




~ 1500 Particuliere opdracht
gevers 
Kennismaking met Architectuur Lokaal. 

Architectuurbeleid Op internet 

5. Vastgoedontwikkelaars moeten 
over smaak twisten 
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Projectontwikkelaars verwerven hun opdrachten op ver
schillende manieren. De wijze waarop de ontwikkel
opdracht tot stand komt, kan invloed hebben op de uit
eindelijke kwaliteit. Ir. C. de Reus (Johan Matser Project
ontwikkeling BV). 

Bedrijf, gebouwen locatie 
Organisaties proberen hun identiteit ook in hun gebouw 
en locatie tot uitdrukking te brengen. De vraag kan wor
den gesteld of de cultuur van de organisatie boven de 
cultuur van de plek moet gaan. Ton Hartman (Gemeente 
Breda). 

Cultuur en ruimtelijk beleid bij 
Paars-2 
Een nieuw kabinet is aangetreden en heeft haar beleid 
voor de komende regeerperiode vastgelegd in het 
regeerakkoord. Ton Idsinga, beleidsadviseur van Archi
tectuur Lokaal, las na de verkiezingsprogramma's nu ook 
het regeerakkoord. 

10 Architectuurbeleid van 
woningcorporaties 
Steeds meer woningcorporaties zien het bouwen van 
woningen met architectonische kwaliteit niet langer als 
een eenmalige activiteit. Architectuur is een onderdeel 
geworden van een integraal beleid en levert meer op 
dan alleen een mooie gevel. Algemeen directeur van 
Aedes, Vereniging van Woningcorporaties, mr. W.D. van 
Leeuwen, zet het architectuurbeleid uiteen. 

12 Derde kwartaalbericht van het 
steunpunt ontwerpwedstrijden 
José van Campen en Delphine van Wageningen 
(Architectuur Lokaal). 

14 Delta roA: opdrachtgever voor 
de Zaanwerf 
Delta roA, samenwerkingsverband van een aantal corpo
raties, verwerft en ontwikkelt een aantal grootschallige 
bouwopdrachten in de regio Amsterdam. Eén van deze 
projecten is de Zaanwerf in Zaandam, een Europan-2 
locatie. Willem van der Werff (directeur Delta roA) over 
zijn ervaringen met het project. Anne Hoogewoning 
(Europan). 

15 Particuliere opdrachtgevers 
als subsidieaanvrager? 
Als een opdrachtgever meer aandacht wil besteden aan 
de architectuur en stedenbouw van zijn project, dan zal 
dat vaak meer geld en tijd kosten. In veel gevallen kan 
een beroep gedaan worden op het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur. Simone Rots (Sf A). 
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16 Vrije sectorkavels 
Het particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw 
speelt in veel gemeenten een marginale rol in het archi
tectuurbeleid. Omdat in de nabije toekomst het aandeel 
van individuele woningen in de bouwproductie sterk zal 
toenemen, is een bezinning op het particulier opdracht
geverschap van belang. Het particulier opdrachtgever
schap op vrije sectorkavels vraagt daarom om een nieuw 
gemeentelijk beleid. Kees de Graaf 

18 Duurzaam Nederland 
Duurzaam bouwen is niet langer een modeverschijnsel, 
maar gewoon noodzakelijk; het zou onderdeel moeten 
uitmaken van het reguliere bouwproces. Maar niet meer 
alleen het milieu staat voorop bij het duurzaam bouwen; 
er vindt een integratie plaats van milieu- en andere kwa
liteiten, met als gevolg een verschuiving naar een inte
grale kwaliteit. Hélène de Bruine (Architectuur Lokaal). 

20 Intensief Ruimtegebruik 
Door het tekort aan grond en de hoge grondprijzen in de 
stad is het van belang om de ruimte intensief te gebrui
ken. Door het combineren van functies op een locatie, 
kunnen er extra ruimtes worden gecreëerd voor wonen 
en werken. Toch zijn deze locaties vaak moeilijke en 
ingewikkelde opgaven voor opdrachtgevers. 
Jan Fokkema (SEV). 

22 Bedrijventerreinen 
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur liet RIGO onder
zoek doen naar de ontwikkeling van werkmilieus. Hans 
van Rossum (RIGO Research en Advies) en Paul van Beek 
(paul van Beek Landschappen). 

24 Architectuurcentra 
Actuele adressenlijst. 
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1500 Particuliere opdrachtgevers 

Heeft deze kwartaalkrant een bijzonder karakter? Dat is de vraag die de 

redactie zich stelde na het lezen van de copy voor deze special over het 

architectuurbe/eid van particuliere opdrachtgevers. Natuurlijk, het is de 

eerste kwartaalkrant waarin het woord 'klant' vele malen voorkomt. 

De auteurs van de artikelen geven een bijzonder beeld van de werkwijze 

en de achtergronden van allerlei particuliere opdrachtgevers. Want die 

zijn er in soorten en maten, zoals particuliere woningbouwers, midden

en kleinbedrijf, grote bedrijven, niet-openbare lagere en middelbare 

scholen, hogescholen, universiteiten, ziekenhuizen en andere zorginstel

lingen, beleggers, projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, bouw

bedrijven, financiers, corporaties, NS, stichtingen en verenigingen. 

begrip is: gebruikswaarde, culturele waarde en toekomstwaarde. 

Het besef van een maatschappelijke verantwoordelijkheid blijkt bij de 

professionele particuliere opdrachtgevers latent, en soms zelfs manifest 

aanwezig. Het realiseren van mooie gebouwen en mooie omgevingen 

waar het bedrijf met trots zijn naam aan verbindt, motiveert mensen 

meer dan een winstdoelstelling. 'Je moet het leuk vinden om je kinderen 

er mee naar toe te nemen', aldus een particuliere opdrachtgever. 

Hoewel de operationalisering natuurlijk verschilt, zijn er toch veel para

lellen met het architectuurbeleid van de publieke opdrachtgevers. De 

Tweede Kamerleden Duivesteijn en Versnel sloegen in 1996 al de spijker 

op zijn kop met hun amendement waarin Architectuur Lokaal een taak-

Maar toch. Is het architectuurbeleid van deze particuliere opdrachtgevers uitbreiding kreeg naar de particuliere opdrachtgevers. Met het amende-

nu wezenlijk anders dan het architectuurbeleid van de publieke ment werd immers beoogd de splitsing op te heffen tussen gemeentelij-

opdrachtgevers? Een verkenning van het particuliere opdrachtgever- ke en particuliere opdrachtgevers, met betrekking tot het stimuleren van 

schap (uitgevoerd in 1997 door Architectuur Lokaal) leverde op dat het architectonische kennis en bewustzijn. Als één ding duidelijk wordt uit 

zonder persoonlijke betrokkenheid van de opdrachtgever in het ont- deze speciale kwartaalkrant dan is het wel dat het architectuurbeleid 

werp- en bouwproces heel moeilijk, zo niet onmogelijk is om ruimtelijke vooral een zaak van mensen is. Architectuur gaat over gebouwen, archi-

kwaliteit te realiseren. Het commitment van elke opdrachtgever is cruci- tectuurbeleid gaat over mensen. Architectuurbeleid zit vooral tussen de 

aal. De inzet van de overige betrokkenen kan nog zo voorbeeldig zijn, oren, of dat nu particuliere of publieke oren zijn. 

als de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheden niet neemt en zich niet 

inzet voor het project zal er zelden een goed bouwproject ontstaan. De 

opdrachtgever moet een visie hebben en zijn ambities kunnen overbren

gen aan de andere betrokkenen in het proces: partners, adviseurs, ont

werpers. Ambitie houdt onder meer in dat een opdrachtgever bereid is 

het onderste uit de kan te halen, ook als het budget gering is. De 

opdrachtgever moet inzien dat 'kwaliteit'een relatief en samengesteld 

Tentoof'lstellihgêD 

E~lenementen 

In deze kalender geven wij een overzicht van alle 
activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, 
stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur en 
inrichting van de openbare ruimte in Nederland. 

Rllbl'ièkèn 
De kalender is onderverdeeld in de volgende onderdelen: 

lil tentoonstellingen 
11 congressen en symposia 
lil lezingen 
lil evenementen 
11 prijzen 
11 excursies 

Deelnemen aan 8ctillÎteiten 
De informatie in de kalender is afkomstig van de organisaties 
en er kunnen zich nog wijzigingen hebben voorgedaan. Neem 
daarom altijd even contact op met de organisatie voor meer 
informatie. Bij sommige activiteiten is het noodzakelijk u tijdig 
aan te melden. 

Activitèiten aanlileldèn 
Met het sturen van een e-mail kunt u een activiteit 
aanmelden. Vergeet niet een telefoonnummer, e-mail adres of 
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Toch heeft deze krant een bijzonder karakter. Omdat 1500 particuliere 

opdrachtgevers deze krant eenmalig ter kennismaking krijgen aangebo

den. Architectuur Lokaal wil hen daarmee uitnodigen en mogelijkheden 

bieden om hun architectuurbeleid te activeren en te verfijnen. De publie

ke lezers kunnen hen daarop aanspreken, en dat geldt natuurlijk ook 

andersom! 

Nieuwe site Architectuur lokaal! 
Met ingang van heden presenteert Architectuur Lokaal haar 
nieuwe site op het internet: 

http://www.arch-Iokaal.nl 

en voor gemeenten ook via het Gem Net: 

http://web.arch-Iokaal.gemnet.nl 

U vindt hier actuele informatie over alle projecten van 
Architectuur Lokaal, de tot dusver verschenen publicaties, 
inhoudsopgaven van de kwartaalkrant en informatie over 
het handboek architectuurbeleid Niet Grijs! 2. Verder vindt 
u algemene informatie over lokale architectuurcentra en 
een lijst met de adressen van de architectuurcentra in 
Nederland en België. 
In de kalender van Nederland staan alle bij ons aangemelde 
evenementen, tentoonstellingen, lezingen, symposia en con
gressen op het gebied van architectuur, stedenbouw, land
schapsarchitectuur en inrichting van de openbare ruimte. 
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geeft informatie over 
het aanmelden van ontwerpwedstrijden en de handleiding 
Kompas. Ook worden de kwartaalberichten met aangemel
de ontwerpwedstrijden op het net gepubliceerd. 
In de toekomst zal de site verder worden uitgebreid en zal 
in artikelen in de krant worden verwezen naar extra infor
matie op het net. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, 
dan kunt u die sturen naar arch.lokaal@wxs.nl., Rogier van 
Teeseling of Jurgen van der Wal. 





Informatie 

Ir. C.E.C. de Rews 
Johan Matser Projectontwikkeling BV 
Postbws334 
1200 AH Hilverswm 
tel. 035-6247941 
fax 035-6219605 

Twee klanten 
Vastgoedontwikkeling is waarschijnlijk het enige vak 
waarin je bij de realisatie en afname van het product 
te maken hebt met twee .klanten. Bovendien zijn die 
twee klanten het vaak niet eens over de kwaliteit van 
het product. Neem de vrije sectorwoning als voor
beeld. 
De eerste klant is de uiteindelijke koper van de wo
ning,die de stichtingskosten betaalt en de woning 
betrekt. Uit de dagelijkse praktijk, maar ook uit on
<;Ierzoek, weten we dat de koper over het algemeen 
een traditioneel bee.ld heeft van z'n gedroomde 
woning. Het OTB in Delft geeft in het rapport Wonen 
op Niveau de wensen weer van potentiële doorstro
mers; Om door te stromen wenst men in .iedergeval 
niet in te leveren op het volume van de woning.en de 
omvang van .de buitenruimte. Daarnaast is de kwali
teit van de woonàmgeving.~en zeer dominante fac
tor. Veiligheid en netheid zijn daarbij belangrijk, 
maar ook imago. Het rapport Huizenkopers in Profiel, 
dat onder auspiciën van de NVBis samengesteld, 
komt tot vergelijkbare conclusies: een ruime twee
onder-één-kap of vrijstaande woning met flinke tuin 
Î.n traditionele vormgeving e.n meteen degelijk pan
nendak. AntonPieck scoort hoger dan Ben van Berkel. 
Natuurlijk .is dit beel<;l clichématig en te nuanceren. 
Maar toch. 
Voordat de woning gerealiseerd kan worden is de 
ontwikkelaarechter .al in contact geweest met klant 
2:degemeente. Het is de gemeente diedeontwikke
laar al of niet toestemming geeft eep loca~ie tot ont
wikkeling tebrengen. D.it betekentdatdeYontwikke
laar dicht .inde.buurt moet blijven bij degemeente1ij~ 
kEó) arnbities.Degemeente koerst veelal, al of ni~t 
ondersteund dopreen supervjso~ af op een.stedeljjke 
inv~lIîng met hogecJichtheicJen vormgegeven door 
een architect vannaam:~en belangrijke randvoor~ 
waarde voordegemEó)enteisdaarb:ij·he.t ruimtel.iJke 
ordeningsbeleid, zo,,! Is. d.at .wordtvastgestelcJdoor 
provincie.en rijk; In de Vt7~deNotqRuirotelilke Orde
ningExtra (V1NEX) is de keuze.gemaaktomdereste
rende invulling van de woningbehoefte te koppelen 
aan hetstedeliJkgebieg. 
Moblliteit,dra(jgvlakvooropenbaarvervoer enande
revoorzieningen, vormt een deel van de onderlig
gende argumerytatie. De <JIichthedEi!n die binnen dit 
beleid geqicteel'd.worden verh<:>udenzich echter 
ogenschijnlijk slechtmetcJe hierboven aangegeven 
uitkomsten Var'! vvoonwensenonderzoek. Dit pro
bleem Îs qeste.ingrijpender omdat het VINEX"'beleid 
gebaseerd is op dQorstr<;>ming in de marktsector. 
Wanneer in zo'n situatie.stedenbouwkundigen en 
architecten aan de gang gaan die een vormentaal 
ontwjkkelen di.e ver af staat Van de belevingswereld 
van een doorsnee doorstromer, dan kunnen er pro
blernen ontstaan. Het Romney-huttengehalteis soms 
wel erg hoog .inde nieuwe locaties. Daar komt bij dat 
er .door .de financiële problemen op de VINEX-Iocaties 
onvoldoende geld is om de kwaJiteitvan de buiten
ruimte in overeenstemming te brengen met wat de 
gerealiseerde dichtheden verlangen. 

