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~ Schoolgebouwen 
Aan het ontwerp van goede schoolgebouwen wordt op 
allerlei manieren aandacht besteed. 
José van Campen en Mieketrien Kemps over recente 
publicaties en prijzen. 

§ Bouwvergunningen 
Over de uitbreiding van vergunningvrije bouwwerken 
zal de Tweede Kamer binnen afzienbare tijd beslissen. 
De verantwoordelijkheid voor de verschijningsvorm van 
vergunningvrije bouwwerken zal dan naar particuliere 
opdrachtgevers verschuiven. Mieketrien Kemps 

S Particulier initiatief in 
uiteenvallende steden 
De stichting Ontwerpen voor Nederland is na ruim twee 
jaar opgeheven. Infrastructuur en openbare ruimte heb
ben blauwdrukken als ondergrond van ruimtelijke plan
vorming definitief naar het verleden verwezen. Particu
lier initiatief komt op de voorgrond, waardoor sturing in 
de ruimtelijke ordening om andere accenten zal vragen. 
Annius Hoornstra r----:~ 

10 Met andere ogen 
De structuurvisie Centrumgebied is aanleiding geweest 
voor het architectuurcentrum van Alkmaar om een serie 
discussies te organiseren. Gert Fokkens hield een voor
dracht over openbare ruimte en ontwikkeling van smaak. 

13 Archiprix 1998 
Opdrachtgevers tonen zich steeds meer geïnteresseerd in 
aankomend talent. Henk van der Veen 

1S. Ontwerpwedstrijden 
Tweede kwartaalbericht van het landelijke steunpunt. 
José van Campen 

16 Architectenselectie 
Selectie van ontwerpers blijft een belangrijk moment in 
het bouwproces. De BNA ontwikkelde enkele jaren gele
den de 'visiepresentatie' en stelde de regeling onlangs 
bij. Agnes Evers 

17 Twee werelden in een stad 
De lokale architectuurcentra op studiereis naar Berlijn: 
dilemma van stad een die aan samenhang wint maar 
haar bewoners verliest. Jeanine van Pinxteren 

21 Openbare ruimte heeft de 
wind mee 
In juni werd de derde omgevingsarchitectuurprijs OAP 
uitgereikt in Utrecht. Gemeenten hebben vooral aan
dacht voor de openbare ruimten die in het oog springen. 
Of de inrichting van die ruimte ook de kwaliteit ervan 
ten goede komt, moet de tijd nog leren. Paul Engels 

tet> FE go;::: 

23 Verdichtingsbouw 
Een van de nieuwste termen voor ruimte-winnende 
bouwprojecten is het optoppen: een bouwlaag boven
op een bestaand gebouw. Verdichting van bestaande 
wijken is een andere mogelijkheid. De winnaar van de 
Europan 4-prijsvraag ontwierp met zijn bureau een plan 
voor verdichting binnen het Algemeen Uitbreidingsplan 
van C. van Eesteren in Amsterdam Osdorp. 
Floor Arons en Arnoud Ge/auff 

24 Kwaliteitsbeleid over de 
grenzen 
Internationale kennisuitwisseling over mogelijke vormen 
van kwaliteitbeleid staat centraal op het jaarcongres van 
de Federatie Welstandstoezicht. Carry van Weert 

Bijlage 
Het jaar 1997 
Jaarverslag van Architectuur Lokaal, landelijk informatie
centrum voor architectuurbeleid: nu ook voor particuliere 
opdrachtgevers 
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Een woonkamer als schoollokaal; de schoolwoning 
als ontwerpopgave 
Een woonkamer als schoollokaal is het resultaat in 
boekvorm van de studie Schoo/woningen: grensover
schrijdende gebouwen van de Stichting Architecten 
Research Onderwijsgebouwen (Staro). De studie richt
te zich op het ontwerpen en realiseren van alternatie
ven voor de weinig florissante noodlokalen waarin de 
tijdelijke piek van kinderen in nieuwbouwwijken 
meestal wordt opgevangen. Het uitgangspunt is dat 
deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen met iets meer 
inspanning de vorm kunnen krijgen van duurzame, 
flexibele gebouwen zoals schoolwoningen. Dat heeft 
onderwijskundige, ruimtelijke en financiële voorde
len . In de publicatie worden voorbeelden gegeven 
van ontwerpen voor schoolwoningen die méér zijn 
dan noodlokalen met een luxe huid of standaardwo
ningen met een tijdelijke onderwijsfunctie. Het kun
nen gebouwen zijn met een meerwaarde voor het 
onderwijs, de woonfunctie en de omgeving. Naast 
deze ontwerpen en een analyse daarvan, bevat het 
boek essays over de financieel-economische, bouwfy
sische en bouwtechnische aspecten van schooIwonin
gen. Ook wordt ingegaan op knel- en aandachtspun
ten bij het realiseren van dit soort gebouwen. Op 14 
mei 1998 werd de publicatie tijdens een symposium in 
het Educatorium in Utrecht aangeboden aan de 
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten
schappen Tineke Netelenbos. 

VMBO Expression Award 1998 
Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 
(VMBO) heeft dit jaar voor het eerst een prijsvraag 
uitgeschreven voor ideeën met betrekking tot 'een 
expressieve, eigenzinnige, vernieuwende schooIom
geving, passend als een jas voor het veranderende, 
moderne en praktische VMBO van morgen'. In totaal 
werden 34 inzendingen ontvangen, deze werden van 
9 tot en met 22 maart tentoongesteld in newMetro.
polis in Amsterdam. Als winnaar van de VMBO 
Expression Award 1998 werd aangewezen het samen
werkingsverband tussen het Christelijk College Scha
erswoude, de christelijke Frankenschool voor VSO en 
de Ingenieurs/Architecten Associatie. Hun inzending 
was volgens de jury overtuigend, expressief en ver
nieuwend en werd op een aansprekende wijze gepre
senteerd. Het plan bestaat uit een leerdorp waarin 
leerlingen van basisschool, internationale schakelklas, 
HAVO, VWO, VMBO en VSO via hun eigen leerweg de 
vaardigheden verzamelen die nodig zijn om op een 
positieve, creatieve en actieve manier te kunnen par
ticiperen in de samenleving van de toekomst. 

Scholenbouwprijs 1998 
De Scholenbouwprijs wordt sinds 1992 eens in de 
twee jaar uitgereikt aan schoolbesturen die nieuwe 
wegen in de scholenbouw durven in te slaan. Het is 
een beloning voor goed opdrachtgeverschap. Deze 
vierde Scholenbouwprijs was bestemd voor de cate
gorie basisonderwijs en speciaal onderwijs. De gebou
wen moesten tussen januari 1994 en december 1997 
zijn opgeleverd. 36 Schoolbesturen hebben het ver
eiste materiaal ingezonden om zo mee te dingen 
naar de prijs . De jury heeft hieruit negen nominaties 
geselecteerd. Als winnaar werd The British School in 
Den Haag aangewezen. Discussies tussen de bevlogen 
architect Dirk Jan Postel van architectenbureau 
Kraaijvanger·Urbis en de in een aantal kwesties kies
keurige opdrachtgever hebben volgens de jury vooral 
tot verrijking van het gebouw geleid. 'Ondanks het 
feit dat het om een grote school gaat zijn kinderen 
als individu gekend en hebben op elke plaats in het 
gebouw voldoende overzicht voor het vinden van de 
eigen ruimte. De architectonische uitwerking heeft 
geleid tot een mooi en stevig gebouw, de onortho
doxe materiaalkeuze is even smaakvol als duurzaam 
en natuurlijk en de stedenbouwkundige inpassing is 
bijzonder'. 

Vernieuwingsprijs 
Omdat de 'knip' van de decentralisatie midden in de 
termijn van de vierde Scholenbouwprijs valt is beslo-

ten om naast de prijs voor de gerealiseerde projecten 
ook een prijs uit te loven voor projecten die nog in de 
ontwikkelingsfase verkeren. Deze Vernieuwingsprijs 
richt zich op nieuwe concepten in het primair onder
wijs. In totaal deden 20 projecten mee, waarbij 27 
scholen waren betrokken. De jury heeft de inzendin
gen met name beoordeeld op de criteria multifunc
tionaliteit, onderwijskundige vernieuwing en duur
zaam bouwen. Ook is gelet op flexibiliteit van het 
schoolgebouw, dat wil zeggen de vraag of het 
gebouw tegelijkertijd of opeenvolgend meerdere 
functies of voorzieningen kan herbergen. De winnaar 
van de Vernieuwingsprijs is het projectbureau Leid
sche Rijn met het Kindercluster Vroon . De jury is van 
mening dat hier een weloverwogen keuze is gemaakt 
voor een combinatie van onderwijsfuncties en 
opvoedkundige en onderwijsondersteunende func
ties. Het hoge ambitieniveau van de opdrachtgever 
ten aanzien van duurzaam bouwen wordt gewaar
deerd. De jury heeft verder waardering voor de wijze 
waarop het projectbureau Leidsche Rijn in dit kinder
cluster haar rol als opdrachtgever vervult en hoopt 
dat de samenwerking met architectenbureau Frenc
ken Scholl leidt tot een goed vormgegeven gebouw, 
waarbij er een vruchtbare wisselwerking tot stand zal 
komen tussen de verschillende gebruikers. 
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Catalogus Scholenbouwprijs 1998: 
(pag. 4, v.l.n .r.) 
1. Flevoparkschool, Amsterdam 
2. Het Spectrum, Almere (eervolle vermelding) 
3. De Bongerd, Oldenzaal 
4. De Pijler, Rotterdam 
5. Rubenshof, Oosterhout 
6. The British School, Den Haag (winnaar) 
7. De Lei, Vleuten-De Meern 
8. De Petteflet, Tilburg (eervolle vermelding) 
9. De Schakel, Broekhuizenvorst 

Informatie 

Het boek Een woonkamer als schoollokaal; 
de schoolwoning als ontwerpopgave (ISBN: 
90-6450-339-7) kan worden besteld door 
f 15,- over te maken op postbanknummer 
2063800 van de Staro, of gratis worden 
afgehaald bij: 
BNA/Staro 
Keizersgracht 321 
1016 EE Amsterdam 
tel. 020-5553666 

Informatie over de V8MO Expression 
Award, de Scholenbouwprijs en de 
Vernieuwingsprijs is verkrijgbaar bij: 
ICS Adviseurs, mw. F. Thenu 
Postbus 282 
2800 AG Gouda 
tel. 0182-575200 
fax. 0182-575201 
e-mail: post@ics-adviseurs.nl 
http://www.ics-adviseurs.nl 

Het boek Scholenbouwprijs 1998, met als 
losse bijlage een brochure over de Vernieu
wingsprijs kan worden besteld bij ICS Advi
seurs, kosten f 39,50 (excl. verzendkosten). 
ISBN: 90-801913-3-7 

In het perscentrum Nieuwspoort in Den 
Haag is van 8 tot en met 19 juni een 
tentoonstelling gehouden over goed 
opdrachtgeverschap in het onderwijs. De 
prijswinnende inzendingen van de Scholen
prijs en van de Vernieuwingsprijs werden 
tentoongesteld, evenals een aantal eervolle 
vermeldingen. 



Aangebouwd en toegevoegd Mieketrien Kemps 

In de Tweede Kamer wordt binnenkort een beslissing genomen over de terugkeer van een driedeling (vergun
ningplichtig, meldingplichtig en vergunningvrij) naar een tweedeling in bouwcategorieën. Staatssecretaris 
Tommei heeft de Kamer voorgesteld om de categorie meldingplichtige bouwwerken op te laten gaan in de cate
gorie vergunningvrij. 
Een aantal organisaties heeft hierop gereageerd. De VNG, Vereniging Stadswerk en de Federatie 
Welstandstoezicht achten slechts een beperkte uitbreiding van de categorie vergunningvrij wenselijk, dit met 
het oog op de bescherming van de ruimtelijke kwaliteit. De overige leden van het Overlegplatform 
Bouwregelgeving (OPB) zijn het in grote lijnen eens met het standpunt van de staatssecretaris. Ook de BNA sluit 
zich hier bij aan, maar is van mening dat werkelijke deregulering pas tot stand wordt gebracht wanneer de cate
gorie vergunningvrij wordt uitgebreid met o.m. vrijstaande gebouwen tot een inhoud van 500 m3• 

Hoe het ook zij, als de categorie vergunningvrije bouwwerken wordt uitgebreid is het van belang om daarbij 
direct duidelijk te maken dat dit niet betekent dat men zich niet meer om de kwaliteit en de verschijningsvorm 
van deze bouwwerken hoeft te bekommeren. De verantwoordelijkheid ervoor verschuift van de gemeente als 
publieke opdrachtgever, naar de particuliere opdrachtgevers. Planoloog Mieketrien Kemps sloot onlangs haar 
studie af met een onderzoek naar de kwaliteit van vergunningvrije bouwwerken. 

