


Landschap e buitengebied 
De zomer heeft dit jaar lang geduurd en de kranten namen in de 

komkommertijd volop de ruimte om eens uitgebreid in te gaan op 

de vakantiebestedingen. Vooral opvallend, zo kwam naar voren, 

was dat mensen met midden- en hogere inkomens er steeds meer 

voor kozen om geen luxe-vakanties meer te houden, maar om 'af te 

zien'. Uitdagingen en inspanningen geen berg te hoog, geen woes

tijn te droog. De risico's werden genomen in dure, verantwoorde 

kleding en met professionele uitrustingen. 

Maar recreatie is slechts één van de functies. Het landschap staat 

onder druk van de verstedelijking, de behoefte aan woningen en 

bedrijven, infrastructuur. En er moeten afwegingen worden 

gemaakt in het kader van de natuurontwikkeling en het land

bouwbeleid. Het landschap is een van de belangrijkste pijlers in de 

ruimtelijke ordening geworden en door de vele belangen die 

ermee gemoeid zijn, zijn er ook vele partijen bij betrokken. Niet 

alleen door overheden, maar ook door ondernemers, belangen

verenigingen en particulieren wordt een verantwoordelijkheid 

voor het landschap gevoeld. Zo stapten in Noord-Holland vele 

boeren over op een ecologische bedrijfsvoering met productie 

voor de regio, met als neveneffect dat transport van landbouw

producten zal afnemen. 'Een nieuwe manier van landbouw?', 

vroeg de interviewer van Van Gewest tot Gewest aan één van 

hen. 'Welnee', zei de boer, 'de ouderwetse, de natuurlijke, die van 

het vakmanschap'. 

In deze krant onder meer aandacht voor particuliere opvattingen, 

zoals die van belangenverenigingen in de Drentse dorpen over 

landschappelijk bouwen en die van de Waddenvereniging op de 

kustontwikkeling. Maar ook voor de visie van professioneel betrok

kenen, zoals die van de Raad voor het Landelijk Gebied op de 

beleidsontwikkeling in het geheel, en die van ontwikkelaars op de 

betekenis van de vervoersknooppunten voor het landschap. Mari

nus Kooiman ervaart in het IJsselland, met oude en nieuwe onder

delen, een grotere ecologische verscheidenheid dan een paar jaar 

geleden. Landschap wordt beleefd. 
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Welstand in verandering 
Op het gebied van welstand doen zich belangrijke ontwikke

lingen voor. Op 26 november organiseert de Federatie Wel

stand samen met het NIROV en de VNG hierover het congres 

Welstand in verandering. Carry van Weert (Federatie Wel

stand). 

Landschapsbeleving 
Landschap is in, constateert Marinus Kooiman (Beek en Kooi

man Cultuurhistorie). Op één internetzoekmachine zijn al 

7600 links te vinden. Ligt in de economisering van de maat

schappij een bedreiging voor het landschap of worden er 

door het kapitaal ook kansen gegenereerd? 
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Sluimerende silhouetten 
Burgemeester Abbring (gemeente Graafstroom) over het slui

merende verdwijnen van karakteristieke stads- en dorpssil

houetten, dat onderwerp van gesprek was op een congres 

aan het begin van de zomer. 150 bestuurders, bewoners en 

ontwerpers bogen zich in het dorpshuis van Leerbroek over 

de vraag hoe er bij bouwactiviteiten rekening kan worden 

gehouden met streekgebonden ruimtelijke en cultuurhistori

sche aspecten . Ook het streekgebonden welstandstoezicht 

kwam aan de orde. 

Landschappelijk bouwen in Drenthe 
In de verstedelijking van het Drentse platteland is de gedach

te over buitendorpen als vestigingsinstrument alweer achter

haald. Op initiatief van de 130 dorpsbelangenorganisaties 

(84% van de Drentse dorpen) is het landschappelijk bouwen 

geïntroduceerd . Gerard Wezenberg (Vereniging Brede Over

leggroep Kleine Dorpen in Drenthe) licht de mentaliteitsver

andering, de successen en de nieuwe vragen toe. De toewij

zingscriteria voor bouwkavels moeten nog zo geregeld wor

den, dat speculatie wordt voorkomen . 

12 Herinrichting militaire oefenterreinen 
Het effect van de val van de Berlijnse muur strekt ver: het had 

onder meer gevolgen voor de inrichting van militaire oefen

terreinen in Nederland. De veranderingen in het defensiebe

leid, gecombineerd met de opname van het gebied in de Eco

logische Hoofdstructuur boden de mogelijkheid natuurwaar

den op te nemen in de nieuwe inrichtingsplannen. Ron de 

Bruijn en Jaap Riemens (Ministerie van Defensie, DGW&T) . 

13 Geleid door kwaliteit 
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseerde over de ruimte

lijke ordening in het landelijk gebied en de Vijfde Nota Ruim

telijke Ordening. Behoud en versterk ing van kwaliteit in het 

landelijk gebied staan daarbij voorop. Frankjan van der Valk 

(Raad voor het Landelijk Gebied) . f~1- ''''~-:'' .~. ~",,,,~,_.,, 
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15 De andere kant van het wad 
Kritische beschouwing van de nota Kust op Koers door Anky 

Woudstra (Actiecoördinator Waddenvereniging): door onvol

ledigheid wordt de mogelijke betekenis van deze nota voor 

andere beleidsnota's bij voorbaat teniet gedaan. 

17 Knooppunten tussen station en ste
denbouw 
Frank Stroeken (Holland Railconsult) over de rol van openbaar 

vervoer knooppunten in de steden en de sociale en culturele 

betekenis daarvan voor zowel stad, regio en de samen leving 

als geheel. 

20 Landlust 
Ter afsluiting van een reeks excursies naar het Noord-Holland

se platteland organiseerde De Balie De Hollandse Landdag 

met het platteland als onderwerp. In het spel Landlust is de 

ruimtelijke ontwikkeling rondom Amsterdam tot Monopoly

achtige eenvoud teruggebracht. Noël van Dooren (land

schapsarchitect). 
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22 Ontwerpwedstrijden in Nederland 
Overzicht van de ontwerpwedstrijden, derde kwartaal. 

José van Campen (Architectuur Lokaal) . 

23 Bouwpastoor en VINEX 
Ingezonden reactie van wethouder De Vreede (gemeente 

Grave) op het artikel van wethouder Jonkman, gemeente 

Amersfoort, De gemeente als bouwpastoor (krant 24) 
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Welstand in verandering 
Congres op 26 november 1999 Carry van Weert 

Op vrijdag 26 november organiseren de Federatie Welstand, het 
NIROVen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het congres 
Welstand in verandering. Dit congres is bedoeld voor onder meer 
(gemeentelijke) bestuurders, (beleids)ambtenaren betrokken bij de 
welstandsadvisering, leden van welstandscommissies, architecten, 
stedenbouwkundigen, planologen. 

Informatie 

Federatie Welstand 
Carry van Weert 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
tel. 026-4421742 
fax 026-4429404 
e-mail: fw@fw.nl 

Op het gebied van de welstandsadvisering doen zich 
belangrijke ontwikkelingen voor. Eén daarvan is de 
voorgenomen wijziging van de Woningwet, die naar 
verwachting in 2001 geëffectueerd wordt. Ook zijn er 
aanbevelingen gedaan voor mogelijkheden tot verbe
tering van de doelmatigheid en de inzichtelijkheid 
van de welstandsadvisering in het onderzoeksrapport 
Welstand op een nieuwe leest, dat Architectuur 
Lokaal schreef in opdracht van de rijksbouwmeester. 
Het congres beoogt de betrokkenen te informeren 
over deze ontwikkelingen. Daarnaast vormt het con
gres de start van een traject om te komen tot een 
praktische handreiking voor gemeenten bij het uit
werken van gemeentelijk welstandsbeleid. De Federa
tie Welstand en de VNG bieden staatssecretaris 
Remkes van VROM tijdens het congres hiervoor een 
eerste opzet aan. Tijdens het congres zullen een aan
tal visies op en ervaringen met gemeentelijk wel
standsbeleid worden uitgewisseld. Deze worden ver
werkt in de publicatie die de Federatie Welstand en 
de VNG later zullen uitbrengen. 
Als de Woningwet wordt gewijzigd zoals voorgesteld, 
zal dit voor de welstandszorg belangrijke consequen
ties hebben. De voorstellen voor de wetswijziging 
gaan voor de gemeenten in de richting van 'geen 
welstandsbeleid, geen welstandstoetsing'. Andere 
onderdelen van het wetsvoorstel betreffen de 
afschaffing van de meldingsplicht en de verruiming 
van het vergunningvrij bouwen. Ook de verplichte 
openbaarheid van de welstandsvergadering komt aan 
de orde in de voorgestelde wetswijziging. Bij het 
schrijven van dit artikel is het nog niet duidelijk in 
hoeverre de wetsvoorstellen zullen doorgaan; op 26 
november zal de bespreking van de voorstellen in de 
Tweede Kamer echter in volle gang zijn. Op het con
gres zullen vertegenwoordigers van de rijksoverheid, 
de lokale overheid en diverse organisaties ingaan op 
de ontwikkelingen in de wetgeving en de welstands
zorg. 
Het congres Welstand in verandering gaat vooral over 

Het congresW~lstandin verandering vindt plaats op 26 novembèr 1999, van 10.00 
tot 14.00 uUr in het Educatorium op de U.ithof, Utrecht. Dagvoorzittèr is R.G,J. Baf"\~ 
dell, burgemeester van Alkmaar. 

Programma 

09.30 - 10.00 
10.00 - 10.10 
10.10 - 10.25 
10.25 - 10.45 

10.45 - 11.05 
11.05-11.25 
11.30 - 11.45 

11.45 12.00 

12.00 -12.15 
12.15· 12.30 

12.30-12.45 
13.00 - 14.00 
14.00 - 16.00 

Ontvangst 
Opening R.l.G. Bandel/, voorzitter Federatie Welstanl:i, mede namens VNG en NJROV 
Staatssecretaris J. IN. Remkes 
ir. A. 71mmermans, directeur HOs en Riem, over de voorgenomen wetswijzigingen en wel
standsbelefd 
prof. Ir. IN. Patijn, rijksbouwmeester over 'Welstand op el1ln nieuwe leest' 
Pauze 
ir. P. van der Grinten, hoofd Bouw- en Woningtoezicht, gemeente Breda over (het maken 
van) welstandsbeleid in de gemeente Breda 
Fr. Th. AsseJbergs, voorzitter welstandscommissie Den Haag, over (het maken van) we/stands
beleid in de gemeente Den Haag 
mt: D. van der Veel; directeur Bond van Nederlandse Architecten, reactie namens de BNA 
mr. A.H. Brouwer, burgemeester van de gemeente Utrecht over het welstandbeleid in 
Utrecht 
Optreden Driek van Wissen 
Lunch 
Excursies in en om Utrecht 

Aanmelding deelname: 
VNG Congres- en Studiecentrum 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 
tel. 070-3738459 of 3738469 
fax 070-3738743 
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welstandsbeleid. Beleid verschaft het nodige kader 
voor de toetsing en voor de helderheid voor burgers. 
Veel gemeenten hebben allang ingezien dat expliciet 
welstandsbeleid een belangrijke voorwaarde is om 
het instrument welstand efficiënt te gebruiken. Tij
dens het congres laten de gemeente Den Haag en de 
gemeente Breda zien hoe welstandsbeleid in verschil
lende vormen mogelijk en effectief is. 
Welstandsbeleid met gebiedsgerichte beoordelings
criteria, door gemeenten tot stand gebracht, vormt 
één van de aanbevelingen in het rapport Welstand op 
een nieuwe leest. Dit rapport is de neerslag van een 
onderzoek dat rijksbouwmeester Wytze Patijn door 
Architectuur Lokaal heeft laten uitvoeren naar meer 
toetsbare vormen van welstandstoezicht. Patijn 
bespreekt tijdens het congres de mogelijkheden en 
de aanbevelingen die uit het rapport naar voren 
komen om het welstandstoezicht verder te verbete
ren. 
Binnen de randvoorwaarden die de overheid geeft 
voor het ontstaan en instandhouden van ruimtelijke 
kwaliteit heeft ook de ontwerpende discipline een 
belangrijke verantwoordelijkheid. De directeur van 
de Bond van Nederlandse Architecten, Dirk van der 
Veer, zal ingaan op de actieve rol die de architect 
speelt als ontwerper of lid van de welstandscommissie 
in het proces van de ruimtelijke kwaliteitszorg. Daar
naast zal hij de visie van de BNA op de ontwikkelin
gen in de welstandszorg uiteenzetten. 

Educatorium, Universiteit van Utrecht, OMA. 
Foto's: Hans Werlemann, Hectic Pictures, Rotterdam 
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Landschap is alles 
Landschap is in. De onlangs verschenen Startnota Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, De 
ruimte van Nederland en de Nota 8elvedere (zie Architectuur Lokaal 24) beklemtonen de 
waarde van het Nederlandse landschap. Elke zichzelf respecterende gemeente heeft een Land
schapsbeleidsplan en de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin - en Landschapsarchitectuur) 
heeft het initiatief genomen voor een Nationale Landschapsdag. Voortaan is het elke 17de 
juni feest. Het landschap, zo beklemtoont een aanwassende stroom papier, is een rijke bron 
van inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen, een schatkamer van ons collectieve geheugen en 
een verzameling unieke kansen voor een blijvend mooi, ecologisch en economisch duurzaam 
Nederland. Ook Internet laat de populariteit van het landschap zien. De Nederlandse zoekma
chine J1se gaf op zaterdag 24 juli op de zoekopdracht 'landschap' 7607 links. Dat is weliswaar 
aanzienlijk minder dan op 'voetbal' (12816), 'sex' (25514) of 'auto' (46115), maar toch heel wat. 