Een slechte optie 
De vastgoedontwikkelaar die enerzijds in de gemeen
te aan de slag wil en anderzijds de koper goed wil 
bedienen heeft een lastig probleem. Los nog van het 
feit dat hij ook zelf een eigen smaak heeft die afwij
kend kan zijn van beideklanten.Carel Weeber met 
z'n wilde woonvormen en Adri Duivesteijn met het 
pleidooi voor individueelopdrachtgeverschap voeden 
de gedachte dat het gaat om de hierboven geschetste 
tegenstelling. Niets is minder waar. Een nadere be
schouwing leert dat het schijnbaar onverenigbare wel 
degelijk te verenigen is. 
Er kan geen misverstand over bestaan dat de vormge
ving van stad en land méér is dan de optelsom van 
individuele woonwensen. Met andere woorden: het is 
een slechte optie om grote aantallen individuele hui
zen of twee-onder-één-kap woningen realiseren in de 
VIN EX-dichtheid met door de koper gewenste of aan
gestuurde architectuur. Er ontstaan veel op elkaar lij
kende monoculturen, die door de marginale ruimte
lijke kwaliteiten in de toekomst door de meest kapi
taalkrachtigen weer verlaten zullen worden. 
De vormgeving van stad en land vertegenwoordigt 
een culturele waarde en blijft een verantwoordelijk
heid van bestuurders en is niet de uitkomst van een 
consumentgericht proces. Dit wil niet zeggen dat bin
nen die verantwoordelijkheid geen open oog en oor 
moet zijn voor de actuele woonwensen: Visie en 
ambitie moeten ook nièt te snel vertaald worden in 
de keuze van een sprillakmakende architect of steden-
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bouwkundige. Bestuurders moeten primair een eigen 
visie ontwikkelen voor hun gemeente. Binnen die 
visie kunnen anderen worden aangestuurd engeïn
spireerd. In het niet zo verre verleden zijn steden als 
Maastricht en Groningen goede voorbeelden, waar 
bestuurders en ambtenaren een krachtige opvatting 
hadden hoe de stad er uit diende te zien. Kijkend 
naar de huidige situatie, is de gewenste gemiddelde 
woningdichtheid van 30 à 40 woningen per hectare 
te gemakzuchtig vert~ald .În bestemmingsplarmen 
met een dergelijke dichtheid. 

Verdichting en verdunning 
Zowel de vormgeving. van de stad als de WOOnvvensen 
vereisen meer gedifferentieerde dichtheden. D~ (:Ioor 
het Ministerie van VROM gepubliceerde Woonverken
ningen geven aan dat er uiteraard een belangrijke 
groep is die grote woningen wil op ruime. kavels, 
maar dat er ook een groep is die stedelijk wil woneri. 
.De huidige VINEX-dichtheden zijn een .kleurloos ge~ 
middelde van deze twee wensen. Vanuit de markt 
gezien is er ook geen enkel bezwaar Om op sommige 
plekken flink te verdichten, mits er daarbij voor ge~ 
zorgd wordt dat de woningen voldoende ruim zijn, 
datdedirecte woonomgeving van. h()ge kwaliteit is 
en dat er voldoende stedelijke voorzieningen in de 
dire.!:te nabijheid zijn. Binnen debestaande stad en in 
na.oorlc>gseherstr!Jct!.Jreringsg~bieden zïjn vaakv.oor~ 
waarden· a~nwezi9ol'l1 toteen.echt.stedelijke.ver
dichting te komEm.Maaroo~ inVINEX"locaties kan in 
'hoge diçhtl1eidgeb()!Jwfl worden . .Dedichth~id en 
plaats moeten echter zodanig zijn dat Qok werkelijk 
culturele en Je~rèatiev~VQorzienîngeo omde hoek 
liggen en exploitabel zijn. TeSl,enover een dergelijke 
verdichting mOeto~keepyerdunr)jngmogelijk zijn, 
Milieus als Wassenaar of .Sloemendaal zijn kennelijk 
alleenr)og I'lJQgelijk in België.iRc>nd .de grote en mid
delgrot~stede!1.kll.nnenv7rgelijkbareontwikkelingen 
letterlijkel'l figulJrlijkeen verrijking :zijn. Daarbij valt 
niette denken aan wijkjes met vrijstaande ç~talogus
woningen .op ~~nkavel van 500 rnZ, maaraan. goed 
vormgegeven buitenhl;lizenin een hoogwélardig 
landschap. Er-QntstaatdaneengedifferentieeJderen 
interes.santere omgeving.lJburg in Amsterdam .is een 
goed voorbeeld vaneen stadscleelmet een sterkedif· 
ferentiatie~ Een zeer hoge dichtheid aan de. prachtige 
IJmeerkust en langs de .hoofdas met voorzieningen en 
(openbaar) vervoer. Een tussengebied met eengemid
delde dichtheid. Een lage dichtheid aan de ondiepe 
zuidkant. Interessant ailln IJburg is overigens dat het 
huidige plan het resultaat is van een intensieve dis
cussie tussen gemeente, ontwerpers, corporatresen 
marktpartijen. 
De architectonische kwaliteit van de woning zelf is 
m.inder een uitgesproken factor voor de consument 
dan wel wordt verondersteld. Natuurlijk, wanneer hij 
ernaar gevraagd wordt zal hij over het algemeen 
teruggrijpen naar de bekende en vertrouwde Middle 
of the Road-architectuur. 
Er zjjn inmiddels genoeg voorbeelden voorhanden 
die aantonen dat ook eigentijdse architectuur hoog 
gewaardeerd wordt, mitsde plattegrond van de 
woning en het uitvoeringsniveau aansluit bij de wen
sen van de koper. Waar consument en markt zich 
tegen keren is het toenemend spierballenvertoon van 
een deel van de huidige, overigens lang niet slechte, 
architectengeneratie. Het gaat niet meer om het 
vormgeven van een woning waar generaties bewo
ners moeten leven, maar om het zich onderscheiden 
van de branchegenoten. Een echte top~ontwerper is 
dat gegeven, maar de vele sub-toppers doen er ver
standig aan zich te beperken tot het gedegen uitvoe
ren van het vak. 

Vastgoedontwikkelaars behoren in staat te zijn, bin
nen de randvoorwaarden die bestuurders stellen en 
zowel in hoge als in lage dichtheden, consumentge
richt te ontwikkelen zonder daarbij te vervallen in 
oubollige en historiserende architectuur, De ontwik
kelaar mag dan wel van de gemeente verlangen dat 
in stedenbouwkundige zin ruimte geboden wordt om 
antwoord te geven op de gedifferentieerde vraag. 
Van de architecten mag worden verJangd dat zij zich 
blijven vernieuwen binnen de context dat zij ontwer
pen voor de uiteindelijke gebruikers, en niet voor 
zichzelf. 

'------------------------------------~._---_ ...... ,~ .. ~_._-
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Bedrijf, gebouwen locatie 
Genius mobilitatis versus genius loci Ton Hartman 

Diverse organisaties proberen in het kader van een 'corporate identity'-programma hun eigen identiteit ook in gebouwen locatie tot 
uitdrukking te brengen. Er wordt een relatie gelegd tussen hetgeen de organisatie vertegenwoordigd (interne en externe beeldvorming) 
en de huisvestingssituatie. Als zo'n organisatie maar één gebouw heeft, is deze gedachte meestal goed mogelijk, maar als er een reeks 
gebouwen zijn in verschillende gemeenten, kan de vraag worden gesteld of de cultuur van de organisatie boven de cultuur van de locatie 
moet gaan. 

In de Volkskrant van 24 augustus jl. behandelden Hil
de de Haan en Ids Haagsma het nieuwe bankgebouw 
voor de ING aan de Stadsring in Amersfoort. Bij de 
ING bestaat een beleid om haar identiteit door mid
del van architectuur uit te drukken: jong, innovatief, 
goed afgewerkt en dergelijke. De ING verprutst het 
resultaat helaas weer wat door er een lomp logo met 
neon op te plakken, maar de intentie is duidelijk: 
architectuur staat in dienst van de corpora te identity. 
Zoals het krantenbericht ook aangeeft is het bij de 
ING zo dat daarbij ook goed naar de plek gekeken 
mag worden: de aandacht voor de plek is 'ingebouwd' 
in de corporate identity. De belangen van de opdracht
gever en de belangen van de plek vallen voor een 
deel samen. 
Maar er zijn ook andere opdrachtgevers. Die een ijze
ren formule hanteren. Willekeurige voorbeelden te 
over: Bastion Hotels en al dat type hotelketens, 
McDonald's, etc. 
In de ogen van deze opdrachtgevers dient de locatie 
natuurlijk aan allerlei voorwaarden te voldoen van 
bereikbaarheid, zichtbaarheid, parkeerruimte. Maar 
als de plek daar goed op scoort zit de enige flexibili
teit alleen nog in de lay-out van het parkeren, en niet 
in de architectuur van de bebouwing: die is namelijk 
al gegeven. De bouwplannen kunnen met een druk 
op de knop gegenereerd worden. Een gespecialiseerd 
bouwbedrijf zet de handel in no time neer. Dit is de 
wereld van de (auto)mobiele mens, hoge omzetsnel
heden, moordende concurrentie en dus kleine mar
ges. De voorbijganger moet met één oogopslag 
gebonden worden, de onmiddellijke herkenbaarheid 
staat voorop. Beweging is het uitgangspunt. 

Opvoeren van contrasten 
Beide benaderingen zijn even legitiem, althans ik zie 
nog niet zo welke argumenten ertoe zouden moeten 
leiden dat de plek hoger of lager moet worden ge
waardeerd dan de beweging. Maar het gevoel be
kruipt je dat het evenwicht tussen de belangen van 
de opdrachtgever en de plek scheef ligt. Het verschil 
lijkt mij te liggen in de klanten van de opdrachtgevers. 
Zijn deze gerelateerd aan de plek, de omgeving, of 
de lokale situatie, zoals bij banken, dan zal de 
opdrachtgever meer geneigd zijn om de genius loci te 
laten spreken. Maar als de klant de min of meer toe
vallige voorbijganger is, zoals langs de hoofdroutes 
(ook die van voetgangers!), dan slaat de balans door 
naar wat ik maar even de genius mobilitatis noem. 
Welstandszorg komt vooral voort uit de zorg voor 
plekken. De zorg voor goede architectuur geeft groot 
gewicht aan de locatie. Aanpassing (waaronder ik 
ook versta het opzoeken van een betekenisvol con
trast) aan die locatie door opbouw van volumes, 
gevels, materiaalgebruik is het uitgangspunt bij de 
beoordeling. Omdat plekken verschillen dient dit in 
de architectuur tot uitdrukking te komen, is het 
heersende paradigma. 
Bij de architectuur van de beweging zou je juist kun
nen beoordelen op zo min mogelijk verschillen. Je 
zou kunnen willen dat in heel Nederland de benzine
stations van merk X als twee druppels olie op elkaar 

lijken. Wat zeg ik: in heel Europa. Alleen functionele 
verschillen (lay-out parkeerterrein, plek van de mast 
met het sign in verband met de zichtbaarheid, e.d.) 
zijn acceptabel. Vanuit die redenering is het ook 
logisch als de begane grond van een pand langs een 
hoofdwinkelstraat voor alle vestigingen van fastfood
keten Y in heel Nederland exact hetzelfde is. Dus het 
bouwplan om welstandsredenen afkeuren als dat niet 
zo is. 
De werkelijkheid is niet in te delen naar die van de 
plek en die van de beweging. Er zijn talloze raak- en 
wrijfpunten. En overlappen. De spoorwegstations zijn 
zulke overlappen. De Nederlandse Spoorwegen (of 
één van haar werkmaatschappijen) zijn verantwoor
delijk voor de kwaliteit van deze gebieden. De 'pIek
kwaliteit' en de 'beweging-kwaliteit'. 
Zij bevinden zich als opdrachtgever in beide werel
den, zij het dat zij zich van de plek naar de beweging 
ontwikkelen - want ook van monopolist naar de vrije 
markt. Het is begrijpelijk dat de NS steeds meer moei
te met monumentale stationsgebouwen hebben. Die 
monumentaliteit is vanuit de plek voortgekomen. In 
het NS-station Schiphol zie je meer (een vóórafspiege
ling van) bewegingsmonumentaliteit. De NS heeft de 
mogelijkheid om te experimenteren met beide tege
lijk. 
Aan het boekje Dat gaat naar Den Bosch toe ... , de 
vier stations van 's-Hertogenbosch 1870-1998 ontleen 
ik de volgende citaten: 'In architectonische zin is het 
stationscomplex opgezet als een aantal gebouwen 
onder een luifel', en: 'Er ontstaat zo een contrast tus
sen het bakstenen karakter van het kantoorgebouw 
en de ruimten die primair ten behoeve van de reizi
ger zijn - een verschil tussen statische en dynamische 
activiteit, tussen kantoor en gehaaste passagiers' en 
'Geen hal maar een passerelle', 'obstakelloos', 'heel 
open ontsluitingsstructuur', enz. Maar tegelijkertijd 
behoud van de fraaie stalen perronkappen uit 1896, 
en de nieuwe derde kap in een daaraan aangepaste 
vormgeving. Hier zijn evenwichtskunstenaars tussen 
'plek' en 'beweging' aan het werk. Het lijkt mij een 
goede ontwerpstrategie om de contrasten nog verder 
op te voeren, en daar bij de beslissing om oude sta
tionsgebouwen op de monumentenlijst te plaatsen 
ook een uitgangspunt van te maken. 