Wanneer we de aanblik van onze omgeving willen ver
fraaien, is het duidelijk dat daarbij niet alleen aan
dacht moet worden besteed aan gebouwen. Ook de 
openbare ruimte, de privé-ruimten en niet te vergeten, 
de overgangen daartussen zijn van belang. Het aan
zien van stad en dorp wordt in belangrijke mate 
bepaald door allerlei kleine bouwwerken die worden 
aangebouwd en toegevoegd. Te denken valt aan die
ren hokken en plantenkasjes, carports, pergola's, kleine 
dakkapellen, tuinmeubilair (bv. zonnewijzers), anten
nes, erfafscheidingen en schilderwerk. AI deze kleine 
bouwwerken samen hebben een enorme invloed op 
het aangezicht van de gebouwde omgeving. 
Om de regeldruk bij het bouwen zo beperkt mogelijk 
te houden zijn deze bouwwerken vergunningvrij. Ze 
kunnen dus zonder bouwvergunning en zonder te zijn 
getoetst aan redelijke eisen van welstand worden ge
bouwd. Ook bij ernstige ontsiering van de omgeving 
is ingrijpen vanuit het welstandsbeleid niet mogelijk. 
Er kunnen echter verschillende redenen zijn om het 
straatbeeld of het imago van een straat of buurt te 
verbeteren. Bijvoorbeeld omdat een groot renovatie
project wordt uitgevoerd, omdat men wil proberen 
de buurt te 'upgraden' omdat de buurt een ernstig 
verwaarloosde aanblik geeft of omdat vandalisme 
moet worden teruggedrongen. In die gevallen is het 
zaak om op een of andere manier weer enige eenheid 
in straatbeeld, openbare ruimte en aangrenzende tui
nen (of privé-ruimten) te krijgen. Het gaat dan 
nadrukkelijk niet om het verwijderen of verbieden 
van vergunningvrije bouwwerken, maar om er een 
bepaalde samenhang in (terug) te brengen. De initia
tiefnemer daartoe - bijvoorbeeld de gemeente, een 
corporatie, Vereniging van Eigenaren of een bewoner 
- moet zich echter wel bewust zijn van het risico het 
doel voorbij te schieten. Aan bewoners moet altijd de 
ruimte worden gelaten naast de samenhangende ele
menten hun tuin of erf in te richten volgens hun per
soonlijke voorkeur en budget. Wanneer dit in het 
achterhoofd wordt gehouden vergroot dat de kans 
op succes. 

Waarom vooral in nieuwbouwwijken? 
Om enige eenheid in vergunningvrije bouwwerken te 
verkrijgen zijn er allerlei mogelijkheden, zowel voor 
de overheid als voor particulieren. Eigenaren zouden 
bijvoorbeeld met elkaar het schilderwerk kunnen 
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Eigen inrichting van de tuinen blijft mogelijk 

aanpakken of uitbesteden, of de aanplant van heg
gen of struiken op elkaar afstemmen. Ook afspraken 
over kleine bouwsels als brievenbussen, luifeltjes of 
buitenlampen kunnen voor een evenwichtig straat
beeld zorgen, wat niet automatisch in eentonigheid 
hoeft te resulteren. Overleg is hierbij uiteraard van 
essentieel belang. 
Gemeenten hebben heel andere instrumenten tot 
hun beschikking. Op het juridisèhe vlak kan de aan
was van vergunningvrije bouwwerken worden bege
leid via verschillende publiek- en privaatrechtelijke 
middelen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld het uiterlijk 
en het beheer van de vergunningvrije bouwwerken 
worden geregeld. 
Opvallend is dat dit vooral gebeurt in nieuwbouwwij
ken. Er zijn nauwelijks bestaande straten of wijken 
bekend zijn waar men gezamenlijk het aanzien van 
de straat heeft aangepakt door verbetering van de 
kwaliteit van vergunningvrije bouwwerken. 

De tactiek van het overrompelen 
Een voorbeeld zijn de nieuwbouwwijken Regenboog
buurt en Seizoenenbuurt in Almere, waar het behoud 
van eenheid in de vergunningvrije bouwwerken ook 
voor de toekomst wordt geregeld. Bij het ontwerpen 
en bouwen van deze wijken, heeft men ingespeeld 
op de neiging van bewoners zich te willen onder
scheiden van hun buren. Voor de eenheid in het 
straatbeeld kan dit grote gevolgen hebben. De woon
blokken in de Regenboogbuurt hebben allerlei kleu
ren en het leek verstandig daar een soort verbindend 
element aan toe te voegen door middel van het aan
brengen van dezelfde erfafscheidingen. De keuze is 
gevallen op zwarte spijlenhekken, laag en open aan 
de voorzijde en hoger en dichter in het geval van tui
nen op hoekkavels en zwart omdat die kleur altijd 
een chique uitstraling heeft en goed bij alle kleuren 
van de woningen past. De hekwerken zijn bij opleve
ring van de wijk geplaatst, dus al vóórdat de bewo
ners de woningen betrokken. In feite is hier de tac
tiek van het overrompelen toegepast. De bewoners 
werd verder geen enkele keuze gelaten en de kosten 
van de erfafscheiding waren doorberekend in de 
koopprijs. In het geval van sociale woningbouw heeft 
de gemeente die kosten op zich genomen. 
Dezelfde tactiek is toegepast in de Seizoenenbuurt, 
maar met andere erfafscheidingen. Deze wijk heeft 
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Hoek Vrijheidslaan Kromme Mijdrechtstraat Amsterdam 

namelijk een andere uitstraling omdat de woningen in 
chaletachtige stijl zijn gebouwd. Men heeft hier geko
zen voor zeer minimale hekjes, puur ter ondersteuning 
van de hagen die zijn aangeplant. De komende vijf 
jaar zullen die hagen door de gemeente twee maal per 
jaar worden gesnoeid. Daarna wordt het onderhoud 
aan de bewoners overgedragen. Ter ondersteuning 
van deze aanpak is aan de bewoners een soort advies 
meegegeven over het gebruik en de beplanting, 
samen met een uitleg over de doelstellingen. 
Daarnaast is er onder de inwoners van Almere een 
fotowedstrijd georganiseerd met als thema erfaf
scheidingen. Het doel was onder meer om de inwo
ners bewust te maken van de invloed van erfafschei
dingen. In een tentoonstelling werden alle inzendin
gen getoond en door de gemeente ingedeeld in 
slechte en goede voorbeelden. De afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht heeft bovendien algemene brochures 
uitgegeven over diverse vergunningvrije bouwwer
ken als erfafscheidingen, dakkapellen en antennes en 
hoopt daarmee de bekendheid met het onderwerp 
vergunningvrij bouwen te bevorderen. Met de oprich
ting van het architectuurcentrum CASLA hoopt de 
gemeente ook in algemene zin het architectuurkli
maat te stimuleren. 

Subsidiemaatpakketten 
De grote renovatie van het monumentale woonblok 
van architect P. Kramer aan de Vrijheidslaan in Amster
dam is een voorbeeld van het terugbrengen van de 
eenheid en samenhang in een bestaande situatie. Het 
in de originele stijl renoveren van de gevel van een 
bouwblok behoort ook tot de vergunningvrije bouw
projecten, het valt namelijk onder 'onderhoudswerk
zaamheden' en 'veranderingen van niet-ingrijpende 
aard'. Bij dit project zijn veel verschillende middelen 
ingezet. Stadsdeel Rivierenbuurt had reeds een wel
standsnota Eenheid in Verscheidenheid opgesteld met 
daarin een architectonische ordekaart waarop met 
name de bouwblokken uit plan Zuid van Berlage staan 
aangegeven. Op basis van die ordekaart werd aan de 
gevelrenovatie van het blok aan de Vrijheidslaan de 
hoogste subsidie toegekend. Het bezit is zeer versnip
perd, 21 verschillende particuliere eigenaren hebben 
de 29 panden in eigendom. Door een extern advies- en 
organisatiebureau voor particuliere woningverbete
ring zijn alle kosten, inclusief de gevel renovatie, 

Erfafscheidingen Regenboogbuurt Almere 

begroot en is per eigenaar een speciaal subsidiepakket 
samengesteld. Voor gezamenlijke elementen en de 
renovatie van een beeldbepalende toren op de hoek, 
is zo door alle eigenaren een bijdrage geleverd, waar
door het blok in zijn geheel kon worden gerenoveerd. 
Voorlichting over het plan van aanpak, de doelstellin
gen voor de gevelrenovatie en het kostenvoordeel dat 
door gezamenlijke aanbesteding kon worden behaald, 
werd hier goed ingezet en was zeer succesvol. Het blok 
staat er weer prachtig bij en allerlei beeldbepalende 
elementen zijn in hun oude glorie, maar met eigentijd
se materialen, hersteld. 

Verantwoordelijkheid van de gemeente 
Goede communicatie is bij deze processen natuurlijk 
onontbeerlijk. Boven alles geldt dat bekendheid met 
het onderwerp en de doelstellingen, zowel onder 
politici, ambtenaren als bevolking, zeer belangrijk is 
voor het bevorderen van enige samenhang in vergun
ningvrije bouwwerken. Met alle mogelijke middelen 
- bijvoorbeeld brochures, video's, diaseries, tentoon
stellingen, excursies, lezingen, beplantingsvoorstel
len, informatieavonden enz. - kunnen eigenaren en 
bewoners op hun verantwoordelijkheid worden 
gewezen voor de kwaliteit van al die vergunningvrije 
bouwwerken die het straatbeeld bepalen. De kans op 
medewerking van bewoners is veel groter wanneer 
zij het belang ervan inzien. Lokale architectuurcentra 
kunnen een grote bijdrage leveren aan het uitdragen 
van de boodschap. 
Wanneer een onsamenhangende situatie in een 
bestaande straat moet worden aangepakt, is subsidie 
een van de belangrijkste instrumenten. Eigenaren en 
bewoners zijn zeer gevoelig voor het feit dat de 
gemeente iets zó belangrijk vindt dat daar subsidies 
voor worden toegekend, waardoor zij zelf minder 

, hoeven te betalen om hetzelfde, of zelfs een beter 
resultaat te behalen. 
Wanneer gemeenten goede combinaties maken van 
alle beschikbare middelen en die inzetten om de 
kwaliteit van vergunningvrije bouwwerken te bevor
deren en behouden, kan de aanblik van onze omge
ving daarmee veel evenwichtiger worden en tegelij
kertijd de diversiteit van de plaatselijke cultuur 
respecteren. 
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foto's: Mieketrien Kemps 

Informatie 

De scriptie Voorkomen én genezen!, van 
Mieketrien Kemps, Universiteit van Amster
dam, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 
(vakgroep Planologie en Demografie) is 
tegen kostprijs verkrijgbaar: 
tel. 020-6627504. 

In de tuin van het NAi zijn tot 20 september 
drie tuinhuisjes te zien die in opdracht van 
het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnij
verheid (bpf-bouw) zijn ontwerpen door de 
architectenbureaus CEPEZED, Madeleine 
Steigenga en Koers Zeinstra van Gelderen. 
Het zijn alternatieven voor de bouwpakket
ten van de doe-het-zelf zaken. Het is de 
bedoeling deze tuinhuizen in de toekomst 
bij projecten van bpf-bouw te plaatsen. 
Nederlands Architectuurinstituut 
tel. 010-4401200 

In het Groninger Museum zijn tot en met 6 
september ontwerpen van tuinhuisjes van 
Piet Hein Eek te zien. 
Groninger Museum 
tel. 050-3666555 
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Trainshopping 

De vrije ruimte: 
nieuwe strategieën voor 
de ruimtelijke ordening 
Slotpublicatie Stichting Ontwerpen voor Nederland 

Annius Hoornstra 

Na een bestaan van tweeënhalf jaar is de stichting Ontwerpen voor Nederland 
opgeheven, met achterlating van een kloek boek en aanzetten voor de 
gedachtenvorming over de relatie bestuur en ruimtelijke ordening, de rol van 
planning in een burgerlijke en economisch georiënteerde maatschappij en het 
onderwerp van het ontwerp tegen de achtergrond van een uiteenvallende stad. 
In de eerste recensies en bij de presentatie van het boek bleken deze thema ,'s 
tot verhitte discussies te leiden. In dit artikel is de stellingname van Ontwerpen 
voor Nederland, zoals die is opgeschreven in het boek De Vrije Ruimte, kort 
samengevat. 

