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Het geheugen 
Zeven jaar geleden tekenden de ministers van Cultuur van de Europese 
lidstaten het Verdrag van Malta, ter bescherming van het cultureel erf
goed. In de afgelopen jaren werd de nadruk van de passieve bescherming 
van monumenten verlegd naar het actieve beheer. En vervolgens is bij 
het werkterrein van de monumentenzorg ook de ruimtelijke ordening 
betrokken. Daarbij stuitte men onvermijdelijk op archeologie. AI met al 
een beleidsontwikkeling die inzette bij objecten uit het verleden en die 
aangekomen is bij cultuurhistorisch bewustzijn voor de toekomst. 
In de startnota ruimtelijke ordening 1999, De Ruimte van Nederland 
wordt de versterking van de culturele identiteit van de Nederlandse steden 
en landschappen bepleit. Daarbij zou tegelijkertijd meer verscheidenheid 
en ruimte voor het scheppen van nieuwe culturele kwaliteiten nagestreefd 
moeten worden. De vraag wordt daarbij opgeworpen, hoe de collectieve 
waarden duurzaam behouden kunnen worden en nieuwe kwaliteiten 
kunnen worden ontwikkeld bij het herinrichten van de infrastructuur en 
bij het vitaliseren van de steden en van de groene ruimte. Er wordt een 
dilemma onderkend bij de versterking van de culturele identiteit van stad 
en land: 'We profiteren van globalisering en schaalvergroting in productie 
en dienstverlening, rationalisering van de landbouw en infrastructurele 
ingrepen, maar we wijzen de gevolgen af, als deze de culturele identiteit 
aantasten of zelfs dreigen te vernietigen'. In de startnota zijn geen con
crete beleidsaanbevelingen voor het cultureel erfgoed opgenomen. Wel 
wordop dit moment gewerkt aan de wettelijke uitwerking van het Ver
drag van Malta door het Ministerie van OCenllll. Deze wet zal de imple-

mentatie van het verdrag regelen en wordt naar verwachting in het jaar 
2000 ingevoerd. Tot die tijd ligt de verplichting tot archeologisch onder
zoek nog niet vast. Daarnaast is de nota 8elvedere bij OCenW in voorbe
reiding en komt het Steunpuntennetwerk Monumentenzorg van de 
Rijksdienst op gang. 
Intussen worden er steeds meer concrete initiatieven ontplooid op provin
ciaal, lokaal en particulier niveau. In deze krant hebben we er een aantal 
voor het voetlicht gehaald. In Brabant is de Pandenbank opgericht om 
nieuwe bestemmingen voor grote monumenten te vinden. De gemeente 
Gouda had al een monumentennota, maar ontwikkelt deze nu tot een 
cultuurhistorisch beleidsinstrument, en in Oosterhout is een archeoloog 
in gemeentedienst getreden die met vrijwilligers werkt. Het eeuwenoude 
Landgoed Twickel houdt zich ondanks oprukkende verstedelijking staan
de door inventieve initiatieven. Wellicht zouden de fiscale regelingen in 
Nederland zo kunnen worden aangepast dat vermogende Nederlanders 
niet in het buitenland, maar hier investeren in particuliere landgoederen. 
Voor de eerste internetnieuwsbrief van Architectuur Lokaal, die u ook 
thuis op de computer kunt ontvangen, is gekozen voor websites over het 
cultureel erfgoed, die meer informatie over de uiteenlopende initiatieven 
geven. En verder natuurlijk de reguliere informatie over het Steunpunt 
Ontwerp wedstrijden en over de instroom van nieuw ontwerptalent in de 
bouw. En niet in de laatste plaats een uitnodiging voor de Architectuur 
Lokaal-excursie voor opdrachtgevers naar Berlijn in september. 
CiJly lansen 



~ Historische structuren in de ruimtelijke 
ordening 
Vanuit de traditionele monumentenzorg is de belangstelling 
voor de ruimtelijke ordening in het verleden beperkt geweest. 

Het werkterrein van de monumentenzorg is in de loop der jaren 

verschoven van objecten naar het brede gebied van de cultuur

historie. Monumentenzorgers moeten zich daardoor actiever in 

het ruimtelijke ordeningsdebat mengen. Paul Vesters (Stichting 
Nationaal Contact Monumenten). 

Q Hoe wordt een makelaar missionaris? 
De Stichting Pandenbank Noord-Brabant publiceerde het boek 

Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging! 

Een handboek voor herbestemmingsproblematiek van monu

mentale panden. Francis Witmer (vice-voorzitter van de 
Stichting Pandenbank) 

.8. Landgoed Twickel 
Rentmeester Schimmelpenninck van het Overijsselse landgoed 

Twickel ziet de verstedelijking als grootste bedreiging. De finan

ciën van het beheer zijn minder zorgelijk. Wellicht zou het voor 

vermogende Nederlanders interessant zijn om niet naar Schot

land uit te wijken, maar hun investeringen en persoonlijke in

breng ten goede te laten komen aan de landgoederen als cultu

reel erfgoed van Nederland. Mieketrien Kemps en Hélène de 
Bruine (Architectuur Lokaal). 

10 Steunpunten maken de last van 
monumentenzorg tot een lust 
Aanvankelijk was de decentralisatie van de monumentenzorg 

een last voor de lokale overheid. Volgens Mark Bressers en Theo 
van Oeffelt (beleidsmedewerker en hoofd communicatie bij de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg) is die zorg, met de opzet 

van het Steunpuntennetwerk Monumentenzorg, een lust ge

worden voor eigenaren van monumenten, projectontwikkelaars 
en gemeenteambtenaren. Een uiteenzetting over de steunpunten, 

geïllustreerd aan de vm. Vakschool voor Meisjes in Coevorden en 

kasteel Neuborg in Gulpen. 

14 Archeologie onder de mensen 
Niko Dijk (archeoloog bij de gemeente Oosterhout) schetst de 

inhaalslag die gevoerd wordt om het verborgen erfgoed in kaart 

te brengen. De archeologische resten kunnen een rol spelen in 

de ruimtelijke planvorming en het monumentenbeheer. 

16 De bescherming van het cultureel erfgoed 
In Gouda is de gemeentelijke monumentenlijst voor de binnen

stad net afgerond. Het accent van de monumentenzorg is in de 

loop der tijd verschoven van gebouwen naar monumentale 

objecten in hun omgeving en stedenbouwkundige structuren. 

Ook de archeologie wordt steeds belangrijker. Bianca van den 
Berg (gemeente Gouda). 

18 Jonge Bouwkunst in de 21ste eeuw 
Hoe ga je om met waardevolle wijken, die een belangrijke func

tie in de stad hebben en toe zijn aan vernieuwing? In het onder

zoek Jonge Bouwkunst in de 21ste eeuw is een methode ont

wikkeld die bouwstenen aandraagt voor een genuanceerd 

beleidskader. Margriet Pflug (De Lijn). 

20 Brabant zet in op bedrijventerreinen 
met meer kwaliteit 
De Provincie Noord-Brabant maakte het actieplan Ruimtelijke 

kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen, 

dat het startsein vormde voor een discussie over ruimtelijke 

en architectonische kwaliteit op bedrijventerreinen. Archi

tectuur Lokaal kreeg de opdracht om een excursieprogram

ma te organiseren. Mieketrien Kemps (Architectuur Lokaal) 
en Francis Witmer (Provincie Noord-Brabant). 
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21 Excellente opdrachtgevers voor het 
voetlicht 
De tweede ronde van de De Zeven Pyramides, Rijksprijs voor 

excellent opdrachtgeverschap in het leven geroepen gaat deze 

maand van start. In dit nummer van Architectuur Lokaal is een 

formulier bijgesloten waarmee bijzondere opdrachtgevers kunnen 

worden genomineerd. Gabriël Verheggen (Verstegen en Stigter). 

22 Kwartaalbericht ontwerpwedstrijden 
José van Campen (Architectuur Lokaal). 

23 Schatten van de gemeenten 
Brochure van de VNG over archeologie op lokaal niveau. 

~ 
24 Groepsportretten 

Simone Rots (Stimuleringsfonds voor Architectuur) over de pre

sentatie van jonge architecten en hun voorstellen voor lokale 

opgaven. Acht lokale architectuurcentra werken mee aan de eer

ste reeks Groepsportretten. 
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25 Romeinen in de Landschapsstad 
Daartoe uitgenodigd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodem

onderzoek ROB, organiseert het NIROV dit voorjaar haar vijfde 

ontwerpseminar. Deze keer staan archeologie en cultuurhistorische 

waarden centraal. Frank Evers (Werkgroep Landschap, NIROV). 

Ruimtelijk 0 

Arch 

26 Het Debuut van Archiprix winnaars 
De eerste gerealiseerde opgaven van Archiprix-genomineerden 

sinds 1980. Henk van der Veen en Simone Rouw (Archiprix). 

28 Adressen Lokale Architeciuurcenira 

EXTRA 

Europan 
Op 31 maart werden de prijzen van Europan 5 uitgereikt in de Van 

Nelle-fabriek in Rotterdam. In het Europan bulletin: prijswinnaars en 

eervolle vermeldingen, de winnende inzendingen en het juryrapport. 

Excursie Bijvoorbeeld Berlijn in september 
Architectuur Lokaal organiseert een intensieve studiereis naar Ber

lijn, voor gemeentelijke en particuliere opdrachtgevers in de bouw. 

In deze krant vindt u een programma en aanmeldingsformulier. 
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Historische structuren in de ruimtelijke ordening 
Van monumentenzorg naar cultuurhistorie Paul Vesters 

Nederland ondergaat een ingrijpende ruimtelijke transformatie. Dat is geen nieuws. 
De discussie over de richting van die transformatie is al geruime tijd aan de gang en 
heeft landelijk een extra impuls gekregen door het uitbrengen van De Ruimte van 
Nederland, Startnota Ruimtelijke Ordening 1999 door de Rijksoverheid, in 
februari jl. - de nota die tijdens de voorbereidingen de welbekende werktitel 
Houtskoolschets droeg. Vanuit de traditionele monumentenzorg is de belangstelling 
voor de ruimtelijke ordening in het verleden beperkt geweest. Dat kwam omdat 
monumentenzorgers sterk objectgericht bezig waren. De laatste jaren is echter een 
kentering waar te nemen. Naast de belangstelling voor objecten zoals kastelen, 
molens en woonhuismonumenten neemt de aandacht voor het landschap als geheel 
sterk toe. Een term die het werkterrein van de monumentenzorg tegenwoordig beter 
weergeeft is cultuurhistorie. Hieronder worden naast de historische (steden)bouw
kunde ook de archeologie en de historische geografie verstaan. Door deze aandachts
verbreding worden monumentenzorgers, meer dan in het verleden, gedwongen zich 
actief in het ruimtelijke ordeningsdebat te mengen. 

Hofwijck in Voorburg, een buitenplaats aan 
een trekvaart 

Langs de trekvaart tussen Leiden en Den 
Haag 

De tiendweg tussen Oudewater en Haas
trecht 
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Waar hebben we het over? 
Bij het begrip monument kan iedereen zich wel iets 
voorstellen. Bij het begrip cultuurhistorie ligt dat 
waarschijnlijk wat anders. Om een willekeurige greep 
uit de cultuurhistorische zak te doen: de molens van 
Kinderdijk, de historische buitenplaatsen langs de 
Vecht, de Groninger Romaanse kerkjes, het stoomge
maal van Nijkerk en de Limburgse vakwerkboerderij
en. Daarnaast de Romeinse Limes, de donken in het 
gebied van de Waarden, het voormalige eiland 
Schokland en het Gronings-Friese terpengebied. De 
veldkruisen en -kapellen in Noord-Brabant en lim
burg, de verkavelingsstructuren van het Utrecht-Hol
landse veenweidegebied, de typisch Nederlandse een
denkooien, de Gelderse Hessenwegen, de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de griendcultuur van de 
Weerribben zijn voorbeelden van historisch-geografi
sche elementen en structuren. Ondanks de beperkte 
omvang geeft deze opsomming een aardig beeld van 
de diversiteit als we het over cultuurhistorie hebben. 
De opsomming laat tevens zien dat er naast objecten 
ook cultuurhistorische structuren zijn te onderschei
den. In sommige gevallen zijn de objecten een onder
deel van een structuur (bijvoorbeeld de forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie). In andere gevallen 
staat het object meer op zichzelf zoals het Huis Lin
schoten in het Groene Hart. 
Wanneer de cultuurhistorie in het ruimtelijk debat 
wordt betrokken en een rol bij inrichtingsvraagstuk
ken gaat spelen, dan lijken vooral de structuren van 
belang. Objecten genieten vaak door hun herkenbaar
heid al een zekere bescherming. Een oude boerderij 
of een fort zal tegenwoordig sneller in een steden
bouwkundig plan worden opgenomen dan eertijds. 
Daarnaast zijn er grofweg zo'n 50.000 objecten die 
op een rijks-, provinciale of gemeentelijke monumen
tenlijst staan en daardoor een bescherming volgens de 
Monumentenwet of een verordening genieten. Bij 
structuren, behoudens de beschermde stads- en dorps
gezichten, is de situatie anders. Ten eerste zijn deze 
vaak moeilijker te herkennen in het landschap. De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie is hier een sprekend 
voorbeeld van. De linie is immers dusdanig aangelegd 
zodat ze juist niet te herkennen was. Ten tweede is 
om de historische structuur van een landschap te her
kennen een gedegen kennis van de ontwikkelingsge
schiedenis nodig. Wat maakt de Graafschap tot de 
Graafschap? Wat is de essentie van de Nieuwe Hol
landse Waterlinie? Waarin onderscheidt het Kaagge
bied zich van het gebied van de Loosdrechtse Plassen? 

Diversiteit 
Het Nederlandse landschap kent een grote mate van 
afwisseling en diversiteit. Een autoritje vanaf de kust 

bij Noordwijk naar de oostgrens voert achtereenvol
gens door het duinlandschap met de landschappelijk 
hooggewaardeerde binnenduinrand, de geestgronden 
van de Bollenstreek, de droogmakerij van de Haarlem
mermeer, het open Hollands-Utrechtse veenweidege
bied met een aantal verveende plassengebieden, 
droogmakerijtjes en de landgoederenzone langs de 
Vecht, vervolgens de bossen en villa's van de Utrechtse 
Heuvelrug en het Gooi, het open veenweidegebied 
van de Eem, de Gelderse Vallei, de zandverstuivingen, 
heidevelden, sprengen en bossen van de Veluwe, het 
rivierenlandschap van de IJssel en tenslotte het coulis
selandschap van Twente. AI deze gebieden kennen 
een eigen landschappelijke karakteristiek en ontwik
kelingsgeschiedenis. Wil Nederland niet verworden 
tot een ruimtelijke eenheidsworst, dan zal bij de aan
leg van woonwijken, bedrijventerreinen, (spoor)
wegen, recreatieterreinen en nieuwe natuur nadruk
kelijk uitgegaan moeten worden van de specifieke 
regionale landschappelijke karakteristiek. De beant
woording van inrichtingsvraagstukken zal moeten be
ginnen met een analyse van de landschappelijke 
structuur. Uit die analyse zal moeten blijken welke de 
structuurbepalende elementen zijn. Het hangt uiter
aard van de soort inrichtingsvraag af op welke schaal 
een dergelijke analyse plaats moet vinden. Nieuwe 
functies kunnen vervolgens hierop worden geënt, 
zowel in planologische als in ontwerptechnische zin. 
Op deze wijze kan de regionale karakteristiek worden 
versterkt en daarmee de landschappelijke afwisseling 
van Nederland. Het is de taak van de overheid om er
op toe te zien dat de regionale verscheidenheid van 
Nederland bij inrichtingsvraagstukken als uitgangs
punt fungeert. Het zal in de meeste gevallen dan ook 
de overheid zijn die initiatieven neemt tot een analyse 
van de landschappelijke structuur. Organisaties als het 
NCM (Stichting Nationaal Contact Monumenten), het 
Platform Landschap en Cultuurhistorie en de SNA 
(Stichting voor de Nederlandse Archeologie) kunnen 
hierbij behulpzaam zijn. 

Historische (vaar)wegen 
Historische wegen en vaarwegen zijn vaak vergeten 
structuurbepalers. Nederland kent vele tienduizenden 
kilometers kanalen, rivieren, beken, vaarten, sloten, 
kerkpaden, klinkerwegen, tiendwegen, veldwegen, 
Hessenwegen, heerbanen, veerponten en andere his
torische verbindingen. In het ruimtelijk debat lijkt het 
dat de Nederlandse infrastructuur uit niet meer dan 
een aantal corridors bestaat. Voor het economisch 
functioneren van Nederland binnen het Europese sys
teem zijn deze corridors uiteraard van groot belang. 
Ze zijn de slagaders van het land. De corridors kunnen 
echter niet functioneren zonder de tienduizenden 
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kilometers overige wegen. Verstopping van de corri
dors leidt tot een economische infarct, het verdwij
nen van oude historische (vaar)wegen leidt tot ader
verkalking van het landschap. Immers, de regionale 
en landschappelijke ontwikkeling en identiteit is voor 
een belangrijk deel te verklaren aan de hand van his
torische verbindingen. Vanouds spelen natuurlijke 
vaarwegen een belangrijke rol. Met de komst van de 
Romeinen is het belang van landwegen sterk toegeno
men. Door verandering van economische en agrarische 
productieprocessen, door veranderende mobiliteits
patronen en door ruilverkaveling en landinrichting 
heeft een belangrijk deel van het historische (vaar)
wegennetwerk van Nederland zijn functie verloren of 
is zelfs helemaal verdwenen. Dit historische patroon 
van verbindingen vormt echter een wezenlijk onder
deel van de eigenheid en karakteristiek van het Neder
landse landschap. Bij inrichtingsvraagstukken zou 
daarom de structurerende potentie van historische 
(vaar)wegen nadrukkelijk in overweging genomen 
moeten worden. 

Historische vaarwegen in het Groene Hart 
Het NCM is gestart met een project in het Groene Hart 
waarbij historische vaarwegen in relatie met inrichtings
vraagstukken worden gebracht. Het Groene Hart is 
een cultuurlandschap waarbij historisch de structure
rende rol van vaarwegen evident is. De ontginning van 
het Hollands-Utrechtse veengebied heeft van oor
sprong vanaf de rivieren en veenstroompjes plaatsge
vonden door haaks hierop sloten te graven. Naast de 
regelmatige strokenverkaveling is op deze wijze de 
grote variatie aan onregelmatige patronen van uit
waaierende, gérende en elkaar afsnijdende percelen 
ontstaan. Voor de waterafvoer werden in eerste in
stantie diezelfde rivieren en veenstroompjes gebruikt. 
Later zijn vaarten, weteringen, kanalen, landscheiding
en, dammen, sluizen en dijken aangelegd om het 
water buiten te houden. Mede door bodemdaling 
werd bemaling meer en meer belangrijk. De vele 
molens en stoom-, diesel- en elektrische gemalen her
inneren hieraan. De opkomst van de vele Hollandse 
markt- en handelsstadjes is mede te danken aan de 
gunstige ligging aan het water. Een aantal belangrijke 
interstedelijke verbindingen ligt hieraan ten grond
slag: de handelsroute tussen het Oostzeegebied en 
Vlaanderen en de zogeheten binnendunenvaart, om 
er maar twee te noemen. Door de grote stedelijke 
markt was een sterke specialisatie in de zuivelveeteelt 
mogelijk. Kaaspakhuizen vormen de stille getuigen 
van de relatie met het water die deze vorm van land
bouw had. Ook de ontwikkeling van bepaalde indu
strieën zoals de steen- en pannenindustrie is onlosma
kelijk met het water verbonden. 