Dynamisering 
Tot welke conclusies brengen bovenstaande gedach
ten mij nu? 
In de eerste plaats dat we bij de zorg voor de kwali
teit van de gebouwde omgeving meer gevoel en oog 
zullen moeten ontwikkelen voor de (nog te ontdek
ken) schoonheid van bewegingsarchitectuur. Niet 
alleen de genius loci, maar ook genius mobilitatis. 
Ten tweede dat we onrecht doen aan de groeiende 
rol van de fysieke mobiliteit in de samenleving 
(gevolg van en onlosmakelijk verbonden met de 
nagestreefde sociale mobiliteit) als we de overslag
punten tussen 'plek' en 'beweging' te veel vanuit één 
gezichtspunt beknotten. Dynamisering van de zorg 
voor de gebouwde omgeving is nodig. 
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Informatie 

Dat gaat naar Den Bosch toe ••• , de vier 
stations van 's-Hertogenbosch 1870-
1998, Katie Budjóso, serie Bossche archeo
logische en bouwhistorische bijdragen I, Uit
geverij Waanders, Zwolle, 1998. ISBN 
9040092370. 







Architectuur is meer dan een mooie gevel 
Willem van Leeuwen 

Voor particuliere opdrachtgevers is er op dit moment maar één leerschool: de praktijk. Er is geen 
opleidingsinstituut, er is geen beroepscode of titelbescherming en er zijn geen wettelijke voorschriften. 
Het is daarom van groot belang dat er bij alle deelnemers aan een ontwikkelingsproces een notie 
ontstaat van de culturele betekenis van het bouwen. Steeds meer particuliere opdrachtgevers werken 
aan het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem waaraan het opdrachtgeverschap van de organisatie 
ten grondslag ligt. Daardoor kan (intern) kennis worden overgedragen, zodat men zich bewust wordt 
van het belang van een helder programma van eisen, duidelijke randvoorwaarden en een goede 
communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Interessant in dit verband is ook het fenomeen 
'benchmarking', dat onder corporaties in opkomst is. Corporaties kijken uitvoerig bij elkaar in de 
keuken met het doel van de verschil/en te leren (Woningraad Magazine 1, 1998). Wat draagt een intern 
kwaliteitszorgsysteem bij aan het professionaliseren van het opdrachtgeverschap en uiteindelijk aan de 
ruimtelijke kwaliteit? 
Mr. W.D. van Leeuwen, algemeen directeur A edes Vereniging van Woningcorporaties (voorheen NWR 
en NClV) over het architectuurbeleid van de corporaties. 

Informatie 

Aedes Vereniging van Woningcorporaties 
Postbus 55 
3730 DB De Bilt 
tel. 030-2209911 
fax 030-2201254 
e-mail: info@nciv.nl 

Iedereen kent de prachtige Amsterdamse School-projecten die iO op
dracht van woningcorporaties in de jaren twintig zijn gebouwd. Daarbij 
steken de wederopbouwarchitectuur en de inspraakarchitectuur van na 
de oorlog bleek af. De laatste jaren hebben de woningcorporaties hun 
verantwoordelijkheid voor het realiseren van architectonische kwaliteit 
weer opgepakt. Niet alleen om te scoren met een mooie gevel, maar 
ook als onderdeel van een integraal beleid om de leefbaarheid in buur
ten te verhogen. 
Dat er onder de woningcorporaties veel 'zendingswerk' moest worden 
verricht, bleek uit het onderzoek Woningcorporaties en architectuurbe
leid dat de Nationale Woningraad in 1991 publiceerde. De conclusie 
luidde dat veel woningcorporaties nog altijd meer belang hechtten aan 
de technische- en functionele kwaliteit, dan aan de architectonische 
vormgeving van woningen. 
Om te laten zien wat er aan architectonische vernieuwing mogelijk was, 
werden, gekoppeld aan de NWR-BouwRAI, twee modelwijken in Alme
re gebouwd: in 1990 de Muziekwijk en twee jaar later de Filmwijk. 
Architecten, opdrachtgevers en aannemers werden uitgedaagd te expe
rimenteren met woningindelingen, materiaalgebruik en architectonische 
vormen. Voordat de woningen in de verkoop of verhuur gingen, kregen 
zowel professionals uit de bouwwereld als het grote publiek de 
gelegenheid de vernieuwende ontwerpen te bezichtigen. 
Het grote verschil tussen beide modelwijken is dat de Muziekwijk niet 
meer is dan een verzameling losse gebouwen, terwijl aan de Filmwijk 
een stedenbouwkundig plan ten grondslag ligt. Dit verschil is illustratief 
voor de toenemende aandacht voor stedenbouw, ook bij woningcorpo
raties, vanaf het begin van de jaren negentig. 

Mensenwerk 
Hoewel recent onderzoek naar het architectuurbeleid van woningcor
poraties ontbreekt, blijkt uit de praktijk dat het voor corporaties steeds 
gewoner is geworden om zich goed op de keuze van een architect te 
oriënteren. Vakbladen worden nageplozen en projecten van verschillen
de architecten bezocht. De totstandkoming van architectonische kwali
teit is nog altijd mensenwerk. Steeds weer blijkt hoe belangrijk het is 
dat alle betrokkenen vanaf het begin gemotiveerd zijn, omdat alleen 
dan de gewenste architectonische kwaliteit overeind kan blijven. 
Belangrijk is om het enthousiasme voor architectuur onder corporaties 
aan te wakkeren met wervende publicaties, excursies en symposia. Voor 
deze zaken zet Aedes Vereniging van woningcorporaties (onder deze 
naam werken NWR en NCiV sinds 1 mei 1998 samen) zich graag in. 
Samenwerking met instelingen als Architectuur Lokaal ligt daarbij voor 
de hand. 

Gebruikswaarde 
Wie vreest dat de belangstelling voor architectuur beperkt blijft tot en
kele vooruitstrevende woningcorporaties in de grote steden, kan gerust 
zijn. Ook in plaatsen als Aalten, Bedum, Handel, Oegstgeest of Kwints
heul hebben woningcorporaties de afgelopen jaren prachtige projecten 
laten bouwen en lang niet altijd door 'beroemde' architecten. 
Corporaties zijn als opdrachtgever bij uitstek de partij om een integrale 
visie op wonen te ontwikkelen. Door hun jarenlang beheer van wonin
gen worden ze voortdurend geconfronteerd met de. gevolgen van eer
der gemaakte keuzen. 

10 

De aandacht voor de gebruikswaarde van de woningen, zoals de bereik
baarheid, de veiligheid, en de flexibiliteit, springt wellicht minder in het 
oog, maar is niet minder belangrijk. Niemand kijkt meer op van een 
seniorencomplex zonder drempels, waarin rekening wordt gehouden 
met de draaicirkel van een rolstoel en de slaapkamer met schuifdeuren 
bij de woonkamer is te trekken. Toch is het nog maar een jaar of tien 
geleden dat de eisen van aanpasbaar bouwen zijn gepubliceerd. Maat
regelen als inbraakwerend hang- en sluitwerk en verlichte achterpaden 
worden in de nieuwbouw bijna automatisch meegenomen. Verschillen
de ideeën komen op om bewoners meer zeggenschap over de binnen
kant van de woning te geven. Ook op het terrein van duurzaam bou
wen zijn de laatste jaren grote stappen voorwaarts gezet. Energiezuini
ge woningen, gebruik van minder milieubelastende materialen of be
perking en scheiding van afvalstoffen in de bouw zijn voor corporaties 
al bijna gemeengoed geworden. 

Leefbaarheid 
Woningcorporaties blijven bouwen, zowel in de stad als in uitbreidings
gebieden, en de behoefte aan architectonische kwaliteit is nog onver
minderd groot. Dat onder woningcorporaties de belangstelling voor 
architectuur is toegenomen, geeft vertrouwen voor de toekomst. En dat 
woningcorporaties als toekomstige beheerders van woningen op de 
VINEX-Iocaties ook willen meepraten over het stedenbouwkundig plan 
en de locatie van voorzieningen, is niet meer dan vanzelfsprekend. 
Toch zal het werk van woningcorporaties steeds minder in de nieuw
bouwlocaties komen te liggen. Weliswaar worden er alleen al op de 
VIN EX-locaties tussen 1995 en 2005 460.000 woningen gebouwd (waar
van ongeveer eenderde door woningcorporaties), maar die aantallen 
zijn bescheiden in vergelijking tot de opgaven die in de bestaande wij
ken liggen. Daar wachten honderdduizenden woningen op een 
opknapbeurt en zullen jaarlijks duizenden woningen worden gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw van een ander type. Ook in de woon
omgeving moeten corporaties en gemeenten fors investeren om de wij
ken leefbaar te houden. 
Architectuur kan, in combinatie met andere initiatieven, een belangrij
ke rol spelen in het bevorderen van de leefbaarheid. Een gebouw met 
uitstraling op een markante plek, zal een verloederde buurt plotseling 
een heel ander aanzien geven. Met dergelijke zichtbare verbeteringen 
kan het vertrouwen van de bewoners in hun buurt worden vergroot. 
Zodra dit vertrouwen terug is, is aan de belangrijkste voorwaarde vol
daan om de stadsvernieuwing tot een succes te maken. Steeds meer 
woningcorporaties zien het bouwen van woningen met architectonische 
kwaliteit daarom niet langer als een eenmalige, geïsoleerde activiteit. 
Architectuur is dan onderdeel geworden van een integraal beleid en 
levert meer op dan alleen een mooie gevel. 
Dat klinkt modern, maar in feite is er niet eens zo veel nieuws onder de 
zon. De 'paleizen van baksteen' van de Amsterdamse School uit het 
begin van de eeuw zijn niet alleen mooi, maar dienden ook een hoger 
doel: het verheffen van de arbeidende klasse. Aan het eind van de twin
tigste eeuw wordt architectuur gebruikt om buurten in verval 'te ver
heffen' en de bewoners weer vertrouwen te geven in de toekomst van 
hun woonomgeving. Daaraan zullen de woningcorporaties en architec
ten, ook in de volgende eeuw, hun handen nog meer dan vol hebben. 
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Anne Hoogewoning Delta roA: opdrachtgever voor de Zaanwerf 
Interview met Willem van der Werft over een Europan-project in Zaandam 

Maquette De Zaanwerf. Foto: Han Meijer 

Informatie 

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

De Zaan werf was één van de locaties voor 
Europan 2 met het thema 'Wonen in de stad, 
revitalisering van stedelijke gebieden', Op basis 
van het stedenbouwkundig plan van de 
prijswinnaars Concko en Gautier verrijzen 
momenteel op dit voormalige fabrieksterrein 253 
woningen, deels naar ontwerp van Concko en 
Gautier. Willem van der Werff (directeur Delta 
roA) vertelde Anne Hoogewoning over zijn 
ervaringen met het project en de samenwerking 
met jonge, onervaren prijswinnaars 

'Hoe we betrokken zijn geraakt bij de Zaanwerf? 
Patrimonium, waar ik tot 1994 werkzaam was, heeft 
al vanaf het einde van de jaren tachtig een rol ge
speeld bij de woningbouw op het Zaaneiland in Zaan
dam. Voor het Zaaneiland hebben we samengewerkt 
met Roelf Steenhuis, maar ik heb toen ook kennis 
gemaakt met het Engelse team Maccreanor en 
Lavington dat aan de Oostzijde van het Eiland een 
prachtig product heeft afgeleverd. Ik wist dat hun 
inzending voor de Zaanwerf in het kader van Europan 
was bekroond en dat zij van de gemeente het Zaan
eiland als alternatieve locatie aangeboden hadden 
gekregen. Zo wisten wij dat de Zaanwerf een Europan
locatie was: 
'De gemeente had voor de Zaanwerf hoge ambities, 
en dat was dan ook de reden dat de locatie ter be
schikking was gesteld aan Europan. De belangrijkste 
uitgangspunten van het stedenbouwkundig ontwerp 
van Tania Concko en Pierre Gautier wilde de gemeente 
van het begin af aan handhaven. Wij (Patrimonium, 
red.) hadden al eerder onze belangstelling getoond 
voor deze locatie. Met vier andere commerciële partij
en hebben we op uitnodiging van de gemeente, in 
een soort consortium met de BAM, een plan inge
diend en het prijsvraagontwerp nader uitgewerkt. 
Vervolgens hebben we een haalbaarheidsonderzoek 
verricht. In dit onderzoek hebben we behoorlijk inge
speeld op het idee van Concko en Gautier en de rand
voorwaarden opgesteld voor de sanering. Uiteindelijk 
bleek dat wij het meest haalbare plan hadden.' 