Particulier initiatief als uitgangspunt 
De essentie van de oproep van Ontwerpen voor 
Nederland is in de ruimtelijke ordening aan te sluiten 
bij maatschappelijke processen en deze te manipule
ren, in plaats van er kritiek op te leveren of utopische 
modellen tegenover te stellen . Illustratief is het plei 
dooi voor het regionale plan. De vraag is of er poli
tiek en maatschappelijk draagvlak is voor grensover
schrijdende plannen, nog afgezien van de vraag of de 
grenzen van de regio ook de grenzen zijn van wezen
lijke ruimtelijke relaties. 
De studie voor Het Tussengebied, de discussies over 
de bestuurlijke vernieuwing of bijvoorbeeld het refe
rendum in Rotterdam roepen vragen op naar het 
maatschappelijke draagvlak voor regionale planning . 
Daarnaast is het de vraag of het mogelijk is alle 
dimensies van de ruimtelijke relaties te vatten in een 
plan. Het pleidooi van Ontwerpen voor Nederland is 
om op zoek te gaan naar een aantal dragende ruim
telijke elementen, zoals infrastructuur. 
Dit pleidooi wordt versterkt door de analyse van de 
(beperkte) ruimtelijke investeringen waarover de 
overheid zeggenschap heeft en de stelling dat de 
invulling van de resterende gebieden overgelaten 
moet worden aan het lokale initiatief. Het is namelijk 
de vraag of regionale regie voor het kleinste schaalni
veau enig effect heeft. Nog relevanter is het besef 
dat, anders dan de idealistische, sociaal-democrati
sche drijfveer van vele vakgenoten, de ruimtelijke 
ordening van Nederland het resultaat is van vele eeu
wen koopmansgeest (zie de polders en 1ge eeuwse 
woonwijken) en later de burgermansdroom van het 
huis met tuin. Grootse overkoepelende plannen slui
ten niet aan op de maatschappelijke realiteit. 
Dit besef biedt aanknopingspunten om, binnen een 
raamwerk van grootschalige ruimtelijke elementen, 
het particulier initiatief als uitgangspunt te nemen 
voor plannen. De ontwerpstudies laten zien dat de 
nieuwe uitdaging voor de stedenbouwkundige is in 
te spelen op de totstandkoming van kansrijke coali
ties. Te denken valt aan combinaties van de ANWB, 
Natuurmonumenten, Walt Disney, enzovoort. De ste
denbouwkundige zou de investeringsvoorwaarden 
moeten scheppen voor de totstandkoming van wen
selijke coalities. Dat vergt inzicht in de ruimtelijke 
impact van de bescheiden overheidsinvesteringen en 
de mogelijkheden deze te manipuleren, en spelregels 
die daar vervolgens op inspelen. Hoewel een deel van 
de sturing wordt losgelaten (schijnbaar is er geen 
programma), wordt met de strategieën geen afstand 
genomen van de maatschappelijke doelstellingen 
waaraan de ruimtelijke ordening haar bestaansrecht 
aan ontleent. De strategie poogt echter succesvoller 
in het streven naar kwaliteit te zijn dan de werkwijze 
welke ruimtelijke ontwikkelingen simpelweg wil stu
ren door een plan of ontwerp_ 
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De stad valt onontkoombaar uiteen 
Dat de toekomstige ruimtelijke ordening zich afspeelt 
tegen de achtergrond van andere ruimtelijke relaties 
dan die van de radiale stad mag voor de lezer een 
open deur zijn: in zijn dogmatische vorm bepaalt De 
Compacte stad nog steeds de politieke discussie. Een 
actueel voorbeeld daarvan is de discussie over de 
VINAC, die vlak voor de verkiezingen is gestrand. 
De stad valt echter onontkoombaar uiteen. Er is spra
ke van nieuwe centra, van verschillende niveaus, soms 
onherkenbaar of kleinschalig (zoals Ruigoord), soms 
grootschalig maar even eendimensionaal (zoals Schip
hol). Op nieuwe plekken ontstaan knooppunten van 
functionele en sociale aard, echter niet langer gecon
centreerd in een geografisch centrum. Voor elk indivi
du heeft in deze uiteenvallende stad de wereld een 
andere betekenis, hebben relaties verschillende reik
wijdten en is de enige overeenkomst dat de woning 
het centrum van de wereld is. 
Afhankelijk van de bereikbaarheid van arbeid, ver
voersmogelijkheden, geld, familie, kennissen en krui
wagens of scholing en levenservaring heeft elk indivi 
du een palet aan kansen om deel te nemen in de hui
dige netwerkmaatschappij. Door de ontwikkeling van 
werkgelegenheid, welvaart, technologische ontwik
keling, individualisatie en emancipatie nemen deze 
netwerken toe in schaal en diversiteit. Er ontstaan, 
tegen de achtergrond van de ontzuiling, tegelijkertijd 
nieuwe combinaties, nieuwe collectieven, nieuwe 
centra. Een platvloers voorbeeld is de Golfressort in 
de Verenigde Staten of het Internetcafé dichterbij 
huis. 
In deze wirwar van relaties en netwerken biedt 
infrastructuur, waarlangs de relaties lopen, houvast 
voor planning . De geringe dynamiek van infrastruc
tuur, de A-zoveel is niets meer en minder dan een 
geasfalteerde oude Romeinse Heerweg, de economi
sche spin-off en de eerder genoemde overheidsbe
moeienis maken het een voor de hand liggend object 
om de ruimtelijke ontwikkeling aan op te hangen. In 
1924 klaagden de stedenbouwkundigen tijdens het 
Wereld Stedenbouw Congres in Amsterdam over hun 
gebrekkige invloed op het Rijkswegenplan, nu is er 
des te meer reden om deze investeringen aan te grij
pen om vorm te geven aan de stad van morgen. 
Infrastructuur kan het landschappelijk structurerend 
of verbindend element zijn, passend in een vormge
vingstraditie van de Tweede Nota voor de Ruimtelijke 
Ordening, of de economische waarde van de ruimte 
en daarmee de inrichting manipuleren door bijvoor
beeld afslagen wel of niet aan te leggen. 

Flexibele planning 
De hiërarchieloze stad betekent ook het herdefinië
ren van het ruimtelijk begrippenkader. Waarheen 
lopen assen of radialen als er geen centrum meer is? 
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De bevrijding van de compacte stad, Van Mourik en Vermeulen architecten BV 

Hoe kunnen gebouwen een ruimtelijke structuur ver
sterken als deze voor iedereen anders is? Zoals Geuze 
stelde in zijn Maaskantlezing gaat het vooral om het 
accentueren van landschappelijke texturen op grote 
schaal (en het creëren van oases van rust op kleine 
schaal) . Gebouwen hebben in het krachtenveld van 
landschap, infrastructuur en ruimtelijke relaties een 
individuele positie (die de eigenaren het gebouw 
overigens ook toedichten) . 
De uiteenvallende stad heeft ook consequenties voor 
de betekenis van de nieuwbouw-opgave. Het is wer
kelijk de vraag of in een dichtbevolkt land als Neder
land nog sprake is van een nieuwbouwopgave. Het 
opspuiten van stukken zand, het ontwerpen van ste
delijke randen suggereert zoveel, toch is ontwerpen 
in Nederland een beheeropgave. Het betreft de trans
formatie van niet alleen het landschap, maar van een 
totaal samenhangend geheel van ruimtelijke relaties. 
Investeringen op de ene plek hebben ontegenzeglijk 

hun effect op ruimtelijk processen elders. 
In dit continue transformatieproces is de rol van het 
ontwerp nieuwe impulsen te geven aan de ruimtelij
ke dynamiek. Wat dat betreft bevatten de ontwerp
studies interessante strategieën om suburbia en de 
Burgerlijke stad nieuw leven in te blazen. Daarbij zijn 
de openbare ruimte, op overigens een grotere schaal 
dan de directe woonomgeving, en opnieuw de 
infrastructuur instrumenten om de dynamiek te beïn
vloeden. 
Uiteindelijk biedt het boek De Vrije Ruimte een 
reflect ie op de context van de toekomstige ruimtelij
ke opgave. De 36 ontwerpstud ies, met thema's als 
Het geluk in suburbia, De informele stad of De bur
gerlijke stad, tonen het definitieve einde van de 
blauwdrukplanning en geven een inspirerend beeld 
van de mogelijkheden van een flexibele en strategi
sche stedenbouw en planologie. 
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Bestemming Schiphol, NL Architects 

Informatie 

Ontwerpen voor Nederland, een platform 
voor de vakwereld voor een vernieuwend 
geluid in de discussies over VINEX, VINAC en 
5e Nota was een initiatief van 
STAWON/BNA. Uit de startdiscussie tussen 
o.m. sociologen, stedenbouwkundigen, ver
keerskundigen en bestuurskundigen kwam 
naar voren dat hun vakgebieden 'verkokerd' 
zijn, terwijl de thema's waarmee zij worden 
geconfronteerd juist overkoepelend zijn: de 
bestuurlijke context, de relevantie van ruim
telijke netwerken, het belang van mobiliteit 
en de essentie van duurzaamheid of flexibi
liteit. Op basis hiervan zijn voor twee regio's 
(de Haarlemmermeer en de Oostflank) ont
werpstudies verricht door architecten- en 
stedenbouwkundige bureaus zoals FARO, 
Kraaijvanger Urbis, One Architecture, VHf; 
MUST, NL Architects, Post ter Avest, Juurlink 
en Geluk, Kuiper Compagnons, B + B, Archi
pel ontwerpers. 
Ontwerpen voor Nederland is mede moge
lijk gemaakt door bijdragen van ontwikke
lend en bouwend Nederland en het Stimu
leringsfonds voor Architectuur. 

De Vrije Ruimte, tekst Annius Hoornstra en 
Gert Middelkoop, eindredactie Flip ten 
Cate, kost f. 59,50 en is verkrijgbaar bij NAi
uitgevers, de boekhandel of te bestellen via 
e-mail mhelsdingen@bna.nlofteI.:020-
5553639 (168 pp., full-color, ISBN 90-5662-
065-7). 
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Stadsbeeld Oude Gracht 

Met andere oge 
De betekenis 
Gert Fokkens 

Het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar AIA heeft in het afgelopen seizoen een serie lezingen georganiseerd over 
de betekenis van de openbare ruimte: een actueel onderwerp in het kader van de Structuurvisie Centrumgebied 
Alkmaar. De lezingen reeks werd in juni besloten met een workshop waarbij een aantal stellingen naar voren zijn 
gebracht. De resultaten van deze workshop hebben geresulteerd in een manifest dat bij het ter perse gaan van deze 
krant aan B&W van Alkmaar is aangeboden. Eén van de stellingen was afkomstig van de tekstschrijver Gert Fokkens, 
sinds 14 jaar woonachtig in Alkmaar. Hij pleitte in de lezing die hij eerder in de reeks hield, ook al voor een benadering 
van de openbare ruimte als belevingswereld. Een uitsluitend functionele benadering doet in zijn ogen onvoldoende recht 
aan menselijke beleving. Een bewerking van zijn lezing. 

Een wandeling in gedachten 
Ik zou u graag bij de arm wil len nemen om een wan
deling te maken. Een wandeling in gedachten. 
Onderweg laten we ons leiden door vragen die opko
men. Daar geef ik dan antwoord op. Maar ik hoop 
dat u heel andere antwoorden bedenkt. Dan hebben 
we discussie, en daar is het om te doen: om dialoog. 
We maken ook nog allerlei uitstapjes. We lopen 
namelijk niet doelloos rond, maar met een nota in de 
hand. De nota Structuurvisie Centrumgebied 
Alkmaar. En die roept allerlei vragen op. 
Maar eerst onze eigen vragen. 
Wat is ruimte eigenl ijk? Hoeveel soorten ruimtes heb 
je? Wat is openbare ruimte? Waar is ruimte voor 
nodig? Hoe deel je ruimte in? Hoe geef je ruimte 
vorm? Waarom ru imte veranderen? Hoe ga je om met 
een ruimte die leeg is, althans niet vol? En hoe ga je 
om met een ruimte die bebouwd is? Hoe onderga je 
ruimte? Wat beleef je? Wat ervaar je? 

