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De blijde boodschap van Remkes 
De welstand wordt niet afgeschaft, zo bleek tijdens een landelijk congres. Maar ter 
wijl de plannen voor Welstand op een nieuwe leest worden doodgeknuffeld, wordt 
op oude voet doorgegaan. José van Campen (Welstandszorg Noord-Holland) pleit 
voor een aanvalsplan. 

Skaters op de weg 
Het leek de redactie een goed idee om eens te bezien of de infrastructuur ruimte 
biedt voor nieuwe weggebruikers zoals skaters. Sinds we de informatie begonnen te 
vergaren lijkt het bureau van Architectuur Lokaal een meldpunt voor skaters pro ble
men op de openbare weg te zijn geworden. De eerste gemeentelijke skatenota is al 
gesignaleerd. Badeloch Noldus bond voor deze krant de skates onder. 

Groen in leusden en Sint Oedenrode 
Twee Nederlandse gemeenten zijn voorgedragen voor de internationale groene com
petitie onder steden en dorpen, Entente Florale. De wedstrijd is bedoeld om het 
belang van goede groenvoorzieningen te onderstrepen, en daarbij is een belangrijke 
taak weggelegd voor gemeenten. Ook de aandacht die bewoners en bedrijven aan 
hun voortuinen besteden is sterk beeldbepalend voor het groene aanzicht. Peter Dor
dregter (Vereniging Nederlandse Gemeenten). 

10 Europan: hybridisatie van de stad 
Europan 6 is van start gegaan met het thema hybridisatie van de stad. Han Meyer 
(bestuurslid Europan Nederland) licht het thema toe en laat weten dat, naast gemeen
ten, nu ook ontwikkelaars, beleggers en corporaties de gelegenheid krijgen een locatie 
beschikbaar te stellen, zodat zij in een eerder stadium gebruik kunnen maken van de 
kansen die Europan biedt. 

12 Verkeersborden afgeschaft in friesland 
Enkele jaren geleden werd in Makkinga het herinrichtingsplan aangegrepen om een 
rustiger straatbeeld te krijgen: de verkeersborden werden afgeschaft. Bauke Tuinstra 
(Heijdeman Tuinstra Architecten, Leeuwarden) bezocht Makkinga vijf jaar nadien: het 
is geen woonerf geworden. Het voorbeeld wordt in de Friese dorpen Donkerbroek en 
Waskemeer al nagevolgd. 

13 Op Europees Spoor 
In de buitententoonstelling van het Nederlands Architectuurinstituut staan de HSL
plannen op straat. Dit overzicht van ideeën, ontwerpschetsen, concepten en logistieke 
gevolgen van de HSL vormt een aanzet voor de discussie over de ruimtelijke gevolgen 
van de hogesnelheidstrein in maart dit jaar. Jacqueline Tellinga (NAi). 

14 Infrastructuur als culturele opgave in de 
Haarlemmermeer 
Fred Kaaij (stadsarchitect van Haarlemmermeer) over de culturele betekenis van de 
infrastructuur versus middelmatigheid. Voor drie bruggen over de Hoofdvaart in de 
polder is opdracht gegeven aan de Zwitserse architect Santiago Calatrava. Moshé 
Zwarts tekende voor een langzaam verkeersbrug in de Stelling van Amsterdam. 

16 Belvedere-baHonnen aan de Vecht 
Aan de vooravond van de Kamerbehandeling van de nota Belvedere organiseerden de pro
vincie Noord-Holland, de RDMZ en Architectuur Lokaal een bijeenkomst over de eerste cul
turele waarden kaart voor de Gooi en Vechtstreek. Bestuurders uit Weesp, Naarden, 's-Gra
veland en Blaricum stonden er nog wat sceptisch tegenover. Kees Volkers (journalist). 

18 Rechtop door de wind van Breda naar 
Etten-Leur 
Breda won de provinciale wedstrijd voor een voorbeeldige fietsroute. Het plan vol
doet aan alle criteria van het provinciaal verkeer- en vervoersplan, meldt de nota Bra
bant Fietst!. Bovendien wordt een historische route in ere hersteld: ditmaal niet door 
een autoweg, maar door een fietspad. Jack de Bokx, Henk Krouwel (gemeente Breda). 

sr?~"" . ,\~,\"#",:" "r,"<'~"" j'~, ~~-

:1·~·· 
20 Eenheid in verscheidenheid: 
- Parkstad limburg en de regio Aachen 

De regio Parkstad Limburg is een stedelijk netwerk met samen 270.000 inwoners. Tus
sen de acht betrokken gemeenten bestaat een grote onderlinge afhankelijkheid, en 
zij worden alle acht geplaagd door dezelfde uitdagingen: economische structuurver
betering door sluiting van de mijnindustrie, werkgelegenheid, sociale cohesie, een 
grote herstructureringsopgave en mobiliteit. In Parkstad Limburg weet men als geen 
ander dat grensoverschrijdende infrastructuur onontbeerlijk is om toekomstige ont
wikkelingen uit te lokken. De landsgrens is relatief: in Duitsland is een Grenzüber
schreitendes Óko/ogisch Basisplan (GÖB) opgesteld dat voorziet in de verbetering en 
het herstel van de ecologische verbindingen tussen beide landen. Ernest Drijkoningen, 

Guido van Sint Feijth (Regio Parkstad Limburg). 

22 Kwaliteit van bedrijventerrein in de 
- verkoopakte 

De gemeente wilde geen genoegen nemen een fantasieloze uitbreiding van bedrij
venterrein Putkop: 'Functionaliteit en beeldkwaliteit kunnen heel goed samengaan'. 
De beeldkwaliteit werd daarom onderdeel gemaakt van de verkoopakte. De aspirant
kopers stonden daar aanvankelijk niet om te springen, maar blijken tevreden met het 
resultaat. Petra Pronk (journalist). 

24 Rijssen in debat 
In Rijssen wordt samen met bewoners gedacht over de inrichting van de stad. De 
tweede discussie in de reeks werd gevoerd over een nieuw beeldkwaliteitplan voor 
het centrum. Vakjury en publiek kenden de prijs voor goed opdrachtgeverschap een
stemmig toe aan de niet-professionele opdrachtgever Eshuis Mode Allée. Ed van Gent 
(gemeente Apeldoorn). 

25 Ontwerpwedstrijden in Nederland 
Nieuwe wedstrijden in Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, en een prijsvraag voor 
Amfibisch Wonen. Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). 

26 Nieuw havengebied in Enkhuizen 
Kritiek op afstemming tussen verschillende bestuurslagen wordt veel gehoord in 
Nederland. Maar in Enkhuizen heeft de samenwerking de aanleg van een nieuw 
havengebied mogelijk gemaakt. Dat resulteert in een belangrijke impuls voor de ver
dere economische, ruimtelijke en toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio. 
Karin van Loosdrecht (gemeente Enkhuizen). 

28 Adressen lokale Architectuurcentra 
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De blijde boodschap van Remkes 
Welstand wordt niet afgeschaft José van Campen 

Géén afschaffing dus! Zo besloot Staatssecretaris Remkes zijn toe
spraak tijdens het congres 'Welstand in verandering'. Voorwaar 
een blijde boodschap voor 399 van de 400 aanwezigen. Maar waar
om dan toch altijd weer die verdedigende houding? Waar blijft het 
aanvalsplan? 

Informatie 

Welstand op een nieuwe leest. Een 
onderzoek in opdracht van de Rijks
bouwmeester naar de mogelijkheden 
voor verbetering van de doelmatigheid 
en inzichtelijkheid van de welstandsad
visering. Red. J. van Campen. Sdu Uitge
vers, Den Haag, 1999. ISBN 90-120-88-36-4. 
Prijs 25,00, verkrijgbaar bij Sdu ServiceCen
trum, tel. 070-3789880. 

Welstand met beleid, voorbeelden uit 
de gemeentelijke praktijk is een uitgave 
van Federatie Welstand en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, november 
1999, ISBN 90-322-7754-5. Prijs f. 24,50, ver
krijgbaar bij VNG Uitgeverij, tel. 070-
3738888. 

WZNH 2000, Visie op we/stands- en 
monumentenzorg in Noom-Holland is 
gratis verkrijgbaar bij: 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland 
Rokin 87-1 
1012 KL Amsterdam 
tel. 020-6224702 

www.minvrom.nllwonenlwelstand is de 
site van het Ministerie van VROM over het 
welstandstoezicht, waarop onder meer de 
pagina 'veel gestelde vragen~ en de ant
woorden daarop. 
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Gemeenten en welstandscommissies staan de komen
de jaren voor een spannende opgave. Welstand moet 
op nieuwe leest geschoeid. Tijdens het congres Wel
stand in verandering op 26 november 1999 in het 
Educatorium in Utrecht presenteerde Rijksbouwmees
ter Wytze Patijn het boek Welstand op een nieuwe 
leest. Daarin wordt een concept voor vernieuwing 
van het welstandstoezicht geschetst met als trefwoor
den: integraliteit, differentiatie, openheid en profes
sionaliteit. In vogelvlucht houdt dit het volgende in: 
Integraal: de nieuwe welstand is niet meer alleen 
gericht op een toets achteraf, maar intensief betrok
ken bij het gehele proces van planvormingen uitvoe
ring en bij alle beleidsterreinen die daarmee te 
maken hebben, zoals ruimtelijke ordening, steden
bouw, monumentenzorg, architectuurbeleid enz. 
Differentiatie: de nieuwe welstand krijgt in verschil
lende gebieden een eigen inkleuring; geen gestan
daardiseerde toets dus maar een collectief oordeel 
van deskundigen binnen vastgestelde beoordelings
kaders. 
Openheid: de nieuwe welstand is gastvrij, gaat graag 
in gesprek met collega's, bestuurders en publiek, 
zorgt voor begrijpelijke verslaglegging en evalueert 
het beleid, de adviezen en de besluitvorming jaarlijks. 
Professionaliteit: de nieuwe welstand werkt volgens 
efficiënte en transparante procedures en vervaardigt 
hoogwaardige adviezen die de discussie over de kwa
liteit van de gebouwde omgeving stimuleren. 

Het Rijk zal de vernieuwing van het welstandstoe
zicht flink ondersteunen met een model-welstandsno
ta en een stimuleringsprogramma. De Federatie Wel
stand voegt daar een brochure met voorbeelden en 
in de toekomst ook een handboek voor gemeentelijk 
welstandsbeleid aan toe. Bij verschillende gemeenten 
en organisaties staan mensen klaar om de vernieu
wing in praktijk vorm te geven. Vanaf nu heeft men 
daar nog twee jaar de tijd voor (de wetswijziging 
wordt naar verwachting per 1 januari 2001 van 
kracht, daarna geldt een overgangstermijn van 1 
jaar). Gemeenten en welstandscommissies zullen dus 
de schouders eronder moeten zetten, maar dat kan 
geen kwaad. 

Tijdens het congres Welstand in verandering bleven 
echter veel zaken onbesproken. Natuurlijk, de voor
beelden uit Den Haag en Breda zijn mooi. Maar geen 
van de sprekers reageerde op de uiterst venijnige kri
tiek van de BNA, op de blijde boodschap van Remkes 
of op de inspirerende woorden van Patijn. 
Nee, direct daarna ging het alweer over 'rampzalige' 
bijgebouwen, overkappingen, tuinhuisjes en schuttin
gen. En daarmee kreeg Patijn waarschijnlijk ongewild 
direct zijn gelijk: de welstandscommissies staan 
bekend als 'dakkapellenhaters en carportweigeraars' . 
Dat zijn ze niet, zei hij erbij, maar het zegt wel iets 
over het maatschappelijk draagvlak. 
In Cobouw van 28 oktober 1999 typeerde Tom Maas 
het maatschappelijk draagvlak: 'Is ons land dan zo 
mooi dat het wel een tandje minder kan? Dat zou je 
niet zeggen als je het geweeklaag hoort over VINEX
wijken, het volbouwen van het platteland en de witte 
schimmel rond de oude dorpen. Dan heet het dat 
méér sturing nodig is. Meer sturing maar not in my 
backyard. Het is de buurman die moet worden aange
pakt. Voor zichzelf wil niemand welstandsregels.' 
Opmerkelijk is dat kennelijk zo weinig mensen het 
gevoel hebben dat hun bouwwerk 'beter' wordt van 
welstandstoezicht. Een gedegen (on)tevredenheids
onderzoek van opdrachtgevers zou misschien verhel
derend kunnen zijn. 

Hoe pakt de welstand ondertussen zijn imagopro
bleem aan? Thijs Asselbergs, de voorzitter van de 
Haagse welstandscommissie, was tijdens het congres 
duidelijk: welstand zal nimmer populair worden bij 
burgers. Welstand moet dan ook niet streven naar 
maatschappelijk draagvlak maar naar politiek draag
vlak. Welstand moet wel openstaan voor de burgers; 
de Haagse welstandscommissie vergadert daarom 
met een publieke tribune en de burgers hebben 
'inspringrecht'. B&W moeten echter de verantwoor
delijkheid nemen om besluiten naar aanleiding van 
welstandsadviezen aan de burgers uit te leggen. 
Asselbergs heeft gelijk, maar kan dat alleen zo zeg
gen vanuit een 'nieuwe' welstand die zijn zaakjes 
goed voor elkaar heeft en die met zijn jaarverslag in 
volle openheid laat zien waar welstandstoezicht over 
kan en moet gaan. 
Wat de welstandswereld in elk geval moet voorko
men is dat het imagoprobleem cosmetisch wordt aan
gepakt. Het uiterlijk wordt gemoderniseerd maar het 
innerlijk verandert niet. De 'nieuwe leest' wordt 
doodgeknuffeld en ondertussen gaat men door op de 
oude stempel. Dat was zo ongeveer ook het verwijt 
van de enige persoon in de zaal die niet blij leek met 
de boodschap van Remkes, BNA-directeur Dirk van 
der Veer. 

We komen er niet met het verdedigen van de stellin
gen en het rekken van de overgangstijd. De blijde 
boodschap van Remkes vraagt dringend om een ant
woord in de vorm van een aanvalsplan. 
In willekeurige volgorde volgen hier enkele actiepun
ten die ik in dat plan zou verwachten: de mogelijkhe
den voor pósitieve welstandsadvisering, alle beoorde
lingskaders en welstandsadviezen op Internet, de 
beunhazenproblematiek, de deskundigheidsbevorde
ring van planbeoordelaars, een intensieve discussie 
over basisbegrippen bij het beoordelen, de directe 
communicatie met gemeentebestuurders, de profie
len van welstandsleden, de rol van de rayonarchitec
ten, hoe tegemoet te komen aan de welstandsvrij
wensen, de verankering welstandstoezicht in WRO en 
last but not least een prijs voor het beste welstands
advies. 

Met dank aan: 
Marcel Gort en Edmond Rinnooy Kan, Schweitzer Blaisse 
Rinnooy Kan - Perceptiemanagement Amsterdam 
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Nieuwe weggebruiker 
Skaters in het verkeer 

Vanaf de Amstelveenseweg in Amsterdam sla ik rechtsaf het Von
de/park in, door de verzakking van het park daalt de weg waar
door ik in een flink tempo mijn tocht kan voortzetten. Na twee 
kilometer glad asfalt, slingerend tussen bomen en vijvers, kom ik 
aan bij de Stadhouderskade. Hier wordt er een groter beroep 
gedaan op mijn techniek. Die tramrails zijn voor een fietser a/las
tig, laat staan voor wie zich zoals ik verplaatst. Je dient er over
heen te stappen, of te springen. Na de bruggen in de Leidsestraat, 
stelt de Nieuwezijds Voorburgwal me voor nieuwe opgaven: de 
kwaliteit van het asfalt is ronduit erbarmelijk en verlangt een soe
pele zwenktechniek om valpartijen te voorkomen. Als het Centraal 
Station dan eenmaal bereikt is, ken ik weer mijn voordeel: ik rijd de 
hal binnen, roltrap op en spring de trein in. Ik hoef me geen zorgen 
te maken of mijn fiets er nog wel zal staan bij thuiskomst. 

Nederland kent een nieuwe deelnemer aan het ver
keer: de in-line skater (1). In tegenstelling tot de step 
blijkt dit geen hype. In een paar jaar tijd is het aantal 
skaters in Nederland sterk toegenomen tot circa 
anderhalf miljoen mensen die regelmatig de skates 
onderbinden in 1998. Met deze toename is het aantal 
skaters dat met verwondingen bij huisarts of Eerste 
Hulp beland navenant toegenomen. Vers in het 
geheugen ligt het ongeluk dat zich voordeed tijdens 
de skeelertocht die onderdeel uitmaakte van de Dam 
tot Damloop, 19 september jl. Een groep skaters 
bestaande uit circa 3.000 personen reed daarbij en 
masse de IJ-tunnel in. De steile afdaling en de hoge 
snelheden die hierdoor werden bereikt zorgden voor 
het ongeluk met, zoals bekend, tientallen gewonden. 
Het voorval heeft het debat over de plaats van de 
skater in het verkeer flink doen oplaaien. Als daar 
duidelijkheid over bestaat kan er gerichtere regelge
ving en informatie worden ontwikkeld die ongeval
len in de toekomst kunnen helpen voorkomen. 
Het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid (POV) Bra
bant heeft als eerste het initiatief genomen om enke
le richtlijnen op te stellen. Een Projectgroep Skeele
ren is in het leven geroepen waarin de wethouder 
Verkeer van een Brabantse gemeente en vertegen
woordigers van GGD, politie en justitie, ANWB, Veilig 

Auto neemt voldoende afstand ten opzichte Verkeer Nederland, Skeelerbond Nederland, de Voet-
van de skater; situatie:'goed' gangers Vereniging en van een lokale sportschool zit

ting hebben. Op 24 november 1999 heeft de project
groep haar rapport De ijzers af, de wie/en onder. Een 
verkenning naar het onderwerp skaten aan de Minis
ter van Verkeer en Waterstaat aangeboden. In het 
rapport pleit het POV Brabant voor een herziening 
van de juridische status van de skater. In de huidige 
situatie, zoals die in het tijdschrift Verkeerskunde (5 
november 1999) staat beschreven, wordt de skater 
nog tot de voetgangers gerekend: 'In het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) behoort 
de skater tot de categorie voetgangers. De skater 
moet zich dus verplaatsen over het voetpad. Indien 
dat niet aanwezig is, moet de skater uitwijken naar 

Auto neemt te weinig afstand ten opzichte het fietspad. Is dat er ook niet, dan moet de skater op 
van de skater; situatie:'fout' de rijbaan rijden' (2). De praktijk wijst echter uit dat 

de skater zowel in tempo als in breedte meer over-
Foto's: Verjo BV, VerkeersNervoersleermid- een komsten met de fietser vertoont. Daarnaast ver-
delen kiest de skater over het algemeen het fietspad of de 

rijweg omdat men daar minder obstakels tegenkomt. 
Alleen als de kwaliteit van het asfalt bijzonder te 
wensen overlaat, verkiest een skater de gladde stoep
tegels. Tot ongenoegen van de meeste voetgangers 
overigens. 
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Om geharrewar te voorkomen over de vraag of de 
skater dan ook een spatbord dient te hebben en over 
hoe het zit met koplamp en bel, stelt het POV Bra
bant voor de skater een eigen status, met daarop toe
gesneden regels, toe te kennen. De Minister heeft in 
een reactie op het rapport laten weten deze aanbe
veling serieus in overweging te nemen. 

8adeloch Noldus 

Te oud voor de speeltuin 
Tot nu toe is er over 'de skater' gesproken. Toch kan 
het nuttig zijn om bij het ontwikkelen van regelge
ving en voorzieningen een onderscheid te maken tus
sen de verschillende soorten skaters: de free-sty/er, de 
recreatieve skater en de utilitaire skater. De eerste 
groep, de free-sty/ers, leggen zich toe op het stunten; 
slalommen, grinden en hoge sprongen in de halfpipe. 
Het zijn voornamelijk jongeren die te oud zijn voor 
de speeltuin en voor wie andere voorzieningen in de 
buurt vaak ontbreken. Met een halfpipe en een skate
plein/-parcours in de wijk zou het meest worden inge
speeld op hun behoeften. De tweede groep, de recre
atieve skaters, is te vergelijken met de tourfietser; 
tochten maken op een zonnige zondag in het buiten
gebied. Voor deze groep kunnen speciale routes wor
den uitgezet, waarbij gedacht dient te worden aan 
de aanwezigheid van brede paden, met glad asfalt, 
door overwegend vlak gebied. Immers, een skater 
maakt brede slagen en remt niet zo snel als een fiet
ser. 
De utilitaire skatersgroep tenslotte begeeft zich het 
meest in het stadsverkeer. Zij zien de skate als een 
goed alternatief voor fiets, tram of bus. Deze groep is 
het meest gebaat bij goede voorlichting, waarin zij 
gewezen worden op het belang van beschermende 
knie-, elleboog- en polsstukken, verlichting en het 
beheersen van de skatetechniek. Nog steeds begeven 
veel skaters zich in het verkeer zonder behoorlijk te 
kunnen remmen. In haar rapport stelt het POV Bra
bant samenwerking tussen gemeenten en lokale 
sportscholen voor; het nemen van een paar lessen 
skaten-in-het-verkeer zou heel wat ongelukken kun
nen voorkomen. 

Verantwoordelijkheid 
Een deel van de verantwoordelijk voor de veiligheid 
ligt natuurlijk bij de skaters zelf. Hoewel skaten niet 
meer het anarchistische karakter heeft, in tegenstel
ling tot skateboarden, dat het in de beginjaren had, 
beschouwt menig skater verkeersregels nog steeds als 
bijzonder uncoo/. Dit werd me duidelijk toen ik uitge
lachen werd omdat ik mijn hand uitstak, voorsorteer
de en wachtte voor het rode stoplicht. Dat doet een 
skater niet! Toch zullen skaters, als zij serieuze deel
nemers aan het verkeer willen zijn, allereerst hun 
eigen veiligheid serieus moeten nemen. 

Noten 
1. Een in-line skate heeft vier achter elkaar geplaatste wiel 

tjes onder een vaste schoen. Het is het meest voorkomen 
de type. Een skeeler is meer verwant aan de noor, heeft 5 
wieltjes en wordt vooral gebruikt voor lange afstanden en 
wedstrijden. De term 'skater' wordt gebruikt voor zowel 
in-line skaters als voor skeeler-rijders. 

2. Een voetganger op wielen. Uit: Verkeerskunde. Volledige 
tekst is te vinden op internet: 
http://www.verkeerskunde.com/artikelen/skater.htm 





Een land zonder dromen is een land zonder leven 
De culturele identiteit van een stad is aan het groen afleesbaar 

De Entente Florale Îs een groene competitie onder dorpen en steden, die in tien Euro
pese landen wordt gehouden met als doel het onder de aandacht brengen van het 
belang van goede groenvoorzieningen. Voor gemeenten is daarbij een belangrijke 
taak weggelegd door de formulering van een consistent beleid ten aanzien van 
openbaar groen en de uitvoering daarvan. Dit gemeentegroen in de straten, op plei
nen en in parken speèlt in de beleving van de leefomgeving een belangrijke rol, 
evenals bloembeplanting, fraaie plantenbakken en groenvoorzieningen in winkel
centra. Ook de aandacht die bewoners en bedrijven aan hun voortuinen besteden is 
sterk beeldbepalend voor het groene aanzicht van een gemeente. De prijsuitreiking 
van de Entente Florale werd gehouden op 15 oktober met als winnaars Leusden in de 
categorie steden, en Sint Oedenrode in de categorie dorpen. Dit jaar werd voor het 
eerst een directe relatie gelegd tussen de nationale en de internationale prijs. Leusden 
en Sint Oedenrode worden voorgedragen voor de internationale ronde en zullen 
Nederland vertegenwoordigen bij de Europese competitie in 2000. 

Binnenterrein van ouderenwoningen 
Ameroyenhof in het centrum van Sint 
Oedenrode, 
Foto: Hans van de Ven 
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Benadering van groen 
In zijn parken, zijn plantsoenen, zijn pleinen en 
grachten laat een stad zjch kennen; soms als een 
open boek, soms als een uitnodigende zoektocht. 
Parken en tuinen als afspiegeling van het hemelse 
paradijs. hoe vaak kom je die tekst niet tegen in de 
vakliteratuur? Het groen van de dromers, van de ver
beelding, van de emotie van het ergens behoren, zich 
thuis voelen. Prachtige parken en singels heeft die 
benadering opgeleverd, zoals het Noorderplantsoen 
in Groningen, de plantsoenen op de stadswallen van 
leiden, de villawijk Het Willemspark van Amsterdam 
aanpalend aan het al even mooie Vondelpark. 
Anderen zagen parken en groen als middelen tot de 
verheffing van het volk en als garantie van zijn 
gezondheid. Groen is dan niet meer dan de plek waar 
sport, spel en samenzijn hun plek vinden. De functio
nele kant va.n groen staat dan voorop. Alles heeft in 
die groene omgeving zijn eigen specifiek voor de 
ingerichte plek. Toch heeft die benadering schoon
heid opgeleverd, al is die anders dan in de eerste 
benadering. Een extreme vorm van dJe benàdering is 
de tuinstadgedachte van de twintiger jaren, waarvan 
de voorbeelden, zoals Vreewijk in Rotterdam, nóg 
onze bewondering afdwingen. Maar ook de verschil
lende volksparken, zoals het Zuiderpark van Den 
Haag, I.iggen er in al hun functionele schoonheid. 
.Er is nog een derde benadering, of liever verschij
ningsvorm, die tot veel onlustgevoelens heeft geleid. 
De moderne stad heeft door de geweldige schaalver
groting van vele functies zijn intimiteit verloren. 
Reusachtige infrastructurele werken en bedrijven 
hebben zo'n overweldigende visuele presentatie, dat 
men die met groenstroken en boomwanden heeft 
gecamoufleerd. Je hoort daarvoor wel het woord 
schaamgroen~ En schamen moeten de ontwerpers 
zich, omdat stedenbouwkundige vorm en kwaliteit 
ondergeschikt zijn gemaakt aan de functie. In ieder 
geval Rijkswaterstaat heeft langzamerhand zijn lesje 
geleerd en besteedt veel aandacht aan een zorgvuldi
ge inpassing van nieuwe infrastructuur in het land
schap. Niet alleen de landscaping krijgt aandacht, 
maar ook het bodemarchief dat verstoord wordt .. 

Kwaliteit als opdracht 
Kwaliteitdie.nt het Leitmotiv te zijn voor elk bestuur
lijk handelen. Kwaliteit in bestuurlijke zin en kwali
teit als doelstelling voor het te leveren product. De 
bewoners van dit land worden steeds gevoeliger voor 
het verlies aan kwaliteit. De veranderingen in de 
ruimte om hen heen gaan zo snel en zijn zo ingrij
pend, dat er een àlgemeen gevoel van onbehagen 
ontstaat. Uit onderzoek van de RPD bleek dat mensen 
doorgaans tevreden zijn met hun woonomgeving, 
maar dat met het veranderen van het schaalniveau 
die tevredenheid al snel in ontevredenheid omslaat. 
Met name over de ruimtelijke inrichting van regio en 
land maken mensen zich zorgen. Voor gemeenten is 
het in ieder geval een opsteker dat nu juist de woon
omgeving waarop de gemeentelijke aandacht zich 
begrijpelijkerwijze in eerste instantie richt, er zo goed 
vanaf komt. Maar elke gemeentebestuurder weet dat 
uit hetzelfde gevoel van onzekerheid elke ingreep 
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daarin met argusogen wordt bezien en er al gauw 
verzet wordt georganiseerd. De dichter lucebert zei 
eens, 'alles van waarde is weerloos'. Vanuit die notie 
hebben het NAi en de VNG een aantal jaren geleden 
een publicatie het licht doen zien met de duidelijke 
titel Kwaliteit als opdracht. Die publicatie ging over 
de architectonische kwaliteit, maar de gedachte.Îs op 
vele terreinen van toepassing. En natuurlijk niet in tie 
laatste plaats op het groen van de gemeente. 

Groen .àls last 
Groen kan merkwaardigerwijze zowel.een positieve 
als negatieve factor zijn. De woonomgeving Îsha het 
comfort binnen de woning het voornaamste aspect 
dat het woongenot bepaa.lt. Groen draagt aan die 
kwaliteit veel bij, maar het kan ook bedreÎgendvvor~ 
den. De naoorlogse woonwijken worden .gekenmerkt 
dpor stroken-. en rijtjes bouw in een zee van groen. De 
wegen en fietspaden zijn van de woonbebouwingen 
van elkaar gescheiden door groen. Er is zovee.lgroeo, 
dat er eigenlijk te weinig mensen zijn om van dat 
groen .een herbergzame omgeving te maken. Er is 
zoveel onbestemd groen dat veel van di.e groene 
ruimte een onbestemd en bedreigend karakterkrij.,: 
gen. Er is .zoveel. groen dat de onderhoudskóste~ 
dwingen tot een zo laag mogelijke graad van onder.
houd, dat op de simpelste wijze kan worden uitge
voerd. Gevoelens van onveiligheid krijgen in die 
omgeving al gauw de overhand. Vooral vQor naoor
logse woonwijken met middel hoge bouw encollec~ 
tief groen is dat alleen al reden genoeg om tót~en 
herwaardering van de kwaliteit en vervolgens tot 
herstructurering te komen. 

Milieubeleid 
Hier kunnen een aantal ontwikkelingen bijelk~ar 
komen. Allereerst is er het milieubeleid dat ook voor 
het openbaar domein betekenis heeft. De noodzaak 
om zo veel mogelijk af te zien van chemische bestrij
dingsmiddelen dwingt ertoe naar een ander, onder
houdsarm beplantingsschema over te schakelen. 
Milieubeleid is tevens gericht op het sluiten van 
kringlopen. Daarom zijn veel gemeent~n bezig met 
gebiedseigen water, regenwater dat vandakvlakken 
en verharding afstroomt, in de wijk vast te houde.n. 
Dat kan door de aanleg van wadi's, van vJjvers~nslp~ 
ten. Tegelijk komt dan de vraag op of dewaterkan~ 
ten niet voorzien kunnen worden van al eveneens 
onderhoudsarme, milieuvriendelijke oevers; 
En via die milieuvriendelijke oevers zijn we aangeland 
bij de ecologische inrichting van het gemeentelijk 
grondgebied. In het Structuurschema Groene Ruimte 
is de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur: van 
Nederland vastgelegd, een stelsel van habitatsen ver
bindingszones die voor een ongestoordeontwikke
ling en uitwisseling van flora en faunamoetzorgen. 
Gemeenten haken daar niet alleen in hetbuitenge
bied op in, maar trachten ook hun bebo~Wcle kom zo 
in te richten dat verbindingszones deze dooraderen 
en de barrièrewerking wordt tenietgedaar. B~denk 
wel dat de biodiversiteit, de soortenrijkdorn,/,)lnnen 
de bebouwde kom doorgaans aanzienlijk groter is 
dan in het buitengebied waar desterkg~ratiol"lêlli,. 
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seerde landbouw een ecologische woestijn heeft aan
gericht. Zo komen belevingswaarde, natuur en milieu 
bij elkaar in de hernieuwde inrichting van de 
bebouwde kom. 
Kwaliteit als opdracht gaat dus verder dan de archi
tectonische kwaliteit. Zij heeft betrekking op de 
gehele inrichting van de openbare ruimte, waar de 
landschaps- en tuinarchitecten en de groen- en plant
soendiensten evenzeer hun bijdrage hebben te leve
ren. Men kan zelfs stellen dat landschaps- en tuinar
chitect leading in dat vormgevingsproces wordt. 

Milieu als integraal product 
De kwaliteit van de woonomgeving wordt in belang
rijke mate bepaald door de kwaliteit van het omge
vingsgroen. Daarom is een initiatief als de Entente 
Florale zo toe te juichen omdat het best practices 
aanreikt ter inspiratie van alle gemeenten. Het 
milieubeleid is inmiddels een gevestigde praktijk 
geworden. Er is tijd om een wat meer ontspannen 
houding aan te nemen. Milieu moet uit zijn vesting 
van normen en voorschriften treden en zich open 
stellen naar de andere sectoren van beleid. Hier komt 
de kwaliteit van het bestuur te voorschijn. Pas vanuit 
de synthese van de verschillende beleidsvelden, dus 
vanuit een zich open naar elkaar opstellen, komt een 
integraal product. In de VNG-publicatie Aangenaam 
duurzaam is deze wijze van beleid maken geschetst, 
waarbij het containerbegrip als verbindende kwali
teitstoets tussen de verschillende beleidssectoren fun
geert. 

Kwaliteitsgroen 
Milieu is niet alleen preventie, maar ook het schep
pen van nieuwe volwaardige milieus. Daarom heeft 
de VNG sterk ingezet op die positieve kant van het 
milieubeleid en een publicatie uitgebracht over het 
gemeentelijk groenbeleid, getiteld Groen en 
gemeenten: nieuwe ideeën, handleiding groen, 
natuur en landschap. Een publicatie die het conceptu
eel kader schetst en vele fraaie geslaagde voorbeel
den met alle voor andere gemeenten interessante les
sen geeft. 
Daarom ook heeft de VNG met plezier de Gemeente
lijke Natuurprijs van het departement van Landbouw 
gepromoot, die al vijf maal buitengewoon. interessan
te projecten heeft opgeleverd. De daaruit resulteren
de boekjes zijn een bron van inspîrerende voorbeel
den. Een natuurlijke omgeving in stadsbuurt en dorp 
moet ook weerbaar zij.n en gedragen worden door de 
mensen die er omheen wonen en gebrUik van maken. 
Daarom heeft de Gemeentelijke Natuurprijs nadruk
kelijk als voorwaarde gestipuleerd dé;lt de bevolking 
als dan niet in georganiseerde vorm bij de totstand
koming betrokken moet zijn. Zou dat niet het geval 
zijn, dan moet voor de weerbaarheid van een project 
gevreesd worden. Openbare ruimte en openbare 
orde gaan hand in hand. Politietoezicht is altijd aan
vullend op maatschappelijk toezicht. Er moet eyes on 
the street zijn, zoals Jane Jacobs in de zestiger jaren 
schreef in haar 'cultboek' van toen, Death and fife of 
great American eities. Het onbestemde groen van de 
flJnctionele stedenbouw van de eerste naoorlogse 
decennia is van niemand en wordt dus niemandsland. 
Zorgvuldig in overleg en in overeenstemming met de 
gebruikersvoorkeuren van de gebruikers, passanten 
en bewoners aangelegd groen krijgt een inherente 
weerbaarheid. Zijn kwaliteit weert schenners af. Maar 
bovenal zijn bewoners en gebruikers als het ware 
eigenaren van het gebied geworden, waarvoor ze 
bereid zijn hun nek uit te steken. Dat is de essentie 
van een burgersamenleving, burgers voor burgers, of 
in Amerikaanse termen een cMI soeiety. 

Culturele identiteit 
In parken en plantsoenen, in tuinen en singels heeft 
een stad ook aan zijn culturele identiteit gewerkt. 
Grote parken en beroemde singels staan in de gidsen 
van WV's met trots vermeld. Groen is van oorsprong 
een culturele uitdrukkingsvorm. waarbij men gebruik 
maakt van natuurfenomenen als bouwstenen. Het 
lijkt erop alsof traditionele tuinarchitectuur zou moe
ten wijken voor de natuurlijke ontwikkeling, voor 
natuurbouw. Parken e.d. behoren echter tot ons 
monumentale erfgoed en vragen even zo goed om 
bescherming als gebouwde monumenten. Ook zij 
dragen bij aan identiteit, aan het gevoel ergens thuis 
te horen. Maar ook in de nieuw te bouwen omgeving 
hoort de klassieke tuinarchitectuur kunst van nu te 
scheppen, waarbij het kunstmatige de boventoon 
voert. In Parijs en Barcelona zijn fraaie voorbeelden 

van grote tot zeer kleine parken te vinden, waar de 
inrichting van een uitnodigende en avontuurlijke 
openbare ruimte dominant is en de natuur slechts 
materiaal aanlevert om die omgeving te scheppen. 
Groen maakt deel uit van die openbare ruimte en ik 
bepleit dat gemeentebesturen hun groenbeleid niet 
verzelfstandigen, maar opnemen in een beleid van 
de openbare ruimte. Die ruimte kan als ene uiterste 
een sterk versteende en kunstmatige vorm hebben 
en aan het andere uiterste een volstrekt natuurlijke 
verschijningsvorm. 
Voor de stedenbouw en herinrichting van de 
bestaande stad dienen groen en natuur zich als 
onontbeerlijke onderdelen van de vormgeving aan, 
niet meer 'rood' tegenover 'groen', maar een in 
samenhang ontwikkelen van beide. Het scheppen 
van natuur wordt daarmee een culturele activiteit. 
Daarmee komen ook straatwanden, pleinen, bestra
ting, straatmeubilair, kunstwerken als de stenen 
counterpart in beeld. Niet voor niets spreekt de 
onderminister van Onderwijs, Cultuur en Weten
schappen in zijn recente cultuurnota Cultuur als con
frontatie van 'culturele planologie'. Parken, waterlo
pen, natuur en groen maken deel uit van de openba
re ruimte. De trend om groenstructuurplannen te 
maken is daarom een te schrale benadering, het gaat 
erom de openbare ruimte vanuit de omliggende 
bebouwing en daarin gefundeerde functies. Het ligt 
dus meer voor de hand een omgevingsstructuurplan 
te maken, waarin de natuurlijke en 'cultuurlijke' 
benadering samenkomen. De belevings- en emotio
nele waarde van de uiterlijk verschijningvorm en de 
gebruikswaarde van de openbare ruimte in zijn ver
scheidene onderdelen dient onderwerp van beleid te 
zijn. Dat is niet een eenmalige bestandsopname, 
maar een permanent proces van herwaardering en 
onderhoud van kwaliteit in het licht van veranderen
de appreciaties en gebruikscategorieën en van de 
omliggende bebouwing. 

Financiering 
De stad in onze samenleving heeft extra aandacht 
nodig. De geweldige suburbanisatie van bewoners en 
bedrijven bedreigt haar vitaliteit. Er ligt een enorme 
opgave de marktwaarde van naoorlogse wijken met 
name te vergroten, maar ook de waardering van de 
stad als vestigingsmiHeu voor bedrijven en instellin
gen. Natuurlijk zullen de wensen van huidige en 
potentiële bewoners daarbij betrokken moeten wor· 
den. Eén van de te beantwoorden vragen is bijvoor
beeld of er andere wensen voor de inrichting van de 
groene ruimte bestaan en zo ja welke onder alloch
tone Nederlanders. Wat er ook van zij, het kost bui
tengewoonveel tijd. Daarom is het Grote Steden be
leid van zo'n eminente betekenis. Een grote onge
deelde geldstroom komt naar een 25-tal gemeenten 
toe om die vragen aan te pakken. De ministeries 
VROM en EZ hebben geldmiddelen gebundeld en het 
is verheugend dat ook het departement LNV daaraan 
een module heeft toegevoegd. Voor bewoners en 
bedrijven is de kwaliteit van de omgeving doorslag
gevend en dan vooral de hoeveelheid, de aard en het 
onderhoud van het groen. Onderzoek van prof. 
Priemus van het OTS heeft laten zien dat voor 21 
middelgrote steden plannen voor groen tot een 
bedrag van f.1,5 miljard gereed liggen, maar dat 
daarvan pas een half miljard is gedekt. LNV maakt 
een beginnetje door voor de komende tien jaar een 
bedrag van f.100 miljoen beschikbaar te stellen. 
Langs de lijn van de monumentenzorg gaat het om 
vergelijkbaar kleine bedragen. Er kan op deze wijze 
weinig hoop bestaan, de bedragen zijn te klein en de 
meerderheid van de gemeenten blijft buiten het 
zicht. Dat dwingt des te meer bewondering af voor 
de gemeenten die in vorige rondes en in deze ronde 
als groenste stad en dorp van Nederland zijn genomi
neerd. Uiteindelijk is het wellicht meer een kwestie 
van bestuurlijke ambitie en doorzettingsvermogen 
en vooral van culturele bewogenheid dan van geld. 
Het is niet voor niets dat op verschillende terreinen 
steeds weer dezelfde gemeenten prijzen in de wacht 
blijken te slepen. Voor de kwaliteit van de omgeving, 
voor milieu, voor natuur, voor goed opdrachtgever
schap of voor groen. 
In de zestiger jaren ging de slogan 'de verbeelding 
aan de macht'. Inmiddels zou na tal van bestuurlijke 
affaires die uitdrukking wel eens heel andere geduid 
kunnen worden. Laten we dan maar spreken van 
" had a dream ... ' Een bestuurder, een gemeenten die 
niet een droom heeft over zijn gemeente, schenkt 
geen leven aan die gemeente. 

De jury van Entente Florale, op bezoek in 
Leusden, krijgt uitleg over het groen in de 
gemeente van opzichter/werkvoorbereider 
Renate Meijer-Siekman. Ze staan op een 
brug over een bestaande waterloop, die 
opgenomen is in een woonwijk. 
Foto: Janus Visser 
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Architectonische kwaliteit als opdracht 
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Groen en gemeenten: nieuwe ideeën. 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
VNG Uitgeverij, Den Haag, ISBN 90-322-
7324-8. Verkrijgbaar bij VNG Uitgeverij, tel. 
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Cultuur als confrontatie. Uitgangspun
ten voor het cultuurbeleid 2001·2004. 
Ministerie van OCen\lll. Sdu Grafisch Bedrijf, 
Den Haag 1999, ISBN 90-346-3687-9. Prijs 
f. 25,00 en verkrijgbaar bij Sdu-servicecen
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op internet te vinden: 
http://www.minocw.n/lconfrontlindex.htm 
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EUROPAN 6 

Hybridisatie van de stad 

Na vijf geslaagde prijsvraagronden vinden op dit moment de voorbereidingen plaats 
voor Europan 6. Europan organiseert ongeveer elke tweeënhalf jaar een ideeënprijs
vraag voor Europese architecten tot veertig jaar. De prijsvraag wordt op Europees 
niveau uitgeschreven voor locaties in vijftien tot twintig landen. Elke prijsvraagronde 
kent een eigen thema. Voor Europan 6 is het thema 'hybridisatie van de stad'. Neder
land kan vijf locaties inbrengen, die beschikbaar worden gesteld door gemeenten 
en/of toekomstige opdrachtgevers (corporaties, ontwikkelaars, beleggers). Aanslui
tend bij de huidige praktijk en mede naar aanleiding van gesprekken met opdracht
gevers, wil Europan Nederland naast gemeenten nu ook ontwikkelaars, beleggers en 
corporaties de gelegenheid geven een locatie beschikbaar te stellen zodat zij in een 
eerder stadium gebruik kunnen maken van de kansen die Europan biedt. 

Hybride - what's in a name 
Volgens Wolters' Latijns-Nederlands woordenboek 
betekent 'hibrida': 'bastaard, kind van een Romein en 
een vreemde, of van een vrije en een slavin'. Ook de 
Dikke Van Date verwijst eerst naar deze oorspronkelij
ke betekenis, en voegt daar aan toe: 'iets dat uit 
heterogene elementen bestaat'. 'Hybridisatie' blijkt 
overigens volgens dezelfde Van Date in de biochemie 
een gangbaar begrip te zijn (betrekking hebbend op 
de versmelting van verschillende soorten DNA). Ook 
in de sociale wetenschappen en filosofie duiken de 
begrippen 'hybride' en 'hybriditeit' op. In Krisis - tijd
schrift voor filosofie (nr.76, herfst 1999) wordt hybri
diteit omschreven als 'de vermenging van elementen 
die verschillen en die doorgaans van elkaar geschei
den zijn'. Interessant is dat het begrip hybriditeit hier 
wordt geïntroduceerd naast authenticiteit, in het 
kader van een onderzoek naar de verhouding tussen 
die twee begrippen. Aan de hand van een onderzoek 
naar de ontwikkeling van de Mexicaanse cultuur 
wordt gesteld dat deze cultuur, als versmelting van 
verschillende 'authentieke' culturen, een typisch voor
beeld van een hybride cultuur is - maar tegelijk zelf 
ook weer hoogst authentiek. Authenticiteit en hybri
diteit vormen geen tegenpolen maar liggen als het 
ware in elkaars verlengde. Hybriditeit produceert 

Stedenbouwkundige invulling van het CiBoGa-terrein in Groningen 
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nieuwe vormen van authenticiteit en is inherent aan 
processen van maatschappelijke en culturele dyna
miek waarin verschillende culturen met elkaar wor
den geconfronteerd. Met name deze interpretatie 
van hybriditeit is van belang voor een nadere invul
ling van het Europan 6-thema. 

Hybriditeit in de stedenbouw en architectuur 
In de architectuur en stedenbouw kunnen de begrip
pen hybride en hybriditeit op twee wijzen worden 
geïnterpreteerd. 
1. De ontwikkeling van de stad gaat per definitie 
gepaard met het ontstaan van hybride gebieden, dat 
wil zeggen gebieden die ooit grenszones vormden 
tussen twee min of meer duidelijke ruimtelijke syste
men met elk een eigen formele en functionele logica, 
en waar de confrontatie van beide systemen tot een 
nieuwe kwaliteit geleid heeft. De grenszones zijn 
soms een 'probleem', maar vaak zijn het juist de 
gebieden waarin zich de grootste stedelijke vitaliteit 
ontwikkelt. Ze zijn dan niet meer louter een versmel
ting van twee verschillende systemen, maar zijn zelf 
een nieuw systeem geworden met een eigen logica 
en dynamiek. De bewuste, gestuurde transformatie 
van een grenszone tot een hybriditeit kan een ruim
telijke strategie genoemd worden. Individuele gebou-



"" 

wen of de toepassing van een specifieke gebouwty
pologie dan wel van een specifieke typologie van 
openbare ruimten, kunnen in het kader van zo'n stra
tegie een rol vervullen als 'tactische interventies'. 
2. In het huidige architectuurdebat wordt met 'hybri
de' veelal gedoeld op een intrinsieke kwaliteit van 
gebouwen die niet meer specifiek tot een bepaalde 
functie zijn te herleiden (woongebouw, kantoorge
bouw, schoolgebouw), maar als het ware een kamele
ontische eigenschap hebben om allerlei verschillende 
functies te herbergen en/of in de loop der tijd van 
functie kunnen veranderen. Deze betekenis van 
hybride verwijst dus niet zozeer naar de positie van 
het gebouw in een concrete stedelijke context, maar 
meer naar de nieuwe kwaliteit die een gebouw ver
krijgt als gevolg van de 'versmelting' van meerdere 
functioneel gedefinieerde gebouwtypen. 
Een mooi historisch voorbeeld van een dergelijke 
hybriditeit is het ontstaan van de Coolsingel als cen
trumboulevard van Rotterdam. De Coolsingel vormde 
aanvankelijk een grenszone tussen twee geheel ver
schillende werelden van enerzijds de Rotterdamse 
binnenstad en anderzijds het 'lanenkwartier' Cool. 
Aan de 'stadse' zijde ontstonden typisch stadse 
gebouwen als de Doelen en de (overdekte winkel-) 
Passage. Aan de 'groene' zijde werd het symbool van 
het nieuwe gezondheidsideaal opgericht: het Zieken
huis. De bouw van het Ziekenhuis betekende de 
introductie van een nieuw, grootschalig en monu
mentaal gebouwtype, hetgeen de toon zette voor de 
bouw van stadhuis, postkantoor, beurs en, tot slot, de 
Bijenkorf. Hiermee was de Coolsingel niet meer de 
grens tussen twee verschillende systemen, maar was 
een nieuw soort stedelijk centrumgebied ontstaan 
met z'n eigen karakteristieken en logica. Twee recen
te voorbeelden van een bewuste strategie om in een 
grenszone tussen twee verschillende systemen 
een nieuwe hybriditeit te ontwikkelen, zijn het plan 
voor het CiBoGa-terrein in Groningen en het plan 
voor de Zuidas in Amsterdam. Ook de Europan-pro
jecten in Amsterdam-Osdorp en in Emmen vormen 
goede voorbeelden van hybridisatie. 

Europan 6-locaties 
De locaties voor Europan 6 dienen de mogelijkheid te 
bieden een heldere opgave te formuleren in het 
kader van het internationale thema 'hybridisatie'. 
Beide bovenstaande interpretaties van hybriditeit 
kunnen bij uitstek ingezet worden in (bijvoorbeeld) 
naoorlogse woongebieden, waar het aan hybriditeit 
ontbreekt: 
- In stedenbouwkundig opzicht nemen naoorlogse 
woonwijken in de stad vaak een autonome en geïso
leerde positie in. Belangrijk hierbij is dat de over-

gangsgebieden tussen deze gebieden en andere 
stadsdelen vaak niets méér zijn dan overgangsgebie
den; er gebeurt niets. Ook treffen we dergelijke over
gangsgebieden in de naoorlogse woongebieden zelf 
aan. Een 'hybridisatie' van deze overgangszones kan 
voor de wijken van grote betekenis zijn. 
- In architectonisch opzicht zijn deze wijken veelal 
ontworpen vanuit het functionalistische concept. Een 
woongebouw is een woongebouw. Deze ondubbel
zinnigheid leidt er niet alleen toe dat je een woonge
bouw niet anders kunt zien dan een woongebouw, 
maar ook dat je er niets anders mee kunt doen dan 
erin wonen (en dan nog veelal alleen op een bepaal
de wijze). Het gevolg is een grote mate van starheid, 
een onmogelijkheid om andere vormen van maat
schappelijk leven tot ontwikkeling te brengen dan 
het zeer specifieke leven waarvoor de wijken ooit 
bedoeld waren. Ook deze starheid zou met een 
gerichte 'hybridisatie' kunnen worden doorbroken, 
door de introductie van een gebouwtypologie die de 
huidige woonfunctie van deze wijken niet ontkent of 
uitsluit maar wel nieuwe vormen van stedelijk leven 
mogelijk maakt. 
Europan Nederland zoekt locaties waar beide vormen 
van hybridisatie relevant zijn. Het gebouw of ensem
ble van gebouwen kan dan de betekenis krijgen van 
een 'tactische interventie' in een hybridisatie-strate
gie. Het gebouw of ensemble van gebouwen moet 
een aanzet geven voor de stedenbouwkundige trans
formatie van een overgangszone en het moet een 
toon zetten voor de wijze waarop ook andere gebou
wen in de woonwijk op termijn vervangen of veran
derd kunnen worden. Gedacht wordt bijvoorbeeld 
aan (naoorlogse) woonwijken, de randen ervan of 
het gebied tussen een wijk en de oudere stad. De 
opgave behelst dan: 
- een visie op de transformatie van de overgangszone 
tot een hybride gebied met een nieuwe, eigen kwali
teit; 
- een ontwerp voor een gebouw (of ensemble van 
gebouwen) dat de betekenis krijgt van 'tactische 
interventie' in het kader van de geformuleerde visie. 

Planning 
De aan Europan 6 deelnemende landen hebben tot 
april 2000 de tijd locaties voor te dragen, waarna 
gezamenlijk wordt besloten welke locaties (in totaal 
ca. 65) worden geselecteerd. Gedurende de zomer 
van 2000 wordt het informatiemateriaal voor de deel
nemende architecten samengesteld. 
Architecten(teams) kunnen tussen oktober en decem
ber 2000 inschrijven voor deelname. In maart 2001 
worden de plannen ingeleverd en start de jurering. 
Eind juni 2001 worden de resultaten bekendgemaakt. 

Voorbeeld van een typisch naoorlogse woonwijk uit de jaren zestig in Amsterdam-Osdorp 

Informatie 

Emmie Vos, directeur 
Stichting Europan Nederland 
Postbus 2182 
3000 CD Rotterdam 
tel. 010-4401238 
fax 010-4360090 
e-mail: europan@nai.nl 
http://www.archined.nlleuropan-nl 
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Dorp zonder verkeersborden 
Rechts heeft voorrang in Ooststellingwerf 

Het Friese dorp Makkinga, gemeente Ooststellingwerf met ca. 25.000 inwoners, heeft 
een paar jaar geleden de verkeersborden uit het dorp verbannen. Bauke Tuinstra, 
architect in Leeuwarden, ging eens kijken hoe het er sindsdien aan toe gaat in Mak
kinga. Hij trof een levendig dorp aan dat in niets doet denken aan een woonerf, en 
waarin zelfs de ANWB van de standaardborden is afgeweken. Andere dorpen volgen 
het voorbeeld van Makkinga. 

Foto's: Bauke Tuinstra, Leeuwarden 

Informatie 

Gemeente Ooststellingwerf 
Postbus 38 
8430 AA Oosterwolde 
tel. 0516-566222 
fax 0516-566215 

Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid 
Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ Leeuwarden 
tel. 058-2925925 
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Op dit ogenblik is het op veel plaatsen in Nederland 
onmogelijk om zich een weg te banen door de wir
war van verkeersborden. Schreeuwende vormen en 
kleuren maken het de weggebruiker niet gemakke
lijk. Terwijl het de bedoeling is de verkeersveiligheid 
te vergroten, zorgt de overvloed aan signalen juist 
voor gevaarlijke situaties. Het is een sprekend voor
beeld van het door de bomen het bos niet meer zien. 
Dat het anders kan is te zien in de Friese gemeente 
Ooststellingwerf. In het dorp Makkinga wordt bij bin
nenkomst duidelijk gemaakt dat hier geen verkeers
borden te bekennen zijn. Zelfregulering is hier het 
motto. In het hele dorp mag maximaal dertig kilome
ter per uur gereden worden. Verkeer van rechts heeft 
overal voorrang. Op de driesprong op de brink kan 
dat tot onduidelijkheid leiden; wanneer uit alle drie 
richtingen verkeer komt, geldt hier het recht van de 
brutaalste. Verder is het vooral een verademing weer 
zelf de verantwoordelijkheid te hebben over het ver
keersgedrag en niet betutteld te worden door een 
overdaad aan borden. Zonder verboden en geboden 
past de verkeersdeelnemer zijn of haar gedrag bijna 
onbewust aan. Wat opvalt is de visuele rust die het 
staartbeeld oproept. Pas als ze ontbreken wordt dui
delijk hoe bepalend verkeersborden eigenlijk zijn 
geworden voor het straatbeeld. 

Experiment 
Vijf jaar geleden is de gemeente begonnen om in het 
kader van de stads- en dorpsvernieuwing een plan te 
maken voor de herinrichting van de dorpskern. Uit de 
inventarisatie van de ruimtelijke randvoorwaarden, 
die samen met de plaatselijke bevolking werd 
gemaakt, kwam een voorkeur voor een rustiger en 
eenduidiger straatbeeld naar voren. Kamerbreed 
asfalt, aangelegd vanaf de jaren zestig, had er voor 
gezorgd dat de straat in de dorpskern het domein 
van de auto was geworden. Alles was erop gericht de 
auto zo snel mogelijk en ongehinderd doorgang te 
verlenen. 
Met de herinrichting was er de kans de straat weer 
aan de bewoners terug te geven, zonder de auto de 
verkregen positie te ontnemen. Dit kan door het ver
keer op een natuurlijke manier af te remmen, de ver
keersdeelnemers meer eigen verantwoordelijkheid te 
geven en door de wildgroei van aandachtstrekkers in 
te dammen. De gemeente heeft een inrichtingsplan 
gemaakt waarin de continue toename van aandacht
trekkende elementen een halt is toe geroepen. De 
heer Monderman van het Regionaal Orgaan voor Ver
keersveiligheid is mede initiator geweest van deze 
experimentele aanpak: 'Het doel is geweest van auto
bestuurders weer mensen te maken. In een multifunc
tionele ruimte gaat het om verschillende disciplines. 
Stedenbouw, architectuur, landschapsontwerp en ver
keerskunde komen hier bijeen. We hebben gekeken 
naar hoe je een plek vormgeeft, daarna zijn pas de 
verkeersstromen ingepast.' 

Praktijk 
In 1996 is het plan opgeleverd. Nu, na drie jaar, is het 
tijd voor een evaluatie. Opvallend is dat nergens de 
sfeer van een woonerf wordt opgeroepen. Hoewel er 
verkeersremmende maatregelen getroffen zijn, is het 
duidelijk de hoofdstraat van het dorp èn een door
gaande weg. Het verkeer wordt niet afgeremd door 
bloembakken, drempels of onverwachte bochten. De 
maatregelen die getroffen zijn vormen een geheel 
met de omgeving. Een versmalde rijbaan van klin
kers, aan weerszijden voorzien van een door stenen 
plaatjes afgeschermde voetgangersstrook, zorgt voor 
een aanpassing van de snelheid. Ter plaatse van de 

Bauke Tuinstra 

kruisingen is er een vlak kasseien aangebracht in de 
bestrating waardoor duidelijk is dat men op deze 
plek moet opletten. Het moeten kijken of er verkeer 
van rechts komt zorgt er ook al voor dat men de 
snelheid beperkt. Bijzonder is verder dat zelfs de 
bekende ANWB-wegwijzers ontbreken en zijn ver
vangen door houten exemplaren. Samen met de 
molen, de kerk en het hotel leveren ze zo op de 
brink een helder en kloppend beeld op. 

Contact 
Het aantal ongevallen is teruggedrongen, de door
stroming verbeterd. Maar de ingrepen hebben een 
verdergaand gevolg. Door het terugdringen van de 
snelheid van het autoverkeer en het meer ruimte bie
den aan de voetgangers, krijgen de sociale contacten 
op straat weer nieuwe kansen. Zelfs wanneer je met 
gepaste snelheid per auto door het dorp rijdt, is er 
oogcontact en word je gegroet door voetgangers. 
Door de duidelijk afgebakende voetgangersgebieden 
is er voldoende plaats ontstaan voor ontmoetingen, 
met de brink als centrale plek. De dorpskern is niet 
meer slechts een obstakel onderweg van A naar B, 
het is de huiskamer van de bewoners waar je als pas
sant te gast bent. 

Vervolg 
Het is niet bij het experiment in Makkinga gebleven. 
Andere dorpen in de gemeente Ooststellingwerf, 
zoals Donkerbroek en Waskemeer hebben het voor
beeld gevolgd. Ook uit de rest van Nederland is er 
belangstelling. Terecht, omdat het experiment zeker 
geslaagd te noemen is. Want hoewel in grotere 
plaatsen het waarschijnlijk niet direct mogelijk is alle 
verkeerborden uit te bannen en de vaak opdringen
de reclame zeker niet vergeten moet worden, is het 
zoveel mogelijk beperken ervan vanwege de ver
keersveiligheid èn vanwege het straatbeeld een goe
de zaak. 



Op Europees spoor 
NAi toont toekomst langs hogesnelheidslijn 

In de buitententoonstelling Op Europees spoor van het Nederlands Architectuurinsti
tuut staan alle plannen rond de HSL-Zuid en Oost overzichtelijk op een rij, gewoon op 
straat, voor iedereen te zien. Op verlichte reclameborden en een twintig meter lange 
schutting zijn de ideeën, ontwerpschetsen, concepten en logistieke gevolgen van de HSL 
te zien. Het overzicht vormt de opmaat voor een pittige discussie over de ruimtelijke 
gevolgen van de hogesnelheidstrein die in maart 2000 onder leiding van Maria Henneman 
in het NAi zal plaatsvinden. 

Over ruim vijf jaar is Nederland aangesloten op het 
Europese netwerk van de hogesnelheidstrein. De HSL
Zuid moet in 2005 gereed zijn, en met de aanleg van 
de HSL-Oost wordt in 2010 gestart. De komst van de 
hogesnelheidstrein heeft grote gevolgen voor de 
ruimtelijke ontwikkelingskansen van Nederland als 
geheel, en de halteplaatsen in het bijzonder. Voor de 
Nederlandse steden die aangetakt worden op het 
Europese hogesnelheidsnetwerk is dit een uitgelezen 
moment om hun stationsgebieden geschikt te maken 
als volwaardige werk-, winkel- en woonplek. De 
hogesnelheidstrein zal grote gevolgen hebben voor 
de mobiliteit. Steden als Antwerpen, Brussel, Parijs en 
Londen komen, in tijd gemeten, steeds dichterbij te 
liggen. De groei van het Europese hogesnelheidsnet
werk zal tot nieuwe woon- en werkpatronen leiden. 
De ene stad zal door de aansluiting op het netwerk 
nieuwe kansen krijgen, de ander gaat een verstilde 
toekomst tegemoet. 

Toekomstige halteplaatsen 

de hogesnelheidstrein. Betekent dit dat het onder
werp niet speelt? Is de problematiek zo complex dat 
deze liever uit de weg wordt gegaan? Na het felle 
debat over de tracékeuze enkele jaren geleden, is de 
discussie verstomd. Terwijl het er juist nu om spant. 
Nu moeten de keuzen worden gemaakt over de mate 
en soort verstedelijking die samenhangt met de 
hogesnelheidstrein. Daarbij mag niet schimmig wor
den gedaan over de concurrerende werking die van 
de zogenaamde corridors uit zal gaan. Met de intro
ductie van corridors wordt de deur voor verdere kan
toorontwikkeling langs snelwegen wagenwijd open
gezet. De stationsgebieden waar straks de hogesnel
heidstrein gaat stoppen zullen de dupe worden van 
de vestigingsmogelijkheden die zich langs de snelwe
gen gaan voordoen. Gevolgen: een grotere automo
biliteit en een moeizamer revitalisering van de sta
tionsgebieden. Tijdens het symposium dat het NAi in 
het kader van Op Europees spoor in maart 2000 orga
niseert wordt hier verder op ingegaan. 

Jacqueline Te/linga 

De Nederlandse stationsgebieden die straks door de 
hogesnelheidstrein worden aangedaan hebben een 
enorm verstedelijkingspotentieel. Het gaat om de 
Amsterdamse Zuidas, Rotterdam CS, het Utrecht Cen
trum Project (U CP) en Arnhem CS. Den Haag CS en 
Breda zijn aan dit rijtje toegevoegd. Reizigers kunnen 
straks Den Haag CS en Breda met de hogesnelheids
trein bereiken waarbij het laatste stuk over gewone 
rails wordt gereden. Bij elkaar gaat het in deze zes 
steden om zo'n drie miljoen vierkante meter nieuw te 
ontwikkelen kantoorruimte. Reden voor het Ministe
rie van VROM om deze stationsgebieden een bijzon
dere status te geven. Voor deze zogenaamde nieuwe 
sleutelprojecten heeft het rijk voor de komende tien 
jaar een potje gereserveerd van 540 miljoen gulden. 
Een zeer bescheiden bedrag als bedacht wordt dat 
alleen al de investeringssom in Utrecht die met het 
UCP samenhangt een kleine vier miljard bedraagt. In 
Op Europees spoor is uiteraard ook Schiphol opgeno
men. Van de aantakking van de nationale luchthaven 
op het Europese hogesnelheidsnetwerk wordt ver
wacht dat passagiers het vliegtuig zullen inwisselen 
voor de snelle trein. Het zal dan gaan om de korte 
afstandsvluchten naar Parijs, Londen en Frankfurt. In 
Frankrijk is hier al ervaring mee opgedaan. Nadat in 
1982 de TGV tussen Parijs en Lyon ging rijden, een 
afstand van ruim 500 kilometer, zijn de vluchten van 
Air France op deze route met de helft afgenomen. 

Hogesnelheidstrein is afgebeeld op de gevel van het NAi gebouw. Foto: Ger van der Vlugt 

De Nederlandse steden die worden aangetakt op het 
Europese netwerk van de hogesnelheidstrein zullen 
door het benadrukken van hun onderlinge verschillen 
samen de concurrentie met het buitenland moeten 
aangaan. Iedereen die de plannen in de tentoonstel
ling en het begeleidende magazine bekijkt, zal kun
nen constateren dat hier nog veel te winnen is. 

Kansen voor de stad 
Niet alleen de reiziger met een internationale 
bestemming heeft voordeel van de snelle trein, ook 
voor binnenlands gebruik levert de hogesnelheidst
rein vanaf 2005 forse tijdwinst op. Zo wordt de 
afstand tussen Rotterdam en Amsterdam van een uur 
teruggebracht naar een half uur. Snelle intercitytrei
nen kunnen in hun rit de gewone rails met de HSL 
combineren. Terwijl minister Netelenbos van zich laat 
horen in haar zoektocht naar de beste vervoerder 
voor het binnenlandse HSL-traject, blijft het stil bij 
het Ministerie van VROM. In de strategische uitgangs
punten voor de startnota Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening die begin dit jaar verscheen, ging opvallend 
weinig aandacht uit naar de ruimtelijke gevolgen van 

De snelheid waarmee gereisd kan worden naar steden die zijn aan
gesloten op het Europese hogesnelheidsnetwerk neemt toe. Passen 
we deze krimpende reisafstanden toe op de kaart dan ontstaat een 
heel ander beeld. In de kaart is Rotterdam het vertrekpunt: Lille kan 
sneller worden bereikt dan Emmen. Ontwerp: Next Architects 
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Informatie 

op Europees spoor. De Nederlandse 
aansluiting op het netwerk van de 
hogesnelheidslijn is een uitgave van het 
Nederlands Architectuurinstituut, Rotter
dam (1999). Dit magazine is verkrijgbaar bij 
de NAi Boekhandel voor f. 6-15 (exel. ver
zendkosten). Te bestellen onder tel. 010-
4401203 of via e-mail: booksellers@nai.nl 

Symposium 
Informatie over het symposium is verkrijg
baar bij het Nederlands 
Architectuurinstituut: 
Angela van der Heijden, Joep Janssen 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4401200 
fax 010-4366975 
e-mail: info@nai.nl 
http://www.nai.nl 

Expositie 
tot en met 26 maart 2000 op het buiten ter
rein van NAi 
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Infrastructuur als culturele opgave 
of de suffigheid voorbij in Haarlemmermeer 

Als ergens in Nederland het maakbare en veranderbare landschap 
in beeld gebracht kan worden, is dat in Haarlemmermeer. Honderd 
en vijftig jaar geleden drooggelegd, vijftig jaar geleden een onge
repte agrarische gemeente met 26 kleine nederzettingen en nu bin
nen enkele jaren vrijwel volledig verstedelijkt. Naast Schiphol vor
men een aaneenschakeling van suburbane woonwijken, kantoren
locaties, bedrijfsterreinen, grote groenprojecten en een omvangrij
ke inhaalslag van voorzieningen en vooral infrastructuur op dit 
moment het karakter. Bijna een zesde deel van de polder is op dit 
moment 'op de schop'. De komst van de vijfde baan, de Floriade, 
vier VINEX-wijken en een onverzadigbare vraag naar werklocaties, 
waarbij telkens de vraag het aanbod overstijgt, doet de dynamiek 
van de polder wedijveren met Rotterdam. Dit alles nog in het kader 
van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. De gefluisterde uitspra
ken over de Vijfde Nota passen in de reeks, waarbij elke nieuwe 
opdracht voor Haarlemmermeer weer groter is dan de vorige. Fred 
Kaaij, stadsarchitect van Haarlemmermeer, over de culturele bete
kenis van de infrastructuur versus middelmatigheid. 

Fred Kaaij 

Maquettes van de drie bruggen. Foto: Santiago Calatrava 

Zelfs de eerste schetsen gaan gepaard met 
zorgvuldige details 
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Kunstwerken als kunstwerken 
In deze dynamiek tracht Haarlemmermeer grip te hou
den of te krijgen op de ruimtelijke ontwikkeling. 
Geconstateerd kan worden dat niet de 'vlekken', zoals 
VINEX-Iocaties of bedrijfsterreinen, het kwetsbaarst 
zijn. Daar worden plannen voor gemaakt, soms tot de 
beschrijving van de straatklinker toe. Waar het de 
gemeente aan ontbrak zijn plannen voor de grote lij
nen van de polder, zoals de hoofdinfrastructuur en de 
belendingen daarvan. De dynamiek is juist van daaruit 
beleefbaar. De beheersing van de ruimtelijke ontwik
keling tussen de kernen en langs de grote provinciale 
en rijkswegen kreeg tot nu toe (en niet alleen bij ons) 
te weinig aandacht. Daarom is nu een referentiekader 
voor de polder in voorbereiding. In dit plan neemt de 
Hoofdvaart/Hoofdweg, de ruggengraat van de polder, 
een belangrijke plaats in. 
Bij de inhaalslag voor de infrastructuur zijn een kleine 
dertig bruggen nodig. Daarvan ontwerpen we ze allen 
mooi, maar sober. De drie aan de hoofdvaart zouden 
dan wèl een 'zinderend' ontwerp moeten krijgen. Net 
als bij 'de Zwaan', de Erasmusbrug die Ben van Berkel 
voor Rotterdam ontwierp, zijn hiervoor gemeentelijke 
plannen van tafel geveegd door het college van B&W. 
Binnen enkele weken na deze actie van B&W is contact 
gezocht met Santiago Calatrava, wiens ontwerpen tot 
dan toe als van een onbereikbare schoonheid werden 
afgedaan. Zijn boeken circuleerden al enige tijd in het 
raadhuis. Het initiatief hiervoor nam wethouder Spij
kers, in de geest van 'nu dan ook maar ècht kwaliteit'. 
Bij de eerste ontmoeting in Zürich maakte Calatrava 
een wand met adembenemende schetsen met krijtjes 

en waterverf. Binnen enkele maanden waren voorlopi
ge ontwerpen en schetsmaquettes gereed. Calatrava 
maakte een serie tuibruggen, waarbij de piloon tel
kens van richting verandert, maar waarvan het aan
hechtingspunt op dezelfde plek blijft. De meest specta
culaire is de dubbele hangende brug bij Hoofddorp. 
De twee bruggen vormen samen een rotonde, die aan
vankelijk terzijde van de hoofdvaart lag, maar er nu 
boven werd geplaatst. Calatrava rechtvaardigde de 
stevige maatvoering aan de schaal van het landschap 
en de maat van 26 kilometer van de hoofdvaart. Hij 
zag de familie van bruggen als een logo, een herken
ningspunt voor bewoners, maar zelfs vanuit de lucht 
zullen ze goed herkenbaar zijn. 

No more middelmatigheid 
Toen de piloon van 'de Zwaan' in Rotterdam werd 
geplaatst, hield Max van Rooy de actie voor een poli
tieke en culturele daad (Brug naar de verbeelding, 
hoofdartikel NRC 11 oktober 1995). Rotterdam gaf om 
redenen van schoonheid de voorkeur aan het ontwerp 
van Van Berkel boven een veertien miljoen goedkoper 
gemeentelijk ontwerp. De hoge kwaliteit, en met 
name de culturele uitstraling, waren het bestuur zo 
veel waard. 
Nederland kent nauwelijks een traditie in deze zin. 
Zeker in Haarlemmermeer, dat zich de laatste eeuw 
altijd aan de onderkant van middelmatigheid wist te 
plaatsen, is de totstandkoming van deze ontwerpen 
ongekend. Max van Rooy deed een beroep op de ver
beelding en de culturele component van architectuur 
en stedenbouw bij degenen die verantwoordelijk zijn 



voor suburbane ontwikkelingen in Nederland. Die 
roep lijkt gehoord. Het lef dat nu in Haarlemmermeer 
getoond wordt, heeft al zijn uitwerking. Een anekdote 
is dat Calatrava om de goede afloop te doen bespoedi
gen, rijksbouwmeester Wytze Patijn belde of die er 
nou niet wat aan kon doen. Calatrava vond dat het 
besluitvormingsproces zoals Nederland dat kent via 
B&W, raadscommissie en raad best bespoedigd kon 
worden. 

Infrastructuur als integrale ontwerpopgave 
Architect Francine Houben introduceerde in de Dyna
mische Delta de 'mobiliteitsesthetiek': de weg als bele
ving van de openbare ruimte. Met het groeien van 
files en het meervoudige gebruik van trein, vliegtuig 
en auto als verlengde werk- of muziekkamer wordt de 
weg meer en meer bedrijfsruimte. Het past dan ook 
zeker om het Rotterdamse welstandscriterium van het 
aantal ogen per minuut voor de mate van bemoeienis 
hier te introduceren. De ingenieurskunst verdient meer 
aandacht, maar ook de tracés zelf zijn een nog onont
dekt vormgevingsvraagstuk. Het tracé van de nieuwe 
N22 in Haarlemmermeer is daarvan een tragisch diep
tepunt, waar wel zo'n twintig kwesties zijn opgelost, 
maar waarbij de weg als geheel, als ontwerpopgave, 
vergeten is. In dit kader is het onbegrijpelijk dat bij de 
grote verkeerskundige bureaus in Nederland geen 
vormgevers in dienst zijn. Hier is uw verkeersmodel, de 
rest zoekt u zelf maar uit. 
Juist die integrale benadering is voor de grote lijnen 
van Nederland evident. Zouden de provincies zich dit 
niet als taak moeten zien? Heeft u ooit een plan 

gezien voor de A4 of voor de A 12? Bij Leidschendam 
wisselen kantoorkolossen af met villawijkjes of de ach
terkant van een VINEX-wijk, vrijwel allen in hetzelfde 
bouwjaar, zonder samenhang, zonder plannen ... 
Minister Pronk maakt zich in zijn publicatie De inrich
ting van Nederland (NRC, 19 november 1998) zorgen 
over de verslonzing van de infrastructuur. Hij houdt 
weliswaar een pleidooi voor de corridors als drager 
van economische activiteiten maar tegelijkertijd hoopt 
hij op identiteit en culturele aanhechting: weten waar 
je bent. Overal in Nederland zijn de Blokkers en 
Hema's hetzelfde. Hubert-Jan Henket, coördinerend 
architect van Schiphol zei ooit tegen een lastige huur
der: 'Meneer, op Schiphol kennen we geen huisstijl!' 

Jong talent 
Naast de drie van Calatrava worden dit jaar nog een 
aantal interessante bruggen gemaakt in Haarlemmer
meer. Met name een schitterende langzaam verkeers
brug over de A4 van Moshé Zwarts, die twee delen van 
de geniedijk (van de stelling van Amsterdam) verbindt. 
Daarnaast is op de Technische Universiteit Delft een 
project gestart waarbij enkele talentvolle studenten 
die aan de grote bruggententoonstelling hebben 
gewerkt, de kans krijgen hun eerste brug in Haarlem
mermeer te bouwen. Op 25 mei 2000 zal Calatrava in 
een masterclass uit deze groep een selectie doen. 
Het college van B&W en de raadscommissie zijn 
akkoord gegaan met de ontwerpen van Calatrava. 
Ook de raad is akkoord, zij het dat ze 19 miljoen gul
den extra wel wat veel vond. 8elvedere is in Haarlem
mermeer begonnen. 

Informatie 

De dynamische delta 2. Architectuur en 
de openbare ruimte is een uitgave van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat, april 
1999. De volledige tekst is op internet te vin
den: http://www.minvenw.nllprojects/wasco/ 

Fred Kaaij 
stadsarchitect 
Gemeente Haarlemmermeer 
Postbus 147 
2130 AC Hoofddorp 
tel. 023-5676106 
fax 023-5622188 
http://www.haarlemmermeer.nl 
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Belvedere-ballonnen getest op sterkte Kees Vo/kers 

Cultuurhistorische waarden in het Gooi en de Vechtstreek 

De rijksoverheid wil dat cultuurhistorische waarden in de toekomst een belangrij
ke rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening. De nota 8elvedere is een belang
rijke aanzet daartoe en de verwachting is, zeker na de commissievergadering van 
de Tweede Kamer eind november, dat deze nota flink zal doorklinken in de Vijfde 
Nota voor de Ruimtelijke Ordening. De vraag is wel hoe deze goede voorne
mens in praktijk gebracht kunnen worden. Vertegenwoordigers van gemeente, 
provincie en de erfgoedwereld staan er nog wat sceptisch tegenover. Dit bleek 
duidelijk op 18 november jl. tijdens een werkconferentie over dit onderwerp in 
Naarden. 

Hegstructuren in Blaricum. Foto's: Gemeen
te Blaricum 
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8elvedere is de eerste landelijke nota die pleit voor 
cultuurhistorie als een leidraad voor de ruimtelijke 
ordening. Dat lijkt allemaal prachtig, maar voor de 
mensen die op een wat minder abstract niveau met 
deze materie te maken hebben is het allemaal zo dui
delijk nog niet. Eerst zien, dan geloven, lijkt hun 
natuurlijke reactie. De Naardense wethouder voor 
Ruimtelijke Ordening EJ.L. van Duim zag 'een land 
vol parels en vergezichten', maar te weinig cultuur
historische waarden; gedeputeerde van Noord-Hol
land E. Neef vergeleek de nota al met de hoofdstuk
ken één van oude bestemmingsplannen: lyrische 
beschrijvingen van de cultuurhistorie van de gemeen
te, waarover je in de volgende hoofdstukken niets 
meer terug las; dagvoorzitter J. Wevers, tevens voor
zitter van de. Commissie Bescherming en Ontwikke
ling, liet blijken graag wat 'Belvedere-ballonnetjes 
door te willen prikken'. En dat waren nog maar de 
openingswoorden. 
Begrijpelijk is die gereserveerde houding wel. Teke
nend was het betoog van de burgemeester van 's
Graveland W.J. Kozijn. Na een lyrische beschrijving 
van de cultuurhistorie van zijn gemeente ('dat 
onvoorbeeldig goed') moest hij constateren dat de 
afbrokkeling van het erfgoed gestaag om zich heen 
grijpt. Hij noemde ook een indrukwekkende reeks 
van oorzaken. Maar ondanks monumentenwet, 
beschermd dorpsgezicht en een strak bestemmings
plan, bleek zijn gemeente niet bij machte om dit pro
ces te controleren. Hij was dan ook zeer benieuwd 
naar middelen die dit wel zouden kunnen. 

Scepsis 
Scepsis dus ten aanzien van de effectuering van het 
gedachtegoed van Belvedere. Aan de andere kant 
ook scepsis ten aanzien van het gedachtegoed zelf. 
Niet alle gemeenten staan even positief tegenover de 
opwaardering van cultuurhistorische elementen in 
het landschap. Kozijn was vrij helder als het gaat om 
het toelaten van 'nieuwe' ontwikkelingen in het cul
tuurlandschap. Hij wilde deze niet ontkennen, 'maar 
van sommige dingen blijf je gewoon af, punt.' Burge
meester van Blaricum P.H. de Winter wilde meer ruim
te bieden: 'Je kunt die ontwikkelingen niet negeren, 
daarom moet je er op anticiperen, dan kun je ze 
beter begeleiden. Waar gebieden hun functie verlie
zen, vind ik nieuwe ontwikkelingen bespreekbaar.' 
Wethouder van Ruimtelijke Ordening B.H.E. Lüken 
van Weesp zat duidelijk het meest in zijn maag met 
de cultuurhistorische waarden rond zijn gemeente. 
Weesp ziet veel ontwikkelingskansen, onder meer 
dankzij haar aantrekkelijke historische centrum en de 
ligging aan de Vecht, en zou graag willen uitbreiden. 
Lüken zag deze plannen niet zo zeer als een bedrei
ging van het cultuurhistorisch erfgoed rond Weesp, 
maar liever als een waardevolle toevoeging. 

Agrarische sector 
De vraag blijft of en op welke manier cultuurhistori
sche waarden effectief in de ruimtelijke ordening 
kunnen worden meegenomen. De provincie Noord
Holland vertelde trots de nieuwe uitgangspunten van 
cultuurhistorische waarden in haar nieuwe streekplan 
voor het gewest Gooi en Vechtstreek te hebben 
opgenomen. Als het goed is zullen deze waarden dus 
ook in de bestemmingsplannen worden meegeno
men. De provincie presenteerde bovendien een digi-

Een (ander) voorbeeld van een cultuurhistorisch waardevol gebied: 
plan Oost-Kamrad, een arbeiderswijk van Dudok in Hilversum (1920-
1950). Foto's: Provincie Noord-Holland 

tale cultuurhistorische waardenkaart (CHW-kaart) van 
het gewest. De aanwezigen bleken maar gedeeltelijk 
onder de indruk. Want is het streekplan wel het 
geschikte instrument om cultuurhistorische waarden 
te beschermen? Daarvoor is het streekplan allereerst 
te veel een compromisproduct; een streekplan is 
bovendien te globaal opgesteld - onder druk van de 
gemeenten overigens - waarvan in de praktijk snel 
misbruik wordt gemaakt. Bovendien zijn streekplan
nen, noch bestemmingsplannen in staat om megaont
wikkelingen tegen te houden. Zo wordt de verloede
ring van het platteland wel toegeschreven aan het 
ontbreken van bestemmingsplannen, maar de werke
lijke reden is natuurlijk dat het gewoon slecht gaat in 
de agrarische sector. 
De CHW-kaart (een geslaagd voorbeeld van een zoge
naamde GISapplicatie) oogstte als informatiebron op 
zich veel bijval. Maar het eigenlijke probleem bleef 
natuurlijk de effectiviteit ervan. 'Of is dit het zoveel
ste leuke speeltje dat straks voor kennisgeving wordt 
aangenomen?' vroeg Kozijn zich af. 

Handhavers 
Saillant was wel dat de CHW-kaart ongeveer het hele 
gewest Gooi en Vechtstreek als cultuurhistorisch 
waardevol bestempelde. Terwijl Belvedere slechts een 
deel als waardevol heeft geoormerkt. En hoe Belve-
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Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland, regio Gooi en Vechtstreek 

dere er ook op hamert dat haar selectie geen diskwa
lificatie van de niet geselecteerde regio's inhoudt, 
geldt dit toch als een zwaarwegend kritiekpunt van 
de nota. De Nijmeegse planologe A. Janssen pleitte 
dan ook voor een principieel andere benadering om 
cultuurhistorie mee te nemen in de ruimtelijke orde
ning. Haar uitgangspunt is dat elk gebied cultuurhis
torische waarde bezit, die voor een belangrijk deel de 
identiteit van het gebied bepaalt. Als bepaalde ruim
telijke ontwikkelingen spelen, kun je proberen die 
zodanig te sturen dat ze op de ene plek die identiteit 
versterken, en op de andere plek die identiteit niet 
verstoren. Een regionale aanpak is voor een optimale 
sturing uiteraard noodzakelijk. 
Over deze benadering waren de deelnemers duidelijk 
positiever. Toch geldt ook hiervoor: hoe de nobele 
uitgangspunten te effectueren? In de discussie werd 
veel geroepen, maar even zoveel weer gerelativeerd. 
Een aantal zaken kwam toch naar voren. Bestaande 
instrumenten als streekplan en bestemmingsplan zijn 
onvoldoende om de cultuurhistorische waarden te 
behoeden. Eigenlijk is een gemeente-overschrijdend 
instrument nodig, zonder de nadelen van een streek
plan. Er moet bovendien snel een visie komen op het 
platteland; door de ontwikkelingen in de agrarische 
sector gaat functieverandering en verloedering snel; 
er zijn te weinig bestemmingsplannen voor het bui-

tengebied. Wat beleidsstrategie betreft, geeft men 
de voorkeur aan een integratiebenadering, in plaats 
van weer een belangenclub voor cultuurhistorie. Een 
procesmatige beleidsvoering heeft de voorkeur 
boven abstracte plannen met toetsingscriteria: 'een 
proces toetst ·zichzelf'. Tot slot concludeerde de zaal 
dat de overheid en het publiekrechtelijke systeem 
eigenlijk slechte handhavers zijn. Er is dringend 
behoefte aan andere visies, bijvoorbeeld over het 
benutten van privaatrechtelijke instrumenten. In 's
Graveland maakt men daar al gebruik van, gelet op 
de woorden van Kozijn: 'Als je in bepaalde gebiedjes 
iets persé niet wilt, dan kun je ze beter aan Natuur
monumenten overdoen; die kunnen gewoon zeggen: 
ga van m'n land af!' 

Informatie 

Nota Belvedere. Beleidsnota over de 
relatie cultuurhistorie en ruimtelijke 
inrichting. Is een uitgave van de ministeries 
OCen\!1/, LNV, VROM en V&\!1/, juli 1999. ISBN 
90-322-7615-8, te verkrijgen voor f. 59,50 bij 
VNG Uitgeverij tel. 070-3738888. 

De werkconferentie Cultuurhistorische 
Waarden in het gewest Gooi en Vecht
streek vond op 18 november plaats in 
Naarden en werd in samenwerking tussen 
de Provincie Noord-Holland, de Commissie 
Bescherming en Ontwikkeling van de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg en Archi
tectuur Lokaal georganiseerd. Aanleiding 
vormde de cultuurhistorische waardenkaart 
die de Provincie Noord-Holland opstelde 
voor het gewest Gooi en Vechtstreek. 

Provincie Noord-Holland 
CHW-team 
A. Bexkens, H. Meelissen 
tel. 023-5143593; 5143504 
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Grensoverschrijdende infrastructuur Emest Drijkoningen, Guido van Sint Feijth 

Parkstad limburg en de regio Aachen: eenheid in verscheidenheid 

Parkstad Limburg is één stedelijk netwerk van vier sterk verstedelijkte 
gemeenten (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum: met 220.000 
inwoners samen de vijfde stad van Nederland), plus vier agglomeratie
gemeenten (Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken, samen 
50.000 inwoners). Een gebied met een bijzonder grote onderlinge 
afhankelijkheid, die vooral te zien is in het stedelijk gebied: zonder 
naambordjes zijn de onderlinge grenzen niet te herkennen. De identi
teit van het gebied is zeer stedelijk, maar ook bijzonder groen. Alle 
betrokken gemeenten worden geplaagd door dezelfde uitdagingen: 
economische structuurverbetering door sluiting van de mijnindustrie, 
de werkgelegenheid, de sociale cohesie, een grote herstructureringsop
gave en mobiliteit. Deze uitdaging is vertaald in het programma Park
stad Limburg, een regioprofiel waarin ambities zijn geformuleerd waar
aan projectmatig inhoud wordt gegeven. Sommige gemeenten voeren 
projecten uit voor de hele regio. 

Nieuwstraat Kerkrade I Neustrasse 
Herzogenrath 

Centrale ligging bedrijventerrein Avantis 

Illustraties: Regio Parkstad 
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Met de rug tegen elkaar 
Van oudsher zijn de grenzen in de regio Parkstad Lim
burg - Aachen relatief. Vóór het Congres van Wenen 
in 1815, waar de huidige grenzen werden getrokken, 
was een deel van Parkstad Limburg Duits gebied, en 
een deel van de Regio Aachen was Nederlands. Hier
door is de afwezigheid van een taalbarrière te verkla
ren: iedereen spreekt hier ook nog steeds hetzelfde 
Rijnlandse dialect. De dorpen waaruit het huidige 
Parkstad Limburg destijds bestond richtten zich van 
nature meer op het grote, Rijnlandse Aachen dan op 
het Franse Maasland van Maastricht, Luik en Namen. 
Maar na het Congres van Wenen en de Frans-Duitse 
oorlogen werden de grenzen een barrière in de ruim
telijke ontwikkelingen van beide regio's. De grenzen 
werden hard en de onderlinge relaties ontwikkelden 
zich niet meer, zeker niet na de laatste Wereldoorlog. 
Parkstad Limburg en de regio Aachen kwamen met 
de rug naar elkaar te liggen en oriënteerden zich 
vooral op het eigen land. 
Parkstad Limburg (300.000 inwoners) en de Regio 
Aachen (450.000 inwoners) ontwikkelden zich dan 
wel rug-aan-rug, maar er bleven over en weer verbin
dingen bestaan. De grensarbeiders pendelden na de 
mijnsluitingen van Nederland richting Duitsland, en 
na de 'Wende' van Duitsland richting Nederland. De 
familiebanden werden onderhouden. Het kooptoeris
me bloeide op, afhankelijk van het koersverloop van 
de Duitse Mark en de Nederlandse gulden. Maar door 
de rug-aan-rug situatie zijn de achterlanden van bei
de regio's slecht ontsloten en onderling slecht ver
bonden, vaak via secundaire wegen en lokale buslijn
tjes. 

Van boemeltrein tot buffel 
De Duitse 'Wende' van 1989, niet toevallig gelijk 
oplopend met de Europese harmonisatie, doorbrak 
deze lijn: niet langer leken Bonn en Den Haag het 
centrum van de wereld, maar werden dat Brussel, en 
een beetje Berlijn. Het gebied lag nu plots in het hart 
van het banaanvormige economisch concentratiege
bied van de EG, dat reikt van Londen tot Milaan; in 
het centrum van Noord-West Europa, aan de corridor 
Vlaamse Ruit Frankfurt en aan de A76-E4. 
Begin jaren negentig kwam dan ook de omslag. De 
voormalige smokkelroute langs de Nieuwstraat in 
Kerkrade, met haar as op de grens van beide landen, 
werd heringericht als een gemeenschappelijke weg. 
Een ongeluk ter plaatse zou voorheen wellicht een 
internationaal incident opleveren, maar wordt nu vol
gens plaatselijke gebruiken opgelost. De spoorverbin
ding tussen Heerlen CS en Aken Hbf werd geopend. 
Het ging weliswaar om een 'boemeltrein' (dialect 
voor een hotsende en puffende stoptrein), maar een 
eerste aanzet was er. Nu, een paar jaar later, rijdt er al 

een moderne 'buffel', treinjargon voor een diesel
elektrische trein op een stedelijk of regionaal net. 
Kerkrade vormde met het aangrenzende Herzogen
rath de Europese gemeente Eurode, wat heeft gere
sulteerd in een aantal operationele afspraken zoals 
die over de infrastructuur bij branden en rampen. 
Aken en Heerlen ontwikkelden gezamenlijk Avantis, 
een Europees Business en Science Park: letterlijk op 
de grens gelegen, ingericht en beheerd volgens een 
mengkraanmodel met de beste infrastructuur uit bei
de werelden: de stroom uit het ene land, de telemati
ca-voorzieningen uit het andere, de weginfrastruc
tuur van beide, etc. 

Groene, blauwe en rode infrastructuur als bin
dend element 
In Parkstad Limburg weet men als geen ander dat 
grensoverschrijdende infrastructuur onontbeerlijk is 
om grensoverschrijdende ontwikkelingen uit te lok
ken en mogelijk te maken. Kenmerkend voor Park
stad Limburg is een samenhangend stelsel van beek
dalen en groene verbindingszones, in een sterk ver
stedelijkt gebied met een groot aantal dicht bebouw
de kernen. De sterkte van deze ogenschijnlijk ver
brokkelde structuur wordt in het programma Park
stad Limburg verder uitgebouwd. 
Het Duitse grensgebied heeft een vergelijkbare stede
lijke ontwikkeling ondergaan als Parkstad Limburg. 
Ook hier zijn er kleinere kernen, door de mijnindu
strie sterk ontwikkeld en plaatselijk uitgedijd, gele
gen in een groene omgeving met een groot aantal 
blauwe verbindingszones. Daarnaast is er de grote 
historische stad Aken met een industrieel verleden 
dat teruggaat tot in de 16de eeuw, aan de flank van 
de Eifel en de Ardennen. 
De belangrijke blauwe ader is de Worm, die deels de 
grensrivier vormt tussen Duitsland en Nederland. 
Voor het aangrenzende deel van de Worm en haar 
ommelanden is een Grenzüberschreitendes Ökolo
gisch Basisplan (GÖB) ontwikkeld, dat voorziet in de 
verbetering en het herstel van de ecologische verbin
dingen tussen beide landen. In deeluitwerkingen 
zoals bijvoorbeeld tussen het Nederlandse Onderban
ken en het Duitse Gangelt wordt dit GÖB verbijzon
derd in grensoverschrijdende lokale natuurontwikke
Ii ngsprog ram ma 's. 

Heroriëntatie vanuit de infrastructuur 
Parkstad Limburg is aan de westzijde, langs het cen
trum van Heerlen, verbonden met het internationale 
wegennet: de A2/A76 vanuit de Randstad en de 
Vlaamse steden Brussel, Antwerpen en Gent naar 
Aachen, Köln, Frankfurt, Berlijn en verder. Het achter
liggende stedelijk gebied van 250.000 inwoners is 
slechts bereikbaar via tweebaans, vaak radiale wegen 



door stedelijk gebied. Een gevolg hiervan is dat het 
merendeel van de werkgelegenheid van Parkstad 
Limburg geconcentreerd is aan die westcorridor. ABP, 
CBS, DSM, Hogeschool, ziekenhuis, meubel- en auto
boulevard en grootschalige industrieterreinen bevin
den zich op een unieke A-locatie, dichtbij de snelweg 
en vrijwel direct aansluitend op het centraal station. 
Hoe verder de afstand van de autosnelweg, hoe min
der aantrekkelijk de economische positionering. De 
A-locaties worden al na een corridor van zo'n twee 
kilometer breed verlaten en gaan via een B-Iocatie 
voor vooral regionale bedrijvigheid naar een C-Ioca
tie, met voor het merendeel regionaal en lokaal wer
kende bedrijven. De bovenregionale bedrijven die 
buiten de westcorridor liggen hebben daardoor wel
licht niet die groeipotentie en ontwikkelingsmogelijk
heden die ze verdienen. 
Ook de kwaliteit van de woongebieden wordt nega
tief beïnvloed door het verkeer dat zich erdoor 
wringt. Daardoor wordt de kwaliteit van de leefom
geving verminderd en blijven nieuwe investeringen 
uit. Het beheer blijft achter, en nieuwe uitleg in een 
rustige omgeving wordt veel aantrekkelijker dan 
investeren langs een drukke radiaal, waar de econo
mische potenties ook nog eens minder zijn. Deze pro
blematiek is alleen oplosbaar door de aanleg van 
nieuwe infrastructuur. Gekozen is voor de aanleg van 
een binnen ring in en een buitenring om Parkstad 
Limburg. Door een snelle wegenverbinding met de 
rijkswegenstructuur wordt het achterland beter ont
sloten, worden C-Iocaties minimaal B-Iocaties, wordt 
de leefomgeving sterk verbeterd en wordt investeren 
in de bestaande bebouwing weer aantrekkelijk. De 
oriëntatie op het gebied verandert, er ontstaan nieu
we inzichten, kansen en mogelijkheden. In het pro
gramma Parkstad Limburg wordt het oostelijk deel 
van de buitenring dan ook genoemd als oostcorridor, 
niet als beleidsconcurrent van de westcorridor, maar 
complementair aan het boven regionale karakter van 
de westcorridor. 
Deze complementariteit kan worden doorgetrokken 
naar het Duitse grensgebied dat vergelijkbare ver
keersproblemen heeft als Parkstad Limburg: radiale 
wegen door stedelijke gebieden en een beperkte ont
sluiting op het niveau van de Autobahnen. Een 
beperkende factor in het Duitse grensgebied is de 
Worm, met een zeer bijzondere, zwaar beschermde 
groene zone eromheen. Wegenaanleg in dit verstede
lijkte gebied tussen de Worm en de Nederlandse 
grens is niet meer mogelijk, terwijl de verkeerscon
gestie en -overlast steeds ernstiger vormen aanne
men. 
De oostcorridor van Parkstad Limburg c.q. het ooste
lijk deel van de buitenring kan, met een beperkt aan
tal verbindingen met het Duitse grensgebied, een 

groot deel van deze problemen oplossen. De buiten
ring fungeert dan als grensoverschrijdende ontslui
tingsstructuur voor zowel Parkstad Limburg als de 
regio Aachen en als middentangent voor het gehele 
gebied. 

Stationsomgeving 
Aachen Hbf is inmiddels aangesloten op het TGV-net 
van Berlijn naar Parijs en Londen. Dat leidt tot forse 
investeringen rondom het Hauptbahnhof en zelfs tot 
studies naar een andere locatie aan de rand van de 
stad met nog meer groeipotentieel. Heerlen CS ver
sterkt haar Intercity-status dankzij forse investeringen 
op en rond het station, in het plan Stadspark Oranje 
Nassau. 
Het ontwikkelingspotentieel van de stationsomgevin
gen in de grensoverschrijdende regio is dan ook bij
zonder groot. De verbinding tussen beide stations 
wordt verder geoptimaliseerd. In het MIT is reeds 
rekening gehouden met de aanleg van een light-rail 
in het gebied, deels over bestaand spoor richting 
Aachen, deels als nieuw tracé via de westcorridor van 
Parkstad Limburg en het grensoverschrijdende bedrij
venterrein Avantis naar Aachen Hbf. 
Met de realisatie van de binnen- en buitenringwegen 
alleen kan de stedelijke verkeersproblematiek van 
Parkstad Limburg en de regio Aachen niet opgelost 
worden. De radiale wegen in Parkstad Limburg wor
den na aanleg van de ringwegen ontlast van door
gaand verkeer en heringericht als Hoogwaardig 
Openbaar Vervoerslijn, deels wellicht voor light-rail. 
Op de overstappunten van het openbaar vervoer 
worden stedelijke concentraties met het daarbij 
behorende voorzieningenniveau bevorderd. De 17 
wijken van Parkstad Limburg krijgen daarmee een 
onderling net van hoogwaardig openbaar vervoer en 
een 'groeistoot' in de concentratiegebieden. Het 
doortrekken van de HOV-lijnen naar de regio Aachen, 
in combinatie met de aanleg van een middentangent 
in dit gebied, zal eenzelfde potentieel aan investerin
gen in de Duitse grensregio oproepen. 
Samen met Duitsland wordt de laatste hand gelegd 
aan een voorstel voor een grensoverschrijdend ruim
telijk-economisch ontwikkelingsplan Parkstad Lim
burg - regio Aachen. De herontwikkeling van de 
groene, blauwe en rode infrastructuur in beide lan
den vormt hierin een belangrijk aandachtspunt. De 
Wende is reeds ingezet: de ontwikkeling van rug-aan
rug is omgedraaid. De inzet is eenheid van beide 
gebieden, inzetten op elkaars potentieel, echter met 
respect voor elkaars cultuur, kortom eenheid in ver
scheidenheid. 

Stadspark Oranje Nassau 

Informatie 

Ernest Drijkoningen, Guido van Sint Feijth 
Regio Parkstad Limburg 
Postbus 200 
6400 AE Heerlen 
tel. 045-5700143 
fax 045-5740908 
e-mail: gvsf@regio-psl.nl 
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Beeldkwaliteit per ~erko 
~' 

pakte Petra Pronk 

Bedrijve»terrein in 

Investeren in welstand loont 
De welstandscommissie is een lastpost. Tenminste, dat 
vonden veel ondernemers op bedrijventerrein Put
kop. Zo zat de eigenaar van het Texaco pompstation 
aanvankelijk flink met de vele welstandseisen in de 
maag. Hoe kun je nu uit de voeten met een luifel van 
maximaal acht meter hoog en belangrijke restricties 
op de reclame-uitingen? Inmiddels is het gemopper 
verstomd. Volgens ingewijden is zijn station het 
mooiste in de regio en ook collega's op het bedrijven
terrein zijn tevreden. Investeren in welstand blijkt let
terlijk te lonen. Welstand: van lastpost naar bondge
noot. Hoe kwam die omslag tot stand? Betrokkenen 
doen een boekje open. 
Net buiten de bebouwde kom van Harmelen ligt het 
bedrijventerrein Putkop. Ondernemers op het oude 
terrein uit de jaren tachtig waren uit hun jasje 
gegroeid en ook nieuwe lokale ondernemers zochten 
onderdak. Daarom werd het bedrijventerrein Putkop 
met 4 ha uitgebreid. Twintig ondernemers konden op 
het nieuwe gedeelte terecht op percelen van 500 tot 
1500 m2. 'Het is een klein bedrijventerrein, bedoeld 
voor lokale ondernemers. Desondanks was er veel 
belangstelling en wilde de gemeente een kwalitatief 
hoogwaardig terrein realiseren waar mensen met ple
zier wonen en werken', zegt voormalig projectleider 
Schut. 
En dat is gelukt, want hoewel er nog volop wordt 
gebouwd, is het verschil tussen het oude en het nieu
we deel al duidelijk zichtbaar. Terwijl op het oude ter
rein saaiheid en rommeligheid domineren, straalt het 
nieuwe terrein frisheid en ruimtelijkheid uit. Er is veel 
aandacht besteed aan vormgeving, materiaal en 
kleurgebruik. De panden zijn grotendeels opgetrok
ken uit steen en hout in natuurtinten. Het vele glas in 
de gevels zorgt voor transparantie. De achttien meter 
brede hoofdstraat heeft een middenberm waarop 
zuileiken worden geplant. Er is een vijver gegraven 
en voor ieder pand komt een groenstrook. 

Beeldkwaliteit afgedwongen 
Bij het vaststellen van de eisen voor de bebouwing 
heeft de gemeente met verschillende zaken rekening 
gehouden. Schut: 'Het bedrijventerrein ligt in een 
landelijk gebied en moet zo zorgvuldig mogelijk wor
den ingepast. Vandaar dat is gekozen voor natuurlij
ke materialen en aardetinten. Bovendien staan er 
tegenover het bedrijventerrein woningen, dus het 
was belangrijk een stuk beeldkwaliteit aan te bren
gen. Daarom is gekozen voor een ruime opzet met 
veel groenvoorzieningen en mochten de gevels aan 
de kant van de bestaande bebouwing maar acht 
meter hoog zijn in plaats van tien meter, zoals op de 
rest van het terrein. Ook werden extra eisen gesteld 
aan inrichting, materiaalkeuze, vormgeving en kleur
gebruik.' 

Een probleem dat daarbij om de hoek kwam kijken 
was dat de aspirant-kopers niet stonden te springen 
om extra geld uit te geven aan architectuur. Niet zo 
vreemd, vindt Schut. 'De beeldkwaliteit is op bedrij
venterreinen vaak een ondergeschoven kindje. Een 
ondernemer wil het liefst zo goedkoop mogelijk bou
wen. Begrijpelijk, want er moet in de eerste plaats 
geproduceerd worden. Het uiterlijk voegt daarbij niet 
zoveel toe. Architectuur wordt dan ook vaak gezien 
als een sluitpost.' 
Om toch een aantrekkelijk terrein te realiseren zocht 
de gemeente naar een creatieve oplossing: de beeld
kwaliteit werd onderdeel gemaakt van de verkoop. 
Schut: 'Gemeenten kunnen op grond van de wet 
eisen stellen aan de welstand. Wij vonden dat echter 
niet genoeg en wilden een extra waarborg voor de 
beeldkwaliteit invoeren. Daarom is in de koopover
eenkomst bepaald dat bedrijven qua inrichting, mate
riaalkeuze, vormgeving en kleurgebruik aan bepaal
de kwaliteitseisen moeten voldoen. Doordat deze ele
menten in de koopovereenkomst zijn opgenomen, 
kan de beeldkwaliteit worden afgedwongen: voldoet 
men niet aan die eisen, dan gaat de verkoop niet 
door.' 
Volgens J. van Laarhoven, lid van de Provinciale 
Utrechtse Welstandscommissie, is het project Putkop 
in twee opzichten bijzonder. 'Dat er in het kader van 
het bestemmingsplan nadere randvoorwaarden 
gesteld werden aan de beeldkwaliteit is al vrij uitzon
derlijk, maar dat een positief welstandsadvies verbon
den werd aan de grondverkoop, dat heb ik nog niet 
eerder meegemaakt.' Hij vindt de constructie uniek 
en zeer effectief, want de gemeente heeft hiermee 
een flinke stok achter de deur. Zo voorkomt zij pro
blemen die kunnen opdoemen als de reguliere weg 
wordt bewandeld, waarbij de welstandscommissie 
pas in zicht komt als de aanvraag voor de bouwver
gunning wordt getoetst. Ondernemers vinden het 
niet terecht dat de gemeente hoge eisen stelt aan de 
beeldkwaliteit in een stadium dat de verkoop rond is, 
en gaan dan vaak dwarsliggen. Die patstelling is 
moeilijk te doorbreken. 'Door de constructie die bij 
bedrijventerrein Putkop is gebruikt, heeft de 
gemeente echter een sterk beleidsinstrument in han
den waarmee zij beeldkwaliteitseisen kan afdwin
gen', aldus Van Laarhoven. 'De eisen zijn helder en 
ondernemers weten van tevoren waar ze aan toe zijn. 
Dat voorkomt een hoop discussie.' 

Weerstand 
Dat neemt niet weg dat de ondernemers aanvankelijk 
niet gelukkig waren met de aanvullende eisen. W. 
Holtkamp, voorzitter van de belangenvereniging van 
industriële ondernemers 'Putkop in bedrijf' en eige
naar van het aannemersbedrijf W. Holtkamp BV, laat 
er geen misverstand over bestaan. 'Wat ons betreft 



stelde de gemeente veel te hoge eisen op welstands
gebied', zegt Holtkamp beslist. 'Je kunt wel mooie 
plannen hebben, maar al die tierelantijntjes kosten 
wel geld! Ondernemers hebben functionele panden 
nodig en het moet ook nog op te brengen zijn. In 
eerste instantie waren we dan ook zeer sceptisch.' 
Dat leidde tot flinke vertragingen, want sommige 
bouwplannen moesten wel zeven of acht keer terug 
naar de welstandscommissie. Dat zorgde natuurlijk 
voor wrevel. Holtkamp: 'Dan moest er weer dit aan
gepast worden en dan weer dat. Als je alles had 
gewijzigd wat de commissie wilde, dan waren we 
geëindigd met een pand dat was ontworpen door de 
commissie in plaats van door de architect!' 
Sommige ondernemers deden zo lang over een goe
de inrichtingsschets dat de gemeente dreigde de ver
koop af te blazen. Om duidelijk te maken dat het 
haar ernst was, heeft de gemeente sommige aspirant
kopers in gebreke gesteld en daaraan gekoppeld een 
termijn waarbinnen zaken geregeld moesten worden. 
Een situatie waar niemand blij mee was, en na bemid
deling van de vereniging 'Putkop in bedrijf', gingen 
de twee partijen weer om de tafel. 
Dat resulteerde in een extra voorlichtingsbijeenkomst 
om duidelijk te maken waarom sommige plannen 
sneuvelden in de welstandscommissie. 'Dat was heel 
verhelderend', herinnert Schut zich. Ook werden de 
plannen met de individuele ondernemers doorge
sproken. 'Die gesprekken waren constructief en ver
liepen in goede harmonie', zegt Holtkamp. 'Daarna 
was alles redelijk snel rond.' In dit verband spreekt 
Holtkamp zijn waardering uit voor projectleider 
Schut: 'Hij was altijd bereid om oplossingen te zoeken 
om de boel weer vlot te trekken. Zo iemand heb je 
nodig in zo'n project als dit.' 

Navolging 
Wat Van Laarhoven betreft verdient het project navol
ging. Steun vanuit de gemeente is volgens hem wel 
een voorwaarde voor succes. 'Je moet een college heb
ben dat sterk in zijn schoenen staat, want er werd flin
ke druk uitgeoefend om het welstandsadvies naast 
zich neer te leggen. En ga je eenmaal overstag, dan 
heb je een precedent geschapen.' Het college van Har
melen is echter niet gezwicht voor de pressie. Gaande
weg de rit zijn er in overleg wel aanpassingen doorge
voerd in de bouwplannen, maar op wezenlijke punten 
hielden gemeente en welstandscommissie voet bij 
stuk. 'Hier en daar is een goedkoper steentje of een 
ander soort plaat gebruikt, maar de hoofdkenmerken 
zoals bijvoorbeeld het onderscheid tussen hoofd- en 
bijgebouwen en het materiaalgebruik zijn beslist over
eind gebleven', zegt Van Laarhoven tevreden. 'Daar
door wordt er een kwalitatief hoogwaardig bedrijven
terrein gerealiseerd met visueel interessantere pandjes 
dan je op normale bedrijventerreinen ziet.' 

functioneel versus beeldkwaliteit 
Putkop wordt het terrein dat de gemeente zich had 
voorgesteld. Vooral de voorgevels mogen er zijn, 
maar er is ook gezorgd voor een goede overgang 
naar de functionele achterkant, door bijvoorbeeld 
glazen steen te gebruiken of door de muur te laten 
inspringen. 'Bij de hoekkavels was dat moeilijk, dus 
daar hebben we een compromis moeten sluiten', ver
telt Schut. 'De entree vanaf de provinciale weg moest 
representatief zijn, maar het blijven natuurlijk 
bedrijfspanden, dus is er aan de achterkant wel dam
wandprofiel toegestaan, overigens vaak van duurde
re kwaliteit.' 
De voormalige projectleider is zeer te spreken over 
het eindresultaat. Volgens hem toont dit project aan 
dat functionaliteit en beeldkwaliteit elkaar niet hoe
ven te bijten. 'Die twee zijn prima te combineren, 
maar het moet wel afgedwongen worden, want de 
waarde van welstand wordt vaak niet erkend door 
ondernemers. Juist omdat op dit bedrijventerrein 
geen detailhandel is gevestigd, lag het niet voor de 
hand dat het een mooi terrein zou worden, maar dat 
is toch gebeurd. De gemeente is tevreden, de omge
ving is tevreden en de ondernemers zelf zijn het ach
teraf ook. Een mooi pand waar met plezier gewoond 
en gewerkt wordt, verdient zichzelf terug.' 

Gelikt 
Ondernemer Holtkamp beaamt dat. 'De start was 
moeizaam, maar uiteindelijk zijn we zeer tevreden. 
We hebben een paar centen meer moeten uitgeven 
dan we van plan waren, maar het resultaat mag er 
zijn. De architectuur geeft 'jeu' aan het terrein. Ach
teraf is het goed geweest dat er eenheid in de bouw
plannen is aangebracht. Daardoor is er een bedrijven
terrein ontstaan dat luxe en representativiteit uit
straalt. Het ziet er gelikt uit.' 
Holtkamp hecht aan een representatief onderkomen, 
zowel voor zijn klanten als voor zijn werknemers. Zijn 
eigen pand wordt in natuursteen uitgevoerd in gele 
en bruine tinten. 'Als ik met een klant kom aanrijden, 
vind ik het belangrijk dat er een mooi kantoor staat. 
Maar ook voor 'de jongens' moet het leuk zijn om 
hier te werken. Als iemand op zondag met zijn vrouw 
hier langs rijdt om zijn kantoor te laten zien en er 
staat een prima pand, dan ben je daar toch groots 
mee.' 
En - niet onbelangrijk - ook uit economisch oogpunt 
zijn de extra investeringen in de beeldkwaliteit een 
goede greep geweest. De nette omgeving vertaalt 
zich in een hogere waarde van alle panden op het 
terrein. 'AI met al zijn we dik tevreden', verzekert 
Holtkamp. 

Foto's: Petra Pronk 

Informatie 

D.K. Schut 
Bureau van Droffelaar 
Jollesstraat 5 
6814 JE Arnhem 
tel. 026-4423342 
fax 026-4458512 
e-mail: D.Schut@bureauvandroffelaar.n1 
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Rijssen in debat 

Architectuur en de kwaliteit van de openbare ruimte zijn onderwerpen die steeds 
meer publiek aanspreken. Steeds meer kunnen mensen door plaatselijke initiatieven 
hun mening geven over hun gebouwde omgeving. Iedere burger is feilloos in staat 
aan te geven waar volgens hem of haar fouten worden gemaakt bij de ontwikkeling 
van stad of dorp. Zo ook in Rijssen. Voor velen wellicht een witte vlek op de kaart. 
Een plaats, die geassocieerd wordt met degelijke, hard werkende mensen. Deze rela
tief kleine gemeenschap levert echter een aantal van de grootste bouwbedrijven van 
Oost-Nederland! Een plaats, waar het niet direct vanzelfsprekend is, dat er in brede 
betrokkenheid over de stad gedacht en gesproken wordt. Een stad waarvan het cen
trum een mooie plattegrond heeft, met kenmerken die refereren aan een ooit 
omwalde stad: een ringstructuur en stervormige straten. Landelijke winkelketens zijn 
er nauwelijks. Veel kleinsteedse huizen en individuele panden, waaraan de vernieu
wingsdrift van de afgelopen decennia helaas niet ongemerkt is voorbij gegaan. 

Plattegrond Rijssen 

Informatie 

Initiatiefgroep 'Het Debat' 
BOC ingenieurs en architecten 
Wierdensestraat 110 
7461 BK Rijssen 
tel. 0548-514443 
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In Rijssen is voor de tweede maal in successie Het 
Debat over de architectonische en stedenbouwkundi
ge kwaliteit van de stad gevoerd. Vorig jaar is een ini
tiatiefgroep uit Bouwend Rijssen begonnen om 
zoveel mogelijk mensen te laten meedenken en -pra
ten over de ruimtelijke kwaliteit van Rijssen. Vorig 
jaar was daarbij de nieuwe uitbreidingswijk Veensla
gen-West het onderwerp. 
In 1999 kreeg Het Debat een vervolg. Op 13 oktober 
konden deskundigen hun visie geven op het thema 
van die avond: het stadscentrum van Rijssen. Aanlei
ding daarvoor was het nieuwe beeldkwaliteitplan. De 
avond werd geopend door burgemeester E. van Voor
den. Na een inleiding over centrumontwikkeling door 
mr. F.G.T. van Kessel (Multi-Vastgoed) en een visie op 
het centrum door W.H. Lavooi, stedenbouwkundige 
van het adviesbureau S.A.B. te Arnhem, werd aan het 
slot van de avond door de voorzitter van de vakjury, 
E.J.F. van Gent, de Ter Horstprijs voor goed opdracht
geverschap uitgereikt. 
De prijs is genoemd naar de jutefabrikanten familie 
Ter Horst, die in de eerste helft van deze eeuw een 
groot opdrachtgever was voor veel karakteristieke 
panden in Rijssen. Niet alleen fabrieksgebouwen, 
maar ook villa's, arbeiderswoningen en het 'Parkge
bouw', een ontspanningsruimte in het stedelijk park. 
Voor veel van deze gebouwen tekende de eigen 
architect van de familie, architect Bouma. Hij gaf zijn 
gebouwen vaak kenmerken mee in de Engelse land
huisstijl. Thans wordt aan de waardering voor deze 
gebouwen uiting gegeven door plaatsing op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

Eensluidend oordeel van publiek en vakjury 
Door de achterban van de initiatiefgroep waren uit 
de bouwproductie van de afgelopen vijf jaar, vijf pro
jecten genomineerd in het centrum van Rijssen. Naast 
een oordeel van de vakjury, werd aan de lezers van 
de Oostelijke Weekblad Pers West Twente - De Drie
hoek gevraagd een publieksprijs toe te kennen. De 
prijs bestond uit een fraaie sculptuur van een bouw
werk in de wolken, dat de ambitie van een opdracht
gever symboliseert (ontwerp Anja ter Waarbeek, 
Deventer) en een zeefdruk (van Wim Slinkman, Rijs
sen). 
Bij de beoordeling van de plannen heeft bij de jury 
visie, gevoel voor schaal, maat en omgeving, en niet 
in de laatste plaats de moed om je nek uit te steken, 
zwaar meegewogen. De jury was dan ook verheugd 
dat de prijs, waar een stimulerende werking vanuit 
dient te gaan, kon worden toegekend aan de niet
professionele opdrachtgever Eshuis Mode Allée. Ook 
de publieksprijs ging naar dit pand. 
De jury vond dat het pand qua schaal en maat uitste
kend past in de kleinsteedse structuur van de binnen
stad van Rijssen. Het heeft uitstraling en verhoogt de 
herkenbaarheid van de locatie en directe omgeving. 
Ook geeft het pand een prima beëindiging van de 
straatwand en refereert daarbij aan het pand aan het 
andere eind van de straat. Niet alleen aan de voorzij
de, ook aan de achterzijde is ingespeeld op de steden
bouwkundige situatie ter plaatse en heeft het bedrijf 
een 'gezicht' gekregen. Door de gekozen vormge
ving, de materiaalkeuze en niet in de laatste plaats 

Ed van Gent 

Eshuis Allée voor de verbouwing. Foto: Gemeente Rijssen 

door het volume, biedt het pand op deze locatie ook 
in de toekomst mogelijkheden en kansen voor andere 
vormen van gebruik. De vormgeving en uitstraling 
van het pand sluiten naadloos aan bij de daar geves
tigde winkelbranche. Dit aspect wordt ondersteund 
en versterkt door de samenhang in ontwerp tussen 
de gevel en de inrichting van het pand. De afwerking 
in het zicht is zorgvuldig en de gekozen materialen 
zijn duurzaam. Op straatniveau is bijzondere aan
dacht besteed aan de entree. 

Echte discussie 
Terugkijkend op de tweede thema avond van het Rijs
sense debat, blijft de herinnering aan een goed initia
tief, dat navolging verdient. Debat is wellicht nog een 
ruim begrip voor het gepresenteerde programma, 
waarin de discussie niet echt op gang kwam. Wel 
heeft de bevolking via inzending van een bon in de 
krant laten zien wat zij met Rijssen voor heeft. Een 
goed initiatief zeker, dat waard is om verder uitge
bouwd te worden tot een echte discussie tussen 
bevolking, deskundigen en de plaatselijke politiek. 

Na de verbouwing. Foto: Adviesbureau SAB, Arnhem 



Ontwerpwedstrijden in Nederland Glly lansen 

Overzicht vierde kwartaal 1999 

Nieuwe wedstrijden 

Amsterdam: Woningbouw op de locaties Zijkanaal I en 
Satellietschool te Amsterdam-Noord 
Meervoudige opdracht met Kompas 
Besluitvorming: 18 apri/2000 
Meervoudige opdracht aan vier ontwerpers. Gevraagd wordt om 
een ontwerp voor woningen in de huur- en koopsector op vier 
deellocaties. Beoogd wordt een verbetering van de huidige ruim
telijke en beeldkwaliteiten van deze locaties. De wedstrijd is uit
geschreven door het Woningbedrijf Amsterdam in samenwerking 
met het Stadsdeel Amsterdam-Noord. De vier ontwerpers zijn 
geselecteerd bij een workshop die eind vorig jaar plaatsvond, en 
waarvoor de winnaars van Archiprix 1998 waren uitgenodigd. De 
beoordelingscommissie is onafhankelijk van de deelnemers en 
geeft een autonoom advies aan de opdrachtgever. De ontwerp
periode start op 18 januari, het advies wordt uiterlijk 21 april 
2000 bekendgemaakt. 

Almere: Casa CASLa 

Logo is afkomstig van de prijsvraag 
Casa CASLA 

Open projectprijsvraag 
met Kompas 
Inzendingen binnen: 29 
februari 2000 
Uitslag: 31 maart 2000 
De stichting CASLa is 
door de gemeente Alme
re uitgenodigd om te 
opereren als ontwikke
laar, eigenaar en exploi
tant/beheerder van een 
nieuw te bouwen archi
tectuurcentrum. Van 
deze gelegenheid wordt 
gebruik gemaakt om ook 
de groeiende belangstel
ling voor archeologie 
een plaats te geven in de 
stad, door een centrum 
voor archeologie te reali-
seren. CASLa is de uit

schrijver van een openbare projectprijsvraag met als doel het 
ontwerpen van twee drijvende, verplaatsbare gebouwen op/aan 
het Weerwater van Almere: één voor het architectuurcentrum en 
één voor het archeologiecentrum. Het wedstrijdprogramma kan 
men downloaden van internet: http://www.casla.org.Deinschrij
vingskosten bedragen f. 100,00. De jury is onafhankelijk en des
kundig. De eerste prijs is het realiseren van het ontwerp; de 
tweede prijswinnaar ontvangt f. 10.000,00 Het architectuurcen
trum moet in 2001 gerealiseerd zijn. Het bouwbudget voor dit 
gebouw bedraagt 2,5 miljoen gulden. De bouw van het archeo
logiecentrum volgt later. De plannen worden in april 2000 ten
toongesteld. 
Informatie: CASLa, Barbara Nieuwkoop, tel. 036-5386842 en 
http://www.casla.org 

Breda: Buitenplaats Nieuw-Wolfslaar 
Open projectprijsvraag met Kompas 
Inzendingen binnen: 18 februari 2000 
Uitslag: 22 maart 2000 
Openbare projectprijsvraag voor een buitenplaats in Nieuw 
Wolfslaar, de nieuwste woonwijk van Breda. Gevraagd wordt om 
een deels openbare buitenplaats met een groene functie, waar
binnen een beperkte stedelijke bestemming. Omdat een van de 
doelen van de prijsvraag is, de architectonische kwaliteit in de 
regio te verdiepen, staat de prijsvraag open voor in West-Brabant 
wonende of werkzame architecten (cq. architectenbureau's). De 
prijsvraag wordt uitgeschreven door het centrum voor architec
tuur van Breda, Gebouw F (in oprichting). De jury is onafhanke
lijk en zal na een eerste beoordelingsronde een aantal plannen 
nomineren die vervolgens worden getoetst op de haalbaarheid. 
Daarna selecteert de jury een winnaar uit de haalbare plannen, 
en deze winnaar zal opdracht tot het ontwerp van Nieuw-Wolfs
laar krijgen. Het project bestaat uit 50 tot 60 eenheden. 
Er zijn geen geldprijzen aan de prijsvraag verbonden. De inzen
dingen voor de prijsvraag zullen na afloop van de wedstrijd wor
den geëxposeerd. 
Informatie: Gebouw F, Jan Willem Christiaansen, tel. 076-
5293942. 

Den Haag: Herinrichting Sociëteit Nieuwspoort 
Open ideeënprijsvraag met Kompas 
Sluiting inschrijving: 17 januari 2000 
Inzendingen binnen: 17 maart 2000 
Uitslag: mei 2000 
De Vereniging Nieuwspoort schrijft een open ideeënprijsvraag 
uit voor interieurarchitecten jonger dan 40 jaar (geboren op of 
na 1 januari 1960) voor de vernieuwing van de sociëteit. De 
sociëteit vormt een onderdeel van het gelijknamige Internatio
naal Perscentrum. De sociëteit bestaat uit een café, een restau
rant en een lounge. 

De jury zal bestaan uit gezaghebbende ontwerpers, een journa
list, een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en worden 
voorgezeten door de voorzitter van de Tweede Kamer, Jeltje 
van Nieuwenhoven. 
Er zal een lste, 2de en een 3de prijs worden uitgeloofd alsmede 
een eervolle vermelding, indien de jury daartoe mocht beslui
ten. De prijzen bestaan uit een geldbedrag. 
De uitspraak van de jury is bindend en wordt verwoord in een 
juryrapport. De inzendingen - of bij zeer grote belangstelling 
een selectie daarvan - worden na afloop van de wedstrijd in 
Nieuwspoort tentoongesteld. De uitschrijver heeft de intentie 
één van de inzendingen (niet persé het winnende ontwerp) ver
der te laten uitwerken en uitvoeren. Het inschrijfgeld bedraagt 
f. 75,00. Informatie: Mieketrien Kemps, Architectuur Lokaal, tel. 
020-5304000. 

Prijsvraag Amfibisch Wonen 
Openbare ideeënprijsvraag met Kompas 
Inzendingen binnen: 1 april 2000 
Uitslag: 28 april in de Van Nellefabriek Rotterdam 
Openbare ideeënprijsvraag waarin wordt gevraagd naar inno
vatieve voorstellen voor bouwmogelijkheden in moerassige of 
met overstroming bedreigde gebieden. De wedstrijd kent drie 
categorieën. De eerste twee staan open voor iedereen die pro
fessioneel werkzaam is in de ruimtelijke ordening. In de catego
rie 'landschap/stedenbouw' wordt gevraagd om ideeën voor 
nieuwe vestigingen in het landschap met versterking van de 
landschappelijke kwaliteit. In de categorie 'stedenbouw/archi
tectuur' wordt gevraagd om ideeën voor een amfibische woon
buurt en een drijvende woning. Aan deelnemers in deze profes
sionele categorieën wordt een inschrijfgeld gevraagd. 
De derde categorie staat open voor iedereen die, ongeacht ken
nis of kunde, inspirerende ideeën heeft over wonen en werken 
met water. Scholieren worden nadrukkelijk uitgenodigd. In alle 
categorieën is een prijzengeld beschikbaar. De wedstrijd wordt 
uitgeschreven door Kunstgebouw (Stichting Kunst en Cultuur 
Provincie Zuid-Holland). De jury is deskundig en onafhankelijk. 
De inzendingen worden na de wedstrijd gepubliceerd en ten
toongesteld. In vervolg op de wedstrijd wordt door implemen
tatieteams onderzocht of en hoe ingezonden ideeën kunnen 
worden uitgewerkt tot planvoorstellen, en zo mogelijk gereali
seerd. 
Informatie: http://www.amfibischwonen.nl. of 
info@amfibischwonen.nl, Maureen Timmermans, Bureau Hans 
Venhuizen, tel. 010-2444655. 

Franeker: Stedenbouwkundige visie Franeker-Zuid 
Meervoudige opdracht met Kompas 
Besluitvorming: mei 2000 
Meervoudige opdracht aan drie ontwerpers. Gevraagd wordt 
om een ontwerp waarin een stedenbouwkundige visie tot 2030 
op het gebied Franeker-Zuid in beeld gebracht wordt. Deze 
visie moet zijn gebaseerd op twee mogelijke toekomstscena
rio's. De bedoeling is dat het ontwerp, na een nadere uitwer
king, de basis kan vormen voor een door de gemeente vast te 
stellen bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Franeker
Zuid tot 2010. 
De beoordelingscommissie is onafhankelijk van de deelnemers 
en geeft een autonoom advies aan de opdrachtgever. De ont
werpperiode is gestart in januari, het advies wordt half april 
bekendgemaakt en zal leiden tot een besluitvorming in mei 
2000. Informatie: mevr. J. Koning, gemeente Franekeradeel, tel. 
0517-380184. 

Eerder gepubliceerde. nog lopende wedstrijd 

Oosterhout: Herinrichting Markt 
Open projectprijsvraag gevolgd door meervoudige opdracht, met 
Kompas. 
Uitslag le fase: 2 maart 2000. 
Openbare projectprijsvraag met als doel het ontwerpen en reali
seren 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 kunnen dragen voor de totale realisering van hun plannen, 
binnen het in de inzending begrote c.q. aangeboden bedrag van 
de kosten, met een maximum van 4 miljoen gulden. Uitschrijver 
van de wedstrijd is de gemeente Oosterhout. De inzending is 
gesloten op 1 december 1999. De jury in onafhankelijk 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, waar
in de drie winnaars hun inzending moeten uitwerken tot defini
tief ontwerp. Zij ontvangen 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 Oosterhout, L. Paeper, tel. 0162-489806. 

Logo's zijn afkomstig van de prijsvraag 
Amfibisch wonen 

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 excJ. ver
zendkosten). 

Informatie over afgesloten wedstrijden en 
eventuele tentoonstellingen is te vinden op 
de website van het Steunpunt. Het Steun
punt is ondergebracht bij: 
Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
tel. 020-5304000' 
fax 020-5304004 
http://www.arch-Iokaal.nl 
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Informatie 

Karin van Loosdrecht 
Afdeling Economische Zaken 
Gemeente Enkhuizen 
Postbus 11 
1600 AA Enkhuizen 
tel. 0228-360286 
fax 0228-313312 
e-mail: k.vanloosdrecht@enkhuizen.nl 
http://www.enkhuizen.nl 

Dhr. l.K. van Putten 
Directoraat-generaal Rijkswaterstaat 
Directie IJsselmeergebied 
Postbus 600 
8200 AP Lelystad 
tel. 0320-297144 

Dhr. F. van Zwijndregt 
Provincie Noord-Holland 
Bureau Economische Zaken 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
tel. 023-5143681 
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Architectonisch ontwerp Naviduct. Foto: Zwarts & Jansma Architecten, Amsterdam 

Een explosieve ontwikkeling van de watersport op 
het Ijsselmeer en het Markermeer heeft er de afgelo
pen jaren voor gezorgd dat het aan de kust tussen 
Den Oever en Durgerdam steeds drukker werd. Bij 
Enkhuizen is die drukte over het water èn de weg 
merkbaar bij de Krabbersgatsluizen. De watersporters 
wijken daardoor vaak uit naar andere havens, maar 
zij steken ook de N302, de zogenoemde Oost-West 
corridor, over. Dat levert urenlange files tussen Enk
huizen en Lelystad op. Om het weg- en waterverkeer 
beter te laten doorstromen is het Naviduct ontwor
pen. De bouw van het Naviduct, in opdracht van 
Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied, is in juni 
1999 gestart en zal in 2003 gerealiseerd zijn. Op 500 
meter afstand van de Krabbersgatsluis zal een dubbe
le sluiskolk met een onderdoorgang voor het wegver
keer voor de scheiding van verkeersstromen zorgen, 
en kan het weg- en waterverkeer weer sneller door
stromen. 

ligplaatsen 
Een betere doorstroming van het verkeer over water 
betekent dat de vraag naar ligplaatsen voor de char
ter- en recreatievaart groter wordt. De vraag naar die 
ligplaatsen ging het aanbod in Enkhuizen al vóór de 
start van Naviduct ver te boven. De gemeente wilde 
het aantal uitbreiden en ontwikkelde het idee voor 
een nieuwe haven op de locatie Gependam. De bouw 
van de Gependam met de nieuwe Krabbershaven, in 
opdracht van de gemeente, is inmiddels van start 

gegaan en zal in maart 2001 gerealiseerd zijn. Dit 
betekent dat de Krabbershaven vanaf het toeristisch 
zeilseizoen in april 2001 exploitabel zal zijn. Het nieu
we havengebied biedt, behalve ongeveer 210 recre
atieve ligplaatsen, ook ruimte voor 70 tot 80 ligplaat
sen voor de Bruine Vloot. Daarnaast zal een fors aan
tal aanvullende nautische voorzieningen worden 
gerealiseerd en komt er dicht bij het stadscentrum in 
de Buitenhaven (op plaatsen waar nu nog schepen 
van de Bruine Vloot liggen) een groot aantal ligplaat
sen beschikbaar voor zowel de wat kleinere passan
tenplaatsen voor de chartervloot, als voor recreatieve 
zeiljachten. 
De charterschepen van de Bruine Vloot vormen een 
belangrijke toeristische attractie en zijn daarmee van 
grote economische betekenis voor de Ijsselmeerkust, 
en vooral voor Enkhuizen. De ontwikkeling van het 
nieuwe havengebied brengt naar verwachting een 
economische spin-off van zo'n 8 tot 8,5 miljoen gul
den met zich mee. 

Haalbaarheid door afstemming 
De totale investeringskosten voor het Gependampro
ject waren aanvankelijk geraamd op 37,5 miljoen gul
den. Vereenvoudigingen in de planvorming, met 
name bestaande uit versoberingen in het ontwerp, 
leidden tot een besparing in de kosten van 3,5 mil
joen. Rijkswaterstaat kwam vervolgens, in een zoge
naamde 'werk-met-werk' afspraak, met de gemeente 
Enkhuizen overeen dat vrijkomende baggerspecie bij 



de aanleg van de Krabbershaven wordt verwerkt bij 
de ontwikkeling en realisatie van het voor de realisa
tie van het Naviduct noodzakelijke vooroeverproject. 
Daardoor kon op de investeringskosten van de reali
satie van de Krabbershaven 12 miljoen worden 
bespaard. Een voorwaarde was dat de gemeente met 
de realisatie van de Gependamlocatie aansluiting 
zocht bij de planning van het Naviduct. Om de plan
nen op elkaar af te stemmen vindt dan ook geregeld 
overleg plaats tussen Rijkswaterstaat directie ijssel
meergebied, de bouwdienst van Rijkswaterstaat, de 
gemeente Enkhuizen en de bouwcombinatie eNK (de 
aannemer van het werk in het project Naviduct). Zo 
kwamen de investeringskosten voor het Gependam
project uit op 22 miljoen gulden inclusief voorberei
ding, toezicht en btw: 15,5 miljoen minder dan de 
aanvankelijke raming. 
Hiernaast leverde de provincie Noord-Holland een bij
drage. De ontwikkeling van de Krabbershaven is 
immers van grote economische betekenis: die is niet 
alleen uitermate belangrijk voor de ruimtelijke en 
recreatieve ontwikkeling in de gehele regio, maar 
betekent ook een belangrijk impuls voor de kustlijn
ontwikkeling langs het Ijsselmeer en het Markermeer. 
De provincie draagt 10 miljoen bij in de kosten van de 
Krabbershaven, waardoor de totale netto-investe
ringskosten voor het Gependamproject voor de 
gemeente Enkhuizen uiteindelijk teruggebracht kon
den worden tot 12 miljoen. En daarmee werd het 
Gependamproject financieel haalbaar. 

~' -----

Beleidskaders 
De provinciale bijdrage (ook wel 'bijdrage in het 
kader van de FINH-regeling' - Fonds Investeringen 
Noord-Holland - genoemd) is toegekend om de 
gemeente in staat te stellen het provinciale beleid 
gestalte te geven. De realisering van het Gependam
project past immers binnen de beleidskaders van de 
provincie Noord-Holland, zoals de nota Ruimte voor 
Economische activiteit van het ministerie van Econo
mische Zaken, het Streekplan Noord-Holland-Noord, 
Het Toeristisch Actieprogramma 1997-2000 van de 
provincie, de Interprovinciale Beleidsnotities IJssel- en 
Markermeer (waarin Enkhuizen als speerpunt voor de 
watersport is aangemerkt), de Beleidsnota Kustlijn
ontwikkeling IJsselmeer en Markermeer, de provincia
le Beleidsnotitie Openluchtrecreatie en de visie van 
de gezamenlijke kustlijngemeenten over de toekomst 
van de watersport aan IJssel- en Markermeer. 
De realisatie van het Naviduct en de daaraan gekop
pelde ontwikkeling van de Gependamhaven is voor 
meerdere partijen en in meerdere opzichten een 
belangrijke stap voorwaarts. De gezamenlijke inspan
ningen van Rijkswaterstaat, de provincie en de 
gemeente, in hun streven zowel, het project Naviduct 
als het Gependamproject mogelijk te maken en te 
realiseren, vormen zo een belangrijke impuls voor de 
verdere economische, ruimtelijke en toeristisch-recre
atieve ontwikkeling van de regio. En dat is in het 
belang van de inwoners en bezoekers. 
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