit de overtuiging dat de fotografie een stimulerende rol kan 

spelen in het denken over de stedelijke ruimte . De tentoonstelling toont nieuwe 

Informatie 
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vormen van fotografie die zich richten op het kwaliteitsbewustzijn van de stede

lijke omgeving. 

- De grafische en inhoudelijke mogelijkheden van en wisselwerkingen tussen het 

boek en de website is het onderwerp van het ontwerpresearch www.oosterhuis

lenard.nl van Oosterhuis Associates; een onderzoek naar het fusieproces tussen 

architectuur en beeldende kunst in het werk van architect Kas Oosterhuis en 

beeldend kunstenaar Ilona Lénárd . 

- Van Stichting Het Oranjehotel gaat op 19 april 1998 De Nieuwe Tijd, een 

theatervoorstelling over het leven en werk van H.P. Berlage, in première. Het 

stuk handelt over het idealisme waarvan het leven en werk van Berlage door

trokken lijken. Aan de hand van de ideeën en (de idealen van) de gemeenschap 

zal de geschiedenis van de werken van Berlage tot leven gewekt worden. 

Bevordering van belangstelling voor architectuur en stedenbouw 

- De Jaarprogramma's 1997 van Stichting Zwols Architectuur Podium en het 

Architectuurcentrum regio Eindhoven hebben als centrale thema's voor 1997 

respectievelijk 'de kwaliteit van binnenstedelijke ruimten en het verbeteren van 

het architectuurklimaat' en 'design, informatie en technologie'. Beide centra 

richten zich middels een variëteit aan activiteiten (lezingen, discussies, tentoon

stelingen, symposia en publicaties) op een breed regionaal en landelijk publiek. 

- Uit Londen kwam het verzoek tot subsidiëring van een gids met een compact 

overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de Nederlandse bouwkunst. 

Ellips London Limited tekende voor The Netherlands a guide to recent architectu

re die in het najaar van 1997 zal verschijnen. 

- Stichting VVV Rotterdam nam het initiatief tot een tweemaandelijks bulletin. In 

de ArchitectuurAgenda worden activiteiten op het gebied van (Iandschaps)archi

tectuur en stedenbouw in de regio Rotterdam beschreven en voorzien van opi

niërende en toelichtende artikelen. 

- In Landschapsarchitectuur en Stedebouw in Nederland 95-97, een publicatie van 

Stichting Jaarboek landschapsarchitectuur en stedebouw komen relevante recen

te projecten en ontwikkelingen binnen de landschapsarchitectuur en de steden

bouw aan bod. 

- Voor het voortgezet onderwijs ontwikkelde de Bond van Nederlandse Architec

ten het leerboek Mijn gebouw wordt zo - Architectuur voor jongeren. Aan de 

hand van de verbouwing van een bestaande school wordt de architectuurpraktijk 

vanaf opdracht tot en met gerealiseerd ontwerp gevolgd en uitgelegd. Tevens 

wordt een beknopt inzicht gegeven in stijlen en stromingen en worden wetens

waardigheden over befaamde architecten en beroemde gebouwen door het ver

haal gevlochten. 

- In de tentoonstelling Op Straat (mei-juni 1997) zijn de resultaten van de ABC

Scholenprijsvraag 1997 met als thema 'de straat' geëxposeerd. Organisator en ini

tiator van de prijsvraag en tentoonstelling was het ABC Architectuurcentrum 

Haarlem. 

- Stichting Rotterdam Festivals gaat in september 1997 de manifestatie Kind en 

stad organiseren. Dit programma - onderdeel van het R97-festival - is enerzijds 

bedoelt om nieuwe ideeën te genereren voor en een impuls te geven aan de 

dagelijkse leefruimte voor kinderen in de stad, anderzijds om een wisselwerking 

tot stand te brengen tussen architectonisch ontwerp en de ervaring van jeugdige 

gebu ikers. Het concrete resultaat zal zijn een ideeënprijsvraag en een ontwerp

opdracht voor de herinrichting van een plein en een nieuwe serie speeltoestel

len . 

- De speelruimte voor de jeugd is eveneens het onderwerp van een audiovisuele 

productie van Beckers & Prent Producers. Speelruimte, een blinde vlek in ontwer

pend Nederland gaat in op het ontbreken van een visie op het ontwerpen van 

speelplekken voor kinderen in de openbare ruimte en vraagt meer aandacht 

voor het terugbrengen van deze plekken. 

- Aansluitend bij de recent ontwikkelde waardering voor de jongere bouwkunst 

presenteert NUMAGA in september 1997 Oscar Leeuw. Wandel en fietstocht. In 

dit boekje wordt aandacht besteed aan de gebouwen die Leeuw (1866-1944) in 

en rond Nijmegen ontwierp. 
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platform voo r gemeentel jk arch tectuurbele d 

Is kennis macht? 