Afspraken 
Sinds 1994 is Delta roA een samenwerkingsverband 
waarin de corporaties Nieuw Amsterdam, Patrimonium 
en Zomers Buiten zijn verenigd. Doel van Delta roA is 
om gezamenlijk, met of zonder partner, een aantal 
grootschalige bouwopdrachten in de regio Amsterdam 
- het zogenaamde ROA-gebied - te verwerven en te 
ontwikkelen. De betrokken corporaties willen door 
middel van Delta roA hun expertise bundelen, risico's 
spreiden en hun ontwikkelingsrol in de volkshuisves
ting blijven waarmaken. 
'Met de BAM is een samenwerkingsverband (een e.v.) 
opgezet en deze vennootschap heeft met Concko en 
Gautier een overeenkomst opgesteld. Dat heeft 
maanden geduurd. Ik vind het altijd zonde om daar 
zoveel tijd aan te besteden, maar een aantal afspra
ken moest worden vastgelegd onder andere over de 
reiskosten en over het soort opdracht dat we hen 
zouden verstrekken. Daarnaast wilden Concko en 
Gautier veel zeggenschap hebben over de architecten
keuze voor de overige woongebouwen en over de 
uitwerking van hun eigen ontwerp. We hebben de 
fout gemaakt dat we teveel uit handen hebben gege
ven. Achteraf ben ik van mening dat we het harder 
hadden moeten spelen, maar als ontwikkelaar ben je 
altijd bang dat je je te hard opstelt. Het gevolg was 
dat Concko en Gautier een zware rol kregen in de 
architectenkeuze en er maanden over deden om tot 
een selectie te komen. Ik bedenk altijd van tevoren 
met wie ik wil samenwerken en natuurlijk kwamen zij 
met namen die niet op mijn voorkeurslijstje stonden. 
Uiteindelijk zijn we gezamenlijk tot de selectie geko
men van Felix Claus en Frank Roodbeen: 
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'Iedere architect zou een derde deel van het totaal 
van 253 woningen ontwerpen en Concko en Gautier 
zouden de supervisie houden. Omdat zij graag het 
prijsvraagontwerp wilden handhaven is er veel discus
sie geweest, bij~oorbeeld over de houten vlonders in 
het binnengebied. Ik heb me vaak afgevraagd of die 
wel essentieel waren voor het ontwerp en bovendien 
zaten we op een gegeven moment met een tekort 
van 1,5 tot 2 miljoen. De gemeente heeft de uitgangs
punten van het ontwerp altijd consequent verdedigd 
en uiteindelijk hebben we doorgezet. Het idee van 
drie eilanden die door een promenade met elkaar 
worden verbonden, wordt integraal uitgevoerd. 
Daarnaast zijn de woningplattegronden zeer afwij
kend en divers. On-Nederlands zijn bijvoorbeeld de 
vides in de maisonnettes. Praktisch gezien denk je 
natuurlijk dat hierdoor veel ruimte verloren gaat, 
maar we zagen ook wel de kracht ervan in: 

Wijsheid en uitdaging 
'Ik wil me graag laten inspireren door (buitenlandse) 
architecten en dan is het de uitdaging om de plannen 
haalbaar te maken. Je krijgt daardoor een gezonde 
mix en daar leer je ook weer van. En dat is natuurlijk 
ook het leuke van mijn vak. Om die reden zou ik wel 
weer met jonge, onervaren Europan-winnaars willen 
werken, want ze winnen natuurlijk niet voor niets. 
Het is tenslotte de top waar je mee werkt en die 
moet je altijd een kans geven. Alleen moeten ze wel 
aangestuurd worden, bijvoorbeeld door een be
kwaam Nederlands bureau waar je als ontwikkelaar 
vertrouwen in hebt en die de vertaalslag naar een 
haalbaar ontwerp kan maken. Wij zouden graag de 
wijsheid van een ervaren bureau of architect gecom
bineerd zien met het uitdagende van de jonge archi
tecten. Het gaat tenslotte om een project van 2,5 hec
tare met een bebouwingsdichtheid van 100 wonin
gen per hectare voor een totaalbedrag van ca. 60 mil
joen. De ideeën van het prijsvraagontwerp zijn wel 
belangrijk, maar je kunt je afvragen of de architecten 
zelf ook een deel van het plan moeten ontwikkelen.' 
'Het is belangrijk om van tevoren harde afspraken te 
maken over de opdrachtverstrekking. Ik kan me voor
stellen dat dit in overleg gaat met de gemeente, de 
ontwikkelaar, maar ook met Europan. Je zet je als 
ontwikkelaar in om de kwaliteiten van de prijsvraag 
haalbaar te maken, dat is tenslotte de taak van de 
ontwikkelaar. Dat was ook onze intentie, ook al heb
ben we het hele voortraject van de prijsvraag niet 
meegemaakt. Nu kan ik zeggen dat ik zeer tevreden 
ben over het resultaat. De laatste woningen leveren 
we halverwege volgend jaar op en er zijn op dit mo
ment slechts achttien woningen niet verkocht. Ik blijf 
het een indrukwekkend plan vinden, bijna angstaan
jagend als ik die volumes vanaf de Zaan bekijk. Het is 
een indrukwekkende gevel. We zijn er dan ook al met 
al vijf à zes jaar mee bezig geweest. En dat telt 
natuurlijk ook mee.' 
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De particuliere opdrachtgever als 
subsidieaanvrager? Simone Rots 

Onder de aanvragers die zich met een subsidieverzoek aanmelden bij het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur bevinden zich tot nu toe maar 
weinig particuliere opdrachtgevers. Reden is wellicht onbekendheid met 
mogelijkheden die het fonds biedt, maar misschien spelen andere 
factoren een rol. Tijd en geld kunnen de particuliere opdrachtgever 
weerhouden van het organiseren van subsidiabele activiteiten. Wanneer 
een opdrachtgever meer aandacht wil besteden aan de architectuur en 
stedenbouw van zijn bouwproject dan zal dat inderdaad meer geld en 
tijd kosten, maar in veel gevallen kan een beroep gedaan worden op het 
fonds. De verschillende professionele particuliere opdrachtgevers 
(ontwikkelende bouwers, ontwikkelaars, corporaties, 
ontwikkelingsbedrijven van corporaties, ontwikkelende beleggers) zullen 
zich in meer of minder mate inspannen voor dergelijke activiteiten, 
echter een bijdrage van het fonds zou net het laatste duwtje in de rug 
kunnen geven voor de daadwerkelijk uitvoering. 
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In de inleiding van de brochure Informatie over: het 
aanvragen van subsidie die bij deze krant is gevoegd, 
staat de volgende zin: 'Het fonds neemt niet deel aan 
bouwactiviteiten, maar bevordert betrokkenheid, 
beschouwing en debat.' Voor de bouwkosten kan dus 
niet bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur wor
den aangeklopt, maar waarvoor dan wel? Dat zijn 
activiteiten die het inzicht in de betekenis van archi
tectuur en stedenbouw vergroten en leiden tot een 
hoogwaardige vakbeoefening. Van belang is wel dat 
de activiteiten concrete resultaten opleveren die bij
dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied. Een 
excursie naar een stad om zo de kennis over architec
tuur en stedenbouw van de medewerkers te vergro
ten komt dus niet zonder meer in aanmerking . Om 
een concreter beeld te geven van de subsidiemoge
lijkheden volgen hieronder een aantal voorbeelden 
van gesubsidieerde projecten uit de afgelopen jaren 
waarbij particuliere opdrachtgevers op één of andere 
wijze betrokken zijn. 

Ontwerpsessies 
In 1996 heeft het Projectbureau Leidsche Rijn voor de 
publicatie Charettes voor Leidsche Rijn Utrecht. Schet
sen aan stedebouw een subsidie verkregen. De cha
rettes zijn ontwerpsessies georganiseerd door het 
projectbureau om de eerder geformuleerde Ontwik
kelingsvisie voor Leidsche Rijn, de grootste VIN EX
locatie in Nederland bij Utrecht, te toetsen en te ver
diepen en ideeën te verkrijgen voor de invulling van 
drie deelgebieden. In drie ateliers werden door verte
genwoordigers uit de lagen van bestuur, markt en 
ontwerp tot de verbeelding sprekende plannen 
gemaakt die bijdragen aan het uiteindelijk ontwerp 
van de gebieden. Voor de publicatie is subsidie ver
leend, maar ook het organiseren van dergelijke ate
liers kan voor subsidie in aanmerking komen. Zo'n 
project kan door een particuliere opdrachtgever in de 
initiatieffase van een bouwproces georganiseerd wor
den wanneer bijvoorbeeld in een team van betrokken 
partijen wordt gewerkt aan het formuleren van de 
ontwerpopgave, zelfstandig of in samenwerking met 
de betreffende gemeente, in de vorm van workshops, 
seminars, lezingen en symposia. 

Investeringen 
Bouwen aan de dijk is een manifestatie waarin aan
dacht wordt gevraagd voor een nieuwe generatie 
dijkwoningen aan, op of in de verbeterde en ver
hoogde rivierdijken . De gemeente Neerijnen wilde 
met name de aandacht trekken van particuliere 
opdrachtgevers, die zullen gaan investeren in het 
gebied. Dat is gelukt, want vanaf het begin is het 
project behalve door het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur ook door een aantal particuliere 
opdrachtgevers financieel ondersteund. 
De verschillende particuliere opdrachtgevers hebben 
als betrokken partij het gehele project ook inhoude
lijk gevolgd . Het hoofdbestanddeel van het project 
was de ideeënprijsvraag waarin de vraag centraal 
stond op welke wijze het rivierenlandschap kan wor
den opgevat als een hernieuwde opgave voor arch i
tectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke 
ontwikkelingen. De resultaten moeten de investeer-

ders ertoe brengen om in het gebied met zorg en 
aandacht daadwerkelijk op een goede manier te bou
wen. De winnende ontwerpen zetten de toon voor 
de uitvoering van nieuwe typen dijkwoningen. 

Meervoudige opdracht 
Zowel de constructie als de architectuur van de 
gestandaardiseerde tuinhuisjes zijn door SFB Vast
goed onder de aandacht gebracht in Drie Tuinhuizen. 
Het tuinhuis als ontwerpopgave is het onderwerp van 
deze meervoudige opdracht die door SFB Vastgoed is 
georganiseerd . Drie architectenbureaus zijn op basis 
van een door de opdrachtgever geformuleerd pro
gramma van eisen gevraagd een tuinhuisje te ont
werpen dat, in plaats van de stenen hokjes met wei
nig gebruiksmogelijkheden, toe te passen is bij uit
eenlopende vormen van woningen. 
Voor het Tuimelhuis van het architectenbureau Koers, 
Zeinstra en Van Gelderen is door het Stimulerings
fonds voor Architectuur een subsidie verleend, maar 
ook het uitschrijven van een meervoudige opdracht 
komt in aanmerking voor subsidie. Uit deze hoek van 
de bouwwereld wordt zo een bijdrage geleverd aan 
het debat over de ontwikkeling van de hedendaagse 
architectuur. In dit geval is subsidie verleend voor een 
onderdeel, in een ander geval kan cofinanciering van 
het fonds het geheel mogelijk maken. 

Samenwerking 
Voor de publicatie Stadsbouwkunst: de stedelijke 
ruimte als architectonische opgave. Rob Krier in Den 
Haag: De Resident, heeft opdrachtgever MAB Groep 
BV een subsidie verkregen. De publicatie geeft een 
beeld van een belangrijke ingreep in Den Haag, 
waarbij door het rijk, de gemeente en de opdrachtge
ver intensief is samengewerkt. Doelstelling was een 
bouwproject tot stand te brengen dat een voorbeeld
werking heeft voor de inrichting van vergelijkbare 
stedelijke gebieden. Met de publicatie wordt de 
gehele ontwikkeling van 'De Resident' dan ook als 
een voorbeeldproject gepresenteerd, voorzien van 
een documentatie van de verschillende onderdelen 
van 'De Resident' . 

Uiteenlopende momenten in het bouwproces kunnen 
activiteiten op leveren waarvoor een beroep op het 
fonds kan worden gedaan; activiteiten die leiden tot 
hoogwaardige beroepsuitoefening, voorbeeldige 
architectuur en stedenbouw en het opwekken van 
belangstelling. In de initiatieffase wanneer de ont
werpopgave geformuleerd wordt (Charettes), of als 
een ontwerpopgave op de agenda wordt geplaatst 
(Bouwen aan de Dijk, Tuinhuisjes), of als de gebou
wen gereedkomen en als voorbeeld worden gesteld 
(De Resident) . En meer in het algemeen, zoals cursus
sen of workshops, die bijdragen aan de deskundig
heid en oriëntatie van betrokkenen en het publiek. 
Uiteraard moeten de projecten wel voldoen aan de 
criteria die het fonds hanteert. In de brochure Infor
matie over het aanvragen van subsidie staan deze cri
teria en de subsidiecategorieën overzichtelijk 
beschreven. De lezer zal merken dat de hier gegeven 
voorbeelden slechts een beperkte weergave is van de 
subsid iemogelijkheden. 
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Charettes. Foto: Projectbureau Leidsche Rijn 
Utrecht 
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Laissez faire - of niet? Kees de Graaf 

Particulier opdrachtgeverschap op kavels vraagt nieuw gemeentelijk beleid 

In de verruimde woningmarkt van rond de eeuwwisseling ontstond een grotere 
plaats voor het particulier opdrachtgeverschap. Voor de stedenbouwers van 
morgen betekent dat de uitdaging om stedenbouwkundige kwaliteit en 
individuele vrijheid te combineren. Het particulier opdrachtgeverschap in de 
woningbouw speelt echter in veel gemeenten een marginale rol in het 
architectuurbeleid. Dan verrijzen er cataloguswoningen op locaties waar 
stedenbouwkundig nauwelijks aan is ontworpen. Omdat in de nabije toekomst 
het aandeel van individuele woningen in de bouwproductie sterk zal toenemen 
is een bezinning op het particulier opdrachtgeverschap van belang. Iedere 
gemeente kan, al naar gelang de eigen ambities en de beschikbare ambtelijke 
capaciteit, een eigen beleidsmatige mix samenstellen om de aanwas van vrije 
kavels 'te lijf te gaan'. Daarbij kan geleerd worden van collegae. Drie gemeenten 
die ervaring op hebben gedaan met de beïnvloeding van particuliere 
opdrachtgevers komen in dit artikel aan het woord: Maastricht, Groningen en 
Zoetermeer. Conclusie: er is geen standaardrecept voor het informeren, 
inspireren en aansturen van particuliere opdrachtgevers. Politieke ambities, 
regionale woningmarktomstandigheden en de beschikbare ambtelijke capaciteit 
bepalen de gemeentelijke strategie. Maastricht focust met name op de relatie 
tussen particuliere opdrachtgever en zijn architect, Groningen benadrukt de 
inrichting van de openbare ruimte en Zoetermeer past een tweesporenstrategie 
toe: op de ene locatie een strenge regie, op de andere locatie een grotere 
vrijheid. 