We kunnen het ons nu nauwelijks meer voorstellen, 
maar eeuwenlang waren de trek- en beurtvaarten dè 
verbindingen tussen de steden in het Groene Hart. De 
ontwikkeling van de vele buitenplaatsen hangt hier 
nauw mee samen. Een laatste belangrijke functie van 
het waterwegenstelsel is de militaire. Bij de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam 
wordt op ingenieuze wijze gebruik gemaakt van 
rivieren, kanalen en weteringen. 
Het mag duidelijk zijn: voor de ontwikkeling van het 
cultuurlandschap van het Groene Hart is het vaarwe
genstelsel van eminent belang geweest. Een deel van 
dit stelsel is in verval geraakt. Stadjes hebben zich van 
het water afgekeerd en de relatie tussen stad en om
meland is vaak verloren gegaan. 
Het landschappelijke belang en de potentie van het 
vaarwegenstelsel zijn echter groot. Het doel van het 
NCM project is om te onderzoeken of het historische 
waterwegenstelsel nieuw leven kan worden ingebla
zen door er nieuwe functies aan te koppelen: behoud 
door ontwikkeling. Hierbij kan dan gedacht worden 
aan een functie bij waterbeheer nieuwe stijl. Het is 
inmiddels gemeengoed dat de ruimtelijke ontwikke
ling van Nederland begint bij waterbeheer. Het is 
interessant te onderzoeken in hoeverre het histori
sche waterwegenstelsel hierbij een rol kan spelen. De 
combinatie met natuurontwikkeling en recreatie ligt 
hierbij voor de hand. Door herstel en revitalisering 
van vaarverbindingen kan ook de vanouds bestaande 
relatie van de stad met het ommeland worden her
steld. Hierbij kan trouwens ook gedacht worden aan 
jaagpaden en andere landwegen. 

Kwetsbaarheid 
Ruimtelijke kwaliteit is in. En daarmee ook cultuurhis
torie. Steden en dorpen zijn zuinig op hun materiële 
verleden en hebben vaak spijt van de kaalslag en vele 
doorbraken en dempingen uit de jaren 50, 60 en 70 
van deze eeuw. Revitalisering en hergebruik van oude 
gebouwen en structuren kan de kwaliteit van inrich
tingsprojecten ten goede komen. De herkenbaarheid 
en identiteit nemen daardoor toe. Op zich is de be
langstelling voor het oude een goede ontwikkeling. 
Er moet echter niet worden vergeten dat monumen
tale gebouwen en structuren een zekere kwetsbaar
heid kennen. De grens tussen authenticiteit en kitsch 
is diffuus. De façadearchitectuur in veel steden bewijst 
dit. Een ander gevaar is dat bij ieder kerken pad en bij 
iedere oude wetering aan het begin, aan het einde 
en in het midden, een verklarend educatief bord 
wordt geplaatst. De meeste monumenten en histori
sche structuren hebben voldoende eigen kwaliteit om 
de fantasie van de kijker en gebruiker te prikkelen. 

Stoomgemaal Hertog Reijnout bij Nijkerk 
Foto's: Paul Vesters 

Informatie 

Platform 
Op nationaal niveau zijn er drie platforms 
die de belangen van particuliere monumen
tenorganisaties behartigen: de Stichting 
Nationaal Contact Monumenten (NCM) voor 
de historische (steden)bouwkunde, het Plat
form Landschap en Cultuurhistorie voor het 
landschap waaronder de historisch geogra
fische elementen en de Stichting voor de 
Nederlandse Archeologie (SNA) voor de 
archeologie. Alle drie de fora zijn gevestigd 
in het Erfgoedhuis in Amsterdam. Gezamen
lijk wordt opgetrokken om de cultuurhisto
rie een meer prominente rol te laten spelen 
in het ruimtelijke debat en uiteindelijk in 
concrete inrichtingsvraagstukken. 

De folder Groene Hart-Cultuurlandschappen 
is gratis aan te vragen bij het NCM. 

Het Groene Hart. Een Hollands Cultuurland
schap, prof. dr. G.J. Borger e.a. is voor 
f.39,95 verkrijgbaar bij Uitgeverij Matrijs, 
tel. 030-3243148. 

De ruimte van Nederland. 5tartnota Ruimte
lijke Ordening, ministeries van VROM, EZ, 
LNVen VenW (ISBN nr. 90-12-87112) kan 
worden besteld bij het Service Centrum Uit
gevers, tel. 070-3789783. De nota is ook te 
vinden op het internet: http://www. 
minvrom.nl/ruimte/startnota/308.htm. 

Stichting Nationaal Contact Monumenten 
(NCM) 
Herengracht 474 
1017 CA Amsterdam 
tel. 020-6277706 
fax 020-6242536 
e-mail: ncm@erfgoedhuis.nl 
http://www.erfgoedhuis.nflhtmflncm_cov.ht 
mi 

Platform Landschap en Cultuurhistorie 
Herengracht 474 
1017 CA Amsterdam 
tel. 020-6277706 
fax 020-6242536 
e-mail: ncm@erfgoedhuis.nl 

Stichting voor de Nederlandse Archeologie 
(SNA) 
Herengracht 474 
1017 CA Amsterdam 
tel. 020-4227979 
fax 020-4227910 
e-mail: sna@archweb.leidenuniv.nl 
http://www.archweb.leidenuniv.nl/ 
sna/home_sna.html 
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kleine vrijwilligersorganisatie als de onze was het 
praktisch een onmogelijke opgave het totale herbe
stemmingsproces van begin tot eind af te ronden. 
Herbestemming van grote monumenten is vaak een 
kwestie van een geluk bij een ongeluk. De stromen 
van problemen, oplossingen, politieke gebeurtenissen 
en beslissingskansen lopen zelden zo gunstig dat dit 
tot doorbraken leidt. Het geluk moet afgedwongen 
worden. Dit hele proces is door prof. Nelissen en zijn 
team inzichtelijk gemaakt met behulp van een model 
uit de bestuurskundige literatuur, het zogenaamde 
Model van Kingdon. 
De problematiek is tè complex om opgelost te worden 
door een louter op bemiddeling gericht bureau van 
goedwillende vrijwilligers. Dat geldt temeer in een tijd 
waarin de markt praktisch al het vrijkomende onroe
rend goed gretig opneemt. Ook de praktijk bewees 
dat. Andere vergelijkbare initiatieven in Nederland 
kampten met hetzelfde probleem en overleefden niet. 
Voor de Stichting Pandenbank was dit alles aanleiding 
om de bakens te verzetten. Dat gebeurde ongeveer 
midden jaren 90. Die strategiewijziging valt beter te 
begrijpen, als we eerst even stilstaan bij een belang
rijke trend in het fin-de-siècle van de 20ste eeuw. 

Van makelaar tot missionaris 
Hoewel het de stichting de grootst mogelijke moeite 
kostte om monumentale panden aan de man te krij
gen, constateerden we in de samenleving juist een 
sterke hang naar monumenten of historiserende ge
bouwen. En masse leken we op zoek naar sfeer, warm
te en culturele identiteit. 
De vraag naar sfeervolle en fantasievolle architectuur 
en stedenbouw nam toe. Belangrijke gebeurtenissen 
gaven we extra cachet door ze plaats te laten vinden 
in een historische omgeving. Dit verlangen naar roman
tiek viel te bespeuren in de hele westerse wereld. 
Een belangrijke representant vormde het new urba
nism, een stroming in de VS die de wederopleving 
voorstaat van het oude dorp met herkenbare steden
bouwkundige elementen (plein, straat, laan) en een 
menging van functies. Een voorbeeld van deze stijl is 
het compleet in neokoloniale stijl opgezette Seaside 
in Florida: a new town with old ways. Het gevoel van 
vervreemding - kenmerkend voor vele moderne bui
tenwijken - moest met deze vorm van stedenbouw 
bestreden worden. 
In Nederland duiden we deze stroming aan met het 
'verlangen naar romantische architectuur'. Landelijk 
bekend zijn de Helmondse wijken Dierdonk en de 
VINEX-Iocatie Brandevoort. Architect-stedenbouw
kundige Rob Krier wil met Brandevoort een nieuwe 
Brabants dorp realiseren. 
Dat verlangen naar romantiek zagen we ook elders in 
de maatschappij terug. Steeds vaker werd (en wordt 
nog steeds) teruggegrepen op een historische omge
ving voor belangrijke gebeurtenissen. Zo startten 
onder andere de politieke partijen PvdA en D'66 (en 
niet het CDA!) in 1998 hun landelijke verkiezingscam
pagne in een 19de eeuwse kerk. Maar ook voor snack
fabrikant Mora was het aantrekkelijk om zijn nieuwste 
hapjes te promoten vanuit een neogotische omgeving. 
Eén dezer dagen hebben we het meest extreme voor
beeld van deze romantische stroming gezien, name
lijk de plannen voor de bouw van een 'nieuw' kasteel 
in Almere. In Brabant wordt de Stichting Pandenbank 
herhaaldelijk ingeschakeld om mee te denken over 
de herbestemmingsmogelijkheden van kastelen, ter
wijl elders - in delen van het land die minder rijk zijn 
bedeeld met grote monumenten - nieuwe kastelen 
worden gebouwd. De bestemming is daar blijkbaar 
geen probleem. 

Acceptatie van hergebruik 
Het was op zijn minst merkwaardig dat de bemidde
lingsactiviteiten van de stichting weinig effect ople
verden, terwijl er tegelijkertijd een toegenomen 
belangstelling was voor monumenten en historische 
(of historiserende) omgeving. Blijkbaar verkochten 
wij als makelaar niet het juiste product. Daarom werd 
er ingezet op een nieuwe werkwijze of beter gezegd 
een combinatie van strategieën die we nu achteraf, 
na het verschijnen van het Handboek herbestemming, 
heel duidelijk kunnen benoemen. Onderkend werd 
dat herbestemming vooral een probleem van maat
schappelijke en culturele wilsvorming is. Er moest 
gestreefd worden naar het vergroten van de accepta
tie van hergebruik. Het was duidelijk dat een vrucht
bare voedingsbodem al aanwezig was. Alleen het 
kleine zetje in de goede richting ontbrak nog. 
Voor de stichting de taak om als onafhankelijk des
kundige een belangrijke stap te gaan zetten in het 

herbestemmingsproces. In de eerste fase wordt immers 
besloten tot sloop of hergebruik. Door in deze initia
tieffase haalbaarheidsonderzoeken aan te bieden 
tegen scherpe prijzen, moesten eigenaar of gemeen
te overtuigd worden van de niet onderkende moge
lijkheden van een monument. Dankzij subsidie van de 
provincie konden deze scherpe prijzen worden gebo
den. Daarmee was de eerste stap gezet in de richting 
van een meer 'missionerende' rol. . 
In die haalbaarheidsonderzoeken werd geen beieren
de toon aangeslagen. Er werd gewerkt met de kracht 
van argumenten. AI naar gelang de situatie waren 
het studies, waarin op basis van stedenbouwkundige, 
architectonische en financiële analyses het probleem 
werd verkend. Veelal volgde ook een doorlichting op 
sterke en zwakke punten. Zo mogelijk werd ook een 
marktverkenning verricht. Die onderzoeken werden 
uitgevoerd door externe deskundigen. 
De eerste haalbaarheidsstudie dateert uit februari 
1995. Het is een rapport over de herbestemmingsmo
gelijkheden van vier Tilburgse kerken. Daarna volg
den vergelijkbare studies voor onder andere Veghel 
(oude houtzagerij), Valkenswaard (Carolushof), 
St. Oedenrode (Kasteel Henkenshage) en de gemeen
te Raamsdonksveer (kerk en vestingwerken). 
De haalbaarheidsonderzoeken voorzagen in een be -
hoefte. Wel bleef de stichting worstelen met de vraag 
hoe een kleine vrijwilligersorganisatie nog meer in
vloed zou kunnen uitoefenen. 

Het Handboek 
In de zomer van 1997 is besloten om naar een moge
lijkheid te zoeken om de eigen ervaringen met herbe
stemming en die van anderen te bundelen en voor 
iedereen toegankelijk te maken. 
De stichting kreeg sterk de indruk dat bij elke herbe
stemmingsproces het wiel opnieuw moest worden 
uitgevonden; het bestuur wilde dat van ervaringen 
van anderen geleerd kon worden. Een compleet 
naslagwerk over het onderwerp bestond niet, wel vele 
casestudies. 
Als auteur voor het op te stellen Handboek herbestem
ming werd er gezocht naar iemand die de bouwprak
tijk, de monumentenwereld en ook de overheid zeer 
goed kende. Hij of zij moest een link kunnen leggen 
tussen cultuurhistorische, bouwkundige en bouwtech
nische aspecten van herbestemming enerzijds en 
maatschappelijke, bestuurlijke, beleidsmatige en eco
nomische processen anderzijds. Onze keuze voor 
prof. Nelissen van de KUN en zijn medewerkers lag 
daarom voor de hand. 
Dit initiatief van de Pandenbank sloot naadloos aan 
bij een project dat op initiatief van gedeputeerde sta
ten van Noord-Brabant begin 1998 was gestart. Zij 
hadden namelijk besloten mankracht vrij te maken 
voor de inventarisatie van de herbestemmingsproble
matiek in Brabant. Deze inventarisatie moest uitmon
den in concrete beleidsvoornemens voor het aanpak
ken van het herbestemmingsvraagstuk. Beide onder
zoeken - de studie van de KUN en de inventarisatie in 
opdracht van de provincie - konden elkaar wederzijds 
bevruchten. Bij de start van het Handboek was daarom 
sprake van een sterk Brabantse invalshoek. Gaande
weg het proces is gekozen voor een meer algemene 
insteek. Het was volkomen duidelijk dat gesignaleer
de problemen en oplossingen zeker niet alleen voor 
Brabant golden, maar in feite voor geheel Nederland 
en zelfs voor heel West-Europa. 
Het Handboek moest een gereedschapskist worden 
voor de 'doe-het-zelver'. Die opzet is gelukt. De Pan
denbank heeft dus veel van haar expertise voor ieder
een toegankelijk gemaakt. Toch kan het Handboek 
geen receptenboek worden genoemd. Er worden 
geen pasklare antwoorden gegeven op de problema
tiek van een concreet leegstaand monument. Het 
boek dient vooral als achtergrondinformatie en als 
wegwijzer. De oplossingen worden niet kant en klaar 
aangeboden; er blijft nog veel denkwerk en creativi
teit over voor iedereen die bij deze problematiek 
betrokken is. Ieder herbestemmingsproces is immers 
weer anders. We geloven ook niet dat we onszelf nu 
als stichting overbodig hebben gemaakt. Op zich zou 
dat natuurlijk het grootst mogelijke succes zijn. 
Hopelijk zal de herbestemmingsproblematiek in de 
toekomst meer gestructureerd en met meer achter
grondkennis worden aangepakt. Onze missionarisrol 
vervullen we met liefde en plezier, ook nog in de 
21ste eeuw. Het Handboek zal ons richtsnoer zijn; het 
provinciaal bestuur onze beschermvrouwe. Aan ons 
de taak om voor grote monumenten een plaats te 
bepleiten in het totale ruimtelijke speelveld. 

Chassékazerne Breda, Stedelijk Museum. 
Foto's: Olaf Smit 

Informatie 

Het Handboek Herbestemming van grote 
monumenten: een uitdaging!, ISBN-num
mer 90-70706-22-9 is voor f. 39,50 verkrijg
baar bij de boekhandel. 

Stichting Pandenbank Noord-Brabant 
Provinciehuis Noord-Brabant, kamer N3-17 
Postbus 90151 
5200 Me Den Bosch 
Brabant/aan 1 
5216 TV Den Bosch 
tel. 073-6812074 
fax 073-6123610 
e-mail: fwitm@wxs.nl 
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Kasteel Twickel. Foto: Marijke Heuff 

De watertoren van Twickel. Foto: huisarchief 
Twickel (1894) 
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Twickel 

In de provincie Overijssel ligt het landgoed Twickel, 
daterend uit 1347 en vernoemd naar de stichter Her
man van Twickelo. Doordat vererving ook via de vrou
welijke lijn plaatsvond is het landgoed ruim zes eeu
wen lang in familiebezit gebleven. De laatste eigena
resse, Baronesse Van Heeckeren van Wassenaer Gravin 
van Aldenburg Bentinck, bracht het landgoed in 1953 
onder in de Stichting Twickel. Het kasteel wordt mo
menteel bewoond door de familie Zu CastelI Rüden
hausen, verwant aan de laatste eigenaresse. 
Tot halverwege de vorige eeuw bestond het landgoed 
uit 1.500 hectare grond. Rond 1850 werden de ge
meenschappelijk gebruikte 'markegronden' verdeeld. 
Hierdoor kon het landgoed uitgroeien tot ruim 4.000 
ha. Twickel bestaat tegenwoordig voor de helft uit 
landbouwgrond en de andere helft bossen en natuur
terreinen. Landgoed Twickel is erg groot in verhouding 
tot andere landgoederen in Nederland. Na het overlij
den van de laatste eigenaresse in 1975 zijn bovendien 
haar overige bezittingen en landgoederen, samen 
nog eens 2000 hectare, aan de stichting toegevoegd. 
Het landgoed strekt zich inmiddels uit over het grond
gebied van zes gemeenten (waaronder Hengelo en 
Delden) en omvat ongeveer 75 landbouwbedrijven en 
80 voormalige boerderijen, die allemaal te herkennen 
zijn aan de zwart-witte luiken. De kozijnen en daklijs
ten zijn geschilderd in Twickelcrème. Twickel heeft 
nog een aantal gebouwen binnen de bebouwde kom 
van Delden en grenst op sommige plaatsen direct aan 
het dorp. Daardoor is een goede, intensieve relatie 
met het dorp altijd belangrijk geweest. 

Oprukkende verstedelijking 
De gemeentelijke uitbreidingen voor infrastructuur 
of verstedelijking die ten koste van het landgoed gin
gen, ontmoetten aanvankelijk niet veel weerstand 
vanuit de stichting. Men vond het algemeen belang 
van de bevolking belangrijk en een goede prijs voor 
de grond acceptabel, vooral in de periode na de Twee
de Wereldoorlog. Nu ligt dat heel anders. Rentmeester 
Schimmelpenninck is een fel tegenstander van aan
tasting van het landgoed. Telkens wordt er weer een 
stuk grond van 'afgeknabbeld', bijvoorbeeld straks 

Mieketrien Hélène de Bruine 

voor de aanleg van de Noordoostelijke goederen
spoorlijn, en als dat zo doorgaat blijft er weinig over. 
Schimmelpenninck tracht het verlies van grond aan 
gemeenten te compenseren door behalve de ver
koopprijs ook nieuwe gronden te bedingen, of een 
tegenprestatie in de vorm van kwaliteitsverbetering 
van het landgoed. Zo'n tegenprestatie zou het instel
len van een zoneringsplan op het landgoed kunnen 
zijn, waardoor deelgebieden meer samenhang krijgen 
en meer of minder intensief door het publiek gebruikt 
kunnen worden. Ook kan een soort bufferzone aan
gelegd worden tegen het verder oprukken van de 
stad. Vooral aan de kant van Hengelo is de oprukken
de stad een dreigend probleem. Een nieuw geplande 
woonwijk aan die kant zou een erg grote aanslag zijn 
op dat deelgebied van het landgoed. 

Zoneringsplan 
Eén de vele functies van het landgoed, en zelfs een 
statutaire doelstelling van de stichting, is recreatie. 
De massale toestroom van publiek, zowel veroorzaakt 
door de toename van het aantal inwoners in de omge
ving als door de toegenomen mobiliteit, begint echter 
problematisch te worden. Ook crossmotoren, paard
rijders, mountainbikes enzovoorts eisen hun tol. Twi
ckel blijkt erg populair te zijn bij eigenaars van loslo
pende honden. Omdat de stichting deze honden on
gewenst vindt zijn de bezitters lange tijd bekeurd 
door jachtopzieners, maar dit ondervond veel weer
stand. Nu zijn er speciale gebieden aangewezen om 
ze uit te laten en deze maatregel wordt redelijk goed 
opgevolgd. Ook voor paard en ruiter zijn speciale 
routes uitgestippeld, zodat zij de overige wandelaars 
niet meer laten schrikken. 
De stichting Twickel heeft een verkeerscirculatieplan 
ontwikkeld voor het gebied, met de bedoeling om 
eenheid in het landgoed enigszins te herstellen. Er is 
voorgesteld om bepaalde wegen verkeersluw te 
maken of af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het 
verkeerscirculatieplan voorziet ook in de ontwikkeling 
van ecologische verbindingen. Maar door de versprei
ding over meerdere gemeenten, wordt het landgoed 
niet als één gebied gezien. Elke gemeente beschouwt 
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het als een deel van haar grondgebied en heeft daar 
een volledig eigen visie op. De provincie Overijssel 
typeert Twickel als 'kroónjuweel', maar stelt desal
niettemin in het streekplan een bedrijventerrein op 
Twickels grondgebied voor. Men beschouwt landelijk 
gebied, en dus ook het grondgebied van Twickel, als 
'leeg' en dus bruikbaar voor uitbreidingen. Dat het 
landgoed gebaat zou zijn bij een verkeerscirculatie
plan dat bovendien de ecologische structuren ver
sterkt, is iets waarvan nog niet alle gemeenten de 
voordelen inzien. 