Marinus Kooiman 







Sluimerende Silhouetten 
Cultuurhistorie, functieverandering en nieuwbouw in de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 

G. IN. Abbring 

'Sluimerende silhouetten' staan nauwelijks beschreven, worden niet actief beschermd en 
veranderen bijna ongemerkt. Een agrarisch bedrijf moet uitbreiden, een winkel heeft geen 
draagvlak meer en krijgt een andere functie, een oude boomgaard verdwijnt, een boeren ... 
schuur raakt in verval wordt vervangen door een paar nieuwe woningen ... Totdat men ineens 
spijtig constateert rJat het kenmerkende dorpssilhouet is verdwenen. Op donderdag 1 juli 
1999 vond in Dorpshuis De Schakel te Leerbroek het symposium Sluimerende SilhQuetten 
plaats, in opdracht van de provinCie Zuid-Holland georganiseerd door Architectuur Lokaal. Cir
ca 150 mensen, bewoners, bestuurders, leden van welstandscommissies en vele anderen, 
bogen zjch over de vraag hoe er bij bouwactiviteiten rekening kan worden gehouden met de 
streekgebonden ruimtelijke en architectonische aspecten. Burgemeester Abbring, vice-voorzit· 
ter van het gebiedsgebonden project AlblasserwaardNijfheerenlanden en tevens voorzitter 
van de Stichting Uitvoering Landschapsplan A+v,ging in zijn slotrede in op de betekenis van 
streekgebonden welstandstoezicht. 

Uitbreiding van Groot Amm~rs, 
gezien vanuit de Ammersche Boezem 

Nieuwbouw in de Alblasserwilard 

Foto's: Stevliln Slabbers, Bosch Slabbers 
TuÎn- en Landschapsarchitecten, Den Haag 

Informatie 

Het symposium Sluimef!!nde silhouetten 
was een initiatief val') de PrQvincie Zuid-HrJ/
land in samenwerkingmet de gemeente 
Zederik, de Stichting Boerderij en Erf, de 
Stichting Dorp Stàd& Land,Bèek&K,Qof. 
man Cultuur/Jistorie, BO.5Ch en Slabbers tuin
en landschàpsarchitèctèn en Helj{igersHeu
zjnkveld architècts associates. Het symposi
um werd georganiseerddoor Architectuur 
Lokaal, Een verslag van het symppsium kan 
worden opgevraagd bij; 
E. Schimmel 
Bureau Cultuur Provincie Zuid-Holfarid 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
tel,070-4417535 

Informatie over het Landschapsplan en de 
activiteiten van de Gebiedscommissie 
AlblasserwaardlVijfheerenlanden: 
J. Cerfontaine 
Gebiedscommissie AlblasserwaardMjfhee
renlanden . 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
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Slufmerendesilbouetten het thema. van deze middag 
verwijst niet direct op het sluimeren van de i1o~pssil
houettefl,. maar hoe.al sluimel"endde. dorpssilh~uet
ten kU.nnen verdvyijnen. Dat gebeurt zelden plotse
ling, .zoals bijvoorbeeld bij de bra.ndin Ottoland i" 
1~86, maar meestal stukjebijbeetjte, 
hlierwordt e~n oUd daggelderSI/\{0rtink)eafgebrQKen 
ompla,î;lt$ te maken voor eenroyale~Îgentîjdse WQ
nlng, dî;l<:)rverdwijnteen boerderij .om vervangeIl te 
wordepdoor een bedrijfspand. En wanneerdever~ 
vangendepouwl/\{ordt uitgevoerd in .een stijl.passend 
bijdeomg\2vinÇ/valt.hetme\2stal.nÎetzoopen penje 
snel vergeten water vro\2gerstond. 
Anders wordt het wanneer op de plaats van de oor~ 
spronkelijkebebouwinge~n protserige moderne villa 
v~rschijnt in een bouwstijl die beter past in een Bel
gis~hewijk van Nederlandse fiscale vluchtelingen, 
dan .in.hetfraaie landschap van de Alblasserwaard of 
de Vijfheerenlanden. Soms zijn ambitieuze gemeen
tebestuurders zo onder de indruk van het feit dat een 
bedrijffors wil uitbreiden of zich zelfs nieuw wil ves
tigen in hOn gemeente, dat men weinig of geen aan
dacht besteedt aan de verschijningsvorm van het 
pand .of de consequenties voor de toekomst. In hun 
enthousiasme geven bestuurders, soms zelfs tegen de 
êldviezen van welstand in, graag zo snel mogelijk een 
bpuwvergunning met als beloning een uitnodiging 
voor het slaan van de eerste paal en een leuk plaatje 
in de regionale pers. 

Landschapsplan 
Dit gaat lang goed,omdat gelukkig niet alle nieuwe 
pandel;\ lelijk zijn en niet zouden passen in het land
schap en omdat het veelal gebeurt binnen de grotere 
oppervlakte van de Alblasserwaard en de Vijfheeren
landen en men het als incidenten ervaart. 
Totdat.ereen Landschapsplan wordt gemaakt en 
streekbewonersonder de bezielende leiding van een 
deskundig landschapsarchitect en .andere deskundi
gen eens kritisch naar het ge.bied gaan kijken. 
Nietalleen naar wat er zo allemaal aan cultuurhis
torische waarden zijn in dit gebied, ~aar ook wat er 
voorheen was, wat er inmiddels is verdwenen en wat 
dit. betekent voor de toekomst.lJit de hoge opko.mst 
op hetsymposium blijkt weer dat steeds meer inwo
ners van. dit gebied; maar ook anderen, vinden dat er 
op k.orte termijn iets moet gebeürenomdat anders in 
een versneld tempo steeds meer zal verdwijnen. Want 
ondanks dat er eeT) convenant is óndertekend, en 
ondanks dat op basis daarvan een goed en duidelijk 
Landschapsplan is opgesteld wat door bijna alle 
gemeenteraden unaniem is aanvaard, is er in de prak" 
tijk van alledag nog weinig van te merken. 
Met name de in het Landschapsplan oncter artikel 6.5 
genoemde zaken betreffende hetwelstandbele.id zit
ten bij de verantwoordelijke bestuurders en andere 
betrokkenen onvoldoende 'tussen de oren'. Bijvoor
beeld: 
- het belang van een kritisch welstandstoezicht; 
- een reflectie van het in het verleden gevoerde 

beleid en wat er mis is gegaan en waardoor; 

~ het ontwikkelen van een held!:!rwelstandsbeleid; 
- het integraal beoordelen ~an de ruinnelijke 

kwaliteiten hetvastl~gg!:!n van een l:>~edereinter~ 
pretatie van welstandst()ezic~t in een pl?lêltselijke 
(en z.o mogelijkregionaJe).welstandsverordening; 

- het Îns~eHen v?ln.eenregipna.le w~lstandscommissie; 
- draagv.lakverbreding. doorgoede voorlichting, dis-

cussi.eb.ijeeokoJtlsten; 
.: inpassen bedrijfsterreinen en $tadsranden. 
En als ik dan door dit gebeid rijd (wat;ikvaak doe) en 
or" me hee~ kijkwaterzQalvvordt gebpuwd moet ik 
hela?ls met vele anderen constateren dî;lt bij sommige 
.gemeentenhet Landschapsplan kennelijk êllweer 
onder ineen .diepelade is opgeborgen. De 
vakantieparkachtige woningen op de plaats van een 
voormalige melkfabriek.langs de het riviertje de 
Giessen, de veelbesproken woningeninSIingeland, 
de bedrijfshal voor eenglê!lshandel in Goudriaan en 
nog vele anderen. De in aanbouw zIjnde woning 
langs de Matena in Papendrecht, spant hierbij wel de 
kroon. Dit bouwwerk is qua volume. architectuur en 
kleurstelling op deze plaats, tegen de rand van het 
Alblasserbos en op kilometers afstand zichtbaar, een 
van de grootste dissonanten welk ik in het hele 
gebied ben tegengekomen. 
Men kan zich de vraag stellen: Wie is er eigenlijk ver
antwoordelijk voor het. laten ontstaan van dit soort 
buitensporigheden? In mijn beleving zijn dit in de 
juiste volgorde: (1) de opdrachtgever die zich als 
eerste zal moeten realiseren welke verschijningsvorm 
passend is op de locatie van zijn keuze, (2) de archi
tect die als desk;undigadviseur de opdrachtgever 
dient te adviseren, (3) de Qemeente die in het 
bestemmingplan of anderszins. voorwaarden kan 
stellen aan bouwvolume,verschijhingsvorm, mate ri
aalgebruiken een juiste situering, (4) .de welstands
deskundige die nietalleen sec het bouwplan be
oordeelt maarzich ookterplaatse opdehoogte 
dient te stellen van de situi!ltie ende omringende 
bebouwing, (5) de. betreffende gemeenteambtenaar 
die het advies opstelt voorB eh Wvoór het al dan 
niet verlenen vande bouwvergunning, entenslotte 
(6) het college \tap Ben Wwelke uiteindelijk (al dan 
niet gemandateerd) de vergunning verleent. 

Streekgebonden welsta.ndsbeleid 
Naarmijn m~ning za.lhetIn de toekomst zo moeten 
zijn dat niet àlleen de projectontwikkelî;l.3r,. de àrchi
tect, de welstandsdeskundige, de aannemer, de 
opdrachtgever of het gemeentebestuur pepaalt wat 
en waar wordt gepouwd. Wezullen.moeten trachten 
te komen tot .een verbrei:ld streekgebonden welstands
beleid met duidelijk~rkhtlijnen voor het bouwen in 
overeenstemming met het bestaande. De. instelling van 
een streekgebondenwelstandscornmissie waarin naast 
een welstandsdeskundige ook andere deskl.mdigen 
zijn opgenomen lijkt mij een must. Verder is het 
noodzakelijk dat voor de iedere gemeente een beeld
kwaliteitplan wordt opgesteld. als basis voor een 
streekbeeldkwaliteitplan. Onder leiding van onze land
schapscoördinator zal de themagroep welstand op 



Landschappelijk bouwen in Drenthe 

Gerard Wezen berg 

Het gaat Nederland economisch voor de wind en dat is af te lezen aan de werk
zaamheid van de nieuwe 'bouwboeren' van de Drentse dorpen. Niet rogge, sui
kerbieten of fabrieksaardappelen maar nieuwbouwwoningen geven het beste 
saldo. De zelfvoorziening ontgroeid, is het bouwen van woningen tot een 
industriële activiteit van projectontwikkelaars, architecten en aannemers 
geworden, voor het merendeel 'bulk' voor de woonconsumentenmarkt en een 
klein deel 'specialiteiten' voor de meer kapitaalkrachtige fijnproevers. Gelukkig 
valt een geleidelijke mentaliteitsverandering waar te nemen met betrekking 
tot de kwaliteit van de nieuwbouwwoning, zowel in woonconsumentenkrin
gen als bij architecten en grotere projectontwikkelaars. Een 'streekeigen pro
duct', dat desalniettemin betaalbaar is, ligt nu binnen ieders bereik in de vorm 
van Landschappelijk bouwen. 

Geen 'verschimmeling' meer 
Het Drentse platteland is sinds het begin van de 90er 
jaren in snel tempo aan het verstedelijken. De bete
kenis van de automobiliteit, die wonen, werken en 
dagelijkse voorzieningen bereikbaar houdt, is daarbij 
cruciaal. Naast de grotere locaties in de zogenoemde 
HEMA-gemeenten (Hoogeveen, Emmen, Meppel en 
Assen) ontwikkelden de hoofddorpen in de andere 
gemeenten groots opgezette uitbreidingsplannen 
voor nieuwe woningen, die moesten voorzien in de 
veronderstelde eigen behoefte. Tenslotte volgden 
ook de buitendorpen, waarvan de bewoners nieuw
bouw vaak beschouwden als vestigingsinstrument. 
Immers, de jonge gezinnen met kinderen zouden 
voor het dorp behouden blijven en het voortbestaan 
van de school, de winkels en het verenigingsleven 
verzekeren. Dat laatste is een mythe gebleken. De 
gewilde bouwkavels werden niet alleen vaak ver
sneld uitgegeven, maar de nieuwbouw leidde hoog
uit tot verschuivingen binnen de regionale en lokale 
woningmarkt. Niet zozeer de eigen bevolking, maar 
'mensen van buiten' profiteerden van deze ontwik
keling. Afgezien daarvan begonnen dorpsbewoners 
zich te ergeren aan de kwaliteit van de nieuwbouw 
en de gevolgen voor het aanzien van het dorp. 
Natuurlijk betrof het moderne, comfortabele wo
ningen, maar in een te groot aantal, op betrekkelijk 
kleine kavels en vooral met een te opzichtig materi
aal- en kleurgebruik. Verwijzend naar de veel toege
paste witte baksteen deed het begrip 'verschimme
ling' van de Drentse dorpen zijn intrede. Er ontstond 
belangstelling en draagvlak voor een nieuwe, meer 
landschappelijke manier van bouwen. 

landschappelijke inpassing van nieuwbouw 
Zaken van algemeen dorpsbelang komen in de 
Drentse dorpen ter sprake in de onderlinge kontak
ten van bewoners, maar ook binnen verenigingen 
van plaatselijk belang, de dorpsbelangenorganisaties. 

korte termijn hiermee van start gaan. 
Betekent dit nu dat erin de toekomst in het landelijk 
gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
geen eigentijdse bouwwerken meer mogen of kun
nen verrijzen? Dat kan niet de bedoeling zijn. Wel 
zullen zij moeten voldoen aan een nader te for
muleren streekgebonden welstandsbeleid waarin 
voor de gehele streek richtlijnen zijn opgenomen ten 
aanzien van onder andere situering, bouwvolume, 
hoofdvorm, materiaalgebruik, kleurstelling en inpas
sing in de omgeving. Voor creatieve architecten 
behoeft dat geen belemmering te zijn maar eerder 
een uitdaging. Voor de opdrachtgever moet het al 
een groot voorrecht zijn om in dit fraaie gebied te 
mogen bouwen en wonen zodat het doen van con
cessies met betrekking tot de vormgeving van zijn 
woning van ondergeschikt belang kan zijn. Voor de 
projectontwikkelaar (voor zover die nog een kans 

De Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen 
(BOKD) telt bijna 130 dorpsbelangenorganisaties, 
waarmee zij zo ongeveer 84% van alle kleine dorpen 
in de provincie tot haar achterban mag rekenen. 
De BOKD werd in het contact met haar leden-dorpen 
geconfronteerd met de nieuwbouwproblematiek en 
introduceerde het project Landschappelijk bouwen. 
In dit project werken de plaatselijke dorpsbelangen
organisatie, de gemeente en het stedenbouwkundig 
bureau vanaf het begin samen aan een uitbreidings
plan, volgens zeven nader geformuleerde doelstellin
gen (zie pag. 11). 
Eind 1995 kwam een Experimentgroep Landschappe
lijk bouwen bijeen, bestaande uit vertegenwoordi
gers van de provincie, de gemeenten, de Bond van 
Nederlandse Stedebouwkundigen, het Drents Wel
standstoezicht en de BOKD. Deze groep werkte het 
project inhoudelijk uit en koos tenslotte twee loca
ties voor het maken van voorbeeldplannen uit: Zeyen 
en Zwinderen. Het maken van de voorbeeldplannen 
was toevertrouwd aan lokale werkgroepen, bestaan
de uit bestuursleden van de dorpsbelangenorganisa
tie, wethouder en ambtenaren van de gemeente, en 
medewerkers van het stedenbouwkundig bureau. De 
resultaten werden gepubliceerd in het voorjaar van 
1998, in de brochure Landschappelijk bouwen in 
Drenthe, waarbij zowel de plantoelichtingen als de 
interviews met de betrokkenen lezenswaardig zijn. 
De brochure wil met name de dorpsbelangenorgani
saties en de Drentse gemeenten wijzen op de moge
lijkheden om nieuwbouw landschappelijk beter in te 
passen, door duidelijke eisen aan de stedenbouwkun
dige opzet en beeldkwaliteit te stellen. In Landschap
pelijk bouwen staan zowel het eindproduct, in de 
vorm van het plan, als het proces van overleg en 
samenwerking centraal. 
Deze opgave kan natuurlijk ook aan gemeenten en 
bewonersorganisaties elders in Nederland gesteld 
worden. Het project kreeg om die reden een goede 

krijgt om in dit gebied te bouwen) kan het nieuwe 
welstandsbeleid ook geen belemmering zijn omdat 
in dit gebied alles verkoopbaar is, dus ook woningen 
welke voldoen aan een streekgebonden welstand
toezicht. 
Wanneer we na dit symposium eensgezind aan de 
slag gaan met dit streekgebonden welstandstoezicht 
op basis van het streekbeeldkwaliteitplan, kunnen 
we constateren dat deze middag van eminent belang 
geweest is voor de verdere ontwikkeling van dit 
gebied en het behoud van de hoge cUltuurhistorische 
waarde welke dit gebied heeft. Als we deze weg 
inslaan staan We ook gesteld voor de nieuwe aanpak 
van het welstandsbeleid als volgend jaar juli de 
nieuwe woningwet in werking treedt. Want 'iemand 
die leeft in het heden, maar aandacht schenkt aan 
het verleden, bouwt aan een zekere toekomst'. En 
dat verdient dit gebied. 

De grote mate van betrokkenheid en inzet, 
mede van het dorp, bij de realisering van 
het voorbeeldplan 
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Toelichting op Voorbeeldplan Zwinderen 
- De keuze voor de locatie is gemaakt mede op basis van de 

ruimtelijke mogelijkheden, op de Kleine Esch van Zwinderen. 
Harde begrenzing van Toldijk (westzijde) en achtertuinen 
Sternbosweg (noordzijde) zijn opgevangen en omgezet in 
halfopen dorpsrand, zoals elders langs de esrand. 

- Twee blokken kavels zijn opgehangen aan bestaande houtwal
structuur en georiënteerd op nieuwe brinkruimte, respectieve
lijk overgangsgebied naar open es. Bestaande oude eiken zijn 
aangevuld met jonge aanplant tot casco. Het overgangsgebied 
is als gemeenschappelijk 'erf' van de woonbuurt beplant met 
dertigtal hoogstamvruchtbomen. 

- Een gemeenschappelijke haag sluit de achtererven af en bege
leidt de erfhoeken. 

- De ontsluiting verloopt via wegen van klinkerbestrating, met 
bescheiden lengte en profiel. De paden zal men 'laten ont
staan' en worden achteraf bestendigd door het aanbrengen 
van halfverharding. 

- De kavelgrootte en bouwmassa zijn variërend en biedt moge
lijkheden voor verschillende categorieën bouwers. Er zijn wel
standsbepalingen geformuleerd met betrekking tot de archi
tectuur van de woningen en overige bebouwing op het erf. 

- De uitgangspunten voor duurzaam bouwen zijn vertaalt in een 
dubbel rioleringssysteem, oriëntatie van de kavelblokken (zon
nepanelen), het gebruik van biologisch geteeld plantgoed en 
in een ecologisch beheer van de beplanting. 

- De nieuwe bewoners krijgen voorlichting over aanleg en 
beheer van passende erfbeplanting. 

1.;12~I!tl1J 9roenvoórzieningen. opgoonde beplanting 

Overzicht van de locatie in het dorp Zwin
deren, gezien vanaf de Toldijk 
Foto's: Gerard Wezenberg 

ontvangst bij de presentatie, hetzelfde jaar tijdens 
het Keuningcongres Dorpslandschappen in Leeuwar
den. 
Beide voorbeeldplannen zijn daarna de bestemmings
planprocedure ingegaan, zij het onder de verant
woordelijkheid van andere gemeentebesturen, als 
gevolg van de gemeentelijke herindeling die in janu
ari 1998 zijn beslag kreeg. De procedure voor het 
bestemmingsplan bij Zwinderen, gemeente Coevor
den, is inmiddels afgerond. De aanleg van de infra
structuur en de beplanting, alsmede de uitgifte van 
de eerste bouwkavels heeft nog dit voorjaar plaatsge
vonden, zodat ook lessen zijn getrokken uit het uit
voeringstraject van Landschappelijk bouwen. Enkele 
wil ik noemen. 

Meer aandacht, maar zonder vertraging 
'Het heeft allemaal wel heel lang geduurd' was de 
verzuchting van een dorpsbewoner, tevens lid van de 
lokale werkgroep. Potentiële gegadigden uit Zwinde
ren moesten daarom uitwijken naar andere dorpen in 
de regio. Landschappelijk bouwen vergt meer aan
dacht, maar vereist in beginsel geen langere voorbe
reidingstijd of ingewikkelde bestemmingsplanproce
dure. Een goede voorbereiding leidt daarentegen tot 
het uitblijven van onvoorziene bezwarenprocedures. 
In toekomstige projecten moet onnodige vertraging 
voorkomen worden, om de dorpsbelangenorganisa-

bestemmingsplan kaart 

ties en hun achterban niet te ontmoedigen. De 
gemeentelijke herindeling leverde nieuwe gezichten 
en werkverhoudingen op, en bovenal veel vertragin
gen in het proces. De snelle procedure in Zwinderen 
maakte weer wat goed. 

Voorzien van uitvoeringsgarantie 
Een voorbeeldplan zoals uitgewerkt door de lokale 
werkgroep is nog geen bestemmingsplan volgens de 
wet. De 'vertaling' naar een bestemmingsplan laat 
varianten open. De gemeente Zuidlaren besloot om 
een apart beeldkwaliteitplan voor de uitbreiding van 
Zeyen op te stellen, als een door de raad te bekrachti
gen nota bij het bestemmingsplan. Uitvoeringsmaat
regelen kunnen daar deel van uitmaken. Interessant 
was overigens de aansluiting die gevonden werd bij 
de ontwerpstudie van de Stichting Architecten Onder
zoek Wonen en Woonomgeving (STAWON), die resul
teerde in drie bijdragen voor de locatie in Zeyen. Zij 
bleken echter niet inpasbaar in het tot dan toe ont
wikkelde voorbeeldplan. 
De gemeente Coevorden hield het bij één bestem
mingsplan met welstandsbepalingen en wist zo pro
ceduretijd te besparen. Het bestemmingsplan kent 
echter geen uitvoeringsverplichting, zodat ook gede
tailleerde voorstellen in een voorbeeldplan nog niet 
gerealiseerd hoeven te worden. Dat geldt met name 
voor de beplantingsvoorstellen. 



Overgangsbeheer 
Als gevolg van een door de provincie voorgeschreven 
'fasering voor Zwinderen van gemiddeld één woning 
per jaar ontstaan er diverse exploitatie- en beheer-
problemen. Nieuwe bewoners krijgen in het slechtste 
geval te maken met regelmatig terugkerende bouw
activiteit, noodbestrating, verruigde kavels, uitblijven 
van straatverlichting en speelvoorzieningen. Ze zijn 
als pioniers de eerste jaren niet aanspreekbaar op een 
gemeenschappelijk belang bij de woonbuurt. De 
gemeente heeft extra rentelasten, onderhoudslasten 
en regelmatig terugkerende klachten van omwonen
den. 
Het vraagstuk van het overgangsbeheer is in Zwinde
ren nadrukkelijk aan de orde gesteld en heeft geleid 
tot afspraken over een taakverdeling in het onder
houd. Zo werd besloten om de definitieve bestrating 
direct aan te leggen en het groenplan uit te voeren. 
Een groep van tientallen vrijwilligers heeft volgens de 
BOKD-projectroutine van Dorp in 't Groen de beplan
ting aangelegd en de dorpsbelangenorganisatie 
houdt daarop nu enig toezicht. De nog lege bouwka
vels zullen worden ingerasterd en verhuurd als scha
penweide. Een snoeiclub van dorpsbewoners onder
houdt de hoogstamvruchtbomen, tot een groep uit 
de nieuwe bewoners deze taak én het vruchtgebruik 
overneemt. Bewoners van de Sternbosweg tenslotte 
onderhouden de singelbeplanting, tot het moment 

Pagina's 10 en 11: het kaartbeeld beho
rend bij het uiteindelijke bestemmings
plan en het zogenoemde Groenplan, 
waarin de beplantingscategorieën zijn 
weergegeven: opgaande eiken, hoog
stamvruchtbomen, singel en gemeen
schappelijke hagen. 

dat de gemeente deze formeel aan hen overdraagt. 
De gemeente blijft in beginsel echter eindverant
woordelijke voor de staat van onderhoud van het 
gehele uitbreidingsplan. 

Toewijzingscriteria onderzoeken 
Er bestaat geen eensluidende procedure voor de toe
wijzing van bouwkavels aan gegadigden. De door de 
gemeenten opgestelde criteria houden de mythe in 
stand dat de nieuwbouw op de eerste plaats voor de 
eigen mensen in het dorp of de regio plaatsvindt. Dat 
mag aanvankelijk het geval lijken bij de toewijzing, 
maar eenmaal gebouwd zijn de woningen vrij ver
handelbaar op de woningmarkt. Het levert de bou
wers zelfs een meerwaarde op, die speculatie in de 
hand werkt. Het zou interessant zijn om de wenselijk
heid en de effectiviteit van de huidige toewijzingscri
teria te onderzoeken. Door het project Landschappe
lijk bouwen wordt het dorp wel intensiever dan voor
heen betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en 
het beheer van het uitbreidingsplan. Het wordt nu als 
de eigen verdienste gezien, als de nieuwe woonbuurt 
er mooi en goed ingepast bijligt. Zoals het hoort. 

Doelstellingen 
Landschappelijk bouwen 
1. Sluit aan op de historisch gegroeide 

structuur van het oude dorp. 
2. Reserveer ruimte voor een land

schappelijke inpassing en overgang 
naar het buitengebied. 

3. Zorg voor voldoende ruimte, op de 
erven en op gemeenschapsplaatsen, 
en een goede balans tussen kavel
grootte en bouwmassa. 

4. Stel een beeldkwaliteitplan op, met 
specifieke bepalingen voor materi
aal- en kleurgebruik. 

5. Besteedt extra zorg aan gevoelige 
overgangssituaties op 'hoeken' en 
'randen'. 

6. Maak een groen- en stedenbouw
kundig plan inéén. 

7. Pas in de beplanting streekeigen, 
inheems sortiment toe. 

Informatie 

De brochure Landschappelijk bouwen in 
Drenthe, voorbeelden van landschappelijke 
inpassing van nieuwbouw in oude dorpen 
(Assen 1998) is verkrijgbaar bij: 
Vereniging Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen Drenthe 
Oostersingel21a 
9401 JZ Assen 
tel. 0592-315121 
fax 0592-314816 



____ ~~~ ____ ._ ________ ua __________ ........ mmmm ...... nm .. =__====:==========================================================================================~~~~~~~~%~"'--

Verandering in beleid zorgt voor 
verandering in gebruik Ron de Bruijn, Jaap Riemens 

Natuur en landschap op militair oefenterrein Leusderheide 

De veranderende visie op de invulling van de taken van het Ministerie van Defensie 
geeft aanleiding tot herinrichting van militaire oefenterreinen. Het militair oefenter
rein Leusderheide is een voorbeeld van herziening van het beleid. In het kort volgt de 
geschiedenis van de bestemming en (her)inrichting van dit militair oefenterrein. 