Maastricht: supervisie 
Maastricht benoemde de vrije sectorkavels als beleids
matig speerpunt in het architectuurbeleid. Dit 
gebeurde in 1991 in de vorm van het experiment met 
circa 200 kavels, waarbij vanuit de welstandscommis
sie drie supervisors werden aangewezen. Deze super
visors kregen de taak om de kavel kopers te begelei
den. Het experiment werd afgesloten met een evalu
atie, die naast lovende woorden ook suggesties voor 
verbeteringen bevatte. Adjunct-directeur Stadsont
wikkeling en Grondzaken Hans Hoorn geeft aan dat 
de kritiek ter harte is genomen. 'Belangrijkste knel
punt tijdens het experiment was het ontbreken van 
een goed stedenbouwkundig plan. Bovendien was 
het onderliggende bestemmingsplan slecht. Er was 
echter geen tijd voor een inhaalslag; de verkoop van 
de gronden aan particulieren was in volle gang. 
Nadat we alsnog een nieuw bestemmingsplan had
den gemaakt, met strengere bouwkundige voor
schriften, kregen we terecht boze reacties van de 
bewoners, in de trant van 'de gemeente weet niet 
wat ze wil'. Nu zorgen we ervoor dat er, in de stads
morfologische traditie die Maastricht inmiddels heeft 
opgebouwd, eerst een goed stedenbouwkundig plan 
wordt gemaakt door mensen als Rein Geurtsen, Frits 
Palmboom en Jo (oenen. Vervolgens worden er in 
overleg met de supervisor vanuit de welstand archi
tectonische uitgangspunten vastgesteld. Wanneer de 
loting voor de kavels begint, weten potentiële kavel
kopers waar ze aan toe zijn. Grondzaken geeft de 
mensen het hele pakket mee en adviseert bovendien 
een geregistreerde architect in de hand t e nemen. De 
grond wordt verkocht nadat het definitief ontwerp 
door de welstandscommissie is goedgekeurd, wan
neer detaillering en materiaalgebruik bekend zijn. Tij
dens het ontwerpproces is de supervisor vanuit de 
welstand het centrale aanspreekpunt. Wanneer de 
supervisor akkoord is met het plan, is de behandeling 
in de commissie vaak 'een kwestie van afhameren.' 
Volgens Hoorn loopt de procedure uitstekend. In een 
aantal gevallen nemen bewoners geen architect in de 
hand en bijna zonder uitzondering lopen zij vast. 'In 
de onlangs vastgestelde nota architectuurbeleid heb
ben we opgenomen dat de welstandscommissie geen 
bouwplanoverleg voert met niet-architecten. Die 
mensen kun je niet in een half uurtje overleg het vak 
bijbrengen . De supervisors behandelen dergelijke 
plannen niet en adviseren opnieuw een architect in 
de arm te nemen. Blijft men volharden, dan komt 
men hier bij mij aan tafel. Ik vertel ze dan dat zij mee 
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bouwen aan deze stad, dat hun huis er w ellicht hon
derd jaar staat en dat zij een verantwoordelijkheid 
hebben voor hun buurt en de stad . Vervolgens wijs ik 
ze op de tijdwinst die optreedt met een goede archi
tect en de betere prijs/kwaliteitsverhouding van het 
huis. Ook geef ik ze de brochures van Onder Architec
tuur mee. Soms is men blij met mijn verhaal, soms 
gaat het ene oor in en het andere weer uit, maar tot 
nu toe zijn er nog geen mensen geweest die het hele 
zaakje in kwaadheid terug hebben gegeven.' 
'Onze benadering vergt tijd, energie, geld en overtui
gingskracht. Inmiddels is een behoorlijk draagvlak 
voor ons beleid ontstaan . Toch moeten we ervoor 
vechten dat draagvlak in stand te houden. Tegen 
mensen die roepen dat de richtlijnen in aangrenzen
de gemeenten veel minder ambitieus zijn, zeggen 
we: wees blij dat er met veel enthousiasme aan deze 
stad wordt gewerkt. Daardoor worden veel mensen 
en bedrijven door deze stad aangetrokken. Mercedes 
Benz vestigt hier een call-centre met 500 arbeids
plaatsen en niet in Aken. Men noemde drie redenen: 
de naamsbekendheid van Maastricht, het aangename 
woon- en werkklimaat en het feit dat men hier de 
talen beheerst. Twee van die redenen hebben te 
maken met onze ruimtelijke kwaliteit.' 

Groningen: openbare ruimte 
Hiltje van der Wal, stedenbouwkundige bij de 
gemeente Groningen, stuurde de totstandkoming 
aan van Klein Martijn 11, eenvillawijkje aan het zuid
oosten van de stad. Doelstelling was het behouden 
van huishoudens-met-een-ruimere-beurs voor de stad 
door het aanbieden van duurdere woningen en 
kavels. 54 kavels werden uitgezet, met oppervlaktes 
van 700 tot 1000 m2 en een kavel prijs van 200 gulden 
per m2 (excl. BTW). In verhouding tot de regio toen 
(en nu) een stevige prijs. Van der Wal ontwierp een 
plan waarin de kavels als 'losse elementjes' in het 
landschap werden gelegd, waardoor het zicht op het 
open gebied erachter behouden bleef. Om in de ste
denbouwkundige opzet voldoende samenhang te 
creëren stak men nationaal als internationaal bij ver
schillende villawijken het licht op. 'Onze conclusie 
was dat er vaak groene erfafscheidingen worden 
gebruikt en in het straatprofiel heel weinig gebeurt; 
het is met weinig elementen vormgegeven.' Kenmer
kend voor de bestaande villawijk Groningen-Zuid was 
de beukenhaag die de erven begrenst. Juist dit ele
ment werd in Klein Martijn 11 opnieuw geïntrodu
ceerd. De gemeente plant de haag aan, bewoners 



moeten hem onderhouden, bouw- en woningtoezicht 
ziet hierop toe. 'In de toelichting op het bestem
mingsplan hebben we aangegeven dat mensen gauw 
op een totale investering van vijf ton moesten reke
nen. Verder waren alle bouwvormen toegestaan, 
maar kavel kopers moesten wel met een geregistreerd 
architect werken. In een aparte brochure hebben we 
de nodige referentiebeelden opgenomen. We heb
ben nog geprobeerd om materiaalvoorschriften te 
maken, maar dat bleek niet haalbaar. En achteraf 
denk ik ook dat je de kwaliteit van een gebied alleen 
met de stedenbouw en openbare ruimte kunt sturen, 
en niet met de architectuur. Mensen moeten hun 
eigen ruimte vorm kunnen geven. De overheid moet 
zelf het goede voorbeeld geven, door te investeren in 
stedenbouw en openbare ruimte en deze goed te 
beheren. Als je zelf niet investeert kun je dat ook niet 
vragen van particulieren.' 
De reactie van de bewoners is Van der Wal meegeval
len . Ook de vereiste haag bracht niet veel weerstand 
teweeg·. 'Er is nog geen schutting in het plan versche~ 
nen. De mensen wisten het ook van tevoren. We heb
ben uitgelegd dat de haag belangrijk is voor de waar
de van de wijk en de individuele woningen. Daar 
bleek men wel gevoelig voor. De haag van Klein Mar
tijn 11 wordt nu ook in andere plannen toegepast. Wel 
zie je dat bepaalde architectenbureaus dit soort 
opdrachten krijgen . Het zijn nogal meegaande 
bureaus. De eerste drie plannen in de wijk kwamen 
daar vandaan . Omdat ze niet boven een bepaald 
niveau uitkomen, steken ze af bij latere, betere plan
nen. Als gemeente zie je liever een hoger kwaliteits
niveau in het begin, zodat er een voorbeeldwerking 
vanuit gaat. Maar afdwingen kun je dat niet.' 

Zoetermeer: stedenbouw 
In Zoetermeer wordt in de uitbreidingswijk Noordho
ve een deelplan gerealiseerd in de vorm van vrije sec
torkavels . Landschapsarchitect eoen Tückerman van 
de gemeente geeft aan dat bij dit deelplan de 
gemeente lijke ambities een stuk zij n opgeschroefd: 
'Dit is voor het eerst een locatie voor vrije sectorka
vels die bewust voor dat doel is ontworpen. De loca
tie ligt open in het landschap, aan de rand van de 
stad in een waterrijk gebied . Het is een overgangsge
bied; tussen de bestaande stadsrand en de nieuwe 
stadsrand en aan de hoofdontsluitingsweg. Deze 

, nieuwe rand mag niet afsluiten. Daarom hebben we 
gekozen voor zichtassen, verspringende kavels en 
doorzichten. Door de slingervorm in het plan hebben 

we uiteenlopende kavelvormen gecreëerd, met elk 
eigen mogelijkheden. Daar passen geen standaard
woningen op; de kavels vragen om maatwerk van de 
ontwerpers.' De stichtingskosten van een gemiddelde 
woning op de Noordhove-Iocatie zijn stevig; voor een 
vierkante meter grond moet circa 735 gulden excl. 
BTW worden neergelegd. Een gemiddelde kavel
grootte van 425 m2 leidt uiteindelijk tot woningen 
die 750.000 tot 1 miljoen gulden en daarboven kos
ten. 
Ter lering werden diverse andere gemeenten bezocht, 
om daar de verschillende modellen aan een nader 
onderzoek te onderwerpen. Vervolgens werd een 
eigen handboek vervaardigd: 'Na een beschrijving 
van de locatie volgen in het handboek de gemeente
lijke intenties. Vervolgens hebben we architectoni
sche sti jlen benoemd en daar referentiebeelden bij 
gezocht. Ook geven we aan welke investeringen in 
de openbare ruimte we als gemeente ze lf in het 
gebied doen. Qua materialen mag alles. Ook hebben 
we, in overleg met de welstandscommissie, afgezien 
van het opstellen van een architectenlijst. Het gevaar 
daarvan is dat er nieuwe talenten worden buitenge
sloten . Kavelkopers dienen wel met een geregistreer
de architect te werken.' Men kan een optie op de 
grond nemen, welke loopt tot en met de goedkeu
ring van welstand op de ontwerpschets. De intake 
van de kavelkopers vindt plaats door Grondzaken en 
de stedenbouwkundige supervisor, Richard Visscher. 
Ook vindt in deze vroege fase een gesprek met Wel
stand plaats. Wanneer Welstand en de afdeling Plan
nen de eerste schets hebben goedgekeurd, gaat het 
plan door. 
Hoe reageren kopers op de gemeentelijke bemoeie
nis? 'In het begin was er veel weerstand. Mensen heb
ben zoiets van 'het is toch ons huis, waar bemoeit u 
zich mee'. Op de eerste informatieavond hebben we 
onze ambities direct heel helder voor het voetlicht 
gebracht. Toch traden er wel botsingen op.' Ook 
markttechnisch zijn er grenzen: 'De concurrentie van 
de VINEX-Iocaties komt er aan. Dan kun je ook weer 
niet teveel eisen.' 
Wie de zinnen heeft gezet op een cataloguswoning 
kan ook in Zoetermeer terecht, maar dan wel op een 
andere locatie. Op een plek van een ·oude fruitkweke
rij. landschappelijk mooi ingesloten met groensingels, 
kunnen de chalets en boerderettes ongestoord verrij
zen. 'Daar zeggen we tegen de mensen: gaat uw 
gang. In een gemeente moet je beide typen locaties 
aan kunnen bieden.' 
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Bouwen aan een duurzaam Nederland 
Hélène de Bruine 

Onder het motto 'Duurzaam bouwen:steeds breder, steeds concreter' kondigt het Nationaal Centrum voor Duurzaam Bouwen, ook wel 
bekend onder de naam DuBo-Centrum, weer een DuBo-Dag aan. Eén keer per jaar organiseert het DuBo-Centrum de Nationale DuBo-Dag 
en binnenkort, op woensdag 25 november wordt er weer een Nationale DuBo-Dag georganiseerd. Het is een bijeenkomst voor de hele 
bouwbranche in het RAl-Congrescentrum in Amsterdam, waar de actuele stand van zaken rond duurzaam bouwen wordt gegeven. 
Het Nationaal Centrum voor Duurzaam Bouwen in Utrecht is een informatiepunt en verschaft kennis over duurzaam bouwen aan 
professionals in de bouw, met als doelstelling dat duurzaam bouwen standaard wordt toegepast in het ontwerp-, bouw- en beheerproces 
van de totale gebouwde omgeving. Reden voor Architectuur Lokaal om het duurzaam bouwen onder de loep te nemen. Aan de hand van 
een gesprek met ir. Argo Oskam, directeur van het Nationaal DuBo-Centrum, wordt de stand van zaken op het gebied van duurzaam 
bouwen opgenomen. 

Boerenstreek, Soest. Vrije sectorwoning, 
type J 
rechts: Boerenstreek, Soest. Woningtype G. 