De Natuurschoonwet 
Het financieel beheer van het landgoed baart Schim
melpenninck op het moment geen noemenswaardige 
zorgen, in tegenstelling tot wat velen denken. De 
opbrengsten zijn vooralsnog voldoende om van rond 
te komen, waarbij de diversiteit van het landgoed 
een grote rol speelt. Bestond het landgoed voor het 
grootste deel uit bosgrond, dan was een groot deel 
van de huidige inkomsten weggevallen. De inkom
sten worden voor een derde uit de pachtopbrengsten 
van de boerderijen gegenereerd en voor een derde 
uit inkomsten van het landgoed zelf, zoals de erf
pacht van voormalige boerderijen die nu als woonhuis 
zeer gewild zijn, opbrengsten van hout en de zagerij, 
de jacht die verhuurd wordt, bedrijfspanden en recre
atie. Overige inkomsten komen uit externe bronnen, 
zoals subsidies voor het instandhouden van monu
menten en natuurterreinen, subsidies voor de open
stelling van de bossen voor recreatie, en het effecten
vermogen dat ontstaan is door gedwongen verkopen. 
De uitgaven hebben voor een groot deel betrekking 
op kasteel Twickel. Van de jaarlijkse investeringen in 
onderhoud aan het kasteel komt de helft van maxi
maal 80.000 gulden terug in de vorm van subsidies. 
De tuin verdient zo'n 20% van de kosten weer terug 
door openstelling voor publiek. De jachtopzieners, 
die toezicht in het bos houden, worden deels betaald 
uit de verhuur van de jacht. Door de houtverkoop is 
het beheer en het onderhoud van de bossen ongeveer 
kostendekkend, maar natuurterrein en landschappe
lijke beplantingen kosten veel geld. Dit vormt dit ech
ter geen probleem. 
Vroeger was het financieel beheer van een landgoed 
heel wat ingewikkelder. Bij vererving van particulier 
bezit op het volgende geslacht van de familie dient 
immers telkens ongeveer 30% successierecht aan de 
belastingdienst te worden afgedragen. Toen de in
komsten van landgoederen minder werden, waren 
deze afdrachten nauwelijks meer op te brengen. 
Tegenwoordig zijn de fiscale regelingen aantrekkelij
ker. Wanneer een landgoed in particulier bezit is kan 
men een beroep doen op de Natuurschoonwet. De 
Natuurschoonwet heeft tot doel 'versnippering van 
het eigendom van landgoederen alsmede aantasting 
van het natuurschoon van landgoederen te voorkomen 
door de eigenaar van een dergelijk landgoed fiscale 
voordelen te bieden in ruil voor een instandhoudings
plicht'. De eigenaar wordt dan onder andere vrijge
steld van successierechten en er hoeft ook geen ver
mogensbelasting te worden afgedragen. Een andere 
oplossing is het eigendom van het landgoed over te 
dragen aan een stichting. Men noemt dit ook wel 'de 
dode hand' omdat een stichting geen successierech
ten hoeft te betalen: er vindt namelijk geen vererving 
meer plaats. Daarnaast is een stichting meestal vrijge
steld van het betalen van vermogensbelasting. 

Beschermde status 
De laatste jaren komt steeds meer onroerend goed 
van de stichting op de rijks- dan wel gemeentelijke 
monumentenlijst. Zo heeft kasteel Twickel met park 
en tuinen de status van 'beschermde buitenplaats' 
gekregen. Toch levert zo'n monumentenstatus niet 
veel meer op dan wat kleine subsidies en veel romp
slomp door allerlei extra regelingen en vertragingen. 
Het welstandsbeleid van de gemeenten is nauwelijks 
aangepast op de karakteristieke kenmerken van het 
landgoed. De beschermde status levert dan eigenlijk 
alleen hinder op, terwijl deze stichting er zelf al zo
veel mogelijk aan doet om het landgoed te bescher
men en verbouwingen zo goed mogelijk in de stijl 
van het landgoed uit te voeren. De gemeenten hebben 
bovendien weinig geld en veel restauraties worden 
daarom uit eigen middelen van de stichting gefinan
cierd. Maar wat belangrijker is: omdat gemeenten over 
weinig monumenten op hun grondgebied beschikken 
schieten zij tekort in deskundigheid en visie. Volgens 
Schimmelpenninck zou het voor landgoederen beter 
zijn wanneer de uitvoering van bijvoorbeeld monu
mentenzorg boven het gemeentelijke niveau uitge-

De vroegste tekening van de tuin: een renaissance-aanleg (1654-1692). Archief Twickel 

tild werd. Daarmee zou de mogelijkheid kunnen wor
den gecreëerd om het landgoed vanuit een grotere 
schaal te beheren en te ontwikkelen. 

Nieuwe landgoederen of oude in nieuw eigendom? 
Schimmelpenninck vindt de nieuwe buitenplaatsen 
uit de Visie Stadslandschappen een aardig initiatief. 
Maar het risico bestaat dat er verstedelijking optreedt 
in gebieden waar dat niet gewenst is, met alle nadeli
ge gevolgen van dien. Hij zou het bovendien betreu
ren als tegelijkertijd de nog bestaande landgoederen 
in particulier bezit, overgaan in een stichting. De 
karakteristieke kenmerken van veel landgoederen 
zijn immers vooral voortgekomen uit de persoonlijke 
inbreng van de graven en baronnen die het landgoed 
eeuwen in familiebezit hadden. Die persoonlijke noot 
dreigt nu verloren te gaan, terwijl er tegenwoordig in 
Nederland een flink aantal vermogende mensen is, 
dat graag zou investeren in een kasteel of een land
goed. Zij wijken op dit moment echter uit naar Frank
rijk, Schotland of Engeland om daar hun eigen buiten
plaats aan te schaffen, omdat er in Nederland nauwe
lijks iets te koop is. Daarom zou het een oplossing 
kunnen zijn om onder meer de fiscale en financiële 
regelingen zo aan te passen, dat deze mensen hun 
geld hier in Nederland kunnen investeren, bijvoor
beeld door buitenplaatsen die in (semi-) overheids
handen zijn gekomen, over te dragen. Daarmee wordt 
een nieuwe impuls gegeven aan het particuliere land
goed en blijft de persoonlijke inbreng aanwezig. 

Met dank aan ir. A.H. Schimmelpenninck 

De laatste eigenaresse van Twickel, 
M.A.M.A. Baronesse van Heeckeren. 
Foto: archief Twickel 

Siberische irissen om het Fonteingat, in de 
tuinen van Twickel. Foto: J.Hassink 

Foto's ontleend aan lIntickelblad en De 
tuinen van lIntickel 

Informatie 

Stichting Twickel 
Twickelerlaan 5 
Ambt Delden 
Postbus 2 
7490 AA Delden 
tel. 074-3761309 
fax 074-3764447 
http://www.obd.nl/instel/twickel/twickel.htm 
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Steunpunten maken de last van 
monumentenzorg tot een lust 

Mark Bressers en Theo van Oef/elt 

Eigenaren van monumenten, projectontwikkelaars en natuurlijk de 
gemeenteambtenaren hebben veel baat bij het Steunpunten netwerk 
Monumentenzorg. Aanvankelijk was de decentralisatie van de monumentenzorg 
een last voor de lokale overheid· met de steunpunten wordt de zorg voor ons 
cultureel erfgoed een lust. Zegt een deelnemer aan een recente studiedag over 
monumentenzorg en de relatie met de regionale overheid. 
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Steunpuntennetwerk 
Het Steunpuntennetwerk is een samenwerkingsver
band van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
(RDMZ), de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bo
demonderzoek (ROB), de provincie, gemeenten en 
particuliere organisaties op het terrein van de monu
mentenzorg. Deze steunpunten staan provincies, 
gemeenten en particulieren terzijde bij de uitvoering 
van de gedecentraliseerde monumentenzorg. De 
steunpunten fungeren als loket voor gemeenten, bij
voorbeeld voor vragen over regelgeving, subsidies of 
bouwkundige adviezen. Gemeenten zijn het loket 
voor de eigenaren van monumenten. Het steunpunt 
kan gemeenten hierbij ondersteunen. 
Eén van de belangrijkste taken van het steunpunt is 
te stimuleren dat gemeenten en provincies cultuurhis
torische waarden laten meewegen bij planvorming 
voor de ruimtelijke ordening. Nederland heeft immers 
een rijke cultuurhistorische geschiedenis. Kerken, 
kloosters, woonhuizen, boerderijen, fabrieken, stads
muren, vestingen, kastelen en hofjes vormen de steden, 
dorpen en landschappen. De cultuurhistorie bepaalt 
ook de stads- en dorpsstructuren, polders en kanalen. 
In de onlangs verschenen startnotitie voor de vijfde 
nota Ruimtelijke ordening is (opnieuw) onderkend 
dat deze historische factor een belangrijk onderdeel 
dient te zijn van de planvorming in Nederland. 
Een gebiedsgerichte benadering van de monumen
tenzorg is niet nieuw. In 1978 al werd door Nelissen 
en De Vocht in Monument en landelijk gebied aan
dacht gevraagd voor de bescherming van waardevolle 
cultuurlandschappen. En een jaar later verscheen in 
Stedenbouw en Volkshuisvesting het pleidooi 'Naar 
een integratie van historie in de ruimtelijke planning'. 
De terminologie is in de loop der jaren enigszins ver
anderd, maar verder is de benadering identiek. De 
auteurs Van den Borst en Cuijpers gaven in 1979 zelfs 
aan dat er 'de laatste jaren een duidelijke stroming 
waarneembaar is om de in de bestaande situatie.aan
wezige ontstaansgeschiedenis een volwaardige plaats 
in het planningsproces toe te delen'. 
Die gebiedsgerichte aanpak ligt aan de basis van het 
instrument beschermd stads- en dorpsgezicht dat al in 
de Monumentenwet van 1961 is opgenomen. Daar
naast heeft die benadering ten grondslag gelegen aan 
de stadsvernieuwing in de jaren 70. Ondanks deze in
spanningen moet worden geconstateerd dat cultuur
historische waarden nog onvoldoende meetellen in de 
plan- en besluitvorming rond de ruimtelijke inrichting 
van Nederland. De kwaliteit van de gebouwde omge
ving is een 'luxeartikel' en geldt nog niet als een on
misbaar facetbelang bij toekomstige ruimtelijke ont
wikkelingen. De Commissie Bescherming en Ontwik
keling, die de bewindspersonen van de ministeries van 
OCenW en VROM adviseert over voorstellen tot be-

scherming van stads- en dorpsgezichten wijst in het 
manifest De ruimte in de tijd geplaatst op het belang 
van een permanente inbreng van cultuurhistorische 
waarden in de ruimtelijke ordening: ' ... (cultuur)-histo
rische waarden zouden een vanzelfsprekend en inte
graal onderdeel moeten zijn van iedere plan- en 
besluitvorming. Hiermee wordt de mogelijkheid ge
schapen om, op basis van een gedegen analyse van de 
historische waarden, de kwaliteit van de plannen te 
verbeteren'. Terecht wordt opgemerkt dat oud en 
nieuw, traditie en vernieuwing niet als een tegenstel
ling moeten worden gezien, maar dat onderzocht 
moet worden hoe ze elkaar kunnen versterken en zo 
de ruimtelijke kwaliteit kunnen verbeteren. 
In 1997 is het project Belvedere gestart. Dit samenwer
kingsverband tussen de ministeries van LNV, VROM, 
OCenW en EZ heeft tot doel op rijksniveau de be
wustwording omtrent het belang van de historische 
factor in de ruimtelijke ordening te vergroten en op 
dit gebied projecten te initiëren. De steunpunten fun
geren als het cultuurhistorisch informatiecentrum 
voor de regio. 

Decentrale zorg 
In het Strategisch Plan voor de Monumentenzorg 
(Monumenten goed gefundeerd, 1994) gaf toenmalig 
minister d'Ancona aan dat de gemeenten ondersteund 
zouden moeten worden bij de uitvoering van taken 
op het gebied van de monumentenzorg. Die taken 
betreffen enerzijds de bescherming en instandhouding 
van rijksmonumenten, en anderzijds het autonome 
gemeentelijke beleid (waaronder bescherming en in
standhouding van gemeentelijke monumenten). De 
bewindspersoon gaf daarmee uitdrukking aan de 
breed gedeelde overtuiging dat de decentralisatie van 
bevoegdheden van Rijk naar gemeenten in bestuurlij
ke zin wel een succes was, maar de kwaliteit van de 
monumentenzorg bepaald niet ten goede kwam. Uit 
onderzoek was al naar voren gekomen dat de ambte
lijke capaciteit bij gemeenten zeer minimaal is (uitge
zonderd de meeste grote monumentengemeenten), 
dat de benodigde specifieke kennis veelal ontbreekt 
en moeilijk actueel gehouden kan worden, en dat er 
bij gemeenten (dus) een grote behoefte bestaat aan 
concrete hulp en steun. 
Op verzoek van d' Ancona werkte de RDMZ de gedach
te uit voor een landelijk netwerk van steunpunten 
voor de monumentenzorg en de archeologie. De opzet 
was in alle provincies en grote steden steunpunten op 
te richten ter facilitering en stimulering van de ge
meenten en ten behoeve van overleg en afstemming 
tussen betrokken partijen op provinciale schaal. In 
een experimentele fase is het takenpakket en de orga
nisatiestructuur uitgewerkt. Inmiddels functioneren 
reeds geruime tijd drie steunpunten: Drenthe, Limburg 



.. 

en Noord-Brabant. Drie steunpunten zijn recent van 
start gegaan (Overijssel, Friesland en Groningen) en 
nog eens drie steunpunten staan in de startblokken 
(Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland). De steun
punten bieden drie soorten van diensten aan. Ze vor
men een loket voor overheden, zijn een platform 
voor overleg en verlenen betaalde dienstverlening en 
projecten. 

Regionaal loket 
De steunpunten beschikken over een telefonische 
helpdesk die vijf dagen per week tijdens kantooruren 
is geopend voor gemeenten en particuliere organisa
ties. Deze helpdesk is erop gericht algemene vragen 
over monumentenzorg en archeologie te beantwoor
den. Hierbij kan gedacht worden aan vragen over wet
en regelgeving, voorbereiding en begeleiding van 
restauraties en het opstellen van gemeentelijke veror
deningen of nota's. Het streven is dat de helpdesk in 
principe zoveel mogelijk vragen direct kan beant
woorden. Waar het gaat om gespecialiseerde vragen 
verwijst het steunpunt door. Om deze verwijsfunctie 
goed te kunnen uitvoeren heeft de helpdesk een goed 
overzicht van deskundige organisaties op het terrein 
van monumentenzorg, archeologie, ruimtelijke orde
ning en beschikt over een actueel bestand met tele
foonnummers en adressen. De helpdesk-functie kan 
en moet tevens bestaan uit het organiseren van een 
spreekuur voor gemeenteambtenaren en het bieden 
van gratis adviezen ter plekke. 
Wat opvalt is dat niet alleen gemeenten, maar ook 
particuliere eigenaren contact zoeken met een steun
punt, bijvoorbeeld voor concrete vragen omtrent een 
restauratie. Dit terwijl de gemeenten feitelijk het loket 
moeten zijn voor eigenaren, maar hier niet altijd vol
doende capaciteit of kennis voor hebben. Het steun
punt kan de gemeente helpen, maar zal het loket niet 
overnemen. 

Platform en dienstverlening 
Het steunpunt fungeert als faciliterend bureau door 
het organiseren van een platformoverleg. Met dit in
terdisciplinaire overleg wordt gestreefd naar een 
betere procedurele afhandeling, afstemming van de 
verschillende visies en verhoging van de kwaliteit van 
de plannen. Het steunpunt organiseert tenminste drie 
verschillende overlegvormen: het ruimtelijk pIanover
leg, het bouwplanoverleg en een knelpuntenoverleg. 
Als het gaat om het stimuleren van de inbreng van 
cultuurhistorische waarden in de planvorming dan 
speelt vanzelfsprekend het ruimtelijk planoverleg een 
belangrijke rol. In dit overleg waaraan in ieder geval 
RDMZ, ROB en de provincie deelnemen, kunnen de 
deelnemende partners elkaar op de hoogte stellen 
van de in de provincie aan de orde zijnde ruimtelijke 

plannen en adviesaanvragen met implicaties op gebied 
van de cultuurhistorie. Ook kan in dit planoverleg een 
integraal cultuurhistorisch advies worden gegeven op 
ontwerp-bestemmingsplannen, structuurplannen 
enzovoorts. Voorheen gaven elk van de afzonderlijke 
partners hun eigen advies, dat ook nog wel een strij
dig bleek te zijn. Nu kunnen gemeenten zelf bij het 
steunpunt aankloppen om een advies te krijgen op 
de cultuurhistorische factor in haar plannen. 
Vanuit de kernfunctie van de steunpunten (het bieden 
van de eerstelijns-ondersteuning aan gemeenten bij 
het uitvoeren van de gedecentraliseerde monumenten
zorg) kunnen ook andere relevante activiteiten wor
den ontplooid. De steunpunten fungeren door hun 
positie als opdrachtnemer van Rijk, provincies en/of 
gemeenten inzake bijzondere projecten of leverancier 
van bepaalde diensten. Een breed scala aan diensten 
is in principe mogelijk. Voorwaarde is dat deze kosten
dekkend worden uitgevoerd. Daarnaast moet het 
steunpunt geen diensten leveren waarin door particu
liere bureaus op goede wijze wordt voorzien. De er
varingen van de drie eerst opgerichte steunpunten 
bieden een aardig inzicht in de mogelijkheden die dit 
netwerk biedt. 

Noord-Brabant 
Het Steunpunt Noord Brabant heeft in 1998 zeventien 
maal een Bouwplanoverleg georganiseerd. Daarbij 
waren aanwezig vertegenwoordigers van de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg, de provincie en de 
provinciale welstandsorganisatie. In dit overleg zijn 
plannen aan de orde gekomen ten aanzien waarvan 
zowel de RDMZ, de provincie als welstand een advise
rende rol hebben. Doel van het overleg is te komen 
tot een maximale afstemming van deze drie verschil
lende adviezen. In het planoverleg zijn 120 verzoeken 
om een advies over een monumentenvergunning 
besproken. Tevens zijn verzoeken tot aanwijzing van 
monumenten en enkele ruimtelijke ordeningsplannen 
in dit overleg aan de orde geweest. 
De werkgroepen die door het steunpunt zijn georga
niseerd hebben verschillende projecten geïnitieerd die 
vervolgens door één of meerdere partnerorganisaties 
zijn uitgevoerd. De RDMZ heeft op advies van de werk
groep scholing en werkgelegenheid een lespakket 
ontwikkelt voor het omgevingsonderwijs op middel
barescholen. Na een advies van de werkgroep Herbe
stemming is de Stichting Pandenbank (zie pag. 6) ge
start met een breed onderzoek naar strategieën voor 
herbestemming dat inmiddels is afgerond. Het steun
punt heeft twee proefprojecten tot het opstellen van 
een Cultuurhistorische waardenkaart begeleid. Op 
basis van deze proeven heeft de provincie besloten 
voor heel Noord-Brabant een dergelijke kaart te ver
vaardigen. 