Informatie 

Ron de Bruijn, Jaap Riemens 
Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 
Directie West-Nederland 
Postbus 90027 
3509 AA Utrecht 
tel. 030-2366326 
fax 030-2366294 
http://www.mindef.nl/intern/dgwt/addgwt.htm 
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In het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT) dat 
in 1985 verscheen, is het ruimtelijk defensiebeleid 
weergegeven. Hierin staat onder andere het beleid 
ten behoeve van het opleiden en oefenen van de 
krijgsmacht. 
De Leusderheide werd aangewezen als compagnies
oefenterrein (COT) en moest uitgebreid worden van 
875 ha naar 1000 ha. Hierin lag een taak voor de 
Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen DGW&T. Zij is 
de vastgoedbeheerder voor het ministerie van Defen
sie en treedt in die hoedanigheid op als adviseur. In 
verband met de uitbreiding van de Leusderheide 
werd een inrichtings- en beheerplan geschreven. 
Hiervoor werd een projectgroep ingesteld waarin de 
verschillende belanghebbenden, zoals overheden en 
natuurorganisaties waren vertegenwoordigd. Door 
de samenwerking met verschillende disciplines ont
stond er een multifunctioneel plan waarbij er een 
optimale afstemming werd gecreëerd tussen het mili
taire gebruik en de natuur- en milieuaspecten. In de 
eindfase van het opstellen van het plan zorgden de 
val van de Berlijnse muur, de ontwikkelingen in de 
internationale verhoudingen en de afschaffing van de 
dienstplicht ervoor, dat de behoefte aan het aantal 
cors, die aangegeven waren in het SMT, was afgeno
men. Een COT op de Leusderheide bleek achterhaald 
en er was in die hoedanigheid geen behoefte meer 
aan het inrichtingsplan. 
In dezelfde periode werd het Natuur Beleidsplan 
opgesteld en hierin werd het gebied opgenomen in 
de Ecologische Hoofdstructuur. Hierna volgde een uit
werking op provinciaal niveau. In dit Beleidsplan 
Natuur en Landschap Provincie Utrecht werd de Leus
derheide aangewezen als kerngebied voor droge en 
vochtige heide. 
De ideeën ten aanzien van het verhogen van de 
natuurwaarden, voortgekomen uit de projectgroep, 
waren te waardevol om te laten liggen. Dit heeft 
DGW&T er mede toe doen besluiten om alle ideeën 
die uitvoerbaar zijn binnen de huidige omvang van 
de Leusderheide op te nemen in een nieuw inrich
tingsplan. 

Inrichtingsplan 
De belangrijkste doelstelling van het inrichtingsplan 
is het verhogen van de natuurwaarden zonder 
afbreuk te doen aan de geschiktheid voor nieuw mili
tair gebruik. Concreet betekent dit dat militaire oefe
ningen van een bepaalde omvang ongehinderd door
gang moeten kunnen vinden. Daarnaast moeten de 
natuurwaarden behouden blijven en daar waar 
mogelijk verhoogd of verbeterd worden. 
Door de veranderde militaire eisen is de behoefte aan 
open terreinen zonder begroeiing, waar alle vormen 
van terreingebruik zijn toegestaan, afgenomen. Van 
de meer dan 180 ha kaal zand (excl. zandbanen en 
wegen) zal op termijn slechts ongeveer 100 ha over
blijven. 
Op diverse plaatsen worden bospercelen aangelegd 
om extra zichtdekking aan de oefenende eenheden 
te bieden. Hierin zijn wintereik van eigen herkomst 
aangeplant, de genen uit het waardevolle eikenstrub
bengebied worden op deze manier veilig gesteld. 
Bovendien is de verwachting dat deze eiken beter 
aangepast zijn aan de ter plaatse bestaande omstan
digheden dan eiken van onbekende herkomst. De 
begroeiing van het kale zand wordt tot stand 
gebracht door de heideplaggen, die vrijkomen bij het 
heidebeheer, hierop aan te brengen. De ter plaatse 
thuishorende vegetatie komt op deze manier snel 
terug. 
De Ecologische Hoofdstructuur is er op gericht om 

een landschappelijke structuur te creëren waarin 
diverse natuurterreinen met elkaar verbonden zijn 
zodat diverse organismen kunnen uitwisselen. In dit 
kader is er naast de aanplant van bos op de Leusder
heide ca. 15 ha bos gekapt om ecologische verbin
dingszones te creëren tussen de verschillende heide 
gebieden. In het kader van de boswet is dit gecom
penseerd met aanplant van bossen op de open terrei
nen, daar waar dit vanuit de militaire inrichting 
gewenst was. 
Hiermee zijn de interne verbindingen gerealiseerd, 
wat nu verder uitgewerkt moet worden zijn de exter
ne verbindingen met andere heideterreinen van de 
Utrechtse Heuvelrug. 
De Provincie Utrecht heeft voor ecologische verbin
dingen aan de oost en noordzijde van de Leusderhei
de al onderzoek laten verrichten. Hieruit zijn concrete 
voorstellen gekomen ten aanzien van de plaats van 
de verbindingszones en de manier waarop barrières, 
met name wegen, overgestoken kunnen worden 

Beheerplan 
Op dit moment wordt er voor de Leusderheide een 
beheerplan geschreven. Het ingezette beleid wordt 
voortgezet. Naast militair gebruik wordt er aandacht 
aan natuurwaarden geschonken, houtteelt en hout
oogst krijgen een lage prioriteit. Van de circa 300 ha 
bos krijgt 100 ha een multifunctionele doelstelling, 
waarbij houtproductie nog een rol speelt. De overige 
200 ha bos wordt op een natuurlijke manier beheerd. 
Hierin zal begrazing van open terrein en bos de nodi
ge aandacht krijgen. 

De Leusderheide 

Ven op Leusderheide 

Foto's: Peter Veen 



Geleid door kwaliteit 
Ruimtelijke ordening in het landelijk gebied 

Het landelijk gebied kan zich de laatste jaren verzekerd weten van een grote belang
stelling vanuit beleid, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Centraal lijkt daarin 
te staan de wens om te komen tot een kwaliteitsstap voor het landelijk gebied. Over de 
grootte en de richting van die stap bestaan verschillende ideeën en meningen. Naar aan
leiding van een adviesaanvraag van de ministeries van LNVen VROM heeft de Raad voor 
het Landelijk Gebied een advies geschreven over ruimtelijke ordening in het landelijk 
gebied en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (1). Ook in dit advies staat behoud en 
versterking van kwaliteit in het landelijk gebied op de voorgrond. 

terlîjk, mensenhanden en/n 
ol1twikkeling eindig is. Deze on~WIKKeu, 
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1>.~I::!.\~uJ.l\~t:>ehoeftèn wöid~P9P ba~Js\lan 
ersc.Q11'E!ndeoffer~i.eveo9twikkel.ing~.l'l 
He~concept 'netwerk~taa' rept niet over 
funct:iestl.lssende kernen van een netwerk 

endaart]1ee wordt het eenyerstedelijkingsconcept~ 
Datzelfdegetdtvoor het begrip 'corridors'. Deze wor· 
den opgevat in de Startnota alsverstedelijkingslinten 
langs transportcorridors. Als corridors het beleids~ 
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Nóten 
1. Geleid door Kwaliteit. Interim-advies 

over landelijke, gebieden en de 5de Nota, 
Ruil11telijke,Orde~jn9; Rai'ld voor het 
Landelijk Gebied, Amersfoort, mei, 1 \)99, 

2. Ruimtelijke ontwjkkelingspolltiek. 
Rapport 53/1998, WRR,DenHaag1998. 

Informatie 

De Raad voor het LandelijkGebied 
Stationsplein 14 
3818 LE Amersfoort 
tel. 033-4619948 
fax 033-4615310 
e-ma~l: raad.landelijk.gebie:d@rlg.fJgro.nl 
http://www.tlg:nl ' 

m~tigeantW'Oordis 'Op ,enaaarl11eel~gitinra"t:Îe van de 
ontwikkeli.ngen die ,er thal)s plaatsvinden langs V"1r
schirl.endetransportassen in Nlilderlanc.l" dan zijn hier
aan grote nadelen verbonden VOO!; het land(:!l,ijke 
gebied. ,Als, het cOf')cept wordt gebruikt om ,een 
bestuurlijk kader te creëren waarin op gebiedsniveau 
tot ruhintelijke keuzen j(an worden gekomen, dan 
kan het concept zijnwaarde hebben; Er kunnen dan 
wellicht betlilre afWegingen. van nationale,regiortale 
en. lokale wensen tert aanzien van economische 
behoeften en ria te streven kwaliteiten worden 
gemaakt. 
In de Startnota, wordt weliswaar eert aantal rahdvoor
waar(jenv,oorcorridolVorminggenoemd, maar de 
Raadvoor ,het La ndeHj k Gebied voegt er daar nog 
een aantal aan to,e, ~ietot een scherpereatyveging 
van de in het gedi(lg zijnde belai'lgen moeten leiden 
endie er minstens toe leiden dat bestaande g.roen~ 
structuren en groene door!ilderingen in tact blij"en, 
het acht~rligg~ndelandschap zichtbaar of wordt ver~ 
sterkten het Qmrif:l$;Jende lanclelijk~gebÎ~d niet 
Y\lprdtgeremdin haareconomisçheontWikkeling 
dpor .. wegzuigeffe(';ten. 

.. taOdefij~gebied en Îandbouw ..... i.... •.••• 

geräad!;laatin.hetint;eri!;h~advi~~ I'lietv.oorbij a'"ng!il 
rotvan,déla.ndbOuV\fjnçjer\,!ffXlt~lijkeQrdeningYi.i1J ... 

. h~tlanclelijkgebi~d,W~ntdeJandl;)()uV\f~ee.~lange 
tijd deruim~e inhetlandelijkgel?iedi~ belangrijke 
mêlte vorm gegellliln,.Zowe1il'lp~sitieveq.lsîn 
neQAtiéve .zin~~rzijnmooieland~th~ppel'l.door 
ontstaan/. ()ud .~njong,ener iijnmP9ie1qndschappen 
door vernietigd~ Dèyra.agishoe·.o9.kdelandb()uw
functie kan .bijdragen.qan hetbeh<)!,.Id en het Ye.r~ 
sterkienvande kwaliteitehinhet landelijk gebied: 
Dela.l)dpouWfl;!ncti1'l beheert het Qvergrpte deel van 
hetlandelijk~.geQied.~De~etentrale positie werd tot 
voor kortpnd~rsteurtd door het ruimtelijke beleid. 
Dooreel"JexactebestemmingNan gronden en strikte 
tQepasslngvan·. de.bestemmingsaanduiding konden 
andereopdringendefun(';ties buitende deurworden 
gehouden. TerugkiJkend • is dit d~ onder~cheidÈmdè 
factor die het Nederlandse platte.land \'leeft gevrij
waard van een~terkesUburbanisatie. 'Geen nieuwe 
burgerwoningeninhet buitengebied' is nog steeds 
eenveelgehoorde.kreetmaarde koppeling tussen 
landbouwenruimtelijke ordeningîs thans niet meer 
vanze.lfsprekenq, 

Da 'beheerderl vel"kee.rt immet:s instaat van verwar
ring. Nagenoeg aUe vormen van cle reguliere land
bouw zien zîch gecQnfronteerd rn.et wijzigingt;nin 
hetbel.eiden daarmee samenhangend deeconomi-

$chesituàtle:L,a.9ètegarantie~~IJzen .. ehdO~qok. 
ragerem,arktprijZèn,nQ~eremHielJelsel'l (m~st,l;lestr[j
dingsmlQdelen,.diel"geneesmjdde.lenl~n .dus hpgere 
productiekosten, mlndersubsidi(;!s op.e~pott en eert 
minder afgeschermde).Eu-mar~t;Deruimt~,zo""eUn 
economische. als fysieke zin, om I.angs de bestaande 
wegdQorte.gaan met boaren wordt Qauw~ren 
nauwer. Nietvoor niets neemt jparl ij ks een fors aantal 
agrariërs de wijk naar landen waar zij die ruimte wel 
aànwezig achten~ 
Voot de verschillende takken binnen de landbouw 
zijnevenzovele toekomstbeelden .geschet!it..Deze 
hebben vaak een Sectorale benad~rihg, Uitspraken 
over h.oeveel ruimte de landbOUW in de toekomst 
nodig zal hebben zijnl11~eiHlktekwantificeren 
omdat erzoveelonz.ekere variabelen.een folspelen. 
Het blijven loze cI(.!ims.Oe raad heeft zich dan ook 
niet gewaagd aan bespiegel.ingen overeen awarische 
hoofdstructuur; diewel wordtgenoemdalstegen
hanger van de ècolo.g.ische hoofdstructuur: De 
toek9rrtstván delarldbQuWzal; .0mziçbCiP de lange 
termijrrte kunnenh(.!ndha~(;!n, liggen ineen inte. 
gratie Il')et a~dere functies in plaats .'I1,~n<lneen .sd,eid" 
i~geNatlóDatgeldt dl.ls QrI'lgekeérdQ9k~oor ple . 
flndere.fl\ncties,zoa.l.snatuur, re~~~a~îe!maar zeker 
ookw9hert: ·i ·)/i. .... ...• .. .. .. .•.. .... ... . 
l\j!:lderlandkanel:!ngr()ndge9()ndenlandbQuw,aldqn 
nj!!:ltmetE!efl.funçtiol1é(jlkairak.~~mnl.et.mlssen:Zj1·blijft 
hQod.zakeliJk. ornde.()pen1;leldenhet~eheervai'le.en 
groot deel.van.hétlëlhd~UJk;g~bied.tegen.·rE!dellj~e 
kost.én.ve:iHgte stèll~nf.maëlr oOk om dE! ;voedselpr()~ 
ductleinNederland.cpntrol~er~eare>~meatschap.:.. 
pefijkverantwÇ)ordteJat~~ plaatsvinden_ 
De. ontwikkennSl~kansenvoprdeverschiU~nde .vÓr~ 
men vart..landbouwverschiUenv,?or'de"erschillertde 
delen v~nNederl~nd. friesland heeft het toekom~tige 
melkveehduder:ijpedrijfmeer te biedertda.n het 
Groene Hartda~ heeft~Oe Raad schat echter dat .in 
~ijnalgemeenheid de vooruitzichtenvporla,t;ldbouw 
dîeondanks.een b!i;lpaalde mate. van sçhaalvergrotins 
blijft passen inde.maat vanhefaan:we:zigelandschap 
enerzijds e~ een landbouwbedrij\tigl)eiddie zich weet 
te verweven ·met andere •. b~d~ijfsactîVîteltèn.debeste 
tpekomstmogelijkheden hebben; . .... . . 
rlier. ligt het verband met het ult!;}angspuntin dit 
artikel dat behoud en verbetering van.kwaliteitin het 
landelijk gebied een .Ieidêndbeginsel. moet zijn .. De te 
verwachten functionele veranderinglilnin het l.an
delijkgebied z",Uen omvangrijk zijn. Allerlei ingrepen 
die hIer mee samenhangen zullen op.ditpunt 
getQetstmo~ten Worden. Maar hl:!tgaatniet alleen 
om een toets achteraf; ook in de ontwerpende fase 
.zal deze notiemoete.n doorklinken. 