Boerenstreek, Soest. Sociale koopwoningen, 
hoekhuis type D 

Duurzaam bouwen, ook wel DuBo genoemd, behoort 
langzamerhand tot de standaard vaktermen in de 
bouwwereld. Bij duurzaam bouwen werd vaak 
gedacht aan geitenwollen sokken, 'terug naar de 
natuur' en antroposofische ideeën, maar zo'n beeld is 
inmiddels wel achterhaald. Niet meer alleen het 
milieu staat nu voorop bij het duurzaam bouwen; er 
vindt een integratie plaats van milieu- en andere kwa
liteiten en het verschuift daardoor naar een breder 
vlak, naar een integrale kwaliteit. Deze integrale 
kwaliteit is een toevoeging van milieukwaliteit aan 
de al bekende kwaliteiten op het gebied van vormge
ving, techniek en functionaliteit. AI deze kwaliteiten 
samen zorgen voor een duurzaamheid, die zich uit
eindelijk uit in een verlenging van de levensduur van 
een gebouw. Mooie voorbeelden hiervan zijn de tuin
steden, Amsterdamse Schoolstijl en de TU-bibliotheek 
in Delft. 
In Nederland wordt veel toegevoegd en veranderd 
aan de gebouwde omgeving. De bouwproductie zal 
mede door de komst van veel VINEX-wijken aanzien
lijk worden verhoogd. Het is van belang dat er goed 
nagedacht wordt over de invulling van de (schaarse) 
ruimte, het milieu en het energieverbruik, zodat de 
toekomstige bewoners van Nederland ook nog uit de 
voeten kunnen met de door ons geproduceerde 
gebouwde omgeving. Het is niet meer alleen een 
zaak om te bouwen voor de huidige wensen en trends 
van de maatschappij, maar een kwestie van bouwen 
voor de toekomst. Met andere woorden definieerde 
Brundtland, voormalig voorzitter van The World Com
mission on Environment and Development in op
dracht van de Verenigde Naties, duurzaamheid als 
volgt: 'Duurzaamheid is het voldoen aan de wensen 
en behoeften van de huidige generatie, zonder dat 
de mogelijkheden van de toekomstige generaties, om 
aan behoeften te voldoen, in het geding raken.' 
In dit verband kan de term duurzaam bouwen ofwel 
DuBo worden gebruikt. Er wordt gestreefd naar een 
duurzaamheid ten aanzien van alle aspecten van het 
bouwproces; vanaf het nemen van het initiatief, 
bouwen beheer, tot aan de eventuele sloop en recy
cling van het gebouw. 
Duurzaam bouwen is een evenwicht tussen milieu en 
economie. Geen afval betekent namelijk ook geen 
afvalkosten. Het gaat er hierbij niet om het ene of 
het andere voordeel te behalen; als er isolerend glas 
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met kunststof kozijnen in een 16de eeuws pand 
wordt geplaatst, gaat dit wel ten koste van de ver
schijningsvorm van dit historische pand; dus milieu
kwaliteiten gaan in dit geval ten koste van schoon
heidskwaliteiten. Bij duurzaam bouwen staat juist het 
creëren van een win-winsituatie voorop. Duurzaam 
bouwen omvat een verzameling van aandachtspunten 
en deze kunnen wat Oskam betreft, lang niet alle
maal maximaal zijn uitgevoerd. Alle punten kunnen 
wel nóg duurzamer en nóg milieuvriendelijker en nóg 
energie-besparender, maar het gaat om het optimali
seren van deze aandachtspunten wat de opdracht in
teressant maakt. Ook gaat het op dit moment om een 
omschakeling in het denken en doen van de mensen, 
om een bewustwordingsproces op gang te brengen 
en zuiniger om te springen met energie, ruimte en 
materialen. 

Gezond verstand 
Op het gebied van duurzaam bouwen is energiebe
sparing één van de items die al lange tijd de aandacht 
krijgen. Op dit punt is concreet al heel veel bereikt, 
vindt Oskam; energiebesparing is goed meetbaar en 
de resultaten zijn duidelijk merkbaar. Met betrekking 
tot het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen, de 
Maatlat van Tommei en de convenanten gaat het de 
goede weg op, maar hiermee staat DuBo pas aan het 
begin. Ook wat betreft de technische kwaliteiten kan 
het nog veel beter. 
In de bouwwereld zijn al veel mensen bekend met 
duurzaam bouwen en er worden steeds meer DuBo
maatregelen toegepast in het bouwproces. Woning
corporaties en gemeenten zijn wat dat betreft de kop
lopers, maar dat wil lang niet zeggen dat alle corpo
raties zich met duurzaam bouwen bezighouden. Ook 
de beleggers en projectontwikkelaars zijn actief aan 
de slag. In het bouwbedrijfsleven zijn de aannemers 
de beroepsgroep die nog wat achterblijft, meer 
omdat deze groep bij nieuwe ontwikkelingen altijd 
meer volgend dan initiërend is. Maar het is wel van 
belang om ook deze groep met duurzaam bouwen 
kennis te laten maken, bijvoorbeeld via het program
ma Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig 
bouwen. DuBo vergt geen speciale technieken of ont
werpdisciplines, maar het is een kwestie van goed na
denken en het gezond verstand gebruiken. Zorgvul
digheid en visie zijn zeer belangrijke elementen bij 



duurzaam bouwen. 
Oskam vindt het Voorbeeldproject de Boerenstreek in 
Soest een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen. 
Achtgoed Wonen en Bouwen in Amersfoort is hiervan 
de opdrachtgever en in samenwerking met architec
tenbureau INBO in Woudenberg en BEAR architecten 
in Gouda werd een wijk gerealiseerd die wordt ken
merkt door een grote zorgvuldigheid op alle vlakken. 
De Boerenstreek is een gedifferentieerde wijk waarin 
de woningontwerpen op elkaar aansluiten en zorgen 
dat de wijk een eenheid is. Zowel de individuele 
woning als het stedenbouwkundig plan bevatten 
maatregelen op het gebied van duurzaam bouwen. 
Wat betreft het woningniveau wordt er onder andere 
veel aandacht besteed aan het binnenmilieu en leef
comfort. Op wijkniveau wordt bijvoorbeeld het 
grondwaterpeil geregeld door een oppervlaktewater
circuit. 
Ook op de VINEX-Iocaties worden DuBo-maatregelen 
toegepast, met name op woningniveau. Duurzaam 
bouwen wordt op stedenbouwkundig niveau ook wel 
toegepast, bijvoorbeeld ten aanzien van waterhuis
houding en energievoorziening, maar het kan op dit 
punt nog wel het één en ander worden verbeterd. 

Investeren in DuBo 
Dat duurzaam bouwen extra geld kost is niet per 
definitie waar. Nationale Pakketten Duurzaam Bou
wen bevatten maatregelen die soms wel, maar soms 
ook helemaal niet, duurder uitpakken. De Maatlat 
van de voormalige staatssecretaris Tommei gaat uit 
van 2000 gulden meerkosten per woning. Bij wonin
gen die via de Groene Hypotheek worden gefinan
cierd en bij de Voorbeeldprojecten kunnen de meer
kosten oplopen tot 15.000 gulden of meer. 
Toch zeggen de DuBo-maatregelen uitgedrukt in een 
geldwaarde per woning niet alles, omdat er besparin
gen tegenover staan, zoals energie-uitgaven, die zich 
terugverdienen over een langere tijd. De DuBo-maat
regelen zijn bovendien wegens de hoge experiment
kosten op dit moment vaak duurder en deze materia
len hebben nog een lage afzet. Omdat de afzet 
steeds groter wordt, worden de kosten van deze 
materialen op den duur lager; zo is dat de laatste 
jaren bijvoorbeeld met extra geïsoleerd dubbel glas 
gegaan (HR+-glas). De overheid wil het prijsverschil 
tussen de kosten van DuBo-materialen en die van 

reguliere materialen compenseren, bijvoorbeeld via 
een Fiscale Groenrege/ing. Deze regeling houdt in dat 
er geld kan worden geleend tegen een lager rente
percentage en wordt alleen bij 'groene' projecten 
verstrekt aan particulier en ondernemer. 

Architectonische duurzaamheid 
Een passende definitie van duurzaamheid geeft ir. 
EPh. Bijdendijk, van woningbouwvereniging Het Oos
ten, in Duurzaamheid loont: 'Duurzaamheid is een 
multifunctioneel gebouw op een goede locatie, met 
een groot en sterk casco, een ruime entree en een 
duurzame, mooi vormgegeven gevel die het gebouw 
identiteit geeft en aantrekkelijk maakt; een gevel die 
mooi veroudert: 
Hiermee legt Bijdendijk eveneens het verband tussen 
duurzaam bouwen en architectuur; een gebouw kan 
technisch in goede staat zijn, maar als het gebouw 
niet meer functioneert of niet meer past in het straat
beeld, komt de mogelijkheid van slopen al snel aan 
de orde. Het gebouw was dan zeker niet duurzaam. 
Het is dus van groot belang dat er goed wordt nage
dacht over het ontwerp van het gebouw; door zorg
vuldig te ontwerpen en door het gebruik van duurza
me materialen wordt de duurzaamheid ook in archi
tectonische zin ingebracht. Het gebouwen zelfs de 
wijk kunnen door een flexibele opzet, zowel architec
tonisch als stedenbouwkundig, makkelijk worden ver
anderd, als de eisen van de gebruiker of samenleving 
zich wijzigen. 
De combinatie van duurzaam bouwen en architectuur 
leidt niet speciaal tot een 'organische' architectuur, 
zoals het gebouw van de Gasunie in Groningen. 
Oskam vindt dat de architectuur van zulke gebouwen 
eerder is gerelateerd aan antroposofie dan aan DuBo. 
De vijftig projecten die deel uit maken van de Voor
beeldprojecten bewijzen, dat lang niet altijd aan het 
uiterlijk van een gebouw kan worden afgelezen dat 
het om een DuBo-gebouw gaat. 
DuBo eist geen speciale vaardigheden van architec
ten, maar de inzet voor duurzaam bouwen en een 
duurzaam Nederland vraagt wèl om motivatie, kennis 
en intensieve samenwerking met de geschikte aanne
mer en de geschikte opdrachtgever. 
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Boerenstreek, Soest. Huurwoningen, type A 

Foto's: Robbert Broekhuijssen, Studio RBM 
Fotografie Amersfoort 

Informatie 

Voor meer informatie over duurzaam bou
wen, de DuBo-Dag op 25 november en over 
de Voorbeeldprojecten en mogelijkheden 
voor excursies naar deze projecten: 

DuBo-Centrum 
Nationaal Centrum voor Duurzaam Bouwen 
Postbus 19084 
3501 DB Utrecht 
DuBo-lnfodesk tel. 0900-2025040 (1 gulden 
per minuut) 
fax 030-2331868 
e-mail: algemeen@dubo-centrum.nl 
http://www.dubo-centrum.nl 



Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik Jan Fokkema 

Uitbreiding Amsterdam RAl, Europaplein, 
Amsterdam. Betrokken partijen: Projectbu
reau Noord/Zuidlijn, Dienst Ruimtelijke 
Ordening, Gemeente Amsterdam. 

Amsterdam RAl wil haar complex uitbreiden 
met 30.000 m2 tentoonstellingsruimten, 
5.000 m2 congresruimten, 20.000 m2 kanto
ren, 1200 parkeerplaatsen en 600 hotelka
mers. Er is gekozen voor een compacte 
bebouwing aangrenzend aan het huidige 
complex, waarbij diverse functies worden 
gestapeld. De verkeersafwikkeling wordt 
ingrijpend gewijzigd onder andere door 
tunnels onder de uitbreiding voor bestem
mings- en doorgaand verkeer. Tegelijkertijd 
is de NoordlZuidlijn in voorbereiding. Het 
traject van deze verbinding loopt ook onder 
de uitbreiding van de RAl, waar is voorzien 
in een station. Door onderlinge afstemming 
wordt gestreefd naar geïntegreerde oploss
ingen voor de gevarieerde problematiek. 

Dit voorjaar is op verzoek van de Rijksplanologische Dienst de Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting (SEV) gestart met het programma Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik. De 
SEV wil de komende jaren een groot aantal projecten werven waar in de praktijk wordt getoond hoe 
intensief ruimtegebruik kan worden gecombineerd met de verbetering van de kwaliteit van de 
openbare ruimte. Een eerste oproep om projecten in te dienen, waarvan 19 juni jl. de indieningtermijn 
sloot, was zeer succesvol. In totaal werden 415 projecten ingediend voor de voorbeeldstatus. 
Op 1 oktober wordt door minister Pronk tijdens een congres in de RAl in Amsterdam bekend gemaakt 
welke projecten de voorbeeldstatus verkrijgen. 

Waarom voorbeeldprojecten Intensief 
Ruimtegebruik? 
De Voorbeeldprojecten zijn onderdeel van het Stimu
leringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (StiR) 
waarvoor minister De Boer van VROM eind 1997 het 
startsein gaf. Het doel van dit RPD-programma is het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door zorgvul
diger en intensiever gebruik van de schaarse ruimte, 
vooral in stedelijk gebied. In het kader van StlR ont
wikkelt de RPD, in samenwerking met een groot aan
tal andere partijen, activiteiten om belangen, ideeën 
en reeds genomen initiatieven in beeld te brengen en 
om creativiteit en innovatie rond dit thema te stimu
leren. Onderdeel van de activiteiten is het steunen 
van innovatieve en veelbelovende voorbeeldprojecten. 
Voor StlR is in de periode 1998-2002 een budget van 
50 miljoen gulden beschikbaar. Het voornemen is om 
een deel hiervan, circa 30 miljoen, te bestemmen voor 
de Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik. De 
bedoeling is om gedurende de looptijd van StlR jaar
lijks ongeveer 20 tot 30 voorbeeldprojecten aan te 
wijzen. De RPD heeft de intentie uitgesproken om, 
wanneer er veel projecten met hoge kwaliteit worden 
ingediend, te zoeken naar mogelijkheden om het 
budget te verruimen. 

Thema's 
leder jaar worden een aantal thema's benoemd waar 
binnen voorbeeldprojecten worden geworven. In 1998 
zijn dit de volgende thema's: 
- De derde dimensie 
- Bedrijventerreinen 
- Infrastructuur, mobiliteit en ruimtegebruik 
- Openbare ruimte, groen en stads- en dorpsranden 

Waarom Intensief Ruimtegebruik? 
Nog steeds wordt het stedelijk milieu als winkel-, uit
gaans- en wooncentrum door velen gewaardeerd. 
Maar de verplaatsing van economische activiteiten, de 
toenemende keuzevrijheid van de woonconsument en 
de toenemende spreiding van tal van economische en 
culturele activiteiten zijn bedreigingen voor de stede
lijke centra. In stedelijk gebied hebben we veel kapi
taal geïnvesteerd. Het maatschappelijk rendement op 
deze investeringen kan veilig gesteld worden en ver
groot worden door functies toe te voegen en te com
bineren met bestaande functies, terwijl tegelijkertijd 
geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de openbare 
ruimte. 
Intensief ruimtegebruik levert een levendige stad op 
met een groot draagvlak voor tal van voorzieningen, 
zoals hoogwaardige winkelcentra en efficiënt open
baar vervoer. Door intensief gebruik van het stedelijk 
gebied blijft er buiten de stad ruimte voor natuur, 
groen, landschap en water. 
Wanneer we de komende jaren niet blijven investeren 
in de aantrekkelijkheid en functionaliteit van bestaand 
stedelijk gebied, dan lopen we het risico dat de steden 
het steeds vaker gaan afleggen tegen nieuwe uitbrei
dings- en uitleg locaties. En dat zou een enorme ver
nietiging van maatschappelijk kapitaal betekenen, 
zonder dat daarmee gegarandeerd is dat maatschap
pelijke behoeften beter bevredigd worden . 