Voormalige vakschool voor meisjes, Coevor
den. Foto: Steunpunt Drenthe 

Architectuur Lokaal 23 11 

, I 



Informatie 

Begin 1999 zijn de onderstaande steunpun
ten operationeel: 
Steunpunt Noord-Brabant 
tel. 0162-514150 
Steunpunt Drents Cultureel Erfgoed 
tel. 0592-365622 
Steunpunt Limburg, Monumentenhuis Lim
burg 
tel. 0475-357800 
Steunpunt Overijssel 
tel. 038-4213257 
Steunpunt Noord-Holland 
tel. 075-6474513 
Steunpunt Zuid-Holland (in oprichting) 
tel. 070-4416611 
Steunpunt Friesland 
tel. OS8-2925925 
Steunpunt Groningen 
tel. 050-3164933 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
(RDMZ) 
Postbus 1001 
3700 BA Zeist 
Broederplefn 41 
3703 CD Zeist 
tel. 030-6983211 
fax 030-6916189 
e-mail: info@monumentenzorg.nl 
http://www.monumentenzorg.nl 

Het manifest Ruimte in de Tijd geplaatst is 
gratis verkrijgbaar bij Architectuur Lokaal 
zolang de voorraad strekt: tel. 020-5304000 
of e-mail arch.lokaa/@wxs.nl 

Drenthe 
In Drenthe vindt eenmaal in de twee weken een steun
puntwerkoverleg plaats dat tot doel heeft de betrok
ken partijen (RDMZ, ROB, provincie, Monumenten
wacht, provinciale Welstandsorganisatie) te informe
ren over binnengekomen plannen. Dit leidt tot een 
structureel overleg tussen de beide disciplines monu
mentenzorg en archeologie dat als zeer vruchtbaar 
wordt ervaren. 
In het steunpuntwerkoverleg worden bouwplannen, 
ontwerp-bestemmingsplannen, verzoeken om plaat
sing op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst 
behandeld. De feitelijke afstemming tussen de advie
zen van monumentencommissie, welstandcommissie 
en RDMZ ten aanzien van bouwplannen vindt plaatst 
in een apart bouwplanoverleg. Dit overleg vindt 
plaats eenmaal per maand. In 1998 zijn zo'n 250 
bouwplannen via dit overleg afgehandeld. 
Drenthe heeft verschillende projecten uitgevoerd, 
waaronder het opstellen van een cultuurhistorische 
hoofdstructuur provincie Drenthe. Deze kaart speelt 
nu een rol bij het ontwerp voor het Provinciaal Om
gevingsplan - het leveren van input voor het project 
Belvedere en de reactie van de provincie op ontwerp
bestemmingsplannen van gemeenten. Het steunpunt 
heeft in opdracht van de RDMZ een proefproject 
actualisering Monumentenregister uitgevoerd en 
voor de gemeente Veenhuizen een beeldkwaliteits
plan opgesteld. Het steunpunt heeft geadviseerd en 
bemiddeld bij verschillende complexe restauratiepro
jecten (zoals de Meisjesvakschool te Coevorden - zie 
hier onder). Vanuit het steunpunt zijn enkele archeo
logische onderzoeken uitgevoerd (bijvoorbeeld een 
onderzoek naar restanten van de Spaanse Kerkhof te 
Veenhuizen) en het steunpunt verzorgt de coördina
tie van het project restauratie, scholing en werkgele
genheid (RSW). Op dit moment zijn op vijf restaura
tieprojecten twee werklozen en acht leerlingplaatsen 
gecreëerd. Nog eens elf RSW-projecten zijn in voorbe
reiding. 

Smeermiddel dat naar meer smaakt 
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'Voor ons was het aankopen van een leegstaande 
school, en het zoeken naar herbestemming een 
nieuw traject. Dat we daar met trots op terugkijken is 
mede te danken aan de inzet van het Steunpunt 
Drenthe. Dat werkte als een smeermiddel tussen alle 
partijen. En zo goed, dat het voor ons als woningcor
poratie naar meer smaakt'. Aldus Wybe van der 
Schaaf, hoofd bedrijfsbureau van de Woningstichting 
ECW Emmen. 
De uit 1923 daterende Vakschool voor meisjes in Coe
vorden hoort tot de schaarse monumenten in deze 
gemeente. Architect H. Benninck jr. liet zich bij zijn 
ontwerp inspireren door de Amsterdamse School. Een 
functionele bouwtrant, waarbij de bouwelementen -
en met name het vele metselwerk - de expressie aan 
een gebouw geven. Bennincks ontwerp was zo ge
slaagd dat de school in de volksmond al gauw het 
'Paleis van het Noorden' genoemd werd. Ruim zeven
tig jaar lang was de meisjesvakschool zo een gewaar
deerd en gezichtsbepalend element in de stad Coe
vorden. Gedurende een kleine zeventig jaren behield 
het gebouw zijn onderwijsinstelling, eerst in combi
natie met de Ambachtsschool, later als onderdak voor 
het Veste College. Enkele jaren gelden kwam het ech
ter leeg te staan en viel het ten prooi aan verpaupe
ring en vandalisme. Desondanks werd het gebouw in 
1994 door de provincie Drenthe en de gemeente Coe
vorden voorgedragen tot rijksmonument. 
Nadat enkele lokale pogingen tot hergebruik van het 
schoolgebouw waren mislukt, werd in 1997 de 
Emmense Woningstichting ECW gevraagd een haal
baarheidsonderzoek te verrichten naar restauratie
en exploitatiemogelijkheden. Het Steunpunt Monu
mentenzorg Drenthe speelde hierbij een bemiddelen
de rol en kreeg ook de provincie en het Nationaal 
Restauratiefonds NRF aan tafel. De Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg boog zich eveneens over de 
mogelijkheden tot behoud van het 'paleisje in ver-

Monumentenhuis limburg 
In het Monumentenhuis Limburg vindt iedere twee 
weken een ruimtelijk planoverleg plaats waarbij in 
procedure gebrachte (ontwerp)bestemmingsplannen 
worden bespreken op basis waarvan vertegenwoordi
gers van de verschillende overheden (RDMZ, ROB, pro
vincie en gemeenten) hun adviezen kunnen afstem
men. Tussen vertegenwoordigers van de provincie en 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vindt we
kelijks overleg plaats over de afstemming van zaken 
waarvoor beide overheden verantwoordelijkheid dra
gen (monumentenvergunningen buiten de bebouwde 
kom, berekeningen, adviezen en vaststelling van sub
sidiabele kosten). 
Het Monumentenhuis Limburg is in het eerste jaar na 
de oprichting zeer actief geweest bij het bieden van 
betaalde dienstverlening aan gemeenten. In totaal 
gaat het om meer dan dertig zaken, variërend van 
een bouwhistorisch onderzoek tot het vervangen van 
gemeenteambtenaren tijdens langdurige ziekte. 
Naast deze dienstverlening aan gemeenten voert het 
steunpunt Limburg ook enkele projecten uit voor 
andere betrokken organisaties. Voorbeelden zijn de 
coördinatie Regionaal Opleidingsproject (ROP) in 
opdracht van Rijk, het proefproject actualisering 
monumentenregister in opdracht van Rijk, netwerk
bijeenkomsten voor gemeenteambtenaren, de ont
wikkeling van een lespakket regionale cultuurhistorie 
voor basisonderwijs en de organisatie van Inter-lim
burgse open monumentendag in opdracht van pro
vincie. In opdracht van de provincie verricht het 
Monumentenhuis inhoudelijke, administratieve en 
secretariële ondersteuning aan de belangrijkste lim
burgse particuliere monumentenorganisaties, waar
onder de Limburgse Kastelenstichting, de Stichting 
Ruimtelijke kwaliteitszorg, en de Federatie Monu
mentenwacht. 

val', en begin 1998 kon een plan worden gepresen
teerd voor verbouwen nieuwbouw. 
'We kregen', vertelt Wybe van der Schaaf, 'door die 
gezamenlijke inspanning ook heel veel know-how bij
een. Bijvoorbeeld met betrekking tot de architecten
keuze. Dat architect Gunnar Daan is ingeschakeld, 
vloeide voort uit één van de adviezen van het Steun
punt en RDMZ. Zij voorzagen dat niet alleen voor het 
gebouw zelf, maar dat ook voor de omgeving een 
stedenbouwkundig plan moest komen. AI met al wer
den we zo goed ondersteund, dat wij na de presenta
tie van het plan konden besluiten het risico te nemen 
en het complex aan te kopen. Ook in de periode 
daarna heeft het Steunpunt ervoor gezorgd dat alle 
partijen vertrouwen in elkaar en in het project bleven 
houden. Dat kon het Steunpunt, mede dankzij hun 
vooruitgeschoven positie. Monumentenzorg zat en 
zit als het ware bovenop de lokale beslommeringen. 
Zij attaqueren nu in een vroeg stadium mogelijke 
problemen en komen niet pas in een veel latere fase 
alleen een plan beoordelen'. 'Het is', denkt Jelle Lan
geland, beleidsmedewerker bij de provincie Drenthe, 
'de combinatie van kennis bij de RDMZ in Zeist, zowel 
op het gebied van bijvoorbeeld instandhoudingstech
nologie als op het terrein van financieringsmogelijk
heden, als het inzicht in regionale en lokale verhou
dingen die het Steunpunt Monumentenzorg tot zo'n 
interessante partij voor overheid en opdrachtgevers 
maakt. In het geval van de meisjesvakschool bleken 
zij in staat voortdurend de regie te blijven voeren die 
uiteindelijk tot behoud van het zo waardevolle 
gebouw heeft geleid'. 
Eind 1999 is de oplevering gepland. De school zelf 
wordt van binnen en van buiten in de oude luister 
hersteld. Er worden acht huurappartementen in on
dergebracht, enkele kantooreenheden en een exposi
tieruimte. De oude gymzaal naast het gebouw wordt 
vervangen door zes koopappartementen. 

'. 



Op de bres voor één van de mooiste Limburgse kastelen 

Het grootste kasteel in Limburg, Kasteel Neuborg in 
Gulpen, ligt er sterk verwaarloosd bij. Niet alleen het 
majestueuze herenhuis, ook het interieur, het park, 
de nabijgelegen vakwerkhoeve en de infrastructuur 
maken een zwaar deprimerende indruk. De oudste 
delen dateren uit de zeventiende eeuw. In de U-vor
mige Engelse tuin staat een neogotisch kapelletje en 
in de moestuin een achtkantig paviljoen in de zoge
noemde Maaslandse Renaissancestijl. 
Aan het kasteel is een lange geschiedenis verbonden. 
In 1289 is er sprake van een zekere Wijnand de Nuen
borg en van het huis Nuwenberghe. Nadat het door 
de eeuwen heen enige malen van eigenaar is verwis
seld komt het inmiddels tot een kasteel uitgegroeide 
gebouw in 1813 in handen van de familie De Marchant 
et d'Ansembourg. Na het overlijden van gravin eh. De 
Marchant et d'Ansembourg in 1992 is de hoeve leeg 
komen te staan. Eerder al, in 1988, was de exploitatie 
van het herenhuis als hotel, restaurant en conferentie
ruimte beëindigd. Mede door de slechte bouwtech
nische situatie staat het gebouw sindsdien leeg. 
Een nieuwe eigenaar, Neubourg Exploitatie BV, ziet 
mogelijkheden het kasteel als luxe hotel-restaurant te 
gaan exploiteren. Dat vergt echter een investering 
van 22 miljoen gulden, wijst een haalbaarheidsonder
zoek van het Heerlense HP Projektpromotie in 1996 

uit. Bijna de helft daarvan, tien miljoen gulden, zou 
uit restauratiesubsidies moeten komen. 'Voor acht en 
een half miljoen gulden is dat nu binnen', vertelt 
Hans van Holstein, directeur van het Monumentenhuis 
Limburg. 'Dat bedrag is afkomstig van de gemeente 
Gulpen, de provincie Limburg en de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg. Wij zijn nu samen met de ver
schillende betrokkenen op zoek naar de resterende 
anderhalf miljoen. Misschien niet primair onze taak, 
maar hij vloeit voort uit ons initiatief de diverse poten
tiële participanten bijeen te brengen. We zijn voor
waarden gaan creëren voor overleg en nu dat loopt 
trekken we onze handen er niet van terug maar pro
beren mee te zoeken naar financiers. Wij hebben nu 
eenmaal de kennis van het monumentenveld, waar
door we bijvoorbeeld het Nationaal Restauratiefonds 
er in een vroeg stadium bij konden betrekken. En we 
konden een bovennormale bijdrage van de provincie 
binnenhalen dankzij onze eigen betrokkenheid bij 
het Regionale Opleidings Project. Dit is een initiatief 
om -vaak jonge- werkloze bouwvakkers bij te scholen. 
Ik was, als directeur van het Steunpunt voor Limburg, 
aanvankelijk tamelijk somber over de kansen Kasteel 
Neubourg te behouden. Maar nu ik zie hoe wij alle 
partijen aan tafel hebben kunnen krijgen, vertrouw 
ik op de kansen tot behoud van dit monument'. 

Architectuur Lokaal 23 13 



De 17de eeuwse pottenbakkerij vóór de res
tauratie en de verbouw tot theater. Foto: 
Nellie Heemskerk 

Zo wordt een dergelijke boerderij uit de 
12de eeuw voorgesteld. Tekening: Niko Dijk 
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Archeologie onder de mensen Niko Dijk 

Wat gaan we doen met ons verborgen erfgoed? 

Archeologische opgravingen hebben doorgaans veel bekijks. Eén van de vragen, die archeologen nogal 
eens moeten beantwoorden, is hoe we nu te weten zijn gekomen dat juist deze vondst, bijvoorbeeld 
kuilen met pottenbakkersafval of de overblijfselen van een middeleeuwse boerderij, hier op deze plek 
verborgen was. 
De vraag raakt de kern van de archeologie en wijst ook op een belangrijke handicap van ons culturele 
erfgoed; een groot deel zit namelijk onzichtbaar verstopt in de bodem. 
Dit artikel geeft een schets van de inhaalslag die gevoerd wordt om dit verborgen erfgoed in kaart te 
brengen en over de rol die de resten in de ruimtelijke plannen vorming en het monumentenbeheer 
kunnen spelen aan de hand van enkele voorbeelden uit Oosterhout. 

Vroeger en nu 
AI in de middeleeuwen hielden we ons bezig met on
bekende, geheimzinnige, begraven sporen en voor
werpen (artefacten) uit het verleden. De min of meer 
toevallige ontdekkingen van resten uit de klassieke 
oudheid in Italië brachten een ware ideeënrevolutie 
teweeg, de renaissance. Het vormde een nieuw begin 
voor de kunst, de wetenschap en de cultuur in Euro
pa. Later, in de 19de en het begin van de 20ste eeuw, 
werd dit soort 'archeologie van de grote ontdekkin
gen' verder doorgezet. Troje, Pompeï, het paleis van 
koning Minos op Kreta en het graf van Toetancha
mon, om maar enkele te noemen, zijn bij het publiek 
nog altijd beeldbepalend. 
In Nederland kwam tijdens de wederopbouw na de 
oorlog deze romantische en elitaire beoefening meer 
en meer op de achtergrond te staan. Door de oorlogs
schade dienden zich soms in de oude bebouwde bin
nensteden in één klap zoveel resten aan dat een ge
meente als Rotterdam zelf de spade ter hand nam 
hetgeen leidde tot een gemeentelijke archeologische 
organisatie. Later kregen ook andere grote gemeen
ten archeologische diensten. 
Daarnaast werd landelijk een dergelijke opzet, waarbij 
een geografisch omschreven gebied een eigen archeo
logische zorg kent, doorgevoerd. Bij de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) werd 
per provincie een archeoloog belast met het beheer 
en onderzoek van oudheidkundige resten. 
Ten gevolge van de hausse aan grondverzet kampten 
de archeologen al snel met grote capaciteitsproblemen. 
Als antwoord werd de strategie van de noodopgraving 
gemeengoed. Alleen als een al bekende site of vind
plaats lijfelijk verloren dreigde te gaan werd, veelal 
onder tijdsdruk en met beperkte middelen, een opgra
ving uitgevoerd. Tegelijkertijd werden de inspanning
en voor het beschermen van vindplaatsen toenemend 
beloond. 
Het beleid van de noodopgravingen drukte de archeo
logie evenwel in een passieve, volgende rol. Bij de 
ontwikkeling van grote ruimtelijke plannen kwamen 
archeologen meestal pas laat in beeld als de uitvoe
ring verder werd voorbereid. Langzaam, vooral vanaf 
de tachtiger jaren, begint een meer actieve werkwijze 
terrein te winnen. Met behulp van breed opgezette 
inventarisaties en vooronderzoeken krijgt een meer 
anticiperende archeologie vorm. Zonder het bodem
archief, zoals de verzameling verborgen archeologische 
resten wel wordt genoemd, te beschadigen wordt het 
met verschillende technieken gelezen en in kaart ge
bracht. 
Door het verborgen culturele erfgoed op te sporen, 
ver voordat er van bedreiging sprake is, kan veel beter 
gekozen worden tussen beschermen, inpassen, opgra
ven of opofferen. Je zou dit 'preventieve archeologie' 
kunnen noemen. 

Potten ba kkers 
In de binnenstad van Oosterhout voerden we in 1995 

een vooronderzoek uit op een terrein waar het winkel
centrum Arendshof gebouwd zou worden. Van oude 
kaarten en archiefstukken werd afgeleid dat er op 
die plaats ooit drie pottenbakkerijen actief waren. 
Eigenlijk was dit nauwelijks een verrassing want al 
langer was bekend dat Oosterhout in de 17de, 18de 
en 19de eeuw één van de grootste productieplaatsen 
van gebruiksaardewerk in Nederland was geweest. 
Met gebruiksaardewerk bedoelen we het gewone 
bruinglanzende vaatwerk uit de keuken, de kelder en 
van de zuivelbereiding op de boerderij. 
Pottenbakkers maakten zich in die tijd niet veel zor
gen over het wegwerken van hun misbaksels. Kapot
geslagen werden ze in kuilen samen met ander afval 
soms vlak bij de werkplaats begraven. 
Toen dan ook verhoogde loodconcentraties bij de 
grondboringen voor de Milieu Effect Rapportage 
(MER) ter plaatse werden vastgesteld, wisten we bijna 
zeker dat het om begraven aardewerkafval moest 
gaan. Het lood in de metingen was daarbij afkomstig 
van de glanzende laag loodglazuur die op het aarde
werk was aangebracht. 
Goed voorbereid en begeleid kon de opgraving vervol
gens uitgevoerd worden. Inderdaad werden tientallen 
kuilen met aardewerk gevonden. In het restauratie
atelier zullen de scherven weer aan elkaar geplakt 
worden zodat nauwkeurig bekend wordt welk assor
timent de pottenbakkers hadden. Van de werkplaat
sen zelf ontbrak ieder spoor. 
In navolging van de MER ontwikkelde men in de 
gemeente Utrecht een instrument voor het inventari
seren en het vooronderzoek van een bepaald gebied, 
de Cultuur-Historische Effect Rapportage ((HER). In 
Oosterhout werken we aan een soortgelijk protocol 
waarmee niet alleen archeologische informatie, maar 
ook onder meer historische en bodemkundige gege
vens verzameld worden, zodat er al in een vroeg sta
dium een beeld van het begraven culturele erfgoed 
beschikbaar is. 

Theater 
Bijna niet meer herkenbaar, maar nog wel in de volks
mond als zodanig bekend, stond in de binnenstad een 
oude pottenbakkerij. De laatste pottenbakker, Sjef 
van Loon, had door investeringen in een buizen- en 
bloempottenpers z'n hoofd nog even boven water 
kunnen houden, maar kon de teloorgang van deze 
bedrijfstak door de opkomst van email en metalen 
kookwaar toch tenslotte niet afwenden. In 1936 
doofde hij zijn oven. 
In de oude pottenbakkerij wilden de nieuwe eigenaars 
een vestzaktheater huisvesten. Bij het trekken van 
sleuven voor de vloerverwarming in 1995 kwam echter 
allerlei metselwerk tevoorschijn en na een korte in
spectie bleek dat het om grote delen van de inventaris 
van de pottenbakkerij ging die zich onder de vloeren 
hadden schuilgehouden. Dit vormde voor de eigenaars 
het sein ruim baan te maken voor een archeologisch 
onderzoek. Uiteindelijk zou er tot 1998 gegraven wor-
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den terwijl de verbouwing gelijktijdig plaats vond. 
Spoedig werd duidelijk dat deze resten, uniek in 
Nederland, eigenlijk bewaard zouden moeten blijven, 
het liefst zichtbaar. Belangrijk zijn de ovenresten, die 
teruggaan tot de 16de eeuw. Ze bestaan uit de funda
menten van verschillende boven elkaar gelegen oven
vloeren. Een dergelijke oven bestond uit een ronde 
koepel met ca. 80 cm dikke muren. Aan twee zijden 
was een stookopening voor het vuur. Door een stelsel 
van cirkelvormige kanalen kon de hete lucht door 
een schoorsteen op de top ontwijken. Het gestapelde 
aardewerk bakte men op ongeveer 900 oe. 
Gevoed door nieuwe kennis (industriële revolutie) 
bouwde men aan het eind van de 18de eeuw een gro
tere oven met neerwaartse trek waarbij de hete lucht 
via een ondergronds kanaal naar een schoorsteen 
buiten de werkplaats werd afgevoerd. 
Gelukkig was het mogelijk, na veel passen en meten, 
de nieuwe functie van theater te combineren met het 
ter plaatse behouden van een groot deel van de oude 
resten. Op de plaats van de oven had men het podi
um gedacht. Het idee om deze van dik glas te maken 
bleek uitvoerbaar en na een geslaagde sponsorwer
ving werd dit plan gerealiseerd. In de loop van 1999 
zullen zowel het theater als de pottenbakkerij geo
pend worden voor het publiek. 
Steeds vaker wordt getracht om archeologische resten 
een rol te laten spelen in hun nieuwe omgeving. 
Bekend is het aangeven van oude gebouwcontouren 
in het plaveisel of het opmetselen van fundamenten. 
Een andere mogelijkheid is om oude structuren in de 
groenbeplanting aan te geven. 
Een bevroren staat van archeologische elementen in 
een omgeving is uiteraard niet de enige keuze. De 
voorkeur kan ook uitgaan naar een meer dynamische 
rol van de resten. Zoals de pottenbakkerij laat zien 
zijn er functies voor educatie, toerisme, wetenschap 
en architectuur. Daarmee komt dit tastbare erfgoed 
weer echt onder de mensen. 