Kust op koers 
Geen visie op de andere kant van het wad 

'Veerkracht, samenhang en horizon zijn de basiskwaliteiten van de Nederlandse kust, die versterkt 
moeten worden'. Aldus de gezamenlijke kustvisie van vier ministeries (v&VlI, VROM, LNVen EZ), die dit 
voorjaar onder de naam Kust op koers verscheen. De nota is bedoeld als aanzet voor een dialoog met 
alle betrokkenen bij de kust. En met 'kust' wordt bedoeld de ondiepe kustzone, inclusief de Wadden
zee en het aangrenzende land. 
'De kust moet pregnanter op de beleidsagenda', vinden de vier departementen. Daarom zal Kust op 
koers de input vormen bij het opstellen van een reeks van beleidsnota's: de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening, de Derde Kustnota, de PKB-Waddenzee, de Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e 
eeuw, de Nota Vitaal Platteland en de Nota Ruimtelijk Economisch Beleid. Een goed initiatief, 
oordeelt de Wadden vereniging, maar wel erg mager uitgewerkt en met een verkeerde insteek voor de 
andere kant van het wad, oftewel het binnendijkse kustgebied van Noord-Nederland. 

De kustvisie in vogelvlucht 
Versterking van de 'veerkracht' betekent dat de kust 
door een zekere mate van flexibiliteit veranderingen 
in de zeespiegel en -stromingen moet kunnen opvang
en. Bij 'samenhang' gaat het om de kust als verbin
dingszone tussen land en water. En 'horizon' tenslot
te staat voor rust, leegte en duisternis. In de interde
partementale visie wordt ingezet op de versterking 
van deze drie basiskwaliteiten middels zes opgaven: 
- In de opgave 'robuuste duinen' is het perspectief 
een veerkrachtige kust, waarbij er ruimte is voor 
natuurlijke processen, waardoor de gevolgen van 
(een versterkte) zeespiegelstijging beter beheersbaar 
worden. Dit betekent zeewaartse èn landwaartse ver
breding van de duinen, de functie van 'wakerdijken' 
in ere herstellen in combinatie met wonen op terpen 
en geen bebouwing op nieuwe plaatsen. 
- Ook een verandering van het waterbeheer wordt als 
opgave voor het kustbeleid gezien. Het water moet 
de ruimte krijgen en leidend zijn voor het grondge
bruik; bodemdaling (door ontwatering in veenweide
gebieden) moet beperkt worden en een waterbuffer 
moet de zoute kwel tegengaan. 
- Herstel van geleidelijke zoet-zout-overgangen is een 
voor de hand liggende opgave, hoewel zeer voorzich
tig ingevuld: stap voor stap, veel overleg, rekening 
houden met huidig gebruik en goede monitoring. 
- Ook wordt gesignaleerd dat Waddenzee en Wester
schelde bij een verdere zeespiegelstijging extra zand 
nodig hebben, wat kan worden geleverd door inge
polderd land weer onder invloed van het getij te 
brengen. 
- De afwisseling, de natuurlijkheid en de cultuurhisto
rische waarden van onze kust kunnen - met name 
met het oog op het kusttoerisme - versterkt worden 
door een kwaliteitsimpuis voor de kustplaatsen bin
nen de bestaande bebouwingsgrenzen, waarbij elke 
kustplaats een eigen profiel heeft en moet behouden 
en de bereikbaarheid creatief moet worden opgelost. 
- Een duurzaam gebruik van de zee is de laatste 
opgave, waarbij alle nieuwe claims op de ruimte als 
luchthaven, woningbouwlocatie, windmolenparken 
en zendmasten zorgvuldig moeten worden afgewo
gen en ingepast. Zorgzaamheid met de zee wordt 
bepleit. 

Niet volledig en weinig prikkelend 
Kust op koers schetst de ruimtelijke problematiek van 
de kust in een notendop en is daarbij vrij volledig. 
Maar in dit 'duurzaam toekomstperspectief' voor de 
kust ontbreekt de verontreiniging van zee en zeebo
dem, de baggerstort, maar ook de visserij, de 
offshore-industrie en de recreatiedruk. Kennelijk 
wordt het economisch gebruik van de zee en de kust
zone overgelaten aan andere nota's en visies en is 
Kust op koers beperkt tot fysieke kenmerken en 
ingrepen. Een verwijzing en een benadrukking van 
de samenhang die hiertussen bestaat, had echter niet 
mogen ontbreken, gezien ook de input die deze visie 
moet leveren in nota's die wel over deze aspecten 
moeten gaan. 
Hoewel Kust op koers de bedoeling heeft de discussie 
te stimuleren kan de Waddenvereniging er weinig 
prikkelends of uitdagends in vinden. Voor een groot 

deel betreft het vaststaand beleid of beleid in voor
bereiding: zandsuppleties op de onderwateroever, 
meer ruimte voor dynamiek in de duinen, ontsnippe
ring, wateropvanggebieden, (voorzichtig) herstel van 
zoet-zout-overgangen, ontpoldering van zomerpol
ders, contrast rood-groen, erkenning eigenwaarde 
van de zee. 
Natuurlijk kan het geen kwaad beleidskeuzen van het 
kustbeleid (nog) eens duidelijk aan de orde te stellen. 
Maar zo duidelijk zijn die keuzen nou ook weer niet: 
erkenning van de eigenwaarde van de zee leidt bij
voorbeeld niet tot de keuze van beperking van eco
nomische activiteiten tot 'economische zones'; of 
zorg over de zandbalans van de Waddenzee betekent 
geen weigering van gaswinning in de Waddenzee 
(waardoor de bodemdaling beperkt kan blijven); ont
snippering en ruimte voor dynamiek in de duinen 
leidt niet tot het advies nu eindelijk eens de duinen 
van de waddeneilanden middels de Natuurbescher
mingswet te beschermen. Dit soort keuzes moeten 
wel gemaakt worden in de genoemde nota's. Kust op 
koers had een voorzet voor deze keuzes vanuit de 
kustproblematiek moeten maken. 

Vogel- en Habitatrichtlijn 
Juist in een notitie ten behoeve van de meningspei
ling, had het wettelijk kader waarbinnen het kustbe
leid zich moet afspelen niet mogen ontbreken. 
Nederlandse wetgeving valt wel aan te passen naar 
aanleiding van nieuwe inzichten (hoewel dit uiter
aard zeer zorgvuldig moet gebeuren), maar Neder
land is wel gehouden aan Internationale Conventies 
en Europese Richtlijnen. De Nitraatrichtlijn en de 
komende Kaderrichtlijn Water zijn twee voorbeelden 
van belang voor de waterkwaliteit. Ook de Vogel
richtlijn en de Habitatrichtlijn hadden niet mogen 
ontbreken. Juist de kust (zowel land-, als zeezijde) 
kwalificeert zich voor beide richtlijnen en is groten
deels ook aangewezen. Inrichting en beheer van de 
kust ten behoeve van de geselecteerde habitats en 
vogels is een verplichting, evenals een zorgvuldige 
afweging van (economische) activiteiten. De sugges
tie dat de overheid via een dialoog nog vele keuzes 
kan maken, is dan ook een valse voorstelling van 
zaken. Bij de diverse beleidsnota's komen we 'vanzelf' 
onze grenzen weer tegen. 

Zandhonger 
Graag wil ik ingaan op een punt dat voor de wadden
kust van groot belang is. Kust op koers noemt als pers
pectief voor het herstel van de zandbalans in de 
Waddenzee de ontpoldering van land dat aan de zee 
onttrokken is. Op een kaartje staan tientallen stippen 
op het vaste land langs de waddendijk van Noord
Holland, Friesland en Groningen, die kennelijk die 
ontpoldering moeten verbeelden. De Waddenvereni
ging probeert al heel lang het belang van de zandba
lans van de Waddenzee onder de aandacht te bren
gen. De morfodynamiek is de basis voor het wadden
systeem en moet zo min mogelijk door de mens wor
den verstoord. Inpolderingen en afsluiting van zeear
men, zandwinning, kustverdedigingswerken tot ver 
langs de Hollandse kust, bodemdaling door gaswin
ning, klimaatverandering met als gevolg versnelde 

Anky Woudstra 

Dijkdorp 

Kerk op terp, Ginnum. Foto's: Erik de Vries 
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Informatie 

Kust op koers, Werkgroep Interdeparte
mentale visie kust, maart 1999. Informatie: 
ir. H.J. Kruik, Rijksinstituut voor Kust en Zee 
(RIKZ), tel. 070-3114376. 
Beelden van de kust als baken voor de toe
komst, Ministerie LNV, februari 1999. 
De andere kant van het wad, brochure 
Wadden vereniging, juni 1999. 
Een nieuw toekomstperspectief voor de 
Waddenkust, Verslag van het 7de Keuning
congres, tevens Jubileumcongres Wadden
vereniging, 1995. Verkrijgbaar bij de Wad
denvereniging. 
De randen van de Waddenzee, artikelen in 
Waddenbulletin 97-1, 97-2 en 97-4. 
De andere kant van het wad, serie inter
views in Waddenbulletin 99-1, 99-2, 99-3 (en 
99-4). 

Waddenvereniging 
Postbus 90 
Voorstraat 16 
8860 AB Harlingen 
tel. 0517-493693 
fax 0517-493601 
e-mail: harlingen@waddenvereniging.nl 

zeespiegelstijging, hogere stormfrequentie en wijzi
ging van stromingen; allen hebben een verstoring 
van de zand ba lans tot gevolg. Dat betekent gevaar 
voor vermindering van het plaatareaal, dus ook foe
rageergebied voor vogels, en erosie van de kwelders, 
kortom verdwijning van het getijdenlandschap. De 
politiek heeft gekozen voor behoud van de Wadden
zee als natuurgebied, maar ook de Europese richtlij
nen en internationale verdragen, als het Ramsar-ver
drag en het Biodiversiteitsverdrag, verplichten ons tot 
zorg voor het morfodynamisch systeem. Dit leidt tot 
vermijden van ingrepen die dit aantasten en waar 
mogelijk tot maatregelen voor herstel. 
Het is echter wat kort door de bocht om in dit ver
band her en der langs de waddendijk te willen ont
polderen. Hoewel er nog nooit een fatsoenlijke bere
kening is gemaakt van de voor herstel van de zand ba
lans benodigde oppervlakte te ontpolderen land, zal 
het eerder gaan om tientallen vierkante kilometers 
dan om enkele hectares. Het openen van afgesloten 
zeearmen als Ijsselmeer, Lauwersmeer en Amstelmeer 
en het ontpolderen van grote gebieden bijvoorbeeld 
in de Wieringermeer ten zuiden van Wieringen en de 
Schanskerrakken langs de Westerwoldse A, kunnen 
bijdragen aan een herstel van het natuurlijk (sedi
ment-)evenwicht en bovendien van geleidelijke zoet
zout-overgangen. 

De andere kant van het wad 
Met het - ongenuanceerde - voorstel om 'ingepolderd 
land weer onder invloed van het getij te brengen' 
wordt bovendien een inbreuk gemaakt op de (land
schappelijke) identiteit van het kustgebied. De Wad
denvereniging zou juist graag zien dat in de diverse 
beleidsnota's de doelstelling 'behoud en herstel van 
de landschappelijke identiteit' - in elk geval van het 
noordelijk kustlandschap - wordt opgenomen. Daar
toe is ze in juni de campagne De andere kant van het 
wad gestart. Enerzijds wil de campagne meer 
bekendheid geven aan en waardering opwekken 
voor het landschap aan de andere kant van het wad, 
anderzijds wordt in de campagne gepleit voor een 
ruimtelijke inrichting van de andere kant van het wad 

die de landschappelijke kenmerkendheid als uit
gangspunt neemt. 
Het landschap aan de andere kant van het wad ont
leent zijn waarde aan het ontstaan uit en door de zee 
(met aardkundige waarden als wadgeulen, kwelder
wallen, oeverwallen en strandwallen) en de komst 
van de mens die het gebied, in samenspel met de zee, 
heeft vormgegeven (met cultuurhistorische waarden 
als terpen, dijken en dijkdorpen, sluisjes (zijlen) en 
zijldorpen en bijzondere verkavelingsvormen). Het 
landschap van de waddenkust overziend is er nog 
veel aanwezig van de elementen en structuren die 
(de samenhang in) de natuurlijke ontstaansgeschiede
nis en de cultuurgeschiedenis van het noordelijk zee
kleigebied vertegenwoordigen. Niet voor niets is het 
gehele terpen- en wierdengebied van Friesland en 
Groningen op de Belvedere-kaart terechtgekomen en 
behoren grote delen van dezelfde regio (plus Wierin
gen) tot de 'aardkundig meest waardevolle clusters' 
op de conceptkaart aardkundig waardevolle gebie
den in Nederland. 
De ecologische waarden hingen en hangen vervol
gens weer nauw samen met deze geschiedenis en 
met de Waddenzee: eendenkooien, dobben, stinzen
flora, brakwater-gemeenschappen, akkerflora en foe
rageer-, rust- en broedgebied voor miljoenen wadvo
gels. De bewoners, gebruikers en bezoekers lijken 
deze identiteit ook te (h)erkennen en waarderen 
bovendien de ruimte, de stilte, de duisternis, de hori
zon. Ook de combinatie van het (veilige) cultuurland
schap direct naast het (woeste) natuurlandschap van 
de Waddenzee is voor de belevingswaarde van groot 
belang. 
Duurzame landbouw, duurzaam toerisme, natuur- en 
landschapsbehoud, aan het landschap aangepaste 
woningbouw en infrastructuur zijn de zaken die 
thuishoren aan de andere kant van het wad. Ontpol
dering zal in de enkele genoemde grote gebieden 
moeten plaatsvinden, omdat dit hier de identiteit 
niet aantast, maar eerder versterkt en een bijdrage 
levert aan de sedimentbalans van de Waddenzee en 
zo aan de duurzaamheid van de kust. 