Ruimte is een rekbaar begrip 
Wat is ruimte? In het woordenboek Koenen-Endepols 
staat letterlijk: 'plaats om zich uit te breiden of uit te 
strekken '. Eerlijk gezegd: daar kan ik niks mee. Dat 
lijkt me meer de omschrijving van een bed: plaats om 
zich uit te strekken of uit te breiden . Andere vraag 
dan maar: waar denk je aan bij ruimte? Allereerst aan 
'dé ruimte', het heelal. Aan eindeloosheid. Ruimte is 
een rekbaar begrip. Wij kunnen het zo groot en zo 
klein maken als wij willen: van heelal tot wereld, 
werelddeel, land, streek, stad, dorp, straat, plein, 
park tot ontdek je plekje in huis. Van buitenruimte 
tot binnenruimte, leefruimte, woonruimte. De huis
kamer als stoffelijke weergave van onze ziel. Laat mij 
uw kamer zien en ik vertel u wie u bent, waar u van 
houdt en wat voor smaak u heeft. De ruimte om ons 
heen zegt iets over onszelf. 
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Hoe zit het met openbare ruimte, openbaar in de zin 
van: algemeen toegankelijk? De ruimte van en voor 
iedereen. De buitenruimte zoals die is verkaveld en 
bebouwd. Bijvoorbeeld de stad met zijn gebouwen, 
huizen, kerken, pleinen, parken, hofjes, straten en 
grachten. De ruimte zoals die in de loop der tijd is 
ingericht. Beeld van ons gemeenschappelijk verleden. 
Een reeks tijdsbeelden waarvan valt af te lezen wat 
onze voorouders deden en dachten, wat zij mooi von
den en nuttig. De binnenstad met zijn historische 
plekken waaraan eeuwenoude verhalen kleven. Een 
weerspiegeld verleden . 
Er zijn ook delen van de stad die een dergelijke histo
rie ontberen. Nieuwbouwwijken. Die hebben niet 
alleen een korte geschiedenis maar missen ook de 
anekdotiek van de oude stad. Er is een opmerkelijk 
verschil tussen een nieuwe wijk met een paar types 
woningen en een oude wijk waarin bijna elk huis 
anders is dan dat er naast. Met de komst van stads
planning, sociale woningbouw en seriebouw zijn ver
scheidenheid en veelvormigheid verdwenen. Te duur. 
Alleen in nieuwe wijken met kapitaalkrachtige bewo
ners is een eigentijdse diversiteit te vinden. 

De waardering van de gebruiker 
Wat betekenen deze opmerkingen voor de openbare 
ruimte? Dat er een onderscheid te maken valt tussen 
de vormgegeven ruimte en de historische gegroeide 
ruimte. De vormgegeven ruimte is een bepaald 
gebied waarvan de indeling en vormgeving op een 
tekentafel zijn ontworpen. Gebouwd op basis van 
een functioneel eisenpakket. 
De historisch gegroeide ruimte is bijvoorbeeld de bin
nenstad, waarin in de loop der tijd van alles is 
gebouwd, in brand geraakt, verwoest, verkrot, ges
loopt, gebombardeerd, gesaneerd, herbouwd, ver-



Canadaplein, vergissing herstellen Harmonie Dialoog 

bouwd en gerestaureerd. Veranderingen in een histo- . 
rische omgeving zijn vaak het gevolg van functiever
anderingen. Vroeger was op de Achterdam een 
boter- en melkmarkt. Tot in de jaren zeventig waren 
er kleine ambachtelijke bedrijfjes gevestigd als een 
zadelmakerij, een touwslagerij, een kuiperij en een 
zeilmakerij. Tegenwoordig geven rode lichten aan dat 
de ambachtelijke bedrijvigheid daar van geheel ande
re aard is. En met die verandering van functies is ook 
de aanblik veranderd. 
Nog een voorbeeld: de vestingwallen. Toen die hun 
oorspronkelijke functie verloren, zijn zij in veel ste
den geheel of gedeeltelijk afgegraven. In Alkmaar 
voor een groot deel niet. Gelukkig niet, zeggen we 
nu. Omdat wij de vestingwallen nu anders waarderen 
dan onze voorouders dat deden. Wij zien de vesting
wallen als een karakteristiek stuk van de stad, type
rend voor Alkmaar. Ze hebben niet alleen een andere 
functie hebben gekregen - als groenvoorziening, als 
langgerekt park - maar ook een andere betekenis. 
Een andere waarde, een gevoelswaarde, een symboli
sche waarde. Zinnebeeld van een gemeenschappelijk 
verleden. Zo kunnen bouwwerken in de loop der tijd 
uitgroeien tot beeldmerken. Logo's van een stad. De 
Eiffeltoren. De toren van Pisa. De Dom van Keulen. 
De Molen van Piet. De Grote Kerk. Of allebei. Het 
Waaggebouw. Allemaal emblemata van de stad. 
Cultuur is wat dat betreft een permanent proces van 
waardering en herwaardering waarin het niet alleen 
gaat om de economische waarde, de gebruikswaarde, 
maar ook om de gevoelswaarde, de waardering van 
de gebruiker. Zo kun je een stad van twee kanten 
benaderen: functioneel, wat is er allemaal, wat zit er 
in, het innerlijk, én gevoelsmatig - hoe ziet de stad er 
uit, uiterlijk, de buitenkant, de openbare ruimte. In 
dat laatste geval gaat het om de vraag: wat beleef ik 
als ik er rondloop? Hoe ervaar ik het uiterlijk van de 
stad innerlijk? Met deze vraag in het achterhoofd 
gaan wij zo op pad. Maar we moeten ons wel realise
ren dat innerlijk en uiterlijk bij elkaar horen. Het liefst 
én functioneel én aangenaam. In de praktijk zien wij 
echter vaak dat het functionele overheerst. Functio
neel is niet altijd aangenaam. Maar omgekeerd: aan
genaam is altijd wel functioneel. Of niet soms? 

Structuurvisie Centrumgebied 
Laten wij de nota Structuurvisie Centrumgebied 

Alkmaar ter hand nemen. Wat mij opvalt is dat deze 
eigenlijk alleen een functionele benadering geeft, 
althans expliciet. Aan het eind, in het hoofdstuk Hoe 
nu verder, staat: De te analyseren kansen, knelpunten 
en risico's hebben betrekking op aspecten die veelal 
op een gecompliceerde wijze samenhangen. Deson
danks is het voor een analyse noodzakelijk deze 
aspecten te scheiden en te categoriseren. Globaal 
betreffen dat de volgende invalshoeken: 
- planologisch c.q. ruimtelijk-functionele aspecten 
- stedenbouwkundige en architectonische aspecten 
- verkeersplanologische en verkeerstechnische aspec-

ten 
- juridisch-planologische aspecten 
- technische c.q. civiel-planologische en milieuhygië-

nische aspecten 
- financieel-economische aspecten 
- politiek-bestuurlijke aspecten 
- organisatorische c.q. bedrijfsculturele aspecten. 
AI deze aspecten bij elkaar lijken een compleet beeld 
op te leveren. En toch mis ik iets: een expliciete bena
dering van de stad als ervaringswereld, als belevings
wereld. Natuurlijk zit dat impliciet bij de architectoni
sche en stedenbouwkundige aspecten. Maar bij de 
behandeling daarvan wordt volstaan met globale, 
vrijblijvende en daarom eigenlijk nietszeggende uit
spraken: 'Hierbij zijn niet alleen kwalitatieve aspec
ten, maar ook kwantitatieve aspecten aan de orde. 
De aspecten die bij dit onderdeel van het haalbaar
heidsonderzoek aan de orde komen hebben betrek
king op zaken als zichtlijnen en bouwhoogten, de 
inrichting van het openbare gebied en dergelijke'. 
De functionele keuzes worden in deze nota veelal 
niet of nauwelijks onderbouwd. Daardoor krijg je het 
gevoel dat over de consequenties van die keuzes niet 
goed is nagedacht. Een van de aanbevelingen in de 
nota bijvoorbeeld, is om de verschillende pleinen in 
de binnenstad een ander aanzien te geven en te 
prononceren. Alkmaar pleinenstad. Waarom? Geen 
idee. Staat er niet bij. 
Eén van de pleinen die worden aangepakt is het 
Canadaplein: dat moet een cultuurplein worden. Wat 
is een cultuurplein? Dat is volgens de nota een plein 
waar verschillende culturele functies zijn samenge
bracht. Een puur functionele benadering dus. Ik 
citeer: 'Het Canadaplein wordt gezien als het concen
tratiepunt voor de culturele voorzieningen. De ver-
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Overstad 

plaatsing van de bibliotheek, de vestiging van het 
ACKVen de mogelijke locatie voor een nieuw muse
um en het toekomstig gebruik van de Grote Kerk 
leveren hieraan een bijdrage. Het Canadaplein ligt in 
de verbindingszone tussen de binnenstad en Over
stad. Een concentratie van voorzieningen in deze 
zone moet bijdragen aan de vergroting van de aan
trekkelijkheid en levendigheid. ' 

De hamvraag 
De vraag is: hoe dan? Krijgt het Canadaplein door 
een concentratie van gebouwen met een culturele 
functie zelf ineens ook een culturele uitstraling en zo 
ja, hoe dan, wat is dat dan? Wat is de meerwaarde 
van het samenbrengen van deze voorzieningen op 
een plek? Wat hebben zij met elkaar gemeen of wat 
kunnen zij gemeen hebben? Welke publieksgroepen 
trekken zij? Hebben die iets met elkaar? Waarom niet 
geredeneerd vanuit de vraag: aan welke voorwaar
den moet het Canadaplein voldoen om te kunnen bij
dragen 'aan de vergroting van de aantrekkelijkheid 
en levendigheid'. Kijk eerst eens hoe het plein er uit 
ziet en welke uitstraling het nu heeft. Hoe kan je 
deze treurnis omvormen tot iets aantrekkelijks? In dit 
verband wil ik slechts benadrukken dat een ongefun
deerde functionele benadering geen visie is maar een 
geen-visie, een lege huls, een losse flodder. 
Via de vraag 'Hoe pakken wij het Canadaplein aan?' 
komen wij bij de hamvraag die voor elke historische 
binnenstad geldt: hoe ga je om met ruimte die al 
bebouwd is? Wat dat betreft is een stad net een 
gebit. Ook al poets je keurig je tanden, toch vallen er 
soms wat gaatjes. Dan moet er geboord worden. 
Soms verlies je wat functies en raak je een paar oude 
tanden kwijt. Soms is een pijnlijke operatie noodza
kelijk. Moet er een brug worden geslagen. En de 
vraag is dan: hoe vul je de gaten op? Bij een gebit 
kies je voor harmonie. Neptanden die nauwelijks van 
de oude kunnen worden onderscheiden. Maar bij een 
stad? Kies je voor harmonie? Voor een conflict? Of 
voor een dialoog? 
Bij harmonie laat je je leiden door traditie. Je kijkt 
wat er is en past je aan, zowel in maatvoering, vorm
geving, als materiaalkeuze. Het verleden wordt in 
gestileerde vorm nagebouwd. Het eigentijdse zit hem 
eigenlijk alleen in de stilering . Het resultaat oogt 
vaak wat braaf. Een beetje saai, soms wat truttig. Je 
herhaalt wat je kent. Je hebt niet het lef daar wat 
tegenover te stellen. Je laat geen eigen gezicht zien. 
Bij een dialoog stem je ook af op wat er is, maar je 
gaat daarmee in discussie, je communiceert ermee. Je 
houdt bijvoorbeeld wel rekening met de maatvoering 
die er is maar niet met de vormgeving en materiaal
keuze. Je zet daar wat tegenover. Een mooi voor
beeld is de glazen piramide voor het Louvre in Parijs. 
Twee tijdsbeelden tegenover elkaar. Spannend. Maar 
toch ook evenwichtig. 
Mijn voorkeur gaat uit naar een dialoog. Geen kopië
ring van het verleden maar communicatie vanuit een 
historisch besef. Vanuit de notie dat een stad een ver
zameling tijdsbeelden is en dat deze tijd daarin een 
eigen plaats moet verwerven. Maar een dialoog kan 
ook ontaarden in een conflict. Een gevecht waarbij 
het ene gebouw het andere probeert te overvleuge
len. Of een gebouw dat geheel op zichzelf staat en 
nergens weerklank vindt. 