Onder de titel Bestormers van het Binnenhof beschreef columnist Jaap Boerdam onlangs 
het stille offensief dat de wetenschappers geopend zouden hebben op de Haagse politiek 
(NRC Handelsblad, 23 augustus j.1.). Volgens hem daalt er sinds enige tijd een regen van 
gevraagde en ongevraagde wetenschappelijke rapporten neer op de politici, ambtenaren 
en fractiemedewerkers. Van 'het meten van vliegtuiglawaai, het monitoren van sociale 
cohesie tot het uitrekenen van het hulpvolume in de zwakzinnigenzorg', geen plekje van 
het maatschappelijke terrein blijft buiten schot. 
fen comeback van het wetenschappelijk-positivisme dat verklaard zou worden door het 
paars-pragmatische gesternte van de huidige tijd. De academici ruiken hun kans. Tot diep in 
de nacht rammelen ze op hun pc's. 
Boerdam: 'De droom van iedere rechtgeaarde wetenschapper is dat de samenleving op een 
dag de politiek niet langer nodig zal hebben. Dat het inrichten en besturen van onze 
samenleving eindelijk overgelaten wordt aan de deskundige die daarvoor het langst heeft 
doorgeleerd: de wetenschapper zelf. fn dat hij voorgoed verlost wordt van het dilettanten
circus in Den Haag dat uit vrees voor de kiezer stokdoof blijft voor zijn verstandige adviezen 
die niet, zoals bij de politicus, meewaaien met de waan van de opiniepeilingen, maar de 
vrucht zijn van een superieure, want strikt rationele en op onderzoek gebaseerde ordening 
van gedachten.' 
In de tijd van de wederopbouw was er algemeen een groot geloof in de wetenschap. Niet 
alleen bij politici maar ook bij de gewone man. Vol eerbied en respect werd gesproken over 
'knappe koppen' die spectaculaire bruggen ontwierpen, futuristische plannen maakten en 
de dagelijkse leefomgeving tot een genot zouden omtoveren door de uitvinding van allerlei 
vernuftige apparaten. In die tijd waren de knappe koppen niet zozeer doctorandussen maar 
ingenieurs. Het waren de idolen van de niet-gestudeerden. 
Deze ingenieurs waren ook verantwoordelijk voor de nieuwe woonwijken met een over
daad aan ontluikend groen, viaducten en ruime snelwegen. Ik kan mij nog herinneren dat 
ik eens met mijn vader door onze wijk in Amsterdam-West liep en hij met een profetische 
blik in zijn ogen - die ik niet zo van hem kende - uitriep: 'fn daar, daar op dat veldje komt 
een helicopterhaven zodat je vanuit onze buurt direct naar Parijs, Londen of Rome kan vlie
gen!' Hij maakte daarbij veelbetekenende hoekige gebaren. Ik dacht, maar wie wil er nou 
vanuit die steden direct naar Oud-West vliegen? Ik hield mijn mond maar, je wilt niet dom 
gevonden worden. 
De ruimtelijke inrichting van Nederland staat nu ook weer volop in de belangstelling, en er 
wordt opnieuw tientallen jaren vooruit geblikt. Maar het haast onbeperkte vertrouwen in 
de vakdeskundigen op dit terrein is verdwenen. 
Ze zijn er nog wel, de wetenschappelijke onderzoekers, ingenieurs en ontwerpers - ze 
komen gedreven met eigen manifesten, scenario's, rapporten, speciale stichtingen en nieu
we kaarten -, maar de 'burger' is mondig geworden, of beter gezegd: wantrouwend. Zowel 
jegens 'de politiek' als wat gemakshalve vaak 'de technocraten' wordt genoemd, met hun 
niet aflatende productie van elkaar dikwijls tegensprekende rapporten. De commotie over 
de Betuwelijn, de Hoge Snelheidslijn, de uitbreiding van Schiphol, het mogelijk aantasten 
van het Groene Hart, de overlast door agrarische industrieën e.d. is het bewijs dat het ver
trouwen in één superieure oplossing ver te zoeken is. 
Het gaat niet alleen meer om bestuur en technische brille maar inmiddels ook om 
draagvlak, het politieke toverwoord van de afgelopen decennia. 
Door de evidente consequenties voor de leefomgeving is de inrichting van Nederland een 
onderwerp waar de door Boerdam geconstateerde stille opmars van de wetenschappers 
niet erg voorspoedig verloopt. De verschillende belangen zijn hiervoor te groot en ook, in 
hun directe gevolgen, te zichtbaar voor iedereen. 
In de arena van de meningsvorming staan dus inmiddels drie partijen: bestuurders, vakmen
sen en betrokken burgers. De vloedgolf van artikelen en bijeenkomsten geeft de indruk dat 
de deelnemers aan het debat kennelijk flink de mouwen opstropen. Maar hoe verlopen 
deze debatten, en vooral wat is de uitkomst? 
Meestal teleurstellend en ontnuchterend. Iedereen speelt zijn eigen rol, soms met verve. 
Maar de gescheiden werelden blijven gescheiden. Zelfs een begin van een gedachtenwisse
ling, laat staan synthese, blijft doorgaans achterwege. Kunnen Nederlanders echt niet dis
cussiëren, zoals vaak wordt beweerd? Zijn we als echte dominees alleen in het eigen stand
punt geïnteresseerd? Is dit de echte bron van die publicatiestroom ? 

Als dit zo is dan is er ook geen reden tot klagen als het 'dilettantencircus in Den Haag' doet 
wat ze moet doen: belangen afwegen, en uiteindelijk de beslissing nemen. Hoe hoog of 
laag de wetenschappelijke dominees ook springen. 

Ton Idsinga 
Architectuur Lokaal 
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