Woonwijk en bodemarchief 
Werd men bij de pottenbakkerij in feite nog opge
schrikt door de vondst waardoor toch een noodop
graving uitgevoerd moest worden, in het geval van 
de aanleg van een woonwijk ligt dit anders. Deze kan 
men van tevoren aan zien komen. 
Bij de ontwikkeling van de woonwijk Vrachelen (fase 
3, 4 en 5) aan de westkant van de stad wordt gepro
beerd zoveel mogelijk de lijn van de preventieve 
archeologie gestalte te geven. Dit betekent dat er een 
inventarisatie in samenhang met een archeologisch 
vooronderzoek in een vroeg stadium uitgevoerd 
wordt. 
In het veld werd er gezocht daartoe aan het opper
vlak naar sporen en artefacten (Landesaufnahme) en 
wordt een diepteonderzoek door boringen en soms 
gegraven sleuven steekproefsgewijs ondernomen. 
Gevoegd bij de al bekende archeologische gegevens, 
de historisch bronnen, de bodemgegevens en het 

plaatsnaamonderzoek wordt een cultuurhistorisch 
beeld gemaakt van het gebied waarmee een nader 
plan kan worden uitgewerkt (beschermen, inpassen, 
opgraven of opofferen). 
Het vooronderzoek bij Vrachelen fase 3 werd eind 
1997 afgesloten met het trekken van proefsleuven. 
Om de 30 tot 40 meter groef een machine twee meter 
brede sleuven waarbij een 60 cm dikke laag oude ak
kergrond werd verwijderd. Onder dit esdek vonden 
we aanwijzingen in de vorm van grondsporen en arte
facten voor een intensieve bewoning op de akker in 
de middeleeuwen. 
Eén van die nederzettingen is in 1998 opgegraven. 
Dit 'erf l' heeft waarschijnlijk een continue bewoning 
gehad van de 8ste eeuw tot aan ongeveer 1250. Tot 
nu toe zijn hier vijf gebouwplattegronden, meerdere 
waterputten en omheiningssporen aan het licht ge
bracht. De resten bleven beperkt tot grondverkleurin
gen zoals paalgaten en klein schervenmateriaal. 
Alleen de houten delen van de waterputten zijn, 
doordat ze onder de grondwaterspiegel zaten, wel 
bewaard gebleven. 
De komende tijd zal dit onderzoek uitgebreid worden 
met als één van de uitdagingen hoe we de oude res
ten kunnen laten meespelen in de nieuw te bouwen 
woonwijken. 
Hoopgevend is de tendens om meer en meer van het 
verborgen culturele erfgoed, nadat het opgespoord is, 
zichtbaar en tastbaar te bewaren en in de nieuwe om
geving in te passen. Als de resten er eenmaal zijn 
neemt de behoefte aan een meer compleet beeld 
toe. Hoe heeft de pottenbakkersoven er uitgezien en 
hoe werkte hij? Waren de middeleeuwse boerderijen 
gerieflijke onderkomens? Konden ze goed warm 
gestookt worden? Maar zat je met een open haard
vuur dan niet steeds in de rook? 
Antwoorden op deze vragen worden gevonden door 
(re-)constructies te maken en die uit te proberen. Na 
het Nederlands Openluchtmuseum bij Arnhem en het 
buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhui
zen, beide opgezet met originele bouwwerken, zijn 
er middeleeuwse en prehistorische gehuchten en dor
pen geconstrueerd met experimentele en educatieve 
doelstellingen. Zo kun je in Alphen aan de Rijn 
(Archeon), Eindhoven, Lelystad en Apeldoorn living 
history vinden en meebeleven. 
lets van deze living history, maar dan toegespitst op 
de te ontwikkelen locatie zelf, zou door moeten klin
ken in de nieuw te realiseren wijken. Het culturele 
verleden van die plek zou dicht bij de nieuwe bewo
ners moeten blijven. Een voorwaarde is wel dat er een 
preventieve archeologie beoefend wordt die voldoen
de kennis aandraagt over het verborgen erfgoed. 
Alleen dan kunnen afgewogen keuzes gemaakt wor
den bij de ruimtelijke plannenvorming en het monu
mentenbeheer, en kunnen vormgevers putten uit de 
ideeënwereld van het locale verleden. 

Vlaktekening van een deel van Vrache/en 3, 
erf 1. De zwarte sporen zijn de paalkuilen 
van de middenstaanders van een boerderij 
uit de 12de eeuw. De cirkelvormige structu
ren rechtsonder zijn waterputten. Uit de 
andere sporen konden nog drie gebouwen 
worden geconstrueerd. 
Tekening: gemeentelijke archeologie Oos
terhout 

Informatie 

De gemeentelijke archeologie in Oosterhout 
(50.000 inwoners) is in handen van een part
time archeoloog, twee banenpoolers en on
geveer 15 vrijwilligers. Er is een goede 
samenwerking met de historisch actieve ver
enigingen en stichtingen zoals de heem kun
dekring. Binnen de gemeentelijke organisa
tie ondersteunt een archeologische beleids
en adviesgroep het werk. De opgravingsbe
voegdheid wordt ontleend aan de ROB in 
Amersfoort. 

Niko Dijk 
Gemeente Oosterhout 
Dienst Archeologie 
Postbus 10150 
4900 GB Oosterhout 
tel. 0162-489913 

Theater De Schelleboom 
Leeuwenstraat 14 
4901 HB Oosterhout 
tel. 0162-437165 

ODIN 
Glasatelier & Interieur 
De Leest 1 
5107 Re Dongen 
tel. 0162-320319 
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De bescherming van het cultureel erfgoed Bianca van den Berg 

Monumentenbeleid in Gouda 

Ontwerp van het Bolwerk Henk Engel. Uit
gangspunt voor de nieuwe verkaveling is de 
middeleeuwse verkavelingsrichting. 
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De gemeente Gouda houdt zich sinds ongeveer 15 jaar intensief met 
monumentenzorg bezig. In samenwerking met de monumentencommissie is de 
gemeentelijke monumentenlijst voor de binnenstad net afgerond. De stad kent nu 
302 rijksmonumenten, ruim 700 gemeentelijke monumenten en veel nog niet 
beschermde gebouwen uit de periode 1850-1940 die vooral buiten het centrum 
liggen. Bovendien is het accent van de monumentenzorg verschoven van 
gebouwen naar monumentale objecten in hun omgeving en stedenbouwkundige 
structuren en ook wordt de archeologie steeds belangrijker. 

Monumentenzorg of cultuurhistorisch beleid 
'Gouda stad vol cultuurhistorische kwaliteiten', niet 
voor niets is voor deze ondertitel van de Goudse 
monumentennota gekozen. Vooral het zuidelijke deel 
van de binnenstad bezit nog tal van monumentale 
gebouwen die het historische karakter bepalen. Ook 
de stedenbouwkundige structuur van het centrum is 
op de noordoosthoek na nog vrijwel helemaal middel
eeuws. Tenslotte bezit Gouda buiten de binnenstad 
veel waardevolle buurten en gebouwen uit de periode 
1850-1940. Reden genoeg dus om een zorgvuldig 
monumentenbeleid te ontwikkelen. 
Een eerste aanzet daartoe werd in 1986 gegeven met 
de installatie van de monumentencommissie en de 
inventarisatie van waardevolle panden in de binnen
stad voor een gemeentelijke monumentenlijst. In 1994 
volgde bovengenoemde monumentennota met het 
volgende uitgangspunt: 'Monumentenzorg in een stad 
als Gouda is in de loop der jaren meer gaan inhouden 
dan de zorg voor gebouwde objecten van hoge ouder
dom. Tegenwoordig gaat het erom de ruimtelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten, die de stad volop bezit, 
op peil te houden en verder te versterken. Monumen
tenzorg in een moderne stad met belangrijke wortels 
in het verleden moet bovendien gebaseerd zijn op 
een breed en geïntegreerd beleid'. 
De nota werd in 1996 op enkele punten geactuali
seerd, maar het uitgangspunt bleef hetzelfde. Het 
beleid gaat dus vooral uit van waardevolle structuren 
en monumenten in hun omgeving en niet meer uit
sluitend van gebouwen. 

Op dit moment zijn de meeste actiepunten van de 
nota 1994/1996 gerealiseerd. Ook zijn in 1998 de ver
ordeningen op de monumentencommissie en op de 
welstandscommissie en de monumentenverordening 
zelf gewijzigd. Daarnaast wordt op dit moment geëx
perimenteerd met cultuurhistorische analyses voor 
delen van de stad. Hierop komen we nog terug. En 
tenslotte is de gemeentelijke monumentenlijst voor de 
binnenstad vastgesteld en is het Monumenten Selec
tieproject (MSP) in Gouda vrijwel afgerond. Daarmee 
wordt duidelijk welke panden in de categorie Jongere 
Bouwkunst wel en welke geen rijksbescherming zullen 
krijgen. 
Een andere belangrijke discipline voor de bescherming 
van ons cultureel erfgoed is de archeologie. Ook bin
nen dat beleidsterrein wordt de laatste jaren aan de 
weg getimmerd en dat heeft zijn vruchten afgewor
pen. Op dit moment heeft de gemeente een (parttime) 
beleidsmedewerker archeologie en een (parttime) 
archeoloog die de projecten uitvoert. Bovendien be
schikt de gemeente over een eigen archeologisch 
depot. Alle inspanningen werden vorig jaar door het 
rijk beloond met een tijdelijke opgravingsbevoegd
heid voor een periode van vier jaar. 
Deze recente ontwikkelingen vormen samen aanlei
ding genoeg om een nieuwe nota te schrijven waarin 
op de geschetste ontwikkelingen wordt ingespeeld 
en het gemeentelijk monumenten- of liever gezegd 
het cultuurhistorische beleid verder wordt uitgewerkt. 
De nieuwe nota moet na de zomer zijn afgerond. 

Hieronder worden de belangrijkste veranderingen 
toegelicht. 

Monumentenlijst en jongere bouwkunst 
Gouda kent inmiddels 302 rijksmonumenten en 727 
gemeentelijke monumenten, alle voornamelijk in de 
binnenstad. Met de afronding van het MSP is duide
lijk geworden dat aan de rijkslijst nog zo'n 40 panden 
uit de periode 1850-1940 worden toegevoegd. Voor 
de overige waardevolle jongere bouwkunst buiten de 
binnenstad moet lokaal beleid worden ontwikkeld. 
Dat moet op korte termijn gebeuren, want vooral de 
woningbouwcomplexen uit de eerste helft van deze 
eeuw kunnen door herstructureringsplannen worden 
bedreigd. 
Buiten de binnenstad staan nog zo'n 80 panden en 
complexen die bij het Monumenten Inventarisatiepro
ject (MIP) als waardevol waren aangemerkt en toch 
niet op de tijksmonumentenlijst worden geplaatst. 
Daaronder bevindt zich een aantal objecten dat van 
groot lokaal belang is en daarom in ieder geval een 
plaats op de gemeentelijke monumentenlijst verdient. 
Voor de andere panden kan wellicht een andere be
schermingsmaatregel worden opgesteld. De monu
mentenverordening 1998 biedt in ieder geval de 
mogelijkheid een 'lijst Jongere Bouwkunst' op te stel
len waarbij per pand een korte karakteristiek wordt 
gegeven. Aan bouwplannen voor panden op deze 
lijst kunnen vervolgens door de welstandscommissie 
strengere eisen worden gesteld. Ook kunnen voor 
gebieden met veel waardevolle jongere bouwkunst de 
bestemmingsplannen strenger worden geformuleerd. 
Dat kan bijvoorbeeld door uitsluiting van contourwij
zigingen (hoofdmaten en dakvormen). Ook kunnen 
beheerplannen worden opgesteld. Tenslotte zal bij 
voorgenomen sloop een cultuurhistorische analyse 
worden gevraagd. 
Een nog vrijwel on bestudeerd terrein is dat van de 
wederopbouwarchitectuur. De sloop van naoorlogse 
nieuwbouw kan niet worden verhinderd als die niet 
in het beschermd stadsgezicht ligt of door een bestem
mingsplan is beschermd. In de nieuwe nota zal een 
aanzet worden gegeven voor beleid op dit gebied. 

Cultuurhistorische analyses 
Binnen gemeente Gouda wordt op dit moment ge
werkt aan grote en kleine cultuurhistorische analyses. 
In zo'n cultuurhistorische analyse wordt de geschiede
nis van een gebied in kaart gebracht in samenhang 
met de traditionele schaal, maat, structuren, materia
len en kleuren. De onderzoeksresultaten van verschil
lende disciplines (historisch onderzoek, historische 
geografie, archeologie en bouw- en architectuurge
schiedenis) smelten daarbij samen tot één geheel. 
Een cultuurhistorische analyse kan de basis vormen 
voor een bestemmingsplan of als bijlage worden ge
voegd bij een onlangs herzien bestemmingsplan. 
Maar ook kan het inspiratie bieden bij herinrichtin
gen of bij nieuwbouwprojecten zoals op de Bolwerk
locatie die op termijn zal worden gerealiseerd. Het 
Bolwerk is een braakliggend terrein waar tot enkele 
jaren geleden een gasfabriek stond. Op dit moment 



wordt door De Nijl architecten een stedenbouwkundig 
masterplan gemaakt waarvan de uitgangspunten zijn 
gebaseerd op de rijke geschiedenis van het terrein. In 
het verleden is archeologisch en historisch bronnen
onderzoek verricht en op de resultaten daarvan heeft 
architect Henk Engel zich gebaseerd. Bovendien gaat 
de planontwikkeling in nauw overleg met de gemeen
te én de belanghebbenden. Deze laatsten hebben de 
Stichting Platform Binnenstad-West opgericht. Naast 
bewoners hebben ook bedrijven in het gebied en 
oudheidkundige verenigingen zitting in dit platform. 
Een afvaardiging van het platform vormt samen met 
de gemeente de speciaal voor het project in het leven 
geroepen Klankbordgroep Bolwerk. 
Doel van een cultuurhistorische analyse is dus een 
evenwichtige en goede omgang met cultuurhistorische 
waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen in een ge
bied. Dat kan alleen door die waarden vroegtijdig en 
integraal te betrekken en te benutten bij planning, 
inrichting en beheer. Wat op dit moment nog ont
breekt is een juridisch kader. Hiervoor zal de nieuwe 
nota een basis moeten leggen. 
Belangrijke voorwaarde voor cultuurhistorische analy
ses is de beschikbaarheid van een archeologische basis
kaart en een cultuurhistorische waardenkaart. Medio 
1999 zal de archeologische basiskaart worden afge
rond. Deze zal, evenals de nog te maken monumen
tenkaart, onderdeel gaan uitmaken van een cultuur
historische waarden kaart waarin de hoofdstructuur 
wordt aangegeven. 

Bouwhistorisch onderzoek 
Een groot deel van de Goudse binnenstad lijkt op het 
eerste gezicht overwegend uit 19de eeuwse bebou
wing te bestaan. Niets is minder waar. Bouwhistorisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat achter de 19de 
eeuwse gevels vaak waardevolle middeleeuwse struc
turen schuilgaan. Om hier meer inzicht in te krijgen 
en om verantwoord te kunnen restaureren is meer 
bouwhistorisch onderzoek nodig. 
Voor rijks- en gemeentelijke monumenten is bouwhis
torisch onderzoek subsidiabel en de ervaring leert dat 
de meeste eigenaren erg enthousiast over de resulta
ten daarvan zijn. Idealiter start zo'n onderzoek voor 
de aanvang van de restauratie zodat op grond daarvan 
een restauratieplan kan worden opgesteld. Dat res
tauratieplan moet flexibel zijn, zodat tijdens de werk
zaamheden nog rekening kan worden gehouden met 
onverwachte waardevolle vondsten. Veel huiseigena
ren staan hiervoor open. 

Tenslotte 
In het nieuwe beleid wordt het uitgangspunt dat de 
bescherming van gebouwen moet worden uitgebreid 
naar bescherming van het cultureel erfgoed in zijn 
onderlinge samenhang, verder uitgebouwd. Een con
creet project waarbij een gebied wordt heringericht 
volgens dat uitgangspunt is het zogenaamde Veerstal
gebied. Nog maar enkele jaren geleden was dit deel 
van het IJsselfront verpauperd en weinig aantrekkelijk. 
Met de afronding van een groot restauratieproject 
aan de Veerstal in 1991 kreeg het gebied een eerste 
kwaliteitsimpuls. De Archeologische Vereniging Golda 
legde aan het einde van datzelfde jaar de funderin
gen bloot van de nabijgelegen Rotterdamse Poort. Bij 
Golda vatte het idee post om het gebied te heront
wikkelen op basis van een historische route. De 
gemeente heeft dat idee overgenomen en een herin
richtingsplan gemaakt waarbij de cultuurhistorische 
waarden en elementen het uitgangspunt vormen. 
Het definitieve ontwerp wordt binnenkort afgerond. 
Tenslotte nog het volgende. Draagvlak voor onder-
en bovengrondse monumentenzorg is altijd al erg 
belangrijk geweest. Daarom is voor de planvorming 
van het Bolwerkterrein bijvoorbeeld voor een klank
bordgroep gekozen. Ook geeft de gemeente Gouda 
tweemaal per jaar een nieuwsbrief Monumentenzorg 
en Archeologie uit. Bovendien wordt binnenkort 
gestart met een folderreeks waarin onderwerpen als 
kleur op monumenten, gevelonderhoud en archeolo
gie aan bod komen. De gemeente heeft tevens met 
Stichting Spoor samengewerkt aan het boek De Jeru
za/emkapel in Gouda. De Jeruzalemkapel is een uniek 
gebouw in gemeentelijk bezit. Voorafgaand aan de 
restauratie die dit jaar zal worden gestart, werd 
archeologisch, bouwhistorisch en historisch onder
zoek verricht. De resultaten hiervan zijn in dit boek 
aan het grote publiek gepresenteerd. 
De gemeente Gouda vindt samen werken en samen 
denken met burgers ook op cultuurhistorisch gebied 
belangrijk en probeert dat op deze manier vorm te 
geven. 

Een deel van de gebouwen die rond 1918 voor de plateelfabriek Zuid-Holland zijn gebouwd. Dit deel staat op de 
gemeentelijke monumentenlijst, en is in het kader van het MSP ook geselecteerd voor de rijksmonumentenlijst 

Stadsmuur aan de Vest. De stadsmuur is inmiddels weer tot ongeveer twee meter hoog opgemetseld en hier kan 
tegenwoordig aan het water worden gezeten. 
Foto's: Gemeente Gouda, afdeling SVM 

Informatie 

De nieuwe nota zal najaar 1999 verschijnen 
en kan dan worden besteld bij de gemeente 
Gouda, afdeling SVM. Via deze afdeling 
kunnen eveneens de bouwhistorische 
onderzoeken die de gemeente Gouda heeft 
uitgevoerd worden besteld, evenals de 
Nieuwsbrief Monumentenzorg en archeo
logie in Gouda. De nieuwsbrief is gratis ver
krijgbaar. 
Het boek De Jeruzalemkapel in Gouda, voor 
de prijs van f. 29,50 is verkrijgbaar bij: 
Stichting SPOOR 
Postbus 254 
2800 AG Gouda 
tel. 0182-533587 

Gemeente Gouda 
Afdeling Stadsvernieuwing, Volkshuisves
ting en Monumentenzorg 
Postbus 1086 
2800 BB Gouda 
tel. 0182-588248 
fax 0182-588101 
e-mail:avandenberg.svm@gouda.nl 
http://www.gouda.nl 
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Jonge Bouwkunst in de 21 ste eeuw 
Margriet Pflug 

Hoe ga je om met waardevolle wijken, die een belangrijke functie in de stad hebben en toe zijn aan 
vernieuwing? Het is een thema dat de komende jaren steeds meer aandacht zal vragen. Immers de 
bestaande woningvoorraad veroudert en wordt ten opzichte van de nieuwbouwproductie steeds 
omvangrijker. Na de 19de eeuwse wijken heeft de brede vernieuwing van de omvangrijke naoorlogse 
woningproductie een belangrijke plaats op de politieke agenda veroverd. De wijken die werden 
gebouwd in de twintig jaren voor de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde 20-40 wijken, hebben in 
de steden een bijzondere positie. Ze worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van het 
Nederlandse culturele erfgoed. In het vernieuwingsproces is er aan de ene kant voorkeur voor behoud 
van de culturele waarde en de eigen identiteit van de wijken. Aan de andere kant is er vanuit het 
gebruik ruimte nodig voor veranderingen en dynamiek. Er is grote behoefte aan een afwegingskader 
op een hoger schaalniveau dat met beide invalshoeken rekening houdt. In het onderzoek Jonge 
Bouwkunst in de 21ste eeuw is een methode ontwikkeld die bouwstenen aandraagt voor een 
genuanceerd beleidskader. 