Hoge respons 
Gelukkig blijkt op zeer veel plaatsen dit streven naar 
intensivering van het gebruik van de stedelijke rui 
te, in combinatie met het vergroten van de kwaliteit, 
hoog op de agenda te staan. In totaal kwamen op de 
SEV-oproep 415 projectvoorstellen binnen. Het meer
endeel van deze voorstellen was van gemeenten af
komstig, maar ook werd een groot aantal voorstellen 
ingediend of in elk geval gedragen door private par-
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tijen . De inzendingen waren behoorlijk gespreid over 
de vier thema's. Het thema Bedrijventerreinen bleef 
enigszins achter. Dat is duidelijk een sector waar over 
het algemeen vrij 
achteloos met de ruimte wordt omgesprongen en 
waar intensivering nog maar net in de belangstelling 
is komen te staan. Het thema Openbare ruimte, groen 
en stads- en dorpsranden behaalde de meeste inzen
dingen. 

Selectie 
Een eerste selectie is uitgevoerd in vier selectiecom
missies (voor elk thema één), waarvoor expertise van
uit de verschillende doelgroepen van het programma 
is aangezocht. Deze eerste ronde leidde tot een selec
tie van 62 projectvoorstellen, waarover men het eens 
was dat deze in principe voor de voorbeeldstatus in 
aanmerking zouden kunnen komen. Met vertegen
woordigers van deze projecten is een gesprek ge
voerd, waarna in een overkoepelende selectiecom
missie uiteindelijk circa 20 projecten werden geselec
teerd. Op 1 oktober, tijdens een groot nationaal con
gres over Intensief Ruimtegebruik, maakt Minister 
Pronk van VROM bekend welke projecten de Voor
beeldstatus ontvangen . 
Hoewel op moment van schrijven de selectie nog niet 
geheel is afgerond, kan al wel een voorzichtige eerste 
beschrijving van de oogst plaatsvinden. 

Infrastructuur 
Het thema infrastructuur bleek zeer populair. Ook uit 
de inzend ingen blijkt dat op zeer veel plaatsen in 
Nederland nagedacht wordt over het (gedeeltelijk) 
ondergronds of overkapt aanleggen van infrastruc
tuur (auto- en spoorwegen), waarbij de ruimte boven 
de infrastructuur wordt benut voor andere functies, 
zoals wonen, werken en recreatie. Bekende voorbeel
den zijn natuurlijk de integratie van de A2 bij de 
Leidsche Rijn en het plan Hoog Hage in Den Haag 
waar een spoorwegemplacement wordt overkapt. 
Het blijkt dat ook op veel andere plaatsen in Neder
land - ook buiten de Randstad - voor soortgelijke 
opgaven meer of minder ver gevorderde plannen 
bestaan. 
Het voordeel van dergelijke oplossingen is natuurlijk 
dat veel hinder van de infrastructuur (geluid, lucht
verontreiniging) onder de grond verdwijnt en de bar
rièrewerking van de infrastructuur wordt opgegeven, 
terwijl de vrijgekomen ruimte aantrekkelijk kan wor
den ingericht en grondopbrengsten 
kan genereren. Het zal geen verbazing wekken dat 
met name gemeenten waar een spoorlijn doorheen 
loopt, die de komende jaren alleen drukker wordt en 
in een aantal gevallen ook nog verdubbeld wordt, het 
'ondergronds gaan' als een reële optie zien . Daaraan 
zijn uiteraard hoge kosten verbonden, die in de mees
te gevallen slechts zeer gedeeltelijk uit de grondop
brengsten van de vrijkomende ruimten kunnen wor
den bekostigd. Een zorgvuldige afweging van kosten 
en maatschappelijke opbrengsten in dergelijke situ
aties is geen eenvoudige opgave. 
Naast het ondertunnelen van infrastructuur zijn er 
ook nogal wat plannen ingediend waarin op een cre
atieve wijze functies in de geluidsbelaste zones langs 
infrastructuur worden gerealiseerd . Ook is een aantal 
plannen ingediend waar stationslocaties (al dan niet 
in relatie met de komst van de HSL) intensiever wor
den gebruikt. 

Derde dimensie 
In deze categorie is onder andere een groot aantal 
voorstellen voor ondergrondse parkeergarages in ste
delijke omgeving ingediend, waarbij de ruimte boven 



de parkeergarages voor andere functies wordt benut, 
zoals een sportpark, waterzu ivering in helofytenfil
ters, een singel of gracht of andere stedelijke func
ties. Ook geheel nieuwe geautomatiseerde systemen 
voor ondergronds parkeren van auto's en fietsen zijn 
ingediend. Het gaat om innovatieve oplossingen, die 
op het maaiveld slechts zeer beperkt ruimte innemen. 
Uiteraard zijn er ook plannen waar andere functies 
ondergronds zijn gebracht, zoals kantoorruimte en 
collegezalen. Tenslotte zijn er (grootschalige) projec
ten ingediend waar de hoogte wordt ingegaan en 
waar echt sprake is van een gelaagde stad. In een van 
de projecten worden kantoorfuncties, een hotel, ten
toonstellingsruimten, een metrostation en verkeers
wegen gecombineerd. 

Bedrijventerreinen 
Zoals gezegd was de oogst binnen dit thema minder ' 
omvangrijk. Bovendien bevinden veel van de inge
diende projecten zich nog in de verkenningsfase en 
zijn er nog weinig die op korte termijn gerealiseerd 
zullen worden . Toch mag - gezien de kwaliteit en de 
inventiviteit van de ingediende plannen - verwacht 
worden dat de komende jaren ook bij bedrijventer
reinen zorgvuldiger met de ruimte zal worden omge
gaan en in toenemende mate aandacht zal worden 
geschonken aan ruimtelijke kwaliteit. Een fraai voor
beeld van een dergelijke aanpak kwam uit het zuiden 
van het land, waar een groot nieuw bedrijventerrein 
door een private ontwikkelaar in nauw overleg met 
de gemeente de komende jaren zal worden uitgege
ven. Er wordt een groot aantal centrale diensten aan
geboden, waaronder parkeren in een ondergrondse 
parkeergarage, waar bovenop recreatief groen en 
water is te vinden . Ook zullen bij de uitgifte van 
kavels strenge architectonische radvoorwaarden wor
den gesteld, zodat het complex als één geheel zal 
worden ervaren, de belevingswaarde hoog is en de 
restruimte sterk wordt beperkt. 

Openbare ruimte, groen en stads- en dorpsranden 
Zoals gezegd zijn binnen dit thema de meeste, zeer 
uiteenlopende inzendingen binnengekomen. Een 
aantal had betrekking op naoorlogse woonwijken, 
waar verdichten en verbeteren van de kwaliteit van 
de woonomgeving hand in hand gaan. Zo is er van 
een bewonersgroep een initiatief om een overgedi
mensioneerde ontsluitingsweg te herprofileren en te 

voorzien van een singel met ecologische zone. Naast 
een verbetering van de kwaliteit van de directe woon
omgeving zou die singel ook een belangrijke rol kun
nen spelen bij het voorzien van bestaand stedelijk 
(dood) water van verse aanvoer. De kwaliteitsverbete
ring zou gedeeltelijk bekostigd ku'nnen worden uit 
een verdichting van de wijk door middel van koop
woningen, die ook bij zouden dragen aan het terug
dringen van de eenzijdige opbouw van de wijk. Ook 
in een Amsterdamse tuinstad blijkt het toevoegen 
van een behoorlijk aantal woningen goed samen te 
kunnen gaan met het vergroten van het groene 
oppervlak met hoge kwaliteit. 
Een ander project dat binnen dit thema is ingediend 
betreft een zestiger jaren kantoorkolos, met op de 
onderste verdiepingen een parkeergarage, gelegen 
aan een voetgangersroute naar het stadscentrum. 
Door middel van functieverandering en toevoeging 
van publieksfuncties (waaronder een bioscoop) op de 
onderste verdiepingen wil men de verstoorde relatie 
met de openbare ruimte herstellen en de voetgangers
route, ook als verblijfsruimte, aantrekkelijker maken. 

Besluit 
Hoewel het nog iets te vroeg is om de opbrengst van 
de eerste wervingsactie in het kader van het program
ma Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik 
breed uit te meten, maken bovenstaande voorbeel
den duidelijk dat op veel plaatsen in Nederland inten
sief ruimtegebruik op de agenda staat. Uit de sterk 
uiteenlopende projecten komt het beeld naar voren 
dat op veel manieren intensivering en kwaliteitsver
betering hand in hand kunnen gaan en dat de moge
lijkheden om het maatschappelijk rendement van 
onze steden te verhogen nog lang niet zijn uitgeput. 
Tijdens het congres op 1 oktober in de Amsterdamse 
RAl zullen de Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtege
bruik, nadat ze bekend zijn gemaakt door minister , 
Pronk, gepresenteerd worden door de direct betrok
kenen. De komende jaren zal kennis en ervaring die 
in de Voorbeeldprojecten worden opgedaan door de 
direct betrokkenen en door de SEV breed worden uit
gedragen. Kortom, wordt vervolgd! 
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AFC, intensief ontspannen in Zuidas, 
Amsterdam. Betrokken partijen: Gemeente 
Amsterdam, Zuidas Zuidas Coalitie, KNVB. 

De Amsterdamse Zuidas wordt in de komen
de 25 jaar ontwikkeld tot een hoogwaardi
ge internationale kantoren locatie. Aan dit 
gebied wordt extra waarde toegevoegd 
door inpassing van het compacte multifunc
tionele sportcomplex 'Goed Genoeg' dat 
wordt gesitueerd op een parkeergarage. 
Het sportcomplex biedt in de eerste plaats 
ruimte voor de voetbalvereniging AFC. 
Daarnaast biedt het complex faciliteiten 
voor golf, tennis, (voet)volleybal en trim
men. Werknemers van de nieuwe te vesti
gen bedrijven en omwonenden kunnen hier 
vierentwintig uur per dag, zeven dagen per 
week terecht voor sportieve ontspanning. 
Het nieuwe sportcomplex is een sportieve 
en groene aanwinst voor de buurt en voor 
het vestigingsklimaat van de Zuidas. 

Informatie 

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 
Voorbeeldprojecten Intensief 
Ruimtegebruik 
Postbus 1878 
3000 BW Rotterdam 
tel. 010-2825090 
e-mail: stir@sev.nl 

Ministerie va n VROM 
Secretariaat StlR / IPC 355 
Postbus 30940 
2500 GX Den Haag 
tel. 070-3393306 



Paarse vlekken op de kaart 
De ontwikkeling van werkmilieus als culturele opgave 

Hans van Rossum en Paul van Beek 

Ruim twee jaar geleden organiseerde Architectuur Lokaal een eerste excursie 
Bedrijventerreinen, en constateerde toen dat bedrijven terrein en nagenoeg uitsluitend als een 
economische opgave worden opgevat en zelden of nooit als een ruimtelijk vraagstuk, laat staan 
een culturele aangelegenheid. De stedelijke uitbreiding van Nederland door woningbouw staat 
volop in de belangstelling, maar het aanzien van Nederland zal vermoedelijk meer worden 
bepaald door de talloze bedrijventerreinen die langs de doorgaande routes uit de grond 
schieten. Nederland krijgt de komende 20 jaar te maken met een verdere uitbreiding van 
bedrijventerreinen: er zullen tenminste 250 locaties met een totaal ruimtebeslag van 16.000 
hectare worden ontwikkeldJ1J Ter vergelijking: op deze oppervlakte zouden, uitgaande van de 
gangbare dichtheid van de VINEX-uitlegnorm, 480.000 woningen kunnen worden gebouwd; dat 
is ongeveer 80% van de VINEX-opgave. 
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur liet het RIGO een voorstudie doen naar de 
ontwikkeling van werkmilieus. Deze voorstudie leverde een beschrijving op van de sector en 
een voorstel om een en ander nader te bestuderen. Inmiddels heeft het Stimuleringsfonds 
middelen beschikbaar gesteld om een studie te wijden aan de ruimtelijke kwaliteit van 
werkmilieus. Dit onderzoek, uitgevoerd door Hans van Rossum en Paul van Beek, zal eind 1998 
worden afgerond. 