De moed om historische vergissingen te corrigeren 
Terug naar de hoofdweg in mijn betoog. Een stad 
verandert omdat de functies in de loop der tijd veran
deren. Maar ook kan er de behoefte bestaan bepaal
de plekken aan te pakken omdat de uitstraling, het 
uiterlijk niet bevalt. Het Canadaplein misschien? 
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Canadaplein 

Je moet de durf hebben om fouten uit het verleden 
te herstellen. Ik heb daarvoor een prachtig voorbeeld 
uit Groningen. Daar lag aan het eind van de oorlog 
de Grote Markt onder vuur en is een groot deel van 
het stadshart kapot geschoten. Begin jaren vijftig 
werden het Oude Stadhuis en het Goudkantoor ver
bonden door een trap die tevens uitkwam in een 
hoog kraak-noch-smaak kantoor. Een situatie waar 
geen enkele Groninger gelukkig mee was. Onlangs is 
deze historische vergissing op een fantastische manier 
gecorrigeerd door een nieuwe straat te creëren met 
forse gebouwen waarin het ritme van de omgeving is 
terug te vinden op geheel eigentijdse wijze. 
Wie de moed heeft een historische vergissing te corri
geren heeft daar generaties lang profijt van. Niet alles 
kan tegelijk. 'Tussen droom en daad staan wetten in 
de weg en praktische bezwaren', vooral van financiële 
aard. Maar toch, soms is een radicale aanpak nodig in 
plaats van allerlei goedkope oplossingen met een 
geringe houdbaarheidsdatum. Bovendien: wat nu 
duur is blijkt op den duur vaak helemaal niet duur. 
U merkt aan de praktijkvoorbeelden die ik tot nu toe 
gaf dat de waardering van een stad of elementen uit 
een stad een kwestie van persoonlijke smaak is. En 
een afgrijselijk Nederlands gezegde luidt: over smaak 
valt niet te twisten. Onzin. Als er ergens over te bek
vechten valt is het wel over smaak. Zelfs over de 
smaak van humor. 

Smaakontwikkeling 
Smaakontwikkeling krijg je op gang als je het debat 
aangaat. Als je alternatieven onder ogen krijgt. Kwa
liteit wordt bevorderd als je het referentiekader ver
ruimt. De ervaringswereld. Het kijk en vergelijk ver
mogen. De bewustwording. Kortom: als je met ande
re ogen leert kijken. 
Om smakeloosheid op bouwkundig gebied tegen te 
gaan maakt de overheid al sinds jaar en dag gebruik 
van schoonheidscommissies. Die stellen paal en perk. 
Die voorkomen de ergste uitwassen. Maar binnen de 
marges is nog veel ellende toegestaan. Waarom doen 
wij daar niks aan? Let wel, ik pleit er niet voor om 
nog meer regelgevend op te treden en streng vast te 
stellen wat wel en niet mag, maar om de discussie 
aan te gaan. Om tegen een middenstander die zijn 
hele hebben en houwen plompverloren op straat 
etaleert te zeggen: kijk eens wat je doet, doe je ogen 
eens open. Nu zegt niemand er wat van . Misschien 
een enkele blinde die op straat verward raakt in een 
kledingrek. Maar over het algemeen laten wij het stil
zwijgend toe. Waarom roepen wij geen overheidsdie
naar in het leven met kennis van zaken die niet 
bestraffend optreedt, maar adviserend, die gevraagd 
en ongevraagd alternatieven aanreikt: 'Zou je niet 
eens zus of zo. Loop eens een straatje verder en kijk 
wat zij daar voor oplossing hebben gevonden'. Zo 
kom ik bij mijn stelling, een open deur: 'Over smaak 
valt te twisten. Dat moet worden bevorderd.' 
Wij ervaren de wereld om ons heen op zeer verschil
lende wijze. Zoals de filosoof professor Doorman 
onlangs in een interview opmerkte: 'De waarheid is 
perspectivistisch'. Wie wel eens heeft bemiddeld in 
een conflict weet daar alles van. Wie als journalist wel 
eens hoor en wederhoor heeft toegepast, ook. Zo 
ervaren wij de openbare ruimte eveneens op heel 
persoonlijke wijze. De een claustrofobisch. Panisch in 
een gesloten ruimte. De ander met pleinvrees. 
Panisch in de open ruimte. De een voelt zich stad
mens, de ander is thuis op het platteland. De een is 
gek van Jugendstil. De ander zweert bij geloogd 
eiken. Ruimtebeleving is mede het resultaat van een 
persoonlijke ontwikkeling. 







Tweede kwartaalbericht van het steunpunt 
ontwerpwedstrijden José van Campen 

Op 1 april was het precies één jaar geleden dat Kompas werd gepubliceerd. Het steun
punt voor ontwerpwedstrijden heeft onlangs voor de ondertekenaars van het 'wedstrij
denconvenant' een rapportage opgesteld van dit eerste jaar. 

Meldingen van meervoudige opdrachten gevraagd! 
Voor zover bekend zijn de modellen in Kompas dit 
eerste jaar 14 keer gebruikt, 11 keer bij een prijsvraag 
en 3 keer bij een meervoudige opdracht. De 'hogere 
score' aan prijsvragen komt wellicht voort uit de tra
ditie om bij prijsvragen goedkeuring te vragen aan de 
ppc. Prijsvraaguitschrijvers gaan meestal op zoek naar 
reglementen en komen zo bij Kompas en steunpunt 
terecht. Uitschrijvers van meervoudige opdrachten 
beschouwen de wedstrijd meer als een interne aange
legenheid. Men ziet het als een vorm van 'offertes 
vragen', waarbij het gebruik van Kompas sterk van 
het toeval afhankelijk is. Uitschrijvers of deelnemers 
aan meervoudige opdrachten worden daarom opge
roepen om de wedstrijd te melden bij het steunpunt. 

Gemelde wedstrijden tweede kwartaal 1998 

Cultureel centrum en appartementen, Noordwijk 
Meervoudige opdracht voor het ontwerp van een cul
tureel centrum met podiumzaal en 15 appartemen
ten. Uitschrijver is de Stichting Dorpshuizen Noord
wijk in samenwerking met de gemeente Noordwijk. 
Er zijn vier architecten uitgenodigd. De uitnodigings
brief is opgesteld volgens het model in Kompas. 

Prijsvraag 1998 light rail, halteplaatsen Rijn Gouwe 
Open ideeënprijsvraag in het kader van de Dag van 
de Architectuur. Doel van de prijsvraag is een gedach
tenwisseling over het vervoersconcept 'light rail' op 
gang te brengen en er een concrete bijdrage aan te 
leveren door het ontwerp van vijf halteplaatsen op 
de lijn Rijn Gouwe. De prijsvraag wordt uitgeschreven 
door het Rijnlands Architektuur Platform, waarin 
samenwerken de gemeente Leiden, het Nieuw Leids 
Architektenkaffee en de BNA Kring Rijnland. De win
naars zijn op 1 juli bekend gemaakt. De inzendingen 
werden van 17 juni tot en met 5 juli tentoongesteld 
in de Waag te Leiden. Informatie bij Architektenburo 
Chris Warmenhoven, tel. 071-4032225. 

De Nieuwe Waterpoort Gorinchem 
Open ideeënprijsvraag in het kader van de Dag van 
de Architectuur. Doel van de wedstrijd is ideeën te 
krijgen voor een nieuwe waterpoort in Gorinchem, 
die in het kader van de dijkverzwaring op de plaats 
van de voormalige Waterpoort moet komen. De wed
strijd is uitgeschreven door de gemeente Gorinchem, 
het Hoogheemraadschap, het Festivalbureau Gorin
chem Cultuurstad en de BNA Kring Centrum. Op 3 juli 
1998 is de jury-uitspraak bekend gemaakt in het stad
huis van Gorinchem, waarna de ontwerpen daar van 
6 juli tot en met 14 augustus 1998 tentoongesteld 
zullen worden. Informatie op www.gorinchem.nl of 
bij het Festivalbureau, Hanneke van Poederooijen, 
tel. 0183-638800. 

Entree Maasbroeksche Blokken, gemeente Boxmeer 
Besloten projectprijsvraag gericht op het verkrijgen 
van een ontwikkelingsaanbieding in combinatie met 
een architectonisch ontwerp voor een woningbouw
project dat het visitekaartje van een nieuwe uitbrei
dingswijk moet worden. Uitschrijver is de gemeente 
Boxmeer. Als deelnemers zijn vijf projectontwikke
laars uitgenodigd, die elk een geregistreerde archi
tect moeten voordragen waarvan de capaciteiten 
beantwoorden aan het gestelde ambitieniveau. De 
jury beoordeelt of deze voordracht acceptabel is. Op 
21 juli wordt het winnend ontwerp bekend gemaakt. 
Het prijsvraagprogramma is opgesteld volgens het 
model in Kompas. Informatie bij Croonen Adviseurs, 
G. Wijgergangs, tel. 073-5233900. 

Wijken voor Autodaten 
Open ideeën prijsvraag met als thema de inpassing in 
de woonomgeving van de 'date-auto', dat zijn syste
men waarbij het gebruik van de auto is losgekoppeld 
van het bezit ervan. De prijsvraag is uitgeschreven 
door het NIROV en de Stichting voor Gedeeld Auto
gebruik. De beste inzending wordt uitgewerkt in een 
implementatietraject in het kader van pilotprojecten 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De 
prijsuitreiking vindt plaats in het najaar van 1998. 
Informatie op www.autodate.nl of www.nirov.nl. 

Somfy Innovation Trophy 1998 
Open ideeën prijsvraag met als doel architecten te sti
muleren om automatisch bestuurde zonwering op 
architectonisch verantwoorde wijze in hun gebouw
ontwerp te integreren. Het thema van deze prijsvraag 
is de dubbele kantoorgevel met zonwering en meer
waarde. De uitschrijver is SOMFY Nederland BV. Op 4 
september 1998 sluit de inzendingstermijn. De prijs
uitreiking en een tentoonstelling van de inzendingen 
vindt plaats op 5 november 1998. Het prijsvraagpro
gramma is opgesteld volgens het model in Kompas. 
Informatie bij Somfy Nederland BV, Rob Tuinstra, tel. 
023-5614344. 

Eerder gemelde, nog lopende wedstrijden 
(zie Architectuur Lokaal krant nummer 19) 

Oeververbinding Rotterdam 
Meervoudige opdracht voor een studie naar de 
mogelijkheden van een nieuwe oeververbinding in 
Rotterdam. 

Bridges@Leidschenveen.nl 
Internationale prijsvraag voor het ontwerpen van een 
standaard brug met drie varianten voor een nieuwe 
woonwijk. Uitgeschreven door net Ontwikkelingsbe
drijf Leidschenveen. 

Atlantis 2000 
Internationale openbare ideeën prijsvraag gericht op 
de ruimtelijke ontwikkeling van Valkenburg en in het 
bijzonder op de mogelijkheden voor ondergronds 
bouwen in de verlaten mijnen. 

Het Wilde Wonen 
Openbare ideeën prijsvraag, gericht op nieuwe ideeën 
voor woningbouw in de 21-ste eeuw die de aspirant
bewoner via Internet moet kunnen bekijken en 
bestellen, eventueel op basis van een bouwsysteem 
waarmee de bewoner zelf zijn woning kan samenstel
len en bouwen. 

Het Aanzien van Nederland 
Samengestelde wedstrijd voor ontwerpers jonger dan 
35 jaar. De opgave is een geïllustreerde stellingname 
over het aanzien van Nederland, in de tweede ronde 
verder uit te werken op nationaal, regionaal ontwerp 
en lokaal schaalniveau. 

Europan 5: Reizen en afstand, nieuwe 
. woonlandschappen 
Internationale openbare projectprijsvraag met als 
opgave het stedelijk beleid voor, en architectonisch 
ontwerp van projecten in verlaten stedelijke gebie
den in de Europese stad en hun raakpunt met ver
voersnetwerken. 
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Een 'dijkuitkijkhut' bij een waterinlaat. 
Onderdeel van de inzending 'ligfietsen en 
rode cabrio's' voor de ideeënprijsvraag Bou
wen aan de Dijk. Eén van de twee eerste 
prijzen. Inzenders: Parklaan Landschapsar
chitecten (Marcel Eekhout en Aleks Droog) 
i.S.m. Hilberink Architecten (Annemarieke 
Hilberink en Geert Bos). 

Informatie 

Het melden van wedstrijden 
Een wedstrijduitschrijver kan een wedstrijd 
of aanbestedingsprocedure melden door 
het insturen naar het steunpunt van wed
strijdprogramma of uitnodigingsbrief. 

Het steunpunt 
Bij het steunpunt kan men terecht voor 
algemene informatie, ondersteuning bij de 
voorbereiding iran een wedstrijd en bestel
ling van Kompas (prijs: f. 24,50 excl. ver
zendkosten). Het steunpunt is onderge
bracht bij: 
Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
tel. 020-5304000 
fax. 020-5304004 
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Informatie 

BNA, Agnes Evers 
Keizersgracht 321 
1016 EE Amsterdam 
tel. 020-5553666 

De visiepresentatie 

Doeltreffende procedure voor 
architectenkeuze Agnes Evers 

De keuze van de juiste architect bij de juiste opgave blijft een belangrijk moment in het 
bouwproces. In de gedachteontwikkeling over goede selectieprocedures heeft de BNA 
een paar jaar geleden de zogenaamde 'visiepresen ta tie , ontwikkeld. Na daarmee enkele 
jaren ervaring te hebben opgedaan is de 'richtlijn visiepresentatie' onlangs herzien. 
Zoals bij alle procedures geldt uiteraard ook hier dat wanneer gekozen wordt voor de 
visiepresentatie, de richtlijn natuurlijk wel zorgvuldig gevolgd dient te worden. 