Informatie 

Het onderzoek Jonge Bouwkunst in de 
21ste eeuw is uitgevoerd door De Lijn, 
Bureau voor ruimtelijke ontwikkeling en 
volkshuisvesting in samenwerking met 
GeurtsenIBos Stadsontwerp. Doel van het 
onderzoek was te komen tot een integraal 
afwegingskader voor een op ontwikkeling 
gerichte vernieuwingsstrategie voor 20-40 
wijken. De Amsterdamse stadsdelen De 
Baarsjes en Rivierenbuurt (inmiddels Zuide
ramstel) hebben daarbij als voorbeeld 
gediend. Het onderzoek is uitgevoerd in 
opdracht van de Ministeries OCenW en 
VROM, de Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg en de Gemeente Amsterdam. Het 
Architectuurplatform trad op als coördine
rend opdrachtgever. 

De Lijn 
Frederiksplein 43 
1017 XL Amsterdam 
tel. 020-6250421 
fax 020-6254891 
e-mail: delijn@xs4alf.nl 

Geurtsen/Bos Stadsontwerp BV 
Stationsplein 14 
2611 BV Delft 
tel. 015-2123002 
fax 015-2148275 
e-mail: gbstad@xs4alf.nl 
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Internationale voorbeelden van weleer 
Tussen de twee wereldoorlogen bouwden de eerste 
woningbouwcorporaties en bevlogen particuliere 
bouwondernemingen met groot sociaal-cultureel elan 
goede woonwijken voor arbeiders en middenstanders. 
Met veel durf werden in forse bouwstromen wijken 
neergezet waarin veel aandacht werd besteed aan de 
stedenbouw en architectonische detaillering en de 
samenhang daartussen. Ooit waren het de wijken 
waar de wereld naar kwam kijken. 
Hoewel economisch bijna afgeschreven, hebben deze 
compacte woonbuurten tegenwoordig nog een be
langrijke functie in de stad en een geheel eigen iden
titeit die zeer wordt gewaardeerd. De wijken liggen 
relatief dichtbij het centrum en hebben een overwe
gend goedkope woningvoorraad. Sinds eind jaren 80 
is een groot deel van de wijken officieel stadsvernieu
wingsgebied. Om de kwaliteiten van de 20-40 wijken 
voor de toekomst veilig te stellen, moet er een mid
denweg gevonden worden tussen verandering en 
behoud. 
Vanuit het gebruik geredeneerd is er behoefte aan 
verandering en dynamiek. De (goedkope) huurwonin
gen zijn vaak te klein en toe aan modernisering. De 
winkels en bedrijfsruimten voldoen niet meer aan de 
huidige eisen. De openbare ruimte is verwaarloosd en 
de inrichting houdt geen rekening met auto's. Daar
naast spelen in deze wijken vaak ook nog allerlei soci
aal-economische problemen. 
Vanuit de culturele waarde geredeneerd is er grote 
voorkeur voor behoud van de eigen identiteit van de 
wijken door behoud en herstel van de bijzondere ste
denbouwen architectonische detaillering. Ook gaan 
er stemmen op die zeggen dat het behoud zich zou 
moeten uitstrekken tot het oorspronkelijke sociaal-cul
turele gedachtegoed om met betaalbare woningen 
de lagere inkomensgroepen te 'verheffen'. Dit is voor
al een reactie op het stedelijke beleid dat was gericht 
op 'woningdifferentiatie': een evenwichtige woning
voorraad naar grootte en vooral prijsklasse op wijkni
veau. Voor veel 20-40 wijken betekent het dat (een 
deel van) de goedkope huurwoningen omgezet 
wordt in koopwoningen. 

Complex vraagstuk 
In de praktijk blijkt het ingewikkeld om een even
wichtig vernieuwingsbeleid uit te stippelen dat recht 
doet aan de bijzondere kenmerken van deze 20-40 
wijken. In de afweging van de verschillende aspecten 
slaat het beleid vaak zonder nuance door naar één 
invalshoek. 
Overheerst de financieel-economische invalshoek en 
is een forse investering in een wijk nodig, dan ligt de 
afweging voor de hand of sloop en nieuwbouw van 
koopwoningen niet voordeliger is dan behoud en her
stel. De nieuwe verzelfstandigde positie van woning
bouwcorporaties spreekt daarbij zeker een rol. 
Als een wijk goed in de markt ligt dan worden de 
bestaande huurwoningen nogal eens omgezet in 
koopwoningen. Veel kleine veranderingen kunnen 
grote gevolgen hebben voor het stadsbeeld. Zonder 
een passend instrumentarium om de samenhang in 
het stadsbeeld te bewaken, laat het effect van versnip
perd eigendom zich raden. Met de nieuwe bouwregel
geving zal het alleen maar moeilijker in de hand te 
houden zijn, wanneer een veel groter aantal kleine 

bouwingrepen vergunningsvrij wordt. 
Overheerst aan de andere kant de architectuurhistori
sche invalshoek, dan kan behoud en herstel ontaarden 
in een te strak keurslijf waarin veranderingen en ver
nieuwingen helemaal niet meer bespreekbaar zijn. 
Uit vrees de complexe samenhang te verstoren worden 
hele straatwanden museumstukken. Te kleine wonin
gen, naar huidige en toekomstige maatstaven, zijn 
dan bijvoorbeeld niet samen te voegen wanneer dat 
tot veranderingen in het gevelbeeld leidt. Tot sloop 
en nieuwbouw wordt op ad hoc basis besloten als het 
echt niet anders kan. De nieuwbouw levert zelden 
een bevredigende kwaliteit als het gaat om de steden
bouwkundige inbedding, omdat de positie en de be
tekenis van een bouwblok in de totale compositie van 
de wijk zelden structureel onderwerp van analyse is. 
Door de sterke nadruk op de architectuur wordt bo
vendien het belang van de openbare ruimte voor het 
beeld van de wijk onvoldoende op waarde geschat. 

Toekomstwaarde: een nieuwe benadering 
Wat is er nodig om een weloverwogen vernieuwings
beleid in 20-40 wijken te kunnen voeren? Hoe zijn de 
specifieke kwaliteiten te behouden zonder tegelijker
tijd de (permanente) aanpasbaarheid van de wijken 
uit het oog te verliezen? Hoe is, met andere woorden, 
de toekomstwaarde van de wijken veilig te stellen? 
Dat waren de belangrijkste vragen die ten grondslag 
lagen aan het onderzoek Jonge Bouwkunst in de 
21ste eeuw. 
Een projectmatige aanpak is onvoldoende. Op een 
hoger schaalniveau, op het niveau van de wijk, moet 
eerst goed nagedacht worden over de samenhang 
van alle belangrijke invalshoeken. De essentie van de 
ontwikkelde, nieuwe benadering is dat verschillende 
kwaliteitsaspecten van een wijk per aspect op een 
kaart worden getekend. Door vervolgens de verschil
lende kaarten over elkaar te leggen is het mogelijk 
de kwaliteitsaspecten in een analyse tegen elkaar af 
te zetten. 
In het onderzoek ligt de nadruk op de stedenbouw
kundige analyse en op het woningmarktperspectief 
met daarin ook aandacht voor aspecten van de archi
tectuur. De benadering richt zich op vijf hoofdaspec
ten: 

1. historische ontwikkeling 
In de benadering zijn de stad en de wijk opgevat als 
het resultaat van een groeiproces. Wijken zijn zei
den vanuit één opvatting ontworpen en gebouwd. 
In de structuur van wijken en in gebouwtypen is 
dat vaak terug te vinden. De 'breukvlakken' tussen 
verschillende periodes maken iets zichtbaar van het 
ontwikkelingsproces van de stad en zijn voor de 
kwaliteit en identiteit van wijken van betekenis. 
Bovendien is begrip van de verschillende oorspron
kelijke ontwerpopvattingen behulpzaam bij het uit
eenrafelen van de stedenbouwkundige compositie 
en de hoofdelementen van de openbare ruimte. 

2. opbouw van de stedenbouwkundige compositie 
In de ruimtelijke opbouw van 20-40 wijken was de 
hiërarchie van groot belang. In de benadering gaat 
het niet alleen om het stadsbeeld, zoals in een archi
tectuurhistorische benadering, maar ook om de po
sitie van wanden en blokken in het grotere geheel 
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van de wijk en de stad. Bepaald wordt welke blok
ken en (details in) wanden essentieel zijn voor de 
stedenbouwkundige compositie en dus voor de 
ervaring en de identiteit van de wijk. 

3. hoofdelementen van de openbare ruimte 
Ook de openbare ruimte is van groot belang voor 
de kwaliteit van de 20-40 wijken. Denk maar aan 
het effect van lichte berken, donkere eiken of in het 
voorjaar bloeiende kersen. Het profiel van straten, 
hoven en pleinen weerspiegelt hun plaats in de ste
denbouwkundige structuur en hun relatie tot de 
woningen. 

4. kenmerken en de kwaliteit van de woningvoorraad 
De funderingskwaliteit, de grootte van de woningen 
en de eigendomsverhoudingen zijn in de analyse 
betrokken. Deze gegevens geven een beeld van de 
toekomstmogelijkheden van de bestaande woning
voorraad of juist de behoefte aan veranderingen 
daarin. Het zegt iets over de noodzaak woningen te 
verbouwen, aan te passen of misschien te vervangen. 

5. marktpotentieel van de wijk 
In het kader van het beleid gericht op woningdiffe
rentiatie is het tenslotte van belang na te gaan wel
ke plekken in de wijk vanuit woningmarktperspec-
tief de beste mogelijkheden bieden om duurdere Victorieplein, Stadsdeel Rivierenbuurt, architect Staal. Bouwjaar 1932 

huur- of koopwoningen te realiseren. In eerste in-
stantie is vooral gelet op randen, parken, pleinen, 
kades, extra brede straten en de aanwezige of toe-
komstige voorzieningenstructuur. Dit geeft een 
indruk van de plekken in de buurt waar vanuit de 
markt druk is te verwachten tot omzetting van 
huur in koop. 

Argumenten voor bestuurders 
De analyse van deze aspecten draagt argumenten aan 
voor bestuurders om tot genuanceerde beslissingen 
te komen over sloop-nieuwbouw of behoud-herstel 
en alle gradaties daartussen. Beslissingen waarin van
uit de stedenbouwkundige invalshoek is te conclude
ren welke blokken, welke onderdelen van blokken 
(architectuur) en welke kenmerken van de openbare 
ruimte essentieel zijn voor de kwaliteit van de wijken 
en welke minder belangrijk zijn. Vanuit het woning
marktperspectief ontstaat een beeld van de toekomst
mogelijkheden van woningen en eventuele behoefte 
aan of noodzaak voor veranderingen. In het geval 
van sloop-nieuwbouw of (ingrijpende) aanpassing 
biedt de analyse aanknopingspunten voor beeldkwa
liteitcriteria gefundeerd in een analyse op wijkniveau. 
Deze benadering is een hulpmiddel voor bestuurders 
om een langere termijnvisie op stadswijken te ontwik
kelen waar vernieuwing aan de orde is. Een helder 
referentiekader is van belang voor het investerings
perspectief en het vertrouwen in de wijken. 

Hoe verder 
De ontwikkelde benadering biedt een referentiekader 
- maar niet meer dan dat. Voor de verankering van 
een langere termijnvisie in de stadsvernieuwingsprak
tijk is ook een planologisch-juridisch kader nodig. 
Aanwijzing tot beschermd stadsgezicht zou een optie 
kunnen zijn. Daarbij gaat het om de ruimere toepas
sing van het beschermde stadsgezicht waarin naast 
bescherming tegelijkertijd ook ruimte is voor ontwik
keling. 
Hiervoor biedt de juridische planvorm van het 'globale 
eindplan' goede mogelijkheden. Dit plan bevat ener
zijds conserverende bestemmingen en bepalingen en 
anderzijds uit te werken onderdelen, met een aan 
voorwaarden gebonden uitwerkingsbevoegdheid 
voor het bestuur. 
Integraal onderdeel van dit bestemmingsplan is het 
beeldkwaliteitplan. Dit plan bevat, naast de documen
tatie en de beeldkwaliteitcriteria vanuit de hierboven 
geschetste benadering, ook de voorwaarden die geI
den bij de uitwerkingsbevoegdheid voor de ontwikke
lingslocaties. Te denken valt aan de verplichting om 
binnen de gestelde beeldkwaliteitscriteria nadere stu
dies te verrichten naar de programmatische mogelijk
heden van een locatie en de financiële consequenties. 
Het beschermde stadsgezicht biedt een aantal voor
delen. Om te beginnen haalt een aanwijzing de be
stuurlijke discussie over de toekomst van een stads
vernieuwingswijk naar voren. Dat maakt het mogelijk 
in een vroeg stadium draagvlak voor het beleid te ver
werven. Verder biedt het kader van het beschermde 
stadsgezicht mogelijkheden om de kwaliteit van de 
openbare ruimte te bewaken. En het geeft een extra 
sturingsinstrument in handen wanneer de nieuwe 

Hoek Spilbergenstraat - Willem Schoutenstraat, Stadsdeel de Baarsjes, architect Rutgers. Bouwjaar 1924 

Orteliuskade, rand Rembrandtpark, Stadsdeel de Baarsjes, architect Van Hardeveld. Bouwjaar 1939 
Foto's: Geurtsen/Bos Stadsontwerp BV 
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Speciaal voor Delftech Park ontworpen 
familie straatmeubilair. Ontwerp: ipv Delft, 
ingenieursbureau voor productvormgeving 

Informatie 

Voor de (tweede) excursie naar bedrijven
terreinen in de regio Utrecht kunnen 
bestuurders en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven van de middelgrote en kleine
re Brabantse gemeenten zich vóór 8 mei 
1999 aanmelden bij: 
Francis Witmer 
Provincie Noord-Brabant afdeling Stedelijk 
Gebied 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch 
tel. 073-6812137 
fax 073-6123610 

Voor overige informatie omtrent het excur
sieprogramma: 
Mieketrien Kemps 
Architectuur Lokaal 
tel. 020-5304000 

De Handreiking efficiënt ruimtegebruik op 
bedrijventerreinen is voor f. 25,00 exclusief 
verzendkosten is verkrijgbaar bij: 
Provinciaal Service-Centrum, 
's-Hertogenbosch 
tel. 073-6812525 

RIGa Research en Advies BV heeft onlangs 
samen met Paul van Beek Landschappen 
een studie verricht naar de ontwikkeling 
van werkmilieus als culturele opgave. De 
publicatie Paarse vlekken op de kaart is 
voor de prijs van f. 50,00 verkrijgbaar bij: 
Ria de Ruiter 
RIGa Research en Advies BV 
De Ruyterkade 139 
101/ AC Amsterdam 
tel. 020-522/111 
fax 020-6276840 

op 3 december 1998 vond in de Brabanthal
len in 's-Hertogenbosch een congres plaats 
voor bedrijfsleven, overheid en interme
diairs over Duurzame Bedrijventerreinen. 
Een verslag is aan te vragen bij: 
Ministerie van Economische Zaken 
Afdeling Informatie en Nieuwsvoorziening 
tel. 070-3798820 
fax 070-3797287 
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Brabant zet in op bedrijventerreinen 
met meer kwaliteit Mieketrien Kemps en Francis Witmer 

Voorbeeldprojecten 

Het gaat goed met de economie in Noord-Brabant. Sinds 1994 is de economische groei in de provincie 
hoger dan het landelijk gemiddelde. Brabant kan zeker gerekend worden tot het economisch 
kerngebied van Nederland. En dat is te zien ook: na het passeren van de Moerdijkbrug staat u oog in 
oog met die bedrijvigheid. Ook elders in het Brabantse land heeft de economische groei zijn sporen 
nagelaten. Die bloei biedt kansen, maar ook bedreigingen. In augustus vorig jaar heeft het provinciaal 
bestuur besloten om te onderzoeken wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn om de kwaliteit van 
bedrijventerreinen te vergroten. Er werd een actieplan uitgebracht onder de titel Ruimtelijke kwaliteit 
en efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Dit plan vormde het startsein voor een discussie over 
ruimtelijke en architectonische kwaliteit op bedrijven terreinen, en het bood het een aanzet tot het 
vergaren van ideeën voor zuinig ruimtegebruik. Het is een stille wens van de provincie dat alle acties 
die in het actieplan zijn voorgesteld zullen leiden tot bedrijventerreinen met meer belevings-, gebruiks
en toekomstwaarde in Brabant. 

Handreiking zuinig ruimtegebruik 
Bureau ARCADIS kreeg van het provinciaal bestuur de 
opdracht een Handreiking efficiënt ruimtegebruik op 
bedrijventerreinen op te stellen. Dit voorbeeldenboek 
is inmiddels gereed en werd op 11 februari jJ. door 
gedeputeerde drs. P. van Geel gepresenteerd aan 
gemeenten, bedrijfsleven en pers. Het boek biedt 
voor elke fase in de levenscyclus van een bedrijventer
rein voorbeelden om tot zuinig ruimtegebruik te 
komen. De voorbeeldprojecten zijn zo veel mogelijk 
gekozen in de provincie zelf. De Handreiking is be
doeld als een inspiratiebron voor de lagere overheden, 
inclusief de provincie zelf, en het bedrijfsleven. 

Voorbeelden in het land 
Hiernaast heeft het provinciaal bestuur Architectuur 
Lokaal gevraagd een excursieprogramma voor te be
reiden, om aan de hand van voorbeelden een discus
sie op gang te brengen over het thema ruimtelijke 
kwaliteit, en om de deelnemers te inspireren. De ge
dachtevorming rond ruimtelijke kwaliteit op bedrij
venterreinen moet gestalte krijgen door middel van 
een tweetal excursies en een afsluitend minisymposi
um. Deelnemers zullen zo een indruk krijgen van de 
nieuwste ontwikkelingen, kansrijke initiatieven en te 
benutten mogelijkheden om bedrijventerreinen duur
zaam en met ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen. 
Vooral het proces om te komen tot duurzame ruimte
lijke kwaliteit zal als een rode draad door het program
ma lopen. 
Aan de eerste excursie kunnen bestuurders en ambte
naren van de steden Eindhoven, Tilburg, Breda, 
's-Hertogenbosch, Helmond en Moerdijk, aangevuld 
met sleutelfiguren uit het bedrijfsleven en provinciale 
bestuurders en ambtenaren, deelnemen. Zij zullen 
zich tijdens een excursie naar de regio Haaglanden 
verdiepen in de problematiek van de grootschalige 
bedrijventerreinen. 
Voor de tweede excursie worden bestuurders en ver
tegenwoordigers van de middelgrote en kleinere 

gemeenten in Noord-Brabant uitgenodigd om in de 
regio rond Utrecht kennis te maken met het thema 
ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen en om 
ideeën op te doen. Deze excursie zal meer worden 
toegespitst op de lokale problematiek van middelgro
te en kleinere Brabantse gemeenten. 
Tenslotte wordt voor alle deelnemers en externe be
trokkenen een minisymposium georganiseerd, waarbij 
de ervaringen van de twee excursies worden bespro
ken en teruggekoppeld naar de situatie in Noord-Bra
bant. Tijdens dit symposium zal de aandacht opnieuw 
uitgaan naar de procesmatige aanpak en de inzet van 
instrumenten en planvormen op de bezochte bed rij
venlocaties. 