Tendensen op knooppunten 
Op openbaar vervoersknooppunten spelen een aantal 
belangrijke ontwikkelingen: 
De hoeveelheid mensen dafgebruikmaakt van vervoers
knooppunten groeit. Nu al komen óp Utrecht .Centraal sta
tion jàarlijks meer mensen dan op Sthiphol. Voorspellingen 
drculeren van 100 miljoen passagiers voor dit knooppunt 
perjaar. Met de toename van hetaántal !;jebruikers moeten 
de stations hierop aangepast worden. Drukke puntenal.s. 
entrees, perrons, roltrappen en .passerelles moeten worden 
verbreed of worden vervangen door iets. anders. In de 
mee.stegrpte .intercit)lstations staaî'l mede. Om deze reden 
grote verboywingen opstapetHierbijkàhPokdeopbou)III 
veranderen. Steeds vaker staat hetterminalt::oncept van 
luchthavens model voor nieuwestàtions; 
Door automatisering, nlélJwe vormei') vanabçmnementge" 
pruik enlogistiekèafhandelingvanreizÎgers I')eemt .het 

aan~al traditior1:le stàtjOrlSV~ör:z:lenil1genOp veef stations 
af tOt op hetnive~u va.tl .eenhaltepJ~ats of een abri. De 
efficiëntie van het vervoer Wordt hiermee vergroot. Het 
f~nctioMel karakter van een station verandert hierbij, 
aHeetlal door de afwezigheid.vanloketten. 

programma op ktlÖoppuhtenneelÎ')t#>e, 
Fast-foodkiosken en winkelfilialen krijgen plekkel'liJlde 
stationshallen, vooral inspelend op de snene behoêften·van 

de reizigers die I1lnkele minutetl over hebben.Etomh~.en 
worden winkelcentra geprojecteerd én ente.rtaihmelitgele~ 
genheden. Er verschijnen massale gebouwen wàarmeEè! 
zoveel geld wordt verdiend dat investeringen voor het ver
voer op knooppunten ook rendabel worden. 
Op knooppunten zijn deom)ooptijden van voorzienioQen 
bovendien hoog. Het transportsySteem vEè!randert vportdu~ 
rend en het station r(loethier in mee: voor~ en natransport, 
reizigersvoorzienil1gen en veranderende veiligheid- en 
miJIeunormen. Daarnaast willen commerciële uitbaters 
voortdurend mee veranderen met de behoeften. van reizi
gers. Het gebouw kan hierdoor niet of nauwelijks duur~ 
zà.am zijn. Het contrast tussen de snelheid van de verande
ringen en de traagheid van de gebouwde en groeiende 
materie vraagt om multifunctionE!eUndeelbare en flexibele 
boOwstrueturen. 
De doorwerkihg van al deze ontwikkelingen en de om!;jang 
èrmee zal ook invloed .hebben op de sfeer en de betlilkenis 
vaneen knooppunt als vei"lloersknooppunt .en als pIJplieke 
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Landlust in De Balie Noël van Dooren 

Informatie 

Architectuur Lokaal participeerde in de Hol
landse Landdag en gaf landschapsarchitect 
Noël van Dooren opdracht voor een inhou
delijke bijdrage, die in overleg met De Balie 
(Sandra Rottenberg) resulteerde in 
het spel Landlust Het spel, vormgegeven 
door Jacques Kriek, meet ongeveer 1 bij 3 
meter. Er kunnen 4 partijen aan meedoen, 
die als team bestaande uit meerdere perso
nen kunnen opereren. Hoewel het spel als 
uitgangspunt de omgeving van Amsterdam 
heeft, zijn de thema's die via de opdrachten 
en kanskaarten naar voren komen, alge
meen. 
Architectuur Lokaal biedt de mogelijkheid 
aan bestuurders, ambtenaren, ontwerpers 
en belangengroepen gebruik te maken van 
het spel. Geïnteresseerden kunnen bij Archi
tectuur Lokaal informatie krijgen. 

Architectuur Lokaal 
zie colofon 

De Balie 
Kleine Gartmanplantsoen 10 
1017 RR Amsterdam 
tel. 020-5535151 
fax 020-5535155 
e-mail: balie@balie.nl 
http://www.balie.nl 
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De Balie, politiek-cultureel centrum te Amsterdam, organiseerde dit 
voorjaar een programma over het platteland onder de titel Hollandse 
Landdag. Na een aantal voorafgaande excursies rondom Amsterdam 
was er op 19 juni een afsluitende dag in De Balie zelf. De laarzen en de 
zonnebril konden thuisblijven; nu werd binnen gediscussieerd en 
geluisterd. Naast een aantal gesprekken en debatten werd de deelne
mers aan deze dag ook een groot spel geboden. In het spel Landlusf is 
de ruimtelijke ontwikkeling rondom Amsterdam tot Monopolyachtige 
eenvoud teruggebracht. 

Spel 
Landlust is een spel waarin vier partijen een opdracht 
moeten verwezenlijken. Die partijen zijn de gemeen
te Amsterdam, natuurbeschermers, projectontwikke
laars en boeren. Een opdracht voor de boeren is bij
voorbeeld: realiseer een modern en intensief agra
risch bedrijf, door de gebieden Haarlemmermeer, Fle
vopolder en IJmeer (Markerwaard!) te verwerven. 
Strategisch ruilen, bluf, onderhandeling, bespelen 
van de publieke opinie, een lange termijn blik en een 
dosis geluk maken één partij tot de meest succesvolle. 
Landlust speelt zich af in de omgeving van Amster
dam: Waterland, de duinen, Haarlemmermeer, het 
Gooi, de Utrechtse Heuvelrug, de plassen. In die 
gebieden is het soms stil en leeg. Maar elke vierkante 
meter van de Amsterdamse omgeving is van iemand 
en is in gebruik. Zo zijn er de bewoners, vele honder
den boeren, de natuurbeschermingsorganisaties, de 
nutsbedrijven, recreatie- en waterschappen, de 
gemeenten, de projectontwikkelaars, Rijkswaterstaat, 
Schiphol, de provincie en het Rijk. Hun belangen 
lopen uiteen: stadsbewoners bijvoorbeeld willen het 
liefst dat boeren, organisaties of de overheid er zorg 
voor dragen dat je op een vrije dag een prettig tocht
je naar buiten kunt maken. Soms is men bereid daar 
aan bij te dragen, door bijvoorbeeld biologische pro
ducten te kopen of lid van Natuurmonumenten te 
worden. Aan de andere kant betekent de drang naar 
ruime woningen, de spectaculaire groei van de mobi
liteit en de veranderende bedrijvigheid dat het plat
teland daarom van gezicht verandert. Door alle plan
nen en veranderingen is de vraag naar grond enorm 
groot. Er zijn maar weinig landgebruikers die van hun 
grond af willen. En als ze dat eventueel willen, dan 
vragen ze daarvoor een prijs. De honger naar grond -
Landlust - en het feit dat er partijen in het spel zijn 
met veel geld en veel macht (speculanten!) drijven de 
prijs van grond op; die wordt vooral door de 'ver
wachtingswaarde' bepaald. 

Fragmentatie van het platteland 
Het spel Landlust heeft deze verwikkelingen als uit
gangspunt. Doel van het spel is winnen. Winnen kan 
door de opdracht te realiseren. Iedere partij heeft de 
keuze uit twee 'stijlen' van opdrachten. Zo kan de 
natuurbescherming gaan voor de klassieke opvatting 
en een aantal fraaie terreinen verwerven of een 
moderne opdracht uitvoeren en een ecologische ver
binding realiseren. Voor het uitvoeren van de 
opdracht zijn er 4 ronden. De opdracht noodzaakt 
het verwerven van nieuw land. Dat vraagt om het rui
len met medespelers. Het publiek kan via referenda -
door de spelers aangevraagd - aan het spel deelne
men. Natuurlijk is in Landlust de realiteit sterk ver
eenvoudigd. Maar omdat het spel op onderhandeling 
gebaseerd is, geeft het zicht op de verwikkelingen in 

Foto: In Natura/Frans Poptie Fotografie 

de 'echte wereld'. En hoewel een gebied als Water
land van een andere schaal is dan bijvoorbeeld een 
boerenbedrijf, stelt Landlust met het noemen van 
dergelijke gebieden ook de fragmentatie van het 
platteland aan de orde. Waterland, Haarlemmermeer 
en Heuvelrug zijn geografisch, cultureel en historisch 
samenhangende gebieden. Ruimtelijke ontwikkelin
gen betekenen vaak de teloorgang van die samen
hang. Tenslotte biedt het spel door het gebrek aan 
nuance en de beperkte speeltijd, de kans om onge
compliceerd voor of tegen te zijn en te handelen met 
een zeker opportunisme; een gegeven, dat soms 
meer dan we bereid zijn toe te geven de ruimtelijke 
ordening bepaalt. 

Grondpolitiek 
Op de Hollandse Landdag werd de realiteit van Land
lust treffend geïllustreerd door het debat over grond
politiek dat aan het spelen van het spel vooraf ging. 
Aan de tafel, waarop het spel al was opgesteld, werd 
door een keur aan ter zake deskundigen onder lei
ding van Rudi van Meurs, grondpolitiek of, zoals Van 
Meurs het stelde, 'het ontbreken van grondpolitiek' 
besproken. 
Het debat over grondpolitiek begon gedecideerd met 
de stelling, dat de woningprijs in Nederland veel te 
hoog ligt ten gevolge van speculatie. Dat was een 
stelling, die door de verschillende gesprekspartners 
niet gedeeld werd; hij kan namelijk ook worden 
omgedraaid. De hoge huizenprijs bevordert hoge 
grondprijzen. Maar wel waren de sprekers het eens 
over het feit, dat de huidige wijze van totstandko
ming van grondprijzen weinig stimulans tot effectief 
ruimtegebruik geeft. Zo publiceerde NYFER (Nyenro
de Forum For Economic Research) onlangs een onder
zoek onder de titel Geld uit grond, waarin wordt 
vastgesteld dat er te weinig geld voor de aanleg van 
een collectief goed als infrastructuur is, terwijl aanleg 
daarvan wel tot een forse grondprijsstijging leidt. Het 
rapport verkent potentiële wettelijke instrumenten 
om een deel van dergelijke waardestijgingen te 
benutten als financiering van collectieve zaken. 
NYFER is niet de eerste en ook niet de laatste die 
meent dat het anders moet. Over de noodzaak van 
een veranderde grondpolitiek bestond aan tafel over
eenstemming. Maar, zo memoreerde voorzitter 
Meurs, niet voor niets viel in 1977 het kabinet Den 
Uyl naar aanleiding van de motie De Becker. Ook eer
dere kabinetten, die van (als en Drees, vielen over 
aan grondpolitiek gerelateerde zaken. Ter opfrissing: 
het kabinet Den Uyl beoogde een belangrijke wijzi
ging in het beleid ten aanzien van grondtransacties. 
Ten eerste wilde Den Uyl een wetswijziging, die 
gemeenten binnen aan te wijzen gebieden voor
keursrecht bood. Een eigenaar moet in dat geval 
eerst de gemeente grond te koop aanbieden. Volgt 



t 

geen overeenstemming over de prijs, dan kan de 
rechtbank een prijs vaststellen. Pas als de gemeente 
geen interesse heeft, kan de grond aan derden wor
den aangeboden. 
Hoewel ingrijpend was dit geen beladen wetswijzi
ging. Dat gold wel voor de parallelle wijziging van de 
Onteigeningswet. Die hield in dat schadeloosstelling 
bij onteigening voortaan niet op basis van markt
waarde maar van de veel lagere gebruikswaarde zou 
plaatsvinden. De daadwerkelijke kabinetscrisis ont
stond uit ogenschijnlijk een zijlijn, namelijk de onbe
vredigende regeling van negatieve 'ontwikkelings
schade'. Dat was een in de Wet Ruimtelijke Ordening 
vastgelegde schadevergoeding voor gederfde 
opbrengsten ten gevolge van planologische ontwik
kelingen. Die regeling functioneerde niet goed. De 
hoge prijzen die voor grond werden betaald, maak
ten een discussie overbodig. De nieuwe situatie die 
Den Uyl voorstelde, maakte het afdoende voorzien in 
negatieve ontwikkelingsschade voor het CDA een 
harde eis. Die werd niet ingelost en de crisis was een 
feit. 