Bedrijvenpark Rijnsweerd, Utrecht: beheers
problematiek. Foto: Paul van Beek 

De bebouwing van bedrijventerreinen heeft in het al
gemeen een negatief imago. De arch itectonische uit
werking in de bedrijvensector wordt vaak misprijzend 
beschreven als 'dozenarchitectuur' en voor de gesta
pelde kantoorbouw met meer dan functionalistische 
pretenties is het oordeel al evenmin gunstig in termen 
als glaspaleizen, effectbejag en imago-building . Voor 
de stedenbouwkundige opzet van het geheel bestaat 
de weinig vleiende term Donaid Duck cities, wat zo 
veel wil zeggen als een chaotische opbouw zonder 
samenhang en afstemming tussen de onderdelen. Er 
is in die zin sprake van veronachtzaming van de ste
denbouwkundige opgave. 
In Kwaliteit op Locatie schreef Noud de Vreeze: 'Nie
mand die nog zag dat het allemaal gruwelijk lelijke 
gebouwen waren aan akelige lege straten. Een van 
de locaties werd brainpark genoemd, maar er was 
geen park te bekennen. De straten en lanen die 
getoond werden, leken in de verste verte niet op wat 
ik me bij een straat of laan voorstel. Ze deden me 
denken aan landingsbanen voor Boeings op Schiphol. 
In termen van stedenbouw was iedere notie van 
samenhang en van een aantrekkelijke openbare ruim
te verdwenen. De afzonderlijke gebouwen waren 
zonder uitzondering poenige, schrale en smakeloze 
objecten in een schaalloze omgeving zonder ziel, 
zonder karakter en zonder sfeer:(2) 
Elke nieuwe stedelijke ontwikkeling is nu eenmaal in 
haar prille stadium chaotisch, zouden we ter verzach
ting van deze generalisaties kunnen opmerken. De 
verschijningsvormen zijn ongelooflijk divers en 
refereren ook weinig aan de vertrouwde zekerheden 
als een kerk die het centrum aangeeft en een singel 
om de binnenstad. Deze onzekerheid kenmerkt de 
appreciatie van bedrijventerreinen, maar ook het 
taalgebruik . Er is geen helder omschreven begrippen
apparaat, er worden verschillende begrippen voor 
hetzelfde object gebruikt en, wat lastiger is, niet 
iedereen bedoelt hetzelfde met begrippen als bed rij
venterreinen, werklocaties, bedrijfsterreinen, bedrijfs
locaties, bedrijvencentra, kantoorlocaties en bedrijven
parken. 

Definitieproblemen en probleemdefinitie 
Het eerste probleem is dat in de gebruikte terminolo
gie bedrijven vaak worden onderscheiden van kanto
ren hoewel kantoren toch ook bedri jven huisvesten. 
Ten tweede wordt de (geplande) nederzetting ge
noemd naar het daarvoor bestemde of gebruikte 
gebied: het terrein, de locatie. Het probleem van 
deze 'pars pro toto'- omschrijving is dat deze niet als 
zodanig wordt herkend en er dus verschillende bete
kenissen aan worden verbonden . Bij de ruimtelijke 
planning en de gronduitgifte gaat het in eerste in
stantie inderdaad om terreinen en locaties. Maar in 
de architectuur en stedenbouw gaat het om neder
zettingen en die hoedanigheid moet ook tot uitdruk
king worden gebracht. Er is geen architectuur en ste
denbouw van bedrijventerreinen zoals er ook geen 
architectuur of stedenbouw van huizenterreinen is. 
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Om bij voorbaat zoveel mogelijk misverstanden te ver
mijden gebruiken we, naar analogie van woonmilieus, 
in de probleemstelling het woord 'werkmilieus'. Daar
mee wordt gepoogd het verwarrende onderscheid 
tussen kantoren en bedrijven te omzeilen en te atten
deren op de verscheidenheid van dergelijke typen 
nederzettingen (grond, gebouwen en gebruik). Werk
milieus zijn belangrijk voor het aanzien en uiterl ijk 
van Nederland en zijn de dagelijkse leefomgeving 
voor een groot deel van de Nederlandse beroepsbe
volking.(3) Daarom is het verhogen van de kwaliteit 
van werkmilieus een belangrijke doelstelling, nog 
afgezien van de economische voordelen die verbon
den zijn aan een werkmilieu van goede kwaliteit. 

De juiste kwaliteit op de juiste plek 
De probleemstelling voor het onderzoek luidt: welk 
beleid wordt gevoerd ten aanzien van de kwaliteit 
van architectuur en stedenbouw bij het ontwikkelen 
van werkmilieus? Is het kwaliteitsbeleid te differen
tiëren naar typen werkmilieus? Hoe verhoudt het 
onderscheiden kwaliteitsbeleid zich tot de milieueisen, 
de economische doelstellingen en ruimtelijke eisen, 
zoals de intensivering van ruimtegebruik? 
Uitgangspunt van deze studie is dat de differentiatie 
van werkmilieus vraagt om een passend kwaliteitsbe
leid: de juiste kwaliteit op de juiste plek. Deze stelling 
zal door weinigen worden betwist, maar blijkt moei
lijk in praktijk te brengen. Het kwaliteitsbeleid kan te 
stringent zijn waardoor de gronduitgifte stagneert, 
of er ontbreekt enigerlei ambitie, maar vaker is het 
kwaliteitsbeleid gewoonweg niet passend voor het 
beoogde gebru ik. 
In het Mededelingenblad van de Vereniging van 
Grondbedrijven werd over een bedrijvenpark in Rot
terdam opgemerkt: 'Het bedrijvenpark Rotterdam 
Noordwest was voorzien van een slingerend wegen
patroon, geheel volgens toenmalige stedenbouwkun
dige inzichten die ook in woongebieden werden toe
gepast. De bedoeling was ook om het gebied met 
veel groen in te richten, maar dat vonden de onder
nemers maar niks. Wel bleken ze een groene en roya
le toegangsweg tot het gebied belangrijk te vinden 
( ... ) De gedeeltelijk al aangelegde wegen werden 
weer weggebroken en vervangen door een gridpa
troon van rechte wegen, want ook dat wilden de 
ondernemers. '(4) 

In het uitgevoerde onderzoek richten we ons op het 
kwaliteitsbeleid aan de hand van concrete praktijk
voorbeelden . Daarbij is onderscheid te maken in 
schaalniveaus: het gebied in zijn omgeving, de ste
denbouwkundige opzet van het plan en de groen
aanleg, en de architectonische uitwerking van de 
afzonderlijke kavels. De schaalniveaus zijn te onder
scheiden, maar blijven in het resultaat niettemin ver
bonden . Wybrand Havik en Heero Meindersma con
stateerden dat een slecht stedenbouwkundig plan 
door goede architectuur nooit tot een integrale hoge 
kwaliteit kan leidel): 'Maar naast de vormgeving van 
de openbare ruimte, zijn het toch de gebouwen en 

de 
ku 

De 
Vo 
he 
inc 
orr 
vel 
be 
on 
op 
ve 
ba 
de 
ei~ 

uil 
de 
DE 
ge 
ric 
tiE 
B
bi: 
sn 
DE 
te 
te 
'd i 
va 
mi 
ke 
nê 

bi 
ve 
ve 
NE 
w i 
vc 
dE 
re 
gE 
te 



de details, die de kwaliteit van een bepaald gebied 
kunnen maken of breken.'(S) 

De keuze van praktijkvoorbeelden 
Voor de ontwikkeling van werkmilieus is bereikbaar
heid van de locatie een eerste vereiste. Waar vroeger 
industrie en bedrijvigheid zich concentreerden rond
om de vaarwegen is dat nu in de buurt van openbaar 
vervoer, wegverbinding of beide. Uitgaande van de 
bereikbaarheidseisen zijn er drie typen locaties te 
onderscheiden: A-locaties zijn optimaal ontsloten per 
openbaar vervoer, B-Iocaties hebben een goede weg
verbinding en een goede aansluiting op het open
baarvervoersnet en (-locaties hebben alleen een goe
de wegverbinding. Daarnaast zijn er diverse milieu
eisen voor het tegengaan van overlast, bijvoorbeeld 
uit te drukken in een afstand tot woongebieden (hin
dercirkels). 
Deze mobiliteits- en milieueisen hebben belangrijke 
gevolgen voor de locatiekeuze, maar ook voor de in
richting van de betreffende werkmilieus. De A-loca
ties zijn geconcentreerd in de centrumgebieden, de 
B-Iocaties bevinden zich in de periferie van de steden 
bij nieuwe infrastructuur en de (-locaties langs de 
snelwegen in de stadsgewesten en het buitengebied. 
De hoge verstedelijking van een A-locatie staat 
tegenover de meer parkachtige concepten in het bui
tengebied en de thematisering van werkmilieus als 
'distriparken' en brainparks die meestal aan de randen 
van de steden te vinden zijn. Deze specifieke werk
milieus komen vooral in de grotere steden tot ontwik
keling. In de kleinere steden zijn zij veelal gemengd 
naar typen bedrijven, al vindt dan meestal zonering 
binnen het terrein plaats. De herstructurering van 
verouderde bedrijventerreinen is tenslotte een opga
ve die eveneens in het onderzoek is betrokken. 
Negen verschillende werkmilieus - variërend naar ont
wikkelingsstadia en type - zijn geanalyseerd. Deze 
vormen de kern van het onderzoek, maar er zijn tij
dens het onderzoek ook andere projecten ter refe
rentie genomen. De voorbeelden zijn in de breedte 
gekozen, maar ook met oog voor kwaliteitseisen die 
ter lering kunnen dienen: 
- herstructurering van een binnenstedelijk bedrijven

terrein met een typisch stedelijke ambitie (Laakha
ven Hollands Spoor, Den Haag); 

- hoogwaardige locatie aan de stadsrand voor bedrij
ven in 'nieuwe technologie'. Er is gekozen voor een 
parklandschap met villa-achtige bebouwing 
(Geleendal-Eyckholt, Heerlen); 

- verzameling van zes typen vestigingsmilieus met elk 
een eigen ruimtelijk thema binnen een hoogwaar
dige groenstructuur (Westermaat, Hengelo); 

- formele stedenbouwkundige opzet aan de stads
rand met een gedifferentieerd kwaliteitsbeleid voor 
onderdelen van het plan. Er is plaats voor kleinscha
lige niet vervuilende bedrijvigheid in de ambachte
lijke sfeer (Hoogeind, Breda); 

- kantorenlocatie rondom het provinciehuis dat 
model staat voor het concept business-park. Kan-

toorfunctie met regionaal bereik (Pettelaarpark, 
Den Bosch); 

- pleinachtige bebouwing huisvest de dienstensector, 
ook wel de adviesboulevard genoemd. De identiteit 
van de plek wordt door de architectuur geponeerd 
(Rijnsweerd-Noord, Utrecht); 

- functioneel distributiepark met onder meer een 
truck-wash als algemene voorziening (Trade Port 
West, Venlo); 

- aan de westelijke ringweg van Amsterdam ligt de 
grootstedelijke kantorenlocatie rondom het station 
Sloterdijk. Ontwikkeling van dit werkmilieu is van 
lange duur (Teleport, Amsterdam); 

- een gewoon gemengd werkmilieu met een geplan
de uitbreiding waar bestaande landschappelijke 
elementen en bebouwing in de planning zullen 
worden betrokken (Industriegebied Noord, Mep
pel). 

De bestudering van voorbeelden 
Elk praktijkvoorbeeld is onderworpen aan een ont
werptechnische analyse. Deze houdt in dat de werk
milieus zijn ontleed naar de primaire ordeningsprinci
pes van de plattegrond: de verhouding tussen open
bare ruimte en privé-ruimte, de infrastructuur, de 
groenelementen en de gebouwen, en de verankering 
van het werkmilieu in de omgeving. De uitgelichte 
kenmerken geven een aanwijzing voor de rol die de 
lay-out speelt in de differentiële kwaliteit van werk
milieus. 
Een kwaliteitsbeleid kan naar de onderscheiden 
schaalniveaus zijn uitgewerkt in eisen binnen het 
bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan, in 
het grondprijsbeleid en de kaveluitgifte, maar ook in 
proceskwaliteiten zoals de architectenselectie, toet
singsmomenten, parkmanagement of supervisie. De 
gevolgde opzet voor het kwaliteitsbeleid wordt afge
zet tegen de specifieke opgave in termen van 
gebruik, milieu, mobiliteit en ruimtelijke doelstellin
gen zoals de menging van functies. 
De weg van de geformuleerde kwaliteitsintenties 
naar het uiteindelijke resultaat is voor elk van de 
praktijkvoorbeelden gevolgd en beschreven. Daartoe 
is de procesgang doorlopen en becommentarieerd in 
gesprekken met ontwerpers, ontwikkelaars en 
betrokken beleidsambtenaren. 

Noten: 
1- Ruimte voor regio's: ontwikkeling van vraag en aanbod 

van bedrijfslokaties tot 2015, Buck Consultants International, 
NEl, Nijmegen, Rotterdam, 1996. 

2- Noud de Vreeze in Kwaliteit op locatie, uitgave VROM-RPD, 
Den Haag, 1997. 

3- Volgens de Rijksplanologische Dienst is bijna 50% van de beroeps
bevolking werkzaam op een 'bedrijventerrein'. 

4- Mededelingenblad van de Vereniging van Grondbedrijven, 
vijftiende jaargang nr.2, juni 1997. 

5- Wijbrand Havik en Heero Meindersma, Geen top zonder berg, 
pag.54, Arnhem, oktober 1997. 
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Informatie 

De studie van het RIGO is in de eerste plaats 
praktisch: welke lessen zijn er trekken uit de 
ervaringen van anderen? De tweede inten
tie is om te bereiken dat het kwaliteitsbe
leid voor werkmilieus een vastere plaats op 
de bestuurlijke agenda krijgt. 
De studie bevat een algemeen verkenning 
(ontwikkeling van werkmilieus in Neder
land), een analyse (kwaliteitsbeleid gedefi
nieerd bij onderscheiden opgaven en als 
doelstelling in het planproces, en effectivi
teit daarvan), een waardering (oordeel van 
betrokkenen over de kwaliteit van de 
bestaande werkmilieus) en procedurele en 
ontwerptechnische aanbevelingen om ruim
telijke kwaliteit te waarborgen. 
De studie zal begin 1999 verschijnen. Infor
matie over de studie: 

RIGO Research en Advies BV 
Hans van Rossum 
De Ruyterkade 139 
1011 AC Amsterdam 
tel. 020-5221111 
fax 020-6276840 
e-mail: hans@rigo.nl 

De informatiebundel excursie Bedrijfster
reinen (1996) is te bestellen door f. 12,80 
(incl. verzendkosten) over te maken op 
postbanknr. 5510706 t.n.v. Stichting Archi
tectuur Lokaal, Amsterdam, o.v.v. van 
bestelnummer 012. 
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