Ontwerpen aan Brabant 
Ook over de toekomst van Brabant wordt nagedacht. 
Hoe ziet Noord-Brabant er in het jaar 2050 uit, als het 
stedelijk ruimtegebruik in oppervlakte verdubbelt? 
Vier architectencombinaties kregen de opdracht om 
op basis van dit uitgangspunt een ontwerp te maken 
van het Brabant van de toekomst. Die opdracht be
perkte zich niet alleen tot het aspect 'werken', maar 
was evenzeer gericht op 'wonen' en 'recreëren'. De 
vier visies moeten de provincie helpen bij het opstel
len van het nieuwe streekplan dat rond 2002 gereed 
moet zijn. Het thema 'de historische stad' werd uitge
werkt door Rob Krier en Jos Cuijpers. Dirk Sijmons 
boog zich over 'de complete stad', Winy Maas verdiep
te zich in het onderwerp 'global city' en Annette Marx, 
Marius van den Wildenberg en Bert Dirrix hielden 
zich bezig met 'de begrensde stad'. Een eerste presen
tatie van hun ontwerpen heeft plaatsgevonden op 18 
januari jJ. De toekomstdiscussie zal de komende 
maanden verder nog gevoerd gaan worden via de 
lokale architectuurcentra in de provincie. Maak van 
deze gelegenheid gebruik! 
In samenwerking met het bureau Brabant 2050 zal 
tenslotte nog een afzonderlijk debat gewijd worden 
aan het 'werken' in de toekomst. 
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Excellente opdrachtgevers voor het voetlicht Gabriël Verheggen 

Inzendtermijn tweede ronde De Zeven Pyramides in april van start 

Twee jaar geleden werd De Zeven Pyramides, Rijksprijs voor excellent 
opdrachtgeverschap in het leven geroepen. Deze prestigieuze prijs is een 
gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW), Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij (LNV) en Verkeer en Waterstaat (VenW) en staat onder 
auspiciën van het Platform Architectuurbeleid, waarin de vier deelnemende ministeries 
zijn vertegenwoordigd. De Zeven Pyramides worden om het jaar uitgereikt aan 
excellente opdrachtgevers op de terreinen van ruimtelijke ordening, infrastructuur, 
landschapsarchitectuur, wonen, utiliteitsbouw en monumentenzorg. 

Door De Zeven Pyramides worden opdrachtgevers 
voor het voetlicht gehaald die een toonaangevende 
rol spelen bij de inrichting van Nederland en die op 
geïnspireerde en inspirerende manier blijk geven van 
voorbeeldig opdrachtgeverschap. Achterliggende ge
dachte hierbij is dat de kwaliteit van alle projecten op 
het gebied van landinrichting en bouwen in hoge 
mate bepaald wordt door de kwaliteit van de op
drachtgever. Terwijl de rol van de ontwerpende en 
uitvoerende partijen over het algemeen voor ieder
een zichtbaar is, blijft de rol van de opdrachtgever 
vaak onderbelicht. Met De Zeven pyramides wil de 
Rijksoverheid de aandacht vestigen op het belang van 
goed opdrachtgeverschap en de kwaliteit van het 
opdrachtgeverschap stimuleren. 

De Zeven Pyramides 1999-2000 
Vorig jaar april werden De Zeven Pyramides (1997-
1998) voor het eerst uitgereikt door betrokken be
windslieden tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
Den Haag. De oogst van die eerste editie waren zeven 
uitzonderlijke prijswinnaars (zie onder informatie). 
De tweede uitreiking van De Zeven Pyramides vindt 
plaats in mei 2000. De inzendtermijn voor deze ronde 
gaat deze maand, april 1999, van start. Tot half sep
tember kunnen opdrachtgevers zich aanmelden. De 
organisatie van De Zeven Pyramides stelt zich ten doel 
om de rijke oogst van de zeven winnende opdracht
gevers van de eerste ronde in de tweede ronde ten
minste te evenaren. Daarom wordt uw hulp bij de 
selectie van geschikte kandidaten ingeroepen. Vorig 
jaar is gebleken dat voor opdrachtgevers de drempel 
om zich zelf kandidaat te stellen voor een Pyramide 
vaak hoog is. Om die reden wordt in deze tweede 
editie de nadruk gelegd op de voordrachtprocedure. 
AI diegenen die vanuit hun professionele hoedanig
heid of door hun interesse een goed zicht hebben op 
landinrichting en bouwen in Nederland, wordt ver
zocht om de organisatie van De Zeven Pyramides te 
attenderen op potentiële Pyramide-kandidaten. 

Criteria 
Opdrachtgevers van projecten die zijn (of worden) 
gerealiseerd in de periode 1 januari 1998 en 31 de
cember 1999 komen voor deze editie van De Zeven 
Pyramides in aanmerking. Het gehanteerde selectie
criterium is: de kwaliteit van het opdrachtgeverschap 
dat tot de verwezenlijking van een project - of be
paalde projecten - heeft geleid. Dit betekent dat wordt 
gekeken naar het wordingsproces maar ook naar de 
kwaliteit van het (de) gerealiseerde project(en). Voor 
de Pyramides Wonen en Utiliteitsbouw wordt daar
naast speciaal gelet op het structurele kwaliteitsbe
leid van de opdrachtgever dat zich uit in meerdere 
projecten (een 'oeuvre'). 

Voordrachten en aanmeldingen 
Zowel opdrachtgevers die worden voorgedragen voor 
een Pyramide als opdrachtgevers die zich zelf kandi
daat stellen, krijgen een informatiemap toegezonden 
met het reglement, de deelnamevoorwaarden en een 
inschrijfformulier. De inzendtermijn sluit op 15 septem
ber aanstaande. Hoe eerder de voordrachten en aan
meldingen worden ontvangen, hoe sneller de kandi
daten voor een Pyramide de informatiemappen ont
vangen en een inzending kunnen voorbereiden. Voor 
aanmeldingen en (gemotiveerde) voordrachten kan 
gebruik gemaakt worden van het in deze krant van 
Architectuur Lokaal los bijgevoegde voordracht- een 
aanmeldingsformulier De Zeven Pyramides. 

Winnende Pyramide Landschapsarchitectuur 
1998, Ontwerp natuur- en landschapsplan 
Zanderij Crailo, Hilversum 

Jury en prijs 
De inzendingen voor De Zeven Pyramides worden be
oordeeld door twee jury's. Een jury beoordeelt de 
inzendingen op de gebieden Wonen, Utiliteitsbouw 
en Monumentenzorg. De andere jury beoordeelt de 
inzendingen Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en 
Landschapsarchitectuur. De zevende, zogenoemde 
'Vrije' Pyramide wordt op voordracht van de Rijks
bouwmeester toegekend. De prijs die aan De Zeven 
Pyramides is verbonden, is een kunstwerk en een tele
visiedocumentaire over het werk van de winnende 
excell ente opd rachtgevers. 

Planning 
De inzendtermijn voor De Zeven Pyramides sluit op 15 
september 1999. Eind november, begin december 
wordt bekend gemaakt wie per categorie de drie ge
nomineerde excellente opdrachtgevers zijn. In de 
maanden januari en februari 2000 bezoeken de jury's 
de genomineerden. In april volgend jaar worden de 
winnaars bekendgemaakt en in mei vindt de feestelij
ke prijsuitreiking plaats. 

Informatie 

De Zeven Pyramides 1997-1998 

Pyramide Wonen 
Woningbouwvereniging Het Oosten, Am
sterdam, voor de projecten Vespucciblokken 
en de Tagrijn, Noordwand Mercatorplein -
'de Arcade', Gebouw 'Wladiwostok' en 
Woonzorgcomplex 'Oklahoma', Amsterdam. 
Pyramide Utiliteitsbouw 
ING Vastgoed Ontwikkeling Bil, Den Haag, 
voor de projecten Waagstraat, Groningen 
en Bibliotheek Technische Universiteit, Delft. 
Pyramide Monumentenzorg 
Gemeente Hilversum, voor de restauratie
projecten Raadhuis, Aula Noorderbegraaf
plaats, Aula Begraafplaats Zuiderhof, Pomp
gemaal Laaperspark en Tribune Sportpark, 
Hilversum. 
Pyramide Ruimtelijke Ordening 
Gemeente Grave, voor het project Ontwikke
ling Binnenstad Grave - Infirmerie en Haven
straat. 
Pyramide Infrastructuur 
Gemeente Rotterdam, voor het project Eras
musbrug, Rotterdam. 
Pyramide Landschapsarchitectuur 
Goois Natuurreservaat, Hilversum voor het 
project Natuur- en landschapsplan Zanderij 
Crai/o, Hilversum. 
De Zevende, 'Vrije', Pyramide werd toege
kend aan prof. ir Tjeerd Dijkstra vanwege 
zijn uitzonderlijke verbondenheid met het 
opdrachtgeverschap. 

Alle informatie en inlichtingen over De 
Zeven pyramides, Rijksprijs voor excellent 
opdrachtgeverschap zijn te verkrijgen bij: 
Verstegen & Stigter culturele projecten 
Prinsengracht 583 
1016 HT Amsterdam 
tel. 020-6235451 
fax 020-6231474 
e-mail: verstigt@euronet.nl 
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Kwartaalbericht ontwerpwedstrijden José van Campen 

De meervoudige opdracht Vlinderbuurt in 
Rotterdam (zie vorig kwartaal bericht) is 
afgerond en heeft twee inzendingen opge
leverd: van de architectengroep (boven) en 
van Hoenders, Dekkers, Zinsmeister archi
tecten bv (onder). De uitslag wordt in april 
bekend gemaakt 

Informatie 

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

Het steunpunt 
Bij het steunpunt kan men terecht voor 
algemene informatie, ondersteuning bij de 
voorbereiding van een wedstrijd en bestel
ling van Kompas (f. 24,50 excl. verzendkos
ten). Het steunpunt is ondergebracht bij: 
Architectuur Lokaal (zie colofon). 
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Gemelde wedstrijden eerste kwartaal 1999 
Volgens Kompas: 

Stationseiland 
Meervoudige opdracht voor een ontwerpstudie naar 
de programmatische en stedenbouwkundige moge
lijkheden van het Stationseiland in Amsterdam, en de 
mogelijkheden om aan de IJ-zijde van het Centraal 
Station een levendige een aantrekkelijke situatie te 
creëren. De meervoudige opdracht wordt uitgeschre
ven door de gemeente Amsterdam en NS Vastgoed. 
Er worden drie architecten uitgenodigd. In het voor
jaar van 1999 zal naar aanleiding van de inzendingen 
en de resultaten van de beoordeling, bestuurlijke be
sluitvorming plaatsvinden. Informatie bij het Project
managementbureau gemeente Amsterdam, Eileen 
van Stam, tel. 020-6214227. 

Ontwerpwedstrijd Stijlkamer 
Open projectprijsvraag met als opgave het inrichten 
van een multifunctionele kamer in de huidige Înteri
eurtrends 'minimalisme' en 'new romance', met Aziati
sche invloeden of accenten. Uitschrijver is de Stichting 
Tong Tong. Deelname staat open voor ieder jonger dan 
30 jaar. De jury bestaat uit Ed Hinte, Caroline Hoekx, 
Claudia Mens, Pim Westerkamp en Timmie Thio. 
Uiterste inzenddatum is 17 april 1999, op 4 mei 1999 
wordt de juryuitpraak bekend gemaakt. Er is geen 
geldprijs beschikbaar. Het is de bedoeling de winnen
de inzending ter realiseren in de vorm van een stijlka
mer in het Paviljoen 'Wonen & Reizen' in het tenten
complex van de Pasar Malam Besar. Informatie bij de 
Stichting Tong Tong, Merel van Haastert, tel. 070-
3540944. 

Architectuur als avontuur 
De opgave van deze open ideeën prijsvraag is het ont
werp van een locatieonafhankelijk expositie paviljoen 
waarvan de basis wordt gevormd door de afmeting 
van een zeecontainer. Het ontwerp moet antwoord 
geven op het thema 'architectuur als avontuur'. De 
prijsvraag is uitgeschreven door de BNA Kring Zwolle 
en de Stichting Dag van de Architectuur. De uiterste 
inzenddatum is 23 april 1999. De inzendingen wor
den beoordeeld door Wytze Patijn, Hans Ruyssenaars, 
Cees Dam, Jeroen Henneman, Heero Meindersma en 
Rob Moritz. De jury maakt op 30 april 1999 zijn uit
spraak bekend. Hoofdprijs is een bezoek aan de EXPO 
2000 in Hannover plus een hotelovernachting voor 
twee personen. Vijf nominaties worden daadwerkelijk 
gebouwd. 

Informatie bij de BNA Kring Zwolle, Gert W. Koekkoek, 
tel. 0320-2400800 en op de site van de BNA: 
http://www.bna.nl 

Recht van ter Leede 
Voor deze meervoudige opdracht heeft de gemeente 
Zederik vier deelnemers uitgenodigd. De deelnemers 
is gevraagd een plan te ontwerpen voor de locatie 
Recht van ter Leede, waarbij het Landschapsplan dat 
binnen de regio ontwikkeld is, als uitgangspunt 
wordt genomen. Dit betekent dat er extra aandacht 
wordt besteed aan de betekenis van boerderijen en 
hun bijgebouwen en de mogelijkheden van herbeste
ding van agrarische bebouwing. In het verlengde van 
deze meervoudige opdracht zal in juni van dit jaar 
een symposium georganiseerd worden met als thema: 
'restaureren, functieveranderingen en nieuwebouw 
in het landelijk gebied'. Informatie bij de heer T. de 
Leeuw van de gemeente Zederik, tel. 0183-356538. 

Overige wedstrijden: 

Architectuur zonder gevels, een ondergronds 
Leidseplein 
Open ideeënprijsvraag met als opgave zowel het pro
gramma als het ontwerp voor een ondergronds Leids
eplein in Amsterdam. De prijsvraag is uitgeschreven 
door de Grafische Cultuurstichting. Deelname staat 
open voor studenten aan een Nederlandse opleiding 
op het gebied van architectuur, stedenbouw, land
schapsarchitectuur, interieurarchitectuur, industriële 
vormgeving of grafische vormgeving. De jury bestaat 
uit Art Zaaijer, Kristin Feireiss, Jaap Haan, Ton Schaap, 
Erik Wong, Hans Ibelings en Alwin Steijn. Uiterste 
Înzenddatum is 30 juni 1999. De wÎnnaar ontvangt in 
het najaar van 1999 de Studenten prijs, die beschik
baar wordt gesteld door de Vereniging Repro Neder
land en bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 
f. 10.000,00. Informatie bij de Grafische Cultuurstich
ting, tel. 020-5435675. Zie ook de website: 
http://www.grafischecultuur.nl. 

Verkoop panden Markt 13 tot en met 16 Roermond 
Open projectprijsvraag voor het opstellen van een 
schetsplan voor de herbestemming van historische 
panden vergezeld van een biedprijs. Het beoordelen 
van de ontwerpen zal anoniem plaatsvinden en 
wordt vervolgens gekoppeld aan de door de inzender 
geboden prijs. Uitschrijver is de gemeente Roermond. 
Deelname staat open voor architecten ingeschreven 
in het architectenregister. De jury bestaat uit ir P.A.M. 
Mertens, dr Van Hövell tot Westerflier, prof. ir W. van 
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Berg en twee nog te benoemen Jeden namens de 
ondernemers en namens de Stichting Ruimte. Er is 
geen prijs beschikbaar. De beslissing tot verkoop 
wordt genomen op basis van het juryrapport en de 
biedprijs. Uiterste inzenddatum 6 mei 1999, besluit
vorming september 1999. Informatie bij gemeente 
Roermond, dhr. M. Buurman, tel. 0475-359620. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Utrecht 
Twee opeenvolgende meervoudige opdrachten voor 
het maken van een schetsontwerp voor de integrale 
aanpak van circa 1 ÖO hoogwaardige openbaar ver· 
voerstations in Utrecht. Uitschrijver is het Planbureau 
GVU/Midnet in opdracht van het Opdrachtgeversbe
raad. Voor de eerste meervoudige opdracht waren 
vijf bureaus uitgenodigd om een ontwerp in te die
nen. De inzenddatum was 27 november 1998. De 
inzendingen leverden zoveel nieuwe inzichten op dat 
de opdrachtgever, na advies van de beoordelingscom
missie heeft besloten een tweede meervoudige 
opdracht uit te schrijven. Daarvoor zijn twee bureaus 
uitgenodigd. Informatie bij het Planbureau GVU/Mid
net, dhr. C.G.F. Spiekman, tel. 030-2363620. 

Eerder gemelde, nog lopende wedstrijden 
Volgens Kompas: 

Zeeland vakantieland, provincie Zeeland 
Open ideeënprijsvraag voor het ontwerp van een 
kleinschalige verblijfsrecreatiemogelijkheid die aan
trekkelijk is voor de toerist en past bij Zeeland. Uit
schrijver is de Stichting Het Zeeuwse Gezicht. De 
inzendin.gen moesten uiterlijk op 15 maart 1999 wor
den ingeleverd, de prijsuitreiking is op 21 mei 1999, 
Informatie bij Het Zeeuwse Gezicht, p/a provincie 
Zeeland, Richard van Bremen, tel. 0118·631941; 

Wederopbouw van de wijk, Leeuwarden 
Open ideeën prijsvraag met als doel het stimuleren van 
de discussie over de herstructurering van naoorlogse 
woonwijken en het genereren van concrete en inspire
rende ruimtelijke oplossingen, De opgave kent een 
stedenbouwkundige en een architectonische categorie. 
Uttschrijver is de BNA Noord in samenwerking met de 
gemeente Leeuwarden, de Woonstichting BWL 
Leeuwarden en de Inspectie Volkshuisvesting Noord. 
De sluitingsdatum voor de inzendingen was 1 maart 
1999, de prijsuitreiking vindt plaats op 19 mei 1999. 
Informatie bij BNA Noord, Wilma Jansen, Sabine Lutz, 
tel. 050-3182100 respectievelijk 050-3171400. 

Hoogveld Heerlen 
Meervoudige opdracht voor het opstellen van een 
stedenbouwkundigllandschaps-architectonisch plan 
voor een uitbreidingswijk van Heerlen~ De meervou
dige opdracht wordt verstrekt door de projectontwik
kelaars die zich verenigd hebben in het samenwer
kingsverband 'Hoogveld BV' en door de gemeente 
Heerlen. Drie stedenbouwkundige bureaus hebben 
inmiddels de opdracht aanvaard. Het college van B en 
W besluit dit voorjaar welke inzending voor de ver
volgopdracht in aanmerking komt. Informatie bij de 
gemeente Heerlen, mevr. ir I. Mulder, tel. 045-
5604272. 

De tent van de toekomst 
Internationale open ideeenprijsvraag waarbij de 
opdracht is een tentaccomodatie te ontwerpen met 
diverse innovatieve elementen, die een groot, door 
Europa rondtrekkend voorlichtingsevenement moet 
hu.isvesten. De prijsvraag wordt uitgeschreven door 
De Boer Tenten B.V. in Alkmaar, ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan. Uiterste inzenddatum was 26 
februari 1999, de prijsuitreiking is op 23 april 1999. 
Informatie bij Media Support, Maarten Schiphorst of 
Willemien Vijvers, tel. 072-5151413. 

Individueel en duurzaam, Hengelo 
Open projectprijsvraag gericht op het ontwerpen van 
een 'DuBo-cataloguswoning' met hoge architectoni
sche kwaliteit. Uitschrijver is de gemeente Hengelo. 
Er werden 92 plannen ingezonden. De tien genomi
neerde ontwerpen worden, vooruitlopend op de 
bouwstroom in de buurt Het Broek, gerealiseerd als 
voorbeeldhuizen. De ontwerpen zijn tot en met 16 
april te zien in De Gemeentewinkel van het stadhuis. 
De winnaar wordt bekend gemaakt op 28 april 1999. 
Informatie bij Raymond Frank, gemeente Hengelo, 
tel. 074-2459638, http://www.hengelo.nl. pagina 
duurzaam bouwen. 