Aardig pensioen 
Mag dit een vrij technische kwestie lijken, het debat 
in De Balie was zo interessant omdat het pijnlijk dui
delijk maakte hoezeer een goede grondpolitiek ruim
telijke ontwikkeling kan mogelijk maken. Zo betoog
de voorman Schermerhorn van de WLTO (Westelijke 
Land- en Tuinbouworganisatie), in het dagelijks leven 
veeboer in Waterland, dat de hoge grondprijs voor de 
op continuïteit gerichte agrarische bedrijven een 
ramp is. Ook bij transacties binnen de agrarische 
wereld werkt de hoge marktwaarde onverbiddelijk 
door. 'De grondprijs is voor een agrarisch bedrijf twee 
keer in je leven interessant: als je het aankoopt en als 
je het doorgeeft', aldus Schermerhorn. 'Met de huidi
ge prijzen is dat overgeven aan de volgende genera
tie soms gewoon onmogelijk. Maar voor de boer die 
stopt is het een aardig pensioen. Het dramatische is 
dat het voortdurend bijdraagt aan de rat race om een 
zo hoog mogelijke productie van die dure grond te 
halen: Schermerhorn benadrukte, dat de effecten 
van de hoge grondprijs niet onderschat mogen wor
den: 'Als in de Haarlemmermeer een bedrijf van de 
hand gaat voor f. 750.000,00 per hectare, is dat tot in 
Noord-Groningen merkbaar. Maar natuurlijk is dat 
een bedrag, waarvoor ik de tranen ook wel binnen
houd: Hij suggereert de doelbewuste stimulering van 
uitgekochte boeren om te herinvesteren in Neder
land, te stoppen. Juist dat heeft een prijsopdrijvend 
effect tot in de verste hoeken van Nederland. 'Stimu
leer maar liever dat iemand in Polen opnieuw begint', 
aldus Schermerhorn. 
Friso de Zeeuw, directeur Bouwfonds, merkte met het 
nodige understatement op, dat Bouwfonds 'niet 
zoveel last heeft' van het ontbreken van een ade
quate grondpolitiek. Overigens bestreed hij dat de 
waardestijging van grond op zich reden is om actief 
in die markt te zijn. Vooral bij realisatie van wonin
gen doet zich de feitelijke waardevermeerdering geI
den. 'Wij kopen bouwclaims in', aldus De Zeeuw, 'en 
als de bestemming aangeeft, dat er gebouwd mag 
worden, gaat de particulier die de bestemming zelf 
kan realiseren in Nederland voor: En precies dàt is 
zo'n heikel punt. Zo werd een niet nader genoemde 
ontwikkelaar in Barendrecht aangehaald, die de 
openheid van de overheid aangaande de VINEX 
roemde. 'Dat waren nog eens tijden', aldus deze blije 
ontwikkelaar. Maar, zo gaf De Zeeuw aan, hoewel de 
nadelen van speculatie duidelijk zijn, is voor veel 
gemeenten de samenwerking met ontwikkelaars 
meer dan ooit noodzakelijk. Niet zelden verwerft 
Bouwfonds grond, op verzoek van gemeenten, om 
daarmee de risico's voor de lokale overheid te beper
ken en de snelheid van handelen te vergroten. 

Lachende ontwikkelaars 
Onderzoeker Van der Zande van het Staringcentrum 
rekende voor, hoe lastig de ontwikkeling van de Eco
logische Hoofdstructuur is, niet alleen door de hoge 
grondprijzen, maar ook door de snelle verandering. 
'De inkt van het regeerakkoord van Paars was nog 
niet droog of er moest alweer 2 miljard bij om de stij
gende prijzen op te vangen'. Van der Zande stelde 
vast, dat het denken over grondprijs en waardever
meerdering veel te veel per sector gaat. Zo wordt 
door de gemeentelijke grondbedrijven, die het nodi
ge garen spinnen bij de explosieve stijgingen, nog 
altijd nauwelijks geïnvesteerd in het buitengebied. 
Terwijl er grote consensus is over de noodzaak van 

een aangenaam en gezond landschap rondom de 
stad, ontstaan er wel collectieve voorzieningen in de 
bestaande stad. Er is echter nog steeds geen structu
rele overdracht vanuit de grote stadsontwikkeling -
zoals die in de VIN EX-operatie plaatsvindt - naar het 
omringende land. Dientengevolge moet met een 
krappe beurs, voornamelijk door instanties die op het 
buitengebied gericht zijn, grond voor natuur of open
baar terrein worden opgekocht. De prijs daarvan is 
meestal afgestemd op de nabije stedelijke ontwikke
ling en daarmee is de beurs snel leeg. Ook het land
bouwbedrijf, dat vanwege extensivering meer grond 
nodig heeft, kan dat doel bij hoge grondprijzen maar 
moeilijk realiseren. De Schutter, ambtenaar bij de 
Dienst Landelijk Gebied, voegt daar aan toe dat het 
huidige grondbeleid grote onrechtvaardigheid intro
duceert. 'Het individu dat toevallig grond heeft in 
een gebied dat van bestemming verandert en tot 
woningbouwgebied bestempeld wordt, vallen enor
me sommen geld ten deel'. In dat licht wordt door 
verschillende sprekers de financiële bijdrage van de 
overheid aan stadsuitbreidingen van vraagtekens 
voorzien. 'In de tachtiger jaren was subsidie reëel', 
aldus onderzoeker Marlet van NYFER. 'Nu niet. Dat 
de overheid 4 miljard bijdraagt aan Leidsche Rijn - de 
ontwikkelaars lachen zich ziek! Zo'n uitbreiding kan 
geheel zelfvoorzienend zijn in financieel opzicht. Dat 
geldt ook voor de Noord-Zuidlijn, die enorme gunsti
ge gevolgen heeft voor de Zuid-As, maar een exploi
tatieheffing is afgeschoten door de Raad van State'. 

Politiek taboe 
Gespreksleider Van Meurs memoreerde, dat minister 
Pronk het thema van de grondpolitiek weer op de 
agenda heeft gezet. Heeft hij kansen? De gespreks
partners zien weinig perspectief voor ingrijpende wij
zigingen, hoe wenselijk die ook zijn. Fijntjes wordt er 
gewezen op de motie De Becker, waar het kabinet 
Den Uyl over viel. De verschillen in grondprijzen waar 
het toen over ging, zijn slechts een fractie van de ver
schillen nu. De Zeeuw stelt echter vast, dat binnen 
het bestaande juridisch kader tal van onbenutte 
mogelijkheden zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 
begrip baatbelasting, waarmee een deel van waarde
stijging kan worden teruggevorderd ten bate van de 
gemeenschap. Zo is de herinrichting van de binnen
stad van Breda mede gefinancierd door winkeliers en 
ondernemers middels baatbelasting. Ook wordt 
gewezen op het onteigeningsinstrument. Hoewel een 
zwaar politiek taboe, heeft dat veel ruimere toepas
singsmogelijkheden dan die nu benut worden. En de 
rolopvattingen, aldus Van der Zande, moeten aan het 
schuiven. Als een boer makkelijker natuurdoelen kan 
realiseren of een landgoed kan ontwikkelen, ver
kleint de tussenhandel in grond aanzienlijk. Tenslotte 
wordt ook de Natuurbeschermingswet genoemd als 
instrument met onbenutte mogelijkheden. Maar, zo 
stelt de tafel vast, de hoge grondprijs komt natuurlijk 
ook de overheid goed uit. En dat op zichzelf is geen 
gunstige uitgangspositie voor politieke daadkracht. 
Na het pittige en geanimeerde gesprek was het spel, 
omdat het zonder geld gespeeld wordt, bijna een 
anachronisme. Maar op basis van ruilen bleek een 
'voortvarende grondpolitiek' ook mogelijk. In ander
half uur tijd lukte het de boeren hun opgave te reali
seren door in de laatste ronde een kongsi met 
de natuurbeschermers te sluiten. De natuurbescher
mers hadden als opdracht gekozen om een ecologi
sche verbinding tussen de duinen en Flevoland te 
realiseren. De boerenpartij poogde een groot exten
sief bedrijf op te zetten door de gebieden Waterland 
en Gooi- en Vechtstreek te verwerven. Door een over
eenkomst waarbij de natuurbeheerders hun percelen 
in Waterland door boeren lieten beheren, was hun 
gezamenlijk bezit in de ogen van de spelleider vol
doende om aan de opdracht te voldoen. Met enig 
realisme stelde de projectontwikkelaar in het spel 
vast, dat een publiek referendum tegen deze deal 
weinig kans maakte. En zo troefde, enigszins tegen 
de werkelijkheid in, de ogenschijnlijk zwakste partij 
de andere spelers af. Spelers en publiek waren het na 
afloop over één ding eens: hoewel niet geheel werke
lijkheidsgetrouw, is Landlust een opwindende manier 
om te debatteren over ruimtelijke ontwikkeling van 
een gebied en om bekende stellingen daarbij te door
breken. Moeiteloos blijken zachtaardige natuurbe
heerders genadeloze projectontwikkelaars te wor
den, worden 'referenda-rechten' verhandeld alsof het 
pakken melk zijn, worden de publieke emoties 
bespeeld en worden onverwachte pacten gesloten. 
Het grote geld bleek daarvoor niet nodig. 

Architectuur Lokaal 25 21 



Ontwerpwedstrijden in Nederland 
Overzicht derde kwartaal 1999 

Algemene richtlijnen voor de bedrijvenkavels bij de 
meervoudige opdracht 'Bedrijfsverzamelgebouw(en) 
Nieuw·Vennep Zuid'. Illustraties zijn ontleend aan 
Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Nieuw-Vennep 
Zuid. gemeente Haarlemmermeer. 1999. 

Informatie 

Een wedstrijduitschrijver kan een wedstrijd 
of aanbestedingsprocedure melden door 
het insturen van het (concept)wedstrijdpro
gramma of de (concept)uitnodigingsbrief 
naar het Steunpunt Ontwerpwedstrijden. 
Bij het Steunpunt kan men terecht voor 
algemene informatie, ondersteuning bij de 
voorbereiding van een wedstrijd en bestel
ling van Kompas (prijs: f. 24,50 excl. ver
zendkosten). Het Steunpunt is onderge
bracht bij: 
Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
tel. 020-5304000 
fax 020-5304004 
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lopende wedstrijden 

Herinrichting Markt Oosterhout 
Open projectprijsvraag gevolgd door meervoudige 
opdracht, met Kompas 
Inzendingen binnen 1e fase: 1 december 1999 
Uitslag 1 e fase: 2 maart 2000 
Openbare projectprijsvraag met als doel het ontwer
pen en realiseren van een nieuwe inrichting van de 
Markt in Oosterhout. Het gaat hier om een 'turn-key' 
project, dat wil zeggen dat van de deelnemers wordt 
verwacht dat zij in geval van uitverkiezing zorg kun
nen dn:.gen voor de totale realisering van hun plan
nen, binnen het in de inzending begrote c.q. aange
boden bedrag van de kosten, met een maximum van 
f. 4.000.000,00. Uitschrijver van de wedstrijd is de 
gemeente Oosterhout. Deelname staat open voor 
iedereen die het project binnen de genoemde en te 
noemen voorwaarden kan realiseren. Van degene 
met wie uiteindelijk een realiseringsovereenkomst zal 

worden gesloten, zal een bankgarantie worden ver
langd ter hoogte van 10 % van de gemeentelijke bij
drage. De inschrijvingskosten bedragen f. 100,00. De 
ontwerpen moeten binnen zijn op 1 december 1999. 
De jury is onafhankelijk en deskundig en bestaat uit: 
Hans van der Markt, Eric Luiten, Tom Frantzen, Pascal 
Grosfeld en Harm Tilman. De jury maakt op 2 maart 
2000 bekend welke drie ontwerpen voor mogelijke 
uitvoering in aanmerking komen. Voor deze winnaars 
zijn geen geldprijzen beschikbaar. 
Het vervolg op de prijsvraag is een meervoudige 
opdracht, waarin de drie winnaars hun inzending 
moeten uitwerken tot definitief ontwerp. Zij ontvan
gen hiervoor elk een vergoeding van f. 10.000,00 
inclusief BTW. De drie plannen worden vervolgens ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Daarna bepaalt de bevolking van Oosterhout via een 
verkiezing welke van de goedgekeurde plannen zal 
worden gerealiseerd. Informatie: gemeente Ooster
hout, L. Paeper, tel. 0162-489806. 

Chinese Chancellery 
Besloten projectprijsvraag zonder Kompas 
Inzendingen binnen: eind augustus 1999 
Uitslag: datum onbekend 
Besloten prijsvraag voor het opstellen van een voor
ontwerp voor nieuwbouw van de Chinese ambassade. 
De uitschrijver is het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken van de Volksrepubliek China. Informatie: 
Embassy of the People's Republic of China in the 
Netherlands, Guo Liqiu, tel. 070-3065087. 

Oosterheem Zoetermeer 
Selectieprocedure zonder Kompas 
Inzendingen binnen: 18 september 1999 
Bekendmaking resultaten: datum onbekend 
Selectieprocedure waarin een voorstel wordt 
gevraagd voor de aanpak van het stedenbouwkundig 
ontwerp voor het tweede deelplan van de nieuwe 
wijk Oosterheem. Het voorstel moet worden geba
seerd op het programma voor het tweede deelplan. 
Uitschrijver is de gemeente Zoetermeer. Informatie: 
gemeente Zoetermeer, A.H.H. Schenk, tel. 079-
3469413. 

Duurzaam Veilig Leven 2000 
Samengestelde wedstrijd met Kompas 
Uitslag 2e fase: 8 december 1999 
Samengestelde wedstrijd met als doel de integratie 
tussen verkeerskunde en stedenbouw. De eerste fase 
was een open ideeënprijsvraag waarin oplossingen 
werden gevraagd voor 'duurzaam veilig leven' in wijk 
en binnenstad; dorpskom of buiten de bebouwde 
kom. De tweede fase is een meervoudige opdracht 
waarin de beste ingezonden ontwerpen worden uit
gewerkt. Het streven is om meerdere inzendingen tot 
uitvoer te brengen. Uitschrijvers zijn de Regionale 
Organen Verkeersveiligheid in Friesland, Groningen 
en Drenthe en Rijkswaterstaat directie Noord Neder
land. Het totale prijzengeld bedraagt f. 160.000,00. 
Informatie: Diepens en Okkema, M. van Oers, tel. 
015-2147899. 