Gedurende decennia worden procedures voor archi
tectenselecties gehanteerd die vaak voldoen. De 
architectuurwedstrijden zoals de prijsvraag en de 
meervoudige opdracht die in Kompas worden 
beschreven zijn hier een goed voorbeeld van. De laat
ste jaren ontstaat bij de opdrachtgevers echter de 
behoefte aan kortere en goedkopere procedures. 
Deze behoefte doet zich niet alleen in Nederland 
voor maar ook in Engeland en de Verenigde Staten. 
Medio 1995 ontwikkelde de Bond van Nederlandse 
Architecten de eerste gedachten over een selectie
methode die tegemoet zou kunnen komen aan . 
genoemde bezwaren maar die ook zou voldoen aan 
een aantal elementaire eisen van het zogenaamde 
aanbestedingsrecht. Met name zijn dit de transparan
tie van de procedure en de gelijkheid van behande
ling van de gegadigden. 
Deze methode is in het leven geroepen onder de 
naam 'visiepresentatie'. 
Het voordeel voor zowel de opdrachtgever als de 
architect is dat aan deze methode weinig kosten ver
bonden zijn omdat er geen ontwerpen worden 
gemaakt en minder tijd vergt. Voor de architect lig
gen de kosten voor deelname aan de visiepresentatie 
binnen de normale acquisitie activiteiten. De 
opdrachtgever kan de kosten die nu worden uitge
spaard ten gunste laten komen van het definitieve 
project. Een belangrijk voordeel is dat, integenstel
ling tot de meervoudige opdracht, de opdrachtgever 
in wisselwerking met de architect zijn inbreng kan 
hebben vanaf het begin van de ontwerp-fase van de 
opdracht. Bij de prijsvraag speelt dit verschil niet 
omdat het daar juist gaat om autonome ontwerpen. 
Sinds 1995 zijn er enige jaren verstreken en werd 
ervaring opgedaan met de visiepresentatie. Uit de 
evaluatie bleek dat de eerste versie van de richtlijn 
voor de visiepresentatie te vrijblijvend was. Begin dit 
jaar is de richtlijn herzien. De nieuwe versie biedt, 
zonder te formalistisch te zijn, heldere uitgangspun
ten voor een doeltreffende procedure. Voor de 
opdrachtgever is dit belangrijk omdat een zo goed 
mogelijk georganiseerde procedure de beste resulta
ten afwerpt. Voor de deelnemers is dit van belang 
omdat de procedure inzichtelijker wordt. Bij de over
wegingen van een opdrachtgever voor welke selectie
procedure moet worden gekozen kan de visiepresen
tatie een serieuze overweging waard zijn. 

Richtlijn visiepresentatie 
De opdrachtgever kiest uit een groslijst van architec
ten maximaal vijf architecten die uitgenodigd worden 
om een visiepresentatie te houden. De groslijst kan 
op basis van bijvoorbeeld bureaudocumentatie 
samengesteld worden. Het is mogelijk hierover advies 
in te winnen bij de BNA. 
Om de architecten zo goed mogelijk op de vraag te 
laten inspelen dient de opdrachtgever een korte 
informatie op te stellen over het project. Er wordt 
hierbij van uitgegaan dat de opdrachtgever voldoen
de deskundig is. Deze informatie dient bijvoorbeeld 
te omvattende locatie, situatieschets, stedenbouw
kundig referentiekader, buurtprofiel met eventueel 
foto's en eventueel leidraad voor de bebouwing, doel 
en belangrijke kenmerken van het gebouw. Als ont
werpcriteria kunnen bijvoorbeeld worden genoemd: 
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duurzaam bouwen, ecologie, bestaande architectuur, 
uitzicht en bezonning, zichtlijnen, parkeren en sociale 
veiligheid. 
De architecten worden op dezelfde dag uitgenodigd 
om een algemene ontwerpvisie te geven op het te 
realiseren project. Het gaat om een mondelinge over
brenging eventueel ondersteund met specifieke pro
jectdocumentatie of ter plekke te maken handschet
sen. De architecten wordt medegedeeld dat het om 
een presentatie gaat waarbij geen ontwerpen in wel
ke zin dan ook mogen worden overlegd. Hieronder 
vallen ook maquettes. 
Alle gesprekken dienen even lang te duren en op 
dezelfde dag plaats te vinden, of zo dicht mogelijk na 
elkaar om te voorkomen dat enkele deelnemers een 
tijdsvoordeel hebben. Het eerste half uur worden de 
architecten in de gelegenheid gesteld mondeling hun 
ontwerpvisie te geven. Het tweede half uur kan 
gewijd worden aan discussie en het stellen van vra
gen. Bij alle gesprekken dient het volledige opdracht
geverteam aanwezig te zijn. 
Het doel van de presentatie is om vast te stellen wel
ke architect de beste is om het project te realiseren 
en die voor de duur van het project naar verwachting 
de meest vruchtbare werkrelatie met de opdracht
gever zal hebben. 
De definitieve keuze wordt gewoonlijk niet eerder 
bevestigd dan nadat de opdrachtgever overeenstem
ming heeft bereikt over de voorwaarden en de 
omvang van de opdracht. 
Ten behoeve van de effectiviteit van de visiepresenta
tie dienen honorariumafspraken en architecten keuze 
gescheiden te worden gehouden. Eerst wanneer met 
de uitverkoren architect niet tot overeenstemming 
kan worden gekomen over het honorarium en de 
omvang van de opdracht is het geoorloofd met de 
architect van tweede keus te komen tot afspraken. 



Jeanine van Pinxteren 

Vertegenwoordigers van lokale architectuurcentra komen vijfmaal per jaar bijeen, ergens in Neder
land, om kennis en ervaringen uit te wisselen en om een excursie te maken. Vorig jaar werd een eerste 
buitenlandexcursie georganiseerd naar het IBA-Emscherpark, waar gewerkt wordt aan functieverande
ring en invulling van de grote terreinen die beschikbaar kwamen na de sluiting van kolenmijnen en 
hoogovens. Onlangs hebben de lokale architectuurcentra een heel andere, maar minstens zo ingewik
kelde operatie bekeken: Berlijn. Of: hoe maak je van twee totaal verschillende werelden opnieuw één 
stad? Hoewel ik beide delen van Berlijn al jaren goed ken, was het na de Wende in mijn hoofd nog 
steeds niet één stad geworden - maar tijdens deze excursie werd de verbinding gemaakt. 
Omdat het is ondoenlijk om in drie dagen alles te bezoeken wat Berlijn interessant maakt voor archi
tecten en stedenbouwkundigen werd gekozen voor een eigen gids, die gerichte achtergrondinforma
tie, stadsverhalen en sfeertekeningen kon verschaffen: Dieuwke van Ooij, die tot vorig jaar als Berlijn
correspondent van Trouw veel over de 'bouwput Berlijn' heeft geschreven. 
Uiteraard werd ook aandacht besteed aandacht aan, mogelijk verwante, expositie- en discussie-organi
saties. Zo is er in Berlijn het Berlinpavillon van de dienst stadsontwikkeling waar vooral gemeentelijke 
plannen worden getoond. In mei vond er een Springplank-achtig initiatief van de Duitse architectenor
ganisatie plaats en werden er de eerste gerealiseerde ontwerpen van jonge architecten getoond. Ver
der is er alleen galerie Aedes met een vestiging in Oost- en West-Berlijn. Aedes is vooral een in bouw
kunst gespecialiseerde kunstgalerie, die geen wezenlijke rol speelt in het architectuurdebat. Dat is ook 
niet gemakkelijk in een metropool waar. veel meer dan een lokaal architectuurbeleid op het spel staat. 
Het gaat hier om prestige-projecten van de federale regering, om invloed van grote multinationals als 
Sony en Daimier Benz, om architecten die bijna per definitie van ver moeten komen. Het is vaak een 
nachtmerrie voor de Bezirkbestuurders, voor lokaal werkende architecten en voor een grotendeels 
arme bevolking. Er worden momenteel weliswaar grote bouwplannen gerealiseerd in Berlijn, er wordt 
als een waanzinnige gebouwd aan de nieuwe hoofdstad van een herenigd land - maar er worden bij
na geen nieuwe plannen meer gemaakt, er worden geen prijsvragen meer uitgeschreven, subsidies 
voor scholenbouw of woningen zijn er niet meer. Berlijn is failliet en de Berlijnse architectenbureaus 
zijn of gaan failliet. Een actuele e'nquête wees uit dat een kwart van de Berlijners de stad wil verlaten. 
Maar als zij toch weg zouden kunnen gaan, dan maar liefst helemaal het land uit. De herenigde stad 
ten spijt. 
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Op dit moment zetelt een vooruitgeschoven 
post van de Nederlandse ambassade 
bovenin het handelscentrum aan de 
Friedrichstrasse, een Japans project uit 1978, 
Het gebouw zelf vormt een prachtig 
oriëntatiepunt in de stad en biedt een 
weids uitzicht over Berlijn. 

Informatie 

De reader Berlijn. OLA excursie mei 1998 
die ter gelegenheid van deze excursie is 
samengesteld door leanine van Pinxteren 
en Glly lansen en bevat 23 artikelen en is te 
bestellen bij Architectuur Lokaal voor 
f.15,OO (excl. verzendkosten). 

De meest actuele informatie is te vinden op 
het internet. Architectuur Lokaal selecteer
de de leukste sites, waaronder die van de 
Infobox, Deze sites zijn te vinden onder 
http://www-arch./okaal.nl. op de links
pagina OLA excursie Berlijn. 



11 Appartementhaus u 
tionsgebäucle cler Komlschen Oper, 
Friedrich- bis GlinkastraBe. 1964 bis 
1966, Kollektiv E. Schmidt, H.Dübel. 
Appartements 5geschoss. m. GreB
platten, Funktionsgebäude in Stahl
beton-Skelettbauweise auf zurück
gesetztem monolith. Erdg. m. reprä
sentativen Läden; Fassade als Alu
Holzkonstr. m. farb. Sicherheitsglas; 
am Ostgiebel Passage. da 1/1967. 
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Adressen Lokale Architectuurcentra 

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

ALMERE, CASLA 
Carolien Huijzer, Jaapjan Berg 
Markt 110 
1354 BA Almere 
tel. 036-5386842 
fax 036-5386164 

AMERSFOORT, Architectuurcafé 
Pauline Reijnen 
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 
http://www.arcam.nl 

APELDOORN, Het Bouwhuis 
Nieuwstraat 377 
7311 BR Apeldoorn 
tel. 055-5222475 
fax 055-5788797 

ARNHEM, Architectuurcafé Arnhem 
Sandra Schuit, Odette Ex 
De la Reystraat 15 
6814 AD Arnhem 
tel. 026-4457180 

BREDA, Gemeente 
Jan Willem Christiaansen 
Claudius Prinsen laan 10 
4800 DX Breda 
tel. 076-5293808 

DELFT, Toren van Oud/Delft Design 
Ton Voets, Martine Muller 
Van Leeuwenhoeksingel 69 
2611 AE Delft 
tel. 015-2143941 
fax 015-2146343 
email: tonvoets@xs4all.nl 

DEN BOSCH, BAl 
Architectuurwinkel: 
Nieuwstraat 28 
Marius van den Wildenberg 
Zuid Willemsvaart 117 
5211 SE Den Bosch 
tel. 073-6141889 
fax 073-6123490 

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

DEVENTER, Rondeel 
Marion Lanting, Peter Ghijsen 
Achter de Muren Zandpoort 12 
7411 GE Deventer 
tel. 0570-611901 
fax 0570-619144 

DIEPENHEIM, Kunstvereniging 
Joop Hoogeveen 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
tel. 0547-352143 
fax 0547-351451 

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

EINDHOVEN, ACE 
Jacqueline Engel, Cees Donkers 
Emmasingel 20 
Postbus 8087 
5601 KB Eindhoven 
tel. 040-2961136 
fax 040-2961137 
http://www.ooo.nl/architectuur.centrum 

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

GENT, Architectuur als Buur 
Charlotte Geldof 
Blekersdijk 33 
9000 Gent, België 
tel./fax 0032-9-2337785 

GRONINGEN, CAS 
Gert ter Haar 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050-3678083 
fax 050-3678394 

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

HEERLEN, Vitruvianum 
Vol mar Delheij, Paul Broek 
stadsarchief, Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045-5604404 
fax 045-5604579 