Schatten van de gemeenten 
Archeologie op lokaal niveau 

De aandacht voor archeologische waarden neemt de 
laatste jaren toe en initiatieven op dit gebied komen 
van de grond en worden genomen door diverse par
tijen in de bouw. Ook gemeenten nemen op dit punt 
steeds meer een actieve houding in. 
In 1992 tekenden de ministers van Cultuur van de lid
staten van de Raad van Europa het Verdrag van Val
letta, ook wel het Verdrag van Malta genoemd. In dit 
verdrag zijn bepalingen opgenomen met het doel het 
archeologisch erfgoed te beschermen, Deze bepalin
gen hebben betrekking op behoud, onderzoek, docu
mentatie en financiering. Ook wordt aandacht 
besteedt aan belangenafwegingen van archeologi
sche aspecten bij planontwikkeling waar ingrepen in 
de bodem aan de orde zijn. Hiernaast wordt het van 
belang geacht archeologen te betrekken bij het plan
ningsbeleid, zodat archeologie en ruimtelijke orde
ning op elkaar worden afgestemd en er overleg 
plaatsvindt met planologen en stedenbouwkundigen. 
Op basis van het Verdrag van Valetta wordt door het 
ministerie van OCenW een wettelijke uitwerking 
voorbereid, Deze zal naar verwachting in het jaar 
2000 in werking treden. 

Bij de culturele identiteit van een gebied en haar 
bewoners gaat het niet alleen maar om de bescher
ming van bodemvondsten, maar ook om het benut
ten van archeologische vindplaatsen in de pianont
wikkeling. In de praktijk wordt archeologie echter 
vaak (te) laat in de planvorming betrokken, waardoor 
vertragingen, hoge kosten, en aantasting van archeo
logische waarden kunnen ontstaan. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, 
heeft onlangs de brochure Schatten van de gemeen
ten, vragen en antwoorden over archeologie uitge
bracht. In deze praktische uitgave wordt ingegaan op 
actuele vragen van gemeenten op het gebied van 
archeologie. 18 vragen en antwoorden over verant
woordelijkheden, regelingen, eigendom van vond
sten, archeologisch onderzoek en archeologie in plan
vorming komen aan bod, en er is een lijst met adres
sen van instanties en contactpersonen opgenomen. 

Illustratie Hans van Helden, ontleend aan 'Schatten van de gemeenten' 

Informatie 

De Nederlandse tekst van het Verdrag 
van Malta is na te lezen op het inter
net: http://www.archis.nl/htmllmonu
mentenzorglmaltalmaltateksCnlin
houd.html 

Schatten van de gemeenten, vragen en 
antwoorden over archeologie is een 
eenmalige uitgave van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 
Nassaulaan 12 
2514 JS Den Haag 
tel. 070-3738393 
fax 070-3635682 
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Informatie 

Daan Bakker 
daf architecten 
Rotterdamse Rijweg 1 
3043 BE Rotterdam 
te/.Ol0-2621706 
fax 010-4624264 
e-mail: daf@luna.nl 

Programma eerste reeks Groepsportretten: 
Vloer 10, BAl Den Bosch 4 februari tlm 19 
maart; Galerie Rondeel Deventer 25 maart 
tlm 24 mei. Lokaal ontwerp: automobiliteit 
in de historische binnenstad. 
daf+, Architectuurcentrum Aorta Utrecht 19 
maart tlm 2 mei; CAS Groningen 21 mei tlm 
2 juli. 
Lokaal ontwerp: nieuwe woonvormen in de 
Vinex. 
Lu.x, CAST Tilburg 26 maart tlm 7 mei; ZAP 
Zwolle 11 mei tlm 18 juni. Lokaal ontwerp: 
spoor- en autowegonderdoorgangen in stad. 
WEB 98, CASLA Almere 22 april tlm 28 mei; 
Wils & Co Den Haag, half juni tlm eind juli. 
Lokaal ontwerp: badplaatsen. 

Adressen van de Lokale Architectuurcentra 
zijn te vinden op pagina 28. 
De uitgaven van de vier verschillende 
Groepsportretten zijn verkrijgbaar bij: 
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AI enige tijd zoekt het Stimuleringsfonds voor Archi
tectuur naar wegen voor jonge architecten, steden
bouwkundigen en landschaparchitecten om naar 
eigen inzicht werk en opvattingen onder de aandacht 
van het publiek te brengen. Voor de nieuwe lichting 
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten is 
daartoe een Podium ingesteld als een trefpunt voor 
collegiaal contact, studie en internationale werkcon
ferenties. Voor de jonge architecten is de formule van 
Groepsportretten bedacht. 
Ruud Brouwers, directeur van het Fonds, meent dat 
jonge architecten na afronding van hun studie in een 
tussenstation verblijven. Ze hebben nog onvoldoende 
naam opgebouwd om opdrachten te verwerven. 
Gegrepen door dezelfde fascinaties werken ze intussen 
in allerlei verbanden met elkaar samen, vaak dwars 
door de bestaande structuur van gevestigde architec
tenbureaus heen. Ze weerspiegelen een 'netwerksa
menleving' in opkomst. Met de Groepsportretten moet 
deze ontwikkeling naar de oppervlakte gebracht wor-

Vloer 10 
Postbus 31006 
6503 Ca Nijmegen 
tel. 024-3554934 
fax 024-3555792 

daf+ 
Rotterdamse Rijweg 1 
3043 BE Rotterdam 
tel. 010-2621706 
fax 010-4624264 
e-mail: daf@luna.nl 

Lu.x 
Randweg 13b 
3074 BG Rotterdam 
tel. 010-4920850 
fax 010-4920850 

den. Een ander aspect is dat de jonge architecten 
veelal een onbevangen kijk op de samenleving hebben 
en daarom onmisbaar zijn voor alle bouwopgaven die 
zich aftekenen. De komende jaren gaat in Nederland 
onverminderd veel gebouwd worden, niet alleen 
woningen maar vooral ook gebouwen voor bedrijven 
en talloze instellingen. Dat moet met elan gebeuren. 
De vaardigheden en opvattingen van een nieuwe 
generatie ontwerpers zijn hiervoor onmisbaar. 
De formaties jonge architecten krijgen niet alleen de 
gelegenheid om, per portret, reeds gemaakt werk te 
tonen, maar zij worden ook voor een opgave gesteld. 
In samenspraak met de lokale architectuurcentra, 
waar de portretten getoond worden, vindt de keuze 
van deze opgave plaats. Zo kreeg de formatie LU.x, 
die met een portret neerstrijkt in Tilburg en Zwolle, 
het probleem van de 'spoor- en autowegonderdoor
gangen in de stad' voorgelegd, een onderwerp dat 
speelt in deze steden. Bij elk groepsportret zal een 
publicatie verschijnen. 

WEB 98 
Leidsestraat 8-10 
1017 PA Amsterdam 
tef. 020-6263244 
fax 020-6237002 



Romeinen in de Landschapsstad Frank Evers 

Ontwerpseminar over archeologie en cultuurhistorie 

Op 19 en 20 mei 1999 organiseert de Werkgroep Landschap van het Nederlands Instituut voor 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) haar vijfde ontwerpseminar. De werkgroep heeft 
inmiddels een kleine traditie opgebouwd. Deze keer staan archeologische en cultuurhistorische 
waarden centraal in de ontwerpopgave. De directe aanleiding is een uitnodiging van de Rijksdienst 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) aan het NIROV. Op initiatief van de ROB is eind vorig jaar 
de publicatie Ruimtelijk ontwerpen en archeologie verschenen. Doel van de ROB is om er voor te 
zorgen dat de resultaten van archeologisch onderzoek vroegtijdig bij plan- en ontwerpprocessen 
worden betrokken. 

Ruimtelijk ontwerpen 

Het ontwerpseminar vindt plaats op een moment dat 
de aandacht voor cultuurhistorie en archeologie flink 
groeiende is. Zo hebben verschillende departementen 
de afgelopen jaren initiatieven genomen om de aan
dacht voor cultuurhistorie in rijksbeleid te vergroten. 
Het project Belvedere is daar een voorbeeld van. In de 
Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening, die eind 
dit jaar moet verschijnen, zal waarschijnlijk voor het 
eerst een hoofdstuk opgenomen worden over cultuur
historie. Als opmaat voor deze nota is de De Ruimte 
van Nederland (voorheen de Houtskoolschets) versche
nen. In deze zogenaamde 'startnota' wordt het belang 
van cultuurhistorie onderstreept, maar nog nauwelijks 
ingevuld tussen alle begripsverwarring rond netwerk
steden, corridors en nieuwe typologieën voor het lan
delijk gebied. Welke plek cultuurhistorie in het natio
naal ruimtelijke beleid gaat krijgen is dan ook nog 
onduidelijk. 

Zendeling 
De publicatie Ruimtelijk ontwerpen en archeologie van 
de ROB lijkt in de eerste plaats een wijziging in een 
communicatiestrategie in te luiden. Net als vele andere 
beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij plan- en 
ontwerpprocessen lijkt ook de archeoloog zich vaak 
onbegrepen te voelen; pas veel te laat zou de kennis 
van de archeoloog in het planproces betrokken wor
den. Na decennia als een soort zendeling het belang 
van de archeologie rondgebazuind te hebben, pro
beert de ROB nu met ontwerpbegrippen architecten, 
stedenbouwers en landschapsarchitecten te bereiken. 
De ROB liet daarvoor twee bureaus nagaan op welke 
wijze de in de bodem verborgen historie inspiratie 
voor nieuwe plannen kunnen vormen. 
DS landschapsarchitecten ontrafelt de karakteristieken 
van het landschap aan de hand van thema's en komt 
met verschillende themakaarten die aangeven waar 
onder andere wegen, spoorlijnen, watersystemen, 
hoogspanningsleidingen, dijken, maar ook archeolo
gische vindplaatsen liggen. Of dit werken met thema
kaarten ontwerpers iets nieuws te bieden heeft, is de 
vraag. Eerder lijkt het of aan archeologen uitgelegd 
wordt hoe een ontwerpproces in de praktijk kan ver
lopen. 
Adviesbureau Cuijpers zocht meer naar technieken en 
benoemde uiteindelijk zes strategieën voor de omgang 
met historische waarden in bodem en landschap: re
construeren, transformeren, juxtaponeren, ensceneren, 
citeren en accentueren. Deze strategieën hebben een 
opvallende overeenkomst met de vijf ontwerpstrate
gieën die de Werkgroep landschap van het NIROV 
benoemde in het project Genius Loci; het landschap 
als basis voor ruimtelijke kwaliteit in nieuwe woonge
bieden: conserveren, integreren, abstraheren, trans
formeren en metamorfoseren. In dat project is in een 
aantal woonwijken vanaf de jaren '60 nagegaan op 
welke rol het landschap bij grootschalige verstedelij
kingsopgaven heeft gespeeld. 

Het is niet de eerste keer dat de Werkgroep landschap 
met een ontwerpseminar thema's op de ruimtelijke 
agenda wil zetten, die van belang zijn bij toekomstige 
grootschalige inrichtingsopgaven die het landschap 
wezenlijk beïnvloeden. Het thema 'natuurontwikke
ling en verstedelijking' leidde tot de publicatie Een 
eland in de tuin; de hogesnelheidslijn werd onder de 
titel Linea Recta aangepakt en het eerdergenoemde 
Genius loci leidde begin dit jaar tot de publicatie De 
Landschapsstad. 

De omliggende regio 
De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
leek, toen zij het NIROV benaderde, in eerste instantie 
vooral geïnteresseerd in grootschalige verstedelijkings
opgaven à la VIN EX. Zoek een plek, geef aan hoeveel 
huizen er komen en probeer daarin de belangrijkste 
archeologische en cultuurhistorische waarden in een 
stedenbouwkundig ontwerp op innovatieve wijze te 
integreren. Het koste enige moeite om de ROB te 
overtuigen van het feit dat het bodemprofiel op een 
bepaalde plek relaties heeft met de omliggende regio 
en daarom een analyse van die grotere omgeving voor 
een exercitie in een ontwerpseminar onontbeerlijk is. 
Het zal in de opgave van het ontwerpseminar dan ook 
niet alleen gaan om een verstedelijkingsopgave. De 
ontwerpteams zullen op 19 en 20 mei werken aan op
gaven op verschillende schaalniveaus. Eén groep wordt 
uitgenodigd om na te gaan hoe archeologische en 
cultuurhistorische waarden richtinggevend kunnen 
zijn bij nationale ruimtelijke strategieën voor onder 
andere verstedelijking en infrastructuur. Daarnaast 
zullen een aantal groepen werken aan een regionale 
opdracht. Een opgave zal liggen in een gebied met 
een sterke verstedelijkingsdruk: de Gelderse Vallei bij 
Veenendaal, Ede en Wageningen. Een andere opgave 
zal geformuleerd worden in Noord-Groningen tussen 
Hoogezand en Delfzijl, een gebied dat meer sluipen
derwijs aan grote veranderingen onderhevig is. 
Voor het ontwerpseminar zullen verschillende ontwer
pers, met diverse beroepsachtergronden, uitgenodigd 
worden in multidisciplinaire teams aan de verschillen
de opgaven te werken. Eric luiten, het nieuwe hoofd 
van de afdeling landschapsarchitectuur van de Acade
mie van Bouwkunst Amsterdam zal het seminar leiden. 
Deelnemers zullen tussentijds door verschillende spre
kers in intermezzo's geprikkeld worden. De resultaten 
van het seminar vormen een onderdeel van een studie
middag op 10 juni aanstaande in Almere waar ook 
planners en bestuurders uitgenodigd worden. Daar
naast zal er bij het blad Stedebouw & Ruimtelijke 
Ordening en Blauwe Kamer/Profiel een speciale bijlage 
verschenen met een verslag van zowelontwerpseminar 
als studiemiddag. 
De Werkgroep landschap hoopt met deze drieslag 
een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het 
actuele debat over archeologische waarden en ruimte
lijke ontwikkelingen. 

en 
Archeologie 

Informatie 

De Landschapsstad. Het landschap als basis 
voor ruimtelijke kwaliteit in woongebieden. 
Leo Pols en Bemo Strootman, Uitgeverij 
Thoth tel. 035-6944144, ISBN 90-6868-209-1, 
f. 39,50. 

Ruimtelijk ontwerpen en archeologie, Rijks
dienst voor het Oudheidkundig Bodemon
derzoek ROB (Ministerie OCenW) en Rijks
planologische Dienst (Ministerie VROM), 
Sdu Uitgeverij, ISBN 90-12-08673-6. 

Het vijfde ontwerpseminar van de Werk
groep Landschap van het NIROV over 
archeologie en cultuurhistorie vindt plaats 
op 19 en 20 mei; de studiemiddag op 10 
juni. Voor informatie: 
Frank Evers, Anke Wellecomme 
NIROV 
Postbus 30833 
2500 GV Den Haag 
tel. 070-3028436 
fax 070-3617422 
e-mail: evers@nirov.nl 
http://www.nirov.nf!landschap 
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Adressen Lokale Architectuurcentra 

ALKMAAR, AIA 
LodyTrap 
Kooltuin 8 
1811 MG Alkmaar 
tel. 072-51 16421 
fax 072-5126228 

ALMERE, CA5LA 
Jaapjan Berg, Barbara Nieuwkoop 
Markt 110 
1354 BA Almere 
tel. 036-5386842 
fax 036-5386164 
e-mail: CA5LA@xs4all.nl 

AMERSFOORT, Architectuurcafé 
Gerda Brethouwer 
De Zonnehof 81 CMK 
3800 AR Amersfoort 
tel. 033-4633034 
fax 033-4652691 
e·mail: zonnehof@worldonline.nl 

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

APELDOORN, Het Bouwhuis 
Ronaid Reitsma, Fleur Noordam 
Nieuwstraat 377 
7311 BR Apeldoorn 
tel. 055-5222475 
fax 055-5787756 

ARNHEM, Architectuurcafé Arnhem 
Sandra Schuit, Odette Ex 
De la Reystraat 15 
6B14 AD Arnhem 
tel. 026-4457180 
fax 026-4459859 
e·mail:zijaanzicht@diva.nl 

BREDA, GEBOUW F i,o. 
Jan Willem Christiaansen 
Gemeente Breda 

~ME, afdWAM 
. .l'rInsenlaan 10 
. ti Breda 

tel, 076-~942 
fax 116-12t32~ 

DELFT, Toren van OudlOelft Design 
Ton Voets, Martine Muller 
Van Leeuwenhoeksingel 69 
2611 AE Delft 
tel: 015-214394; 
fax n11:_')1aU.::IA2 

van den WIkIenberg, Barbar. 
Meuwfcoep 
Zuid Willemsvaart 117 
S211 SE Den Bosch 
tel. 073-6141889 
fax 073-6123490 

DEN HAAG, Wils. Co 
Roos Knoester. Jessica Hlnrlchs 
St. Jacobstraat 129 
2512 AN Den Haag 
tel. 070-3625948 
fax 070-3561895 

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

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

EDE, Gemeente 
Ed van Gent 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
tel. 0318-680 
fax 0318-680 

EINDHOVEN, ACE 
Mariëtte va,, $tralen 
Emmasingel·ao 
Postbus soa.r 
5601 KB Eilldhoven 
tel. 040.~ 136 
fax 04().~137 
http://WWW.ooo.nlIarchitactuur.centrum 

ENSCHEDEIHENG~, 
Architectuurcentrum TWente 
Peter van Roosmalen 
Oude Markt 26 
7511 GB Enschede 
tel. 053-4300999 
fax 053-4312490 

GRONINGEN, CAS 
Anke Kroeze 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050-3678012 
fax 050-367B394 

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

HEERLEN, Vitruvianum 
Volmar Delheij , Lidwien Schiphorst 
Gemeente Heerlen 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045-5604404 
fax 045-5604579 
e·mail: vitruv@heerlen.nl 

HELMOND, Architectuurcafé 
Herman Mens 
Gemeente Helmond, afd. RO 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
tel. 0492-587622 
fax 0492-587399 
e·mail: architectuurcafe@tref.nl 
http://www.tref.nl/helmond/architectuur· 
cafe 

HILVERSUM, Dudok Centrum 
Helene Wüst 
Dudokpark 1 
1217 JE Hilversum 
tel. 035-6292262 
fax 035-6292457 

HOORN, Architectuurcentrum Hoorn 
Marieke Hillen 
Centrale bibliotheek 
Wisselstraat 8 
1621 CT Hoorn 
tel. 0229-~1944 1 
fax 0229-238424 
e·mail : arch ihoorn@hotmai l. com 

KENNEMERLAND, Gebouw & Omgeving 
Veren iging Haerlem 
Nanette van Goor 
Postbus 1105 
2001 BC Haarlem 
tel. 023-535422 

lEEtlNARDEN, De Bouwkunst! 
FIMs Architectuur Centrum 

.uke Tuinstra 
rote Kerkstraat 22a 

9811 CE Leeuwarden 
tel. 058-2131501 
fax 058-2127871 

MAASTRICHT. Topos 
Nlek Bisscheroux 
Hertogslfigel 68 
6214 MoM.astricht 
tel.043-nlB705 
fax OO-3ft4707 

MIDDELBURG, OHA 
Don Monfils 
Molstraat 2 
4331 SM Middelburg 
tel. 0118-624763 
fax 0118-63 5187 
e·mail: 101731.1236@compuserve.com 

NAGELE, Museum Negele 
Anneke Keur .-
Zuidwesterringweg 15 
8308 PC Nagele 
tel. 0527-652579 
fax 0527-652331 

NIJMEGEN, AIdIitectuurcentrum Nijmegen 
Susan van Leeuwen 
Kannenmarkt 6 
6511 KC Nijmegen 
tei. 024-3244382 
p/a tei. 024-3608971 

ROTTERDAM, RKS 
Postbus 2800 
3000 CV Rotterdam 
tel. 010-4141666 
fax 010-4135195 
e·mail: rks@rks.nl 
http://www.rks.nl 

RIJNLAND, RAP 
Hans Bik, Michel de Bakker 
RiJnsburgerweg 157 
PS4 BN Leiden 
teI,071-5177311 
fax 071-5176021 

TILBURG, CAST 
Cat ja Edens 
Dunantstraat 1 
5017 KC TIlburg 
tel. 013-5841012 
fax 013-5841020 
e·mail : postbus@cast.demon.nl 

UTRECHT. Aorta 
Birgitte de Maar 
Achter de Dom 14 
3512 JP Utrecht 
tel. 030-2321686 
fax 030-2321390 
e·mail : aortaOknoware.nl 
http://www.utopia.knowalil\jJjusers/aorta 

ZEELAND, Het Zeeuwse Gezicht 
Berit Sens 
Postbus 41 
4330 AA Middelburg 
tel. 0118-631416 
fax 0118-627839 
e-mai l: 101731.1236@compuserv.com 

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

Coördinatie OLA 
Architectuur Lokaal 
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