Parkkwartier Katendrecht 
Meervoudige opdracht met Kompas 
Inzendingen binnen: 30 augustus 1999 
Besluitvorming: eind november 1999 
Meervoudige opdracht aan vier ontwikkelaar/ontwer
percombinaties gericht op het ontwerpen 
en ontwikkelen van een nieuwe woonbuurt met 
onder meer aandacht voor het thema 'bouwen in 
eigen beheer'. Uitschrijver is de gemeente Rotterdam. 
Er zijn 4 teams uitgenodigd. Informatie: gemeente 
Rotterdam, A.J.S.M. Lushtaku-Smedts, tel. 010-
4897332. 

Bedrijfsverzamelgebouw(en) Nieuw-Vennep Zuid 
Meervoudige opdracht met Kompas 
Inzendingen binnen: half oktober 1999 
Bekendmaking beoordelingsrapport: november 1999 
Meervoudige opdracht voor het ontwerpen van een 
bedrijfsverzamelgebouw dat qua ontwerp en efficiën
tie voor veel ondernemers een prettige omgeving 
biedt om in te werken. De opdrachtgever van de 
meervoudige opdracht is de ontwikkelingsmaatschap
pij Meerschip BV. Er zijn vier deelnemers uitgenodigd. 
De opdrachtgever heeft de intentie de vervolgop
dracht te verstrekken aan de deelnemer wiens inzen
ding na de beoordeling als beste antwoord op de 
opdracht wordt aangewezen. Informatie: Meerschip 
BV, G.W. van de Brandhof, tel. 023-5615372. 



Mens en milieubewust transformeren van kantoren 
en scholen 
Open ideeënprijsvraag met Kompas 
Inzendingen binnen: 25 oktober 1999 
Uitslag: 12 november 1999 
Open ideeënprijsvraag met als doel het bevorderen 
van de kennis over mens- en milieubewuste herbe
stemming van bestaande utiliteitsbouw. De opgave 
van de prijsvraag is het ontwikkelen van oplossingen 
voor milieubewuste herbestemming van een scholen
complex in Amsterdam. Uitschrijver is de Stichting 
Viba-prijsvraag. De prijsvraag staat open voor archi
tecten, anderen kunnen meedoen via samenwerking 
met een architect. Uiterste inschrijfdatum was 15 juni, 
inzenddatum is 25 oktober, de uitspraak wordt 
bekend gemaakt op 12 november. Het prijzengeld 
bedraagt f. 50.000,00. Informatie: Bouwwijzer, Co ra 
Gijswijt, tel. 075-6356699 of 
http://www.bouwwijzer.nl 

Avontuurlijk wonen in Stadshagen 
Ideeënprijsvraag zonder Kompas 
Inzendingen binnen: 30 september 1999 
Uitslag: 4 november 1999 
Ideeënprijsvraag met als opgave het ontwerpen van 
een vrijstaande projectmatig te realiseren woning 
waarbij de ontwikkelaar en de koper gezamenlijk als 
opdrachtgever optreden. Gevraagd wordt een ont
werp voor een basiswoning en drie afgeleiden daar
van. De uitschrijver van de prijsvraag wordt niet met 
name genoemd, evenmin als de deelnamecriteria. 
Iedere deelnemer ontvangt na deelname en toelating 
tot de jury een vergoeding van f. 3500,00 excl. btw. 
De winnaar wordt betrokken bij de vervolgopdracht. 
Informatie: gemeente Zwolle, F. Dik, tel. 038-4982424. 

Architectuur zonder gevels, een ondergronds leidseplein 
Open ideeënprijsvraag zonder Kompas 
Uitslag: najaar 1999 
Open ideeënprijsvraag met als opgave het program
ma én het ontwerp voor een ondergronds leidseplein 
in Amsterdam. Uitschrijver is de Grafische Cultuur
stichting. Deelname stond open voor studenten in de 
relevante vakgebieden. De winnaar ontvangt de Stu
dentenprijs, beschikbaar gesteld door de Vereniging 
Repro Nederland, bestaande uit een oorkonde en een 
bedrag van f. 10.000,00. Informatie: Grafische Cul
tuurstichting, tel. 020-5435675 of 
http://www.grafischecultuur.nl 

Studie nieuwbouw Evoluon 
Meervoudige opdracht zonder Kompas 
Uitslag: najaar 1999 
Meervoudige ideeënopdracht aan vijf architectenbu
reaus voor het maken van een stedenbouwkundig en 
architectonisch schetsontwerp voor mogelijke nieuw
bouw van het hoofdkantoor van Philips Electronics 
Nederland en Philips Nederland, nabij het Evoluon. 
Uitschrijver van de opdracht is Philips. 

Utrechtse stadsbank 
Open projectprijsvraag met Kompas 
Uitslag: medio oktober 1999 
Open projectprijsvraag gericht op het ontwerpen van 
een standaardbank die zowel reageert op de verschil
lende sferen in Utrecht als een duidelijk herkenbaar 
object is in de stad. Uitschrijver is de gemeente 
Utrecht. Deelname staat open voor ontwerpers in de 
relevante vakgebieden. De deelnamekosten bedra
gen f. 150,00. De beoordeling vindt plaats door een 
vakjury en een publieksjury. De uitspraak wordt 
medio oktober bekend gemaakt. Het prijzengeld 
bedraagt f. 40.000,00. Informatie: gemeente Utrecht, 
Dienst Stadsbeheer, tel. 030-2864002. 

Energie landschap 
Meervoudige opdracht zonder Kompas 
Presentatie: oktober 1999 
Een meervoudige opdracht bedoeld als onderzoek 
naar mogelijke toepassingen van kunst bij het Ener
gie Centrum Nederland en aandacht voor een nieuwe 
benadering van kunst in de openbare ruimte. Uit
schrijver is de Stichting Wasteland. Er zijn 8 kunste
naars en (landschaps)architecten uitgenodigd om een 
concept in te dienen. De inzendingen moesten eind 
augustus worden ingeleverd. De presentatie en ten
toonstelling vinden plaats in oktober. Informatie: 
Stichting Wasteland, T. Karremans, tel. 010-4771008. 

Nederlands Audiovisueel Archief 
Meervoudige opdracht met Kompas 
Besluitvorming: begin oktober 1999 
Meervoudige opdracht aan vijf architectenbureaus 
voor het maken van een architectonische ontwerpstu
die voor de nieuwe huisvesting van het NAA. De wed
strijd is uitgeschreven door het Nederlands Audiovisu
eel Archief te Hilversum. De wedstrijd valt onder de 
niet-openbare EG-procedure. De inzendingen moes
ten op 15 september 1999 binnen zijn, de beoorde
lingscommissie zal begin oktober zijn advies uitbren
gen. Informatie: PKB Bouwadviseurs, tel. 020-
3989110. 

VINEX Informatiecentrum Haarlemmermeer 
Meervoudige opdracht met Kompas 
Besluitvorming: september 1999 
Meervoudige opdracht aan vier ontwerpers met als 
opgave het maken van een schetsontwerp en een 
maquette voor een informatiecentrum en de directe 
omgeving daarvan, in het plangebied van de Florian
de in Hoofddorp. Het informatiecentrum moet het 
visitekaartje vormen van VINEX Haarlemmermeer en 
aansprekend, open en laagdrempelig zijn. Uitschrijver 
is de gemeente Haarlemmermeer. In september wordt 
het besluit omtrent de vervolgopdracht medege
deeld. Informatie: gemeente Haarlemmermeer, D. 
Evers, tel. 023-5676772. 



Adressen Lokale Architectuurcentra 
ALKMAAR, AIA 
Lody Trap 
Kooltuin 8 
1811 MG Alkmaar 
tel. 072-5 116421 
fax 072-5126228 

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

AMERSFOORT, Arch itectuurcafé 
Hedwig Saam 
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 
Ed van Gent 
Huis voor Schoone Kunsten 
Nieuwstraat 377 
7311 BR Apeldoorn 
Postadres: 
Postbus 367 
7300 AJ Apeldoorn 
tel. 055-5222475 
fax 055-5788797 

ARNHEM, Architectuurcafé Arnhem 
Sandra Schuit, Odette Ex, Lucas Reymer 
De la Reystraat 15 
6814 AD Arnhem 
tel. 026-4457180 
fax 026-4459859 
e-mail: zijaanzicht@diva.nl 

BREDA, Gebouw F 
Jan Willem Christiaansen 
Gemeente Breda 
Dienst RME, afd. WAM 
Postbus 3920 
4800 DX Breda 
tel. 076-5293942 
fax 076-5293239 

DELFT, Delft Design 
Ton Voets, Martine Muller 
Postbus 2838 
2611 HN Delft 
tel. 015-2143941 
fax 015-2146343 
e-mail: infoOdelftdesign.nl 
http://www.delftdesign.nl 

DEN B05CH, BAl 
Marius van den Wildenberg, Liseth van 
Dungen 
Architectuurwinkel 
Nieuwstraat 28 
5211 NL Den Bosch 
Postadres: 
Zuid Willemsvaart 117 
5211 SE Den Bosch 
tel. 073-6121738 
fax 073-6121738 

DEN HAAG, Wils S. Co 
Eline Jacobs 
St. Jacobstraat 129 
2512 AN Den Haag 
tel. 070-3625948 
fax 070-3561895 

DEVENTER, Galerie Rondeel 
Marion Lanting 
Achter de Muren Zand poort 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 

EINDHOVEN, ACE 
Mariëtte van Stralen 
De Witte Dame 
Emmasingel 20 
5611 AZ Eindhoven 
Postadres: 
Postbus 8087 
5601 KB Eindhoven 
tel. 040-2961136 
fax 040-2961137 
http://www.ooo.nllarchitectuur.centrum 

GRONINGEN, CAS 
Anke Kroeze 
Gedempte Zuiderdiep 98 
9711 HO Groningen 
Postadres: 
Postbus 7081 
9701 JB Groningen 
tel. 050-3678012 
fax 050-3678394 

24 Architectuur Lokaal 215 

GRONINGEN, Platform GRA5 i.o. 
(heeft per 1 oktober de activiteiten van 
het CAS overgenomen) 
Gert ter Haar, 
Olof van der Wal 
pla Zuiderkuipen 19 
9711 HR Groningen 
tel. 050-3 138047 

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

HEERLEN, Vitruvianum 
Volmar Delheij 
Coriovallumstraat 9 
6411 CA Heerlen 
Gemeente Heerlen 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045-5604404 
fax 045-5604579 
e-mai l: vitruv@heerlen.nl 

HELMOND, Architectuurcafé 
Herman Mens 
Postbus 818 
5700 AV Helmond 
fax 0492-553565 
e-mail: architectuurcafe@tref.nl 
http://www.tref.nllhelmond/ 
architectuurcafe 

HILVERSUM, Dudok Centrum 
Helene Wüst, Denise Vrolijk, Suzanne Mul
der 
Dudokpark 1 
1217 JE Hilversum 
tel. 035-6292262 
fax 035-6292457 

HOORN, Architectuun:entrllm Hoorn 
Joosje van der Geest 
Centrale bibliotheek 
Wisselstraat 8 
1621 CT Hoorn 
tel. 0229-219441 
fax 0229-238424 
e-mail: archihoornOhotmall.com 

KENNEMERLAND, Gebouw a Omgeving 
Vereniging Haerlem 
Nanette van Goor, Piet Roos 
Grote Markt 17 
2011 RC Haarlem 
Postadres: 
Postbus 1105 
2001 BC Haarlem 
tel. 023-53175871 0255-513106 

LEEUWARDEN, Bouwfkunst 
Bauke Tuinstra 
Eewal86 
8911 GV Leeuwarden 
tel. 058-2131501 
fax 058-2166693 

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

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

NIJMEGEN, Architectuurcentrum Nijmegen 
Susan van Leeuwen 
Kannenmarkt 6 
6511 KC Nijmegen 
tel. 024-3244382 

RIJNLAND, RAP 
Hans Bik, Michel de Bakker 
Rijnsburgerweg 157 
2334 BN Leiden 
tel. 071-5177311 
fax 071-5176021 

ROTTERDAM, VVVfAKhlCenter 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
Postadres: 
Postbus 21550 
3001 AN Rotterdam 
tel. 010-4369909 
fax 010-4169896 
e-mail: ac@vvv.rotterdam.nl 
http://www.vvv.rotterdam.nl 

ROTIERDAM, Stichting Air 
AnneMie Devolder 
Posthoornstraat 12A 
3011 WE Rotterdam 
Postadres: 
Postbus 21828 
3001 AV Rotterdam 
tel. 010-2809700 
fax 010-2809690 
e-mail: air@archined.nVair 
http://www.dwhw.nl 

TILBURG, CAST 
Cat ja Edens 
Dunantstraat 1 
5017 KC Tilburg 
tel. 013-5841010 
fax 013-5841020 
e-mail: postbus@cast.demon.nl 

TWENTE, Architectuurcentrum Twente 
Peter van Roosmalen 
Oude Markt 26 
7511 GB Enschede 
tel. 053-4300999 
fax 053-4312490 

UTRECHT, Aorta 
Birgitte de Maar 
Achter de Dom 14 
3512 JP Utrecht 
tel. 030-2321686 
fax 030-2321390 
e-mail: aorta@knoware.nl 
http://www.utopia.knoware.nllusers/aorta 

VENLO, architectuurcentrum i.o. 
Paul Stevens, Joop Arts 
Gemeente Venlo 
Postbus 1900 
5900 8X Venlo 
tel. 077-3546544 f 077-3596328 
fax 077-3596758 
e-mail: ystevens@worldonline.nl 

ZEELAND, Het Zeeuwse Gezicht 
8erit 5ens 
Postbus 41 
4330 AA Middelburg 
tel. 0118-631416 
fax 0118-627839 
e-mail: hetzeeuwsegezicht@zeeland.nl 

ZWOlLE. ZAP 
Mirjam Visser 
Postbus 1187 
8001 BO ZIwolie 
teI.O~30684 
fax 038-4227664 

Adressen van lokale architectuurcentra in 
b\!Inen-en buitenland zijn ook op te vra
,.. .via de site van Architectuur Lokaal: 
1ItIjt:I/www.arch-lokaal.nl 

Co6rdinatie OLA 
Architectuur Lokaal 
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