HELMOND, Architectuurcafé 
gemeente Helmond 
Herman Mens 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
tel. 0492-587622 
fax 0492-535375 
www.tref.nllhelmond/architectuurcafe/def
ault.htm 

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

HOORN, Architectuur Centrum Hoorn 
Marieke Hillen 
Centrale bibliotheek 
Wisselstraat 8 
1621 CT Hoorn 
tel. 0229-219441 
fax 0229-238424 
e-mail: archihoorn@hotmail.com 

KENNEMERLAND, Gebouw & Omgeving 
Piet Roos 
Wolff en Dekenlaan 120 
1985 HT Driehuis 
tel. 0255-513106 

LEEUWARDEN, Fries Architectuur Centrum 
YellieAlkema 
Zuidvliet 26 
Postbus 1698 
8901 BZ Leeuwarden 
tel./fax 058-2131717 

LEIDEN, NLAK 
Piet van Veen 
Vliet 8 
2311 RE Leiden 
tel. 071-5143609 

MAASTRICHT, Topos 
Niek Bisscheroux 
Hertogsingel 68 
6214 AE Maastricht 
tel. 043-3218705 
fax 043-3214707 

MIDDELBURG, OHA 
Don Monfils, Gerrit Schoenmakers 
Molstraat 2 
4331 SM Middelburg 
tel. 0118-624763 
fax 0118-635187 
e-mail: 101731.1236@compuserve.com 

NAGELE, Museum Nagele 
Anneke Keur 
Zuidwesterringweg 15 
8308 PC Nagele 
tel. 0527-652579 
fax 0527-652337 

NIJMEGEN, ACN 
Marc Theeuwes 
Kannenmarkt 6 
6511 KC Nijmegen 
tel. 024-3299425 

ROTTERDAM, RKS 
Paul Groenendijk 
Mauritsweg 35 
3012 JT Rotterdam 
tel. 010-4141666 
fax 010-4135195 
http://www.rks.nl 
e-mail: rks@rks.nl 
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RIJNLAND, RAP 
Hans Bik 
Rijnsburgerweg 157 
2334 BN Leiden 
tel. 071-5177311 
fax 071-5176021 

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

TWENTE, Architectuur Centrum Twente 
Peter van Roosmalen 
p/a Concordia Kunst & Cultuur 
Oude Markt 26 
7511 GB Enschede 
tel. 053-4300999 
fax 053-4312490 

UTRECHT, Aorta 
Manon van der Wiel, Marlys Schild 
Achter de Dom 14 
3512 JP Utrecht 
tel. 030-2321686 
fax 030-2321390 
http://www.utopia.knoware.nllusers/aorta 
e-mail: aorta@knoware.nl 

ZEELAND, Het Zeeuwse Gezicht 
Eric Vinken 
Postbus 41 
4330 AA Middelburg 
tel. 0118-631940 
fax 0118-634756 

ZWOLLE,ZAP 
Mirjam Visser 
Postbus 1187 
8001 BD Zwolle 
tel. 038-4230684 
fax 038-4227664 

Coördinatie OLA: 
Architectuur Lokaal 
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Vughterstraat 's-Hertogenbosch wint 
derde editie Omgevingsarchitectuurprijs 
Openbare ruimte heeft de wind mee Paul Engels 

Het is in zekere zin hosanna voor de inrichting van de 
openbare ruimte. De ene na de andere gemeente 
tovert pleinen, centrumstraten en winkelcentra om 
tot fraai ingerichte, publieksvriendelijke verblijfs
gebieden. Een uitnodigende verharding, modieus 
straatmeubilair, gevarieerd groen en opvallende 
verlichting geven menige openbare ruimte de glans 
en kracht die deze ruimte als belangrijke schakel in 
de woon-, werk- en verblijfsomgeving verdient. In 
toenemende mate vindt er ook afstemming plaats 
tussen de inrichting van de ruimte en de aanwezige 
architectuur van de bebouwing. Drie edities van de 
Omgevingsarchitectuurprijs (OAP) tonen aan dat het 
crescendo gaat met de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Althans, voor de crème de la crème van stad 
of dorp ofwel voor de meest aansprekende openbare 
ruimten, want de meeste 'doorsnee' inrichtingen van 
woonstraten moeten daarin nog meeliften, 
zij het dat ook hier de aandacht groeiende is. 

De Vughterstraat in 's-Hertogenbosch: dankzij de inrichting nu een straat met allure 

Op 18 juni werd op de Hogeschool van de Kunsten 
Utrecht de winnaar van de Omgevingsarchitectuur
prijs 1998 bekendgemaakt: het project Vughterstraat 
in 's-Hertogenbosch . De gemeente Den Bosch als 
opdrachtgever en de ontwerpers Harry Verhallen van 
de Sector Stadsontwikkeling 's-Hertogenbosch en 
Beth GaB uit Barcelona ontvingen gezamenlijk 50.000 
gulden. Tweederde hiervan ging naar de opdrachtge
ver, die gebonden is het geld in te zetten ten gunste 
van de kwaliteit van volgende (her)inrichtingen van 
de openbare ruimte; eenderde naar de ontwerper(s) 
ter vrije besteding. Carel Weeber, voorzitter van de 
BNA, reikte de cheque en oorkondes uit aan prijswin
naar en genomineerde projecten : de stationsomge
ving in Enschede, het Spui plein in Den Haag, De 
Bloemtrappen in Vlaardingen en de Markt in Wage
ningen. Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd de 
slotbijeenkomst van het project OOR gehouden, 
waarbij jonge ontwerpers en studenten zich in een 
aantal workshops over de inrichting van de openbare 
ruimte bogen, en het OAP-symposiLJm over ontwikke
lingen in de publieke buitenruimte. Tevens werd het 
startsein gegeven voor de door het land reizende ten
toonstelling waarin panelen van 18 door de jury gese
lecteerde projecten worden tentoongesteld. 

Stimulans 
Tweejaarlijks worden opdrachtgevers en/of ontwer
pers uitgenodigd om projecten met betrekking tot de 
hoogwaardige (her)inrichting van de ppenbare ruim
te in te dienen voor de Omgevingsarchitectuurprijs. 
Doelstelling van de OAP is extra aandacht voor de 
kwaliteit van de inrichting van de publieke ruimte te 
genereren. Door de inzendingen te beoordelen en te 
toetsen op onder meer de samenhang tussen vertica
le en horizontale architectuur, op het samenspel van 
alle elementen, consistentie in ontwerp en relatie tus
sen cultuur en natuur, op functionaliteit en esthetica, 

op vernieuwing, op materiaalgebruik, op exploitatie 
en op beheer wordt de kwaliteit als het ware vastge
legd. Niet alleen ontstaat zo een graadmeter voor de 
ontwikkeling van de kwaliteit van openbare ruimten, 
tevens worden trends ontdekt. Dit brede, praktische 
inzicht stimuleert degenen die zich over vraagstukken 
buigen om de publieke buitenruimte doordacht vorm 
te geven. Want de tijd dat de openbare ruimte nog 
het stempel van stiefkind van gemeentelijke taken 
droeg, is voorbij. Het besef is er dat de openbare 
ruimte belangrijk bijdraagt aan het welbevinden van 
de mens bij wonen, werken, recreëren en mobiliteit. 

De prijs wordt georganiseerd onder verantwoorde
lijkheid van de stichting Omgevingsarchitectuurprijs. 
In het bestuur van de OAP participeren: 
- Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en 

planologen (BNSP) 
- Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschaps-

architektuur (NVTL) 
- Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
- Vereniging Stadswerk Nederland 
- Vereniging van Fabrikanten van Betonstraatstenen 

(FABES) 
- Vereniging van Fabrikanten van Betontegels en 

Betonbanden (TEBAN) 
- Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC). 

Breed jury-perspectief 
In 1994 werden 52 projecten ingediend, van groot tot 
klein en van terughoudend tot uitermate expressief 
qua ontwerp. De Dienst Stadsontwikkeling en Open
bare Werken Lelystad en Bureau B+B Stedebouw en 
Landschapsarchitektuur b.v. te Amsterdam (Sylvia Kar
res) ontvingen voor het project Zilverpark de eerste 
Omgevingsarchitectuurprijs. Twee jaar later werd uit 
38, eveneens in karakter sterk verschillende inzendin
gen het project Nieuw-Sloten gekozen, een opdracht 
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De stationsomgeving in Enschede is een 
toonbeeld van nieuw elan in de openbare 

ruimte 

geheel rechts: 
De bloemtrappen in Vlaardingen vertegen

woordigen durf bij de opdrachtgever en 
expressie bij de ontwerpers 

Foto's: Henk Snaterse 

Informatie 

Van 18 van de ingezonden projecten is een 
reizende tentoonstelling gemaakt. Tlm 10 
juli in de st. Michaëlskerk, Grote Markt, 
Zwolle. September: TU Delft, faculteit 
Bouwkunde. Daarna gaat de tentoonstel
ling naar Alkmaar, Groningen, Helmond, 
Breda, Eindhoven en Antwerpen. Informatie 
over het programma: 
Secretariaat OAp, J. Toet 
tel. 0182-393900 
fax 0182-393923 

In woord en beeld speciale uitgave van het 
bestratingstijdschrift Straategie uit
gekomen, geheel gewijd aan de OAP 1998, 
zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij 
BFBN Woerden 
tel. 0348-410944 
fax 0348-419815 

De Markt in Wageningen verbindt doelmatigheid, statigheid en 
esthetica harmonieus 

en ontwerp van het Gemeentelijk Grondbedrijf 
Amsterdam, de Dienst Ruimtelijke Ordening Amster
dam (W.Val) , Ingenieursbureau Amsterdam (D. 
Hoornsman), en supervisor L. Baljon. Voor de editie 
1998 zijn in totaal 44 projecten ingediend. De jury 
selecteerde na bezichtiging ter plaatse vijf projecten 
voor een nominatie. Deze nominaties werden tijdens 
de BouwRAl '98 in Amsterdam bekend gemaakt door 
juryvoorzitter P. Dordregter, directeur van de Vereni
ging Nederlandse Gemeenten. Andere juryleden voor 
de OAP 1998 - de jury wisselt elke editie van samen
stelling- waren L. Baljon (tuin- en landschapsarchi
tect), K. Daan(monumentaal vormgever), J. te Paske 
(hoofd sector Stadsbeheer Deventer), M. van Rooy 
(NRC Handelsblad), J. Vonk (vm.directeur Stadsont
wikkeling Den Helder), P. Wolf (SAB Vlissingen) en 
OAP-secretaris S. de Jong. 
De vijf projecten die de jury nomineerde, geven hel
der antwoord op een aantal vragen: 
- Hoe is de culturele expressie in deze tijd neergezet? 
- Blijkt uit het plan een visie en creatieve expressie? 
- Heeft het plan een duidelijk karakter? 
- Is het planproces gevolgd door een goed, zorgvuldig 
u itvoeri ngsproces? 
- Is het plan een weerspiegeling van een beeld als 
momentopname en blijkt daaruit een tijdloosheid die 
verdere ontwikkelingen aan kan? 
- Blijkt er liefde en vakmanschap uit? 
- Heeft het culturele en fysieke duurzaamheid, komt 
daar een weerbaarheid uit voort voor de toekomst? 
- Herkent de gebruiker, de burger, zijn eigen omge
ving daarin en voelt hij zich er thuis? 

Uitschieters 
Uiteraard waren er ook dit keer significante verschil
len in schaal en maat, in karakter, met betrekking tot 
bestaand of nieuw in te richten gebied, in zwaarte 
van de opgave etcetera. De jury betreurde het dat 
nogal wat prima ontwerpen sterk aan waarde verlie
zen door een slechte technische uitvoering. Ander-
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Het Spui plein in Den Haag: ruim contra intiem en strak contra speels 

zijds waren sommige van de 44 ingezonden ontwer
pen maar matig ontwerptechnisch doordacht, zodat 
er qua uitvoering wel'brokken moesten worden 
gemaakt'. Dat neemt niet weg dat het algemene 
beeld van de ingezonden projecten naar het oordeel 
van de jury als zeer positief kan worden bestempeld, 
met als uitschieters de vijf genomineerden. Dat de 
uiteindelijke keuze op het project in 's-Hertogen
bosch viel, had veel te maken met de sterke twee
eenheid tussen ontwerp en techniek. Of zoals het 
juryrapport het verwoordde: Men heeft in een straat, 
waarvan de straatwanden niet uitmunten in architec
tuur van hoge klasse, een straat van al/ure gemaakt. 
Perfect van schoonheid door lijn en vorm, karakter en 
belevingswaarde. Uitmuntend in technische uitvoe
ring tot in detail. De bezoekers van de BouwRAl ken
den dit project een tweede plek toe, in een nek aan 
nek race met hun eigen voorkeur: de stationsomge
ving in Enschede. Dit project scoorde ook in het jury
oordeel hoog, maar moest door een enkele dissonant 
in ontwerp en/of uitvoering 's-Hertogen-bosch voor 
laten gaan, zo maakte de jury bekend. 
Stuk voor stuk gaat van de ingezonden projecten een 
stimulans uit qua ideeën en kwaliteitszorg voor vol
gende projecten in de openbare ruimte. Precies dat
gene wat de Omgevingsarchitectuurprijs wil berei
ken: leerzame, hoogwaardige voorbeelden in het 
land die menige opdrachtgever en ontwerper van de 
openbare ruimte op een succesvol spoor zetten. Niet 
alleen voor de 'smaakmakers' in stad en dorp, maar 
ook voor de overige inrichtingen in de woonwijken, 
zo betoogde landschapsarchitect F. de Josselin de 
Jong van het Projectbureau Leidsche Rijn tijdens het 
symposium. Met voldoende draagvlak van de stad en 
haar bevolking, zo had J. de Vries van de gemeente 
Groningen even daarvoor bepleit. De Omgevingsar
chitectuurprijs 2000 zal uitwijzen of de groeiende 
aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte 
evenredig verloopt met de groei van de kwaliteit van 
die openbare ruimte. 
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Woningbouwproject Europan 4 in 
Amsterdam Osdorp FloorArons en ArnoudGelauff 

De locatie Amsterdam Osdorp leverde voor de vierde Europan-prijsvraag 42 inzendingen uit binnen- en 
buitenland op. Het ontwerp van Floor Arons, toen nog werkzaam bij de Architectengroep in Amster
dam, bood volgens de jury interessante perspectieven om de relatie tussen de bestaande verkaveling 
en het centrum van Osdorp te verbeteren. Hoewel het ontwerp qua vorm zeer afwijkend was, paste 
het goed in het bestaande functionalistische concept van deze typische naoorlogse woonwijk. Floor 
Arons richtte direct na de prijsuitreiking, in de zomer van 1996, samen met Arnoud Gelauff een 
architectenbureau op en ging aan de slag. Thans werkt het tweetal aan het uitwerken van het plan in 
een voorlopig ontwerp. Een verslag van Arons en Gelauff. 

Verdichting van bestaande wijken 
De westelijke tuinsteden van Amsterdam zijn aange
legd op basis van het Algemene Uitbreidings Plan van 
C. van Eesteren. Het plan werd gerealiseerd in de 
wederopbouwjaren. De nieuwbouw resulteerde in 
monofunctionele wijken met woningbouw van mati
ge kwaliteit. Veertig jaar later zijn de westelijke tuin
steden aan vernieuwing toe. Onderdeel daarvan is 
het verdichten van de bestaande wijken. Ons project 
voor de locatie Montessorischool, gelegen tussen win
kelcentrum Osdorpplein en een woonwijk, is hiervan 
een voorbeeld. 
Voor de prijsvraag ontwierpen wij een compact blok: 
op een grondvlak van 3000 m2 plaatsten we 83 
woningen in 8 bouwlagen, een parkeergarage met 
100 plaatsen en 1000 m2 bedrijfsruimte. Door al deze 
elementen op een slimme manier in elkaar te schui
ven, bleef er aan de zuidwest zijde van de kavel ruim
te voor een openbaar plein. Om te voorkomen dat 
deze ruimte ten prooi valt aan parkeren, verhoogden 
we de parkeernorm van 0,5 (de eis) tot 1 gebouwde 
parkeerplaats per woning. 
Het blok zelf kreeg een open laag op de derde ver
dieping. Deze open laag vormt een plein op de par
keergarage. Aan de zuidwest kant van dit 'dek' is de 
opening zelfs twee verdiepingen hoog. Dit gat in het 
gebouw geeft uitzicht over de openbare ruimte op 
straat. Het dek laat zich het best met een stadshof 
vergelijken en zal ook gebruikt gaan worden als een 
gemeenschappelijke buitenruimte voor de bewoners 
van het gebouw. In de woorden van de jury: Er ont
staat een complete woonvorm met een rijk milieu, 
die zelfstandig kan functioneren. 
De inzending bevatte voorts voorstellen voor het ver
nieuwen van de bestaande woonblokken. De par
keeroverlast in de straten werd opgelost in een voor
stel voor half verzonken parkeergarages onder de 
groengebieden tussen de blokken. 

Kostendeskundige 
De gemeente Amsterdam, het stadsdeel Osdorp en 
Woningbouwvereniging Het Oosten hebben zich met 
deze locatie gezamenlijk ingeschreven voor Europan 4. 
Zij waren enthousiast over het winnende plan. Met ons 
werd afgesproken de mogelijkheden te onderzoeken 
om het plan voor het nieuwe woonblok op de aange
wezen locatie ook werkelijk tot uitvoer te brengen. 
Aan de voorstellen voor vernieuwing van de bestaande 

blokken is vooralsnog geen vervolg gegeven. 
Woningbouwvereniging Het Oosten formeerde met 
aannemer Kondor Wessels en ons bureau een bouw
team. Wij kregen de opdracht een haalbaarheidson
derzoek uit te voeren. AI gauw bleek de prijsvraagin
zending de geraamde budgetten ver te overschrijden. 
Met hulp van een kostendeskundige hebben we het 
plan vertaald tot een realistisch ontwerp voor gesta
pelde koopwoningen in de vrije sector. De pIankarak
teristieken die in het juryrapport positief beoordeeld 
werden, hebben we hierin overeind weten te houden. 
Het is plan gewijzigd tot een ontwerp voor 110 
woningen, 120 gebouwde parkeerplaatsen en 1200 
m2 bedrijfsruimte. Het gebouw is nog altijd uiterst 
compact. Zo blijft de openbare ruimte naast het 
gebouw intact. Hoewel de woningen en overige 
ruimten in het gebouw in het haalbaarheidsonder
zoek als efficiënt werden beoordeeld, resteerde aan 
het eind van het onderzoek toch nog een aanzienlijk 
financieel gat, dat met name werd veroorzaakt door 
de open laag en het dek. 
Een verdere vereenvoudiging van het ontwerp, het 
dichten van de open laag en het afsluiten van het 
zicht naar het plein, zou teveel afdoen aan de kwali
teiten die in het plan zitten. Dit inzicht werd door 
onze opdrachtgever gedeeld. Ook het stadsdeel zag 
het probleem en gezamenlijk werd er, met succes, 
een aanvraag gedaan voor subsidie uit het kwaliteits
fonds van de gemeente Amsterdam. 

Het vernieuwen en verdichten van de stad is een 
opgave die op dit moment in veel gemeenten speelt. 
Het bewaken van de kwaliteit van de omgeving is 
daarbij van cruciaal belang. De hogere grondop
brengsten die gegenereerd kunnen worden zullen 
volgens ons voor een deel gebruikt moeten worden 
om deze kwaliteit te handhaven, te ontwikkelen of te 
versterken. Als dit niet gebeurt, denken wij dat er 
onder druk van de markt gebouwen zullen komen 
die eerder afbreuk doen dan een impuls geven aan 
de vernieuwingsgebieden. Verdichting vraagt om het 
scheppen van ruimte, licht en lucht rond maar vooral 
in de gebouwen. Een uitgangspunt in de geest van 
van Eesteren. 
Begin juni 1998 zijn wij begonnen met het uitwerken 
van het plan in een voorlopig ontwerp. In januari 
2000 is de start van 'de bouw gepland. 
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Europan Amsterdam Osdorp 
Inzending prijsvraag 1996 

Informatie 

Het tijdschema van de vijfde Europanprijs
vraag is gewijzigd. Deelnemers kunnen zich 
nog inschrijven tot 15 september a.s. en 
plannen kunnen worden ingezonden tot 30 
oktober 1998. 

Projectbureau Europan Nederland 
Museumpark 25 
Postbus 2182 
3000 CD Rotterdam 
e-mail: europan@nai.nl 
http://archined.nl/europan-nl 
tel. 010-4401238 
fax 010-4360090 

Arons en Gelauff architecten 
Westerdoksdijk 40 a 
1013 AE Amsterdam 
tel. 020-4235530 
fax 020-4230524 
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Informatie 

Hetjaarcongres Ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
over de grenzen is op 2 oktober 1998 in het 
NAi Rotterdam. 

Federatie Welstandstoezicht 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
tel. 026-4421742 
fax 026-4429404 

Ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
over de grenzen 
Jaarcongres Federatie Welstandstoezicht Carry van Weert 

De Federatie Welstandstoezicht organiseert op vrijdag 2 oktober haar jaarlijkse congres. De 
bijeenkomst vindt plaats in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam en staat in het teken van 
een internationale kennisuitwisseling over vormen van ruimtelijk kwaliteitsbeleid in de landen van de 
Europese Unie. Tijdens het congres zullen het contact en de discussie tussen de deelnemers centraal 
staan, met het oog op een optimale uitwisseling van informatie en ervaringen met betrekking tot 
architectuur- en stedenbouwkundig beleid. 

Achtergrond 
Het onderwerp ruimtelijke kwaliteit staat de laatste 
jaren in de schijnwerpers. Terecht, want architectuur 
en stedenbouw bepalen op een zeer directe wijze de 
woon- en leefomgeving van de inwoners van stad, 
dorp en buitengebied. 
In Nederland wordt intensief geïnvesteerd in de 
architectuur en stedenbouw, onder andere door mid
del van diverse stimulerende maatregelen en het stre
ven naar een helder beleid van de (lokale) overheid . 

. Die overheid, met name de gemeente, vervult in dit 
kader een essentië le rol: de ruimtelijke kwaliteit van 
een bepaalde locatie weerspiegelt vaak een duidelijk 
en bevlogen kwaliteitsbeleid van een gemeente. 
Daarbij gaat het niet alleen om de architectuur met 
een grote A, maar vooral ook het kleine bouwen 
heeft kwalitatief een belangrijk aandeel in de bele
ving van de ruimte. 
In het kader van de doelstellingen van de laatste 
architectuurnota wordt er thans weer volop gediscus
sieerd over de instrumenten die de overheid kan han
teren bij het voeren van kwaliteitsbeleid. Het gaat 
daarbij om zaken als gemeentelijk opdrachtgever
schap, het al dan niet formuleren van kwaliteitscrite
ria en de invulling van het welstandstoezicht. 
Het is goed dat deze discussie op gang blijft. Het 
onderzoek naar de mogelijkheden om het instrumen
tarium waar mogelijk te verbeteren verdient onder
steuning van alle betrokken partijen. 
Niet ·alleen in Nederland, ,ook in andere landen blijkt 
de discussie over vormen van kwaliteitsbeleid actueel: 
uit het buitenland is er een toenemende interesse 
waarneembaar voor hoe het 'poldermodel' ten aan
zien van het Nederlandse kwaliteitsbeleid werkt. 
Het blijkt echter dat we over dit onderwerp nauwe-
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lijks of geen structureel gesprek voeren met de ande
re landen van het steeds kleiner wordende Europa; 
afgezien van de vruchtbare maar vaak incidentele 
contacten op lokaal niveau met de ons omringende 
landen. 
De discussie over vormen van ruimtelijk kwaliteitsbe
leid in de diverse landen is noodzakelijk in een Euro
pa waar de grenzen vervagen en waar architecten en 
stedenbouwers steeds meer internationaal opereren. 
Een goede aanzet voor een dialoog op Europees 
niveau is gegeven door het ministerie van OCenW, 
met de internationale conferentie in 1997 over 
Policies on architecture and urban design. Het ligt 
voor de hand de dialoog nu voort te zetten . 
De Federatie organiseert daarom op 2 oktober een 
internationale kennis-uitwisseling om de discussie 
over het architectuur- en stedenbouwkundig beleid 
een extra impuls te geven. 

Voor wie? 
De bijeenkomst is bedoeld voor de personen en orga
nisaties die betrokken zijn bij het ruimtelijk kwali
teitsbeleid en kennis willen nemen van dit beleid in 
de deelnemende landen. 
Binnen Nederland doelen we met name op de 
betrokken bestuurders op gemeentelijk, provinciaal 
en rijksn iveau, architecten, stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten. Natuurlijk is het congres ook 
bedoeld voor welstandscommissieleden, gemeentelij
ke functionarissen op het gebied van architectuur, 
stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling en bouw- en 
woningtoezicht. 
De deelnemers uit het buitenland zijn vooral de spe
cialisten met een duidelijke visie op het ruimte lijk 
kwaliteitsbeleid in hun land. 
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