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ABEL 
Sinds een jaar organiseert Architectuur lokaal cursussen-op-maat ter bevordering van 
de deskundigheid van opdrachtgevers in de bouw. Françoise Vos, Architectuur Lokaal. 

Lilong in Nederland 
Lilong is een ruimtelijk buurtprincipe dat al meer dan 100 jaar lang wordt gebruikt bij 
de volkshuisvesting in China. Anco van der Veen, conceptontwikkelaar op de afdeling 
Marketing & Nieuwe Projecten van ERA Bouw BV Zoetermeer, bezocht Shanghai en 
beschrijft de inspiratie die de Lilong biedt voor de actuele Nederlandse bouwopgaven. 
De eerste plannen worden voorbereid in Rotterdam. 

Europan resultaat in Zaanstad 
Twee architecten, die zeven jaar geleden een prijs wonnen in de Europan wedstrijd 
voor een locatie in Zaanstad, werden met een prestigieuze Franse prijs onderscheiden. 
De laatste woningen in het bouwproject op de Zaanwerf zijn onlangs betrokken. 
Anne Hoogewoning, Europan. 

10 Brazilië als dereguleringsexperiment 
Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitenland: Peter Dordregter, vm directeur van de 
VNG, tussen het planmatige Brasilia en de volkomen on planmatige Säo Paulo. 

12 Ruimtelijk beleid in Leiden 
leiden heeft genoeg van ad-hoc beleid. Het Rijnlands Architectuur Podium is opge
richt, de discussie is van start gegaan. Het echte werk begint. Mia Dieters en Anthony 
Wijnen, afdeling Stedebouw, gemeente Leiden. 

14 Vlaardingen Westwijk 
Vijf jaar geleden besloot Vlaardingen de achteruitgang van Westwijk ten goede te 
keren. Na overleg met de bewoners is de bouwstroom opgang gekomen. De wijk 
wordt programmatisch aangepakt. Paul Joormann, Mark de Vries, respectievelijk plan
coördinator en communicatieadviseur van de gemeente Vlaardingen. -
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16 Ontwerpwedstrijden in Nederland 
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Tweede kwartaalbericht van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden: er lopen tien compe
tities. Paul van Eyke/, Architectuur Lokaal. 

18 Landschap en bedrijventerreinen 
Bij de nieuwste bedrijventerreinen in Meppel is het omringende landschap één van de 
belangrijkste uitgangspunten in de planvorming. Hetty Arts, gemeente Meppel . 

20 Architectuurbeleid over de grenzen: 
- Schotland 

Niet alleen in Nederland wordt het architectuurbeleid vastgelegd in rijksnota's. Peter 
Wilson, directeur van Manifesto - Centre for Creative Architecture, Napier University 
Edinburgh, over de totstandkoming van de Schotse architectuurpolitiek: de politici 
hebben de eerste stap gezet, nu is het aan het publiek en de vakgemeenschap. 

22 De koers van Schiedam 
Een paar jaar geleden publiceerde Architectuur lokaal een artikel over de nieuwe 
koers die Schiedam in het architectuurbeleid wilde inslaan: 'schoon en intiem'. De 
resultaten die in de afgelopen periode zijn bereikt, heeft de gemeente doen besluiten 
om alsnog een architectuurnota te maken. Koers wordt gezet naar het scheppen van 
voorwaarden. Bram van der Putten, gemeente Schiedam. 

24 Adressen Architectuurcentra 
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ABEL 
Een cursus in architectuur en beleid Françoise Vos 

ABEL werd begin 1999 voor het eerst georganiseerd door Architectuur Lokaal. Daarna volgden snel 
nieuwe aanvragen. ABEL is een cursusprogramma gericht op de deskundigheidsbevordering in het 
cultureelopdrachtgeverschap. Het programma wordt op maat samengesteld voor overheden, 
bedrijven en instellingen die zich bezighouden met architectuur en cultureelopdrachtgeverschap, 
en die zelf om zo'n cursus vragen. Bij de cursus staat de kwaliteit van de informatie voorop. 
Tegelijkertijd maken de opzet van het programma, de excursies en de keuze van de locaties de 
cursus tot een evenement dat een culturele activiteit op zichzelf is. 
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Sinds de eerste ABEL-cursus begin vorig jaar van start 
ging heeft het nieuws over deze jongste onderneming 
van Architectuur Lokaal snel de ronde gedaan en is er 
reeds aanzienlijke interesse in de cursusreeks. ABEL, 
een samenvoeging van Architectuur en BELeid, komt 
voort uit de behoefte die tegelijkertijd bij meerdere 
instellingen werd onderkend: behalve bij Architectuur 
Lokaal bijvoorbeeld ook bij de Rijksbouwmeester en 
bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 
In 1998 is door Architectuur Lokaal, mede op verzoek 
van de Rijksbouwmeester een start gemaakt met de 
opzet van een cursusprogramma dat zich richt op 
architectuur en op de culturele aspecten van het 
opdrachtgeverschap. En zo ontstond het cursuspro
gramma ABEL. 

Cursus op maat 
Een ABEL-cursusprogramma wordt op maat samenge
steld voor bedrijven, overheden en instellingen die de 
deskundigheid van hun medewerkers willen bevorde
ren. In overleg met Architectuur Lokaal wordt een pro
gramma gemaakt rond het thema dat de opdracht
gever aan de cursus wil stellen. Voor het samenstellen 
van het programma kan een keuze worden gemaakt 
uit een breed aanbod van collegeonderwerpen. Die 
onderwerpen variëren van inleidingen in architectuur 
en stedenbouw tot lezingen die meer specifiek in
gaan op bepaalde aspecten van architectuur en cultu
reelopdrachtgeverschap, zoals duurzaam bouwen en 
monumentenzorg. Ook kan gedacht worden aan een 
programma dat toegespitst is op een specifiek seg
ment in de bouwwereld, bijvoorbeeld woningbouw. 
Maar ook de juridische aspecten of projectmanage
ment kan tot de onderwerpen behoren, of het uit
schrijven van ontwerpwedstrijden. 
Een cursus bestaat een aantal colleges die gegeven 
worden door deskundigen in de geselecteerde onder
werpen. In overleg met de opdrachtgever van de cur
sus worden docenten voor de colleges gezocht. 
Docenten kunnen architecten of andere ontwerpers 

zijn, maar ook auteurs, architectuurcritici, journalisten 
of incidentele opdrachtgevers. Afhankelijk van het 
thema van het cursusprogramma en de wens van de 
opdrachtgever gaat Architectuur Lokaal op zoek naar 
geschikte docenten om de colleges te geven. 
De mogelijkheid bestaat om een excursie in het pro
gramma op te nemen. De excursies zijn sterk gerela
teerd aan de onderwerpen die tijdens de colleges 
worden behandeld en bieden de cursisten de moge
lijkheid om voorbeelden die aan de orde zijn geweest 
in de praktijk te zien. De gidsen die de excursies leiden 
zijn kundig en goed op de hoogte van de achter
grond van zowel het doel van de cursus als van de 
deelnemers. 

De colleges worden gehouden in interessante en sti
mulerende locaties, die zijn afgestemd op het thema 
van de cursus. Zo kan bijvoorbeeld een college plaats
vinden in recent opgeleverde gebouwen of juist in 
monumenten, of in goede voorbeelden van duurzame 
architectuur of van hergebruik. De locaties wisselen 
per cursusdag. De achterliggende gedachte hierbij is 
dat de deelnemers tijdens de cursus niet alleen 
geconfronteerd worden met beelden van architec
tuur, maar dat zij deze gebouwen ook daadwerkelijk 
ervaren. Ter aanvulling wordt de cursus geopend met 
een toelichting op en/of rondleiding door de locatie 
waarin de deelnemers zich bevinden. Bij alle cursus
sen worden informatiebundels samengesteld en ver
slagen gemaakt. Vaak wordt een cursus besloten met 
een discussie tussen deelnemers en docenten. 

Twee cursussen 
Ter illustratie een samenvatting van twee cursussen, 
die inmiddels zijn afgesloten. Ze werden georgani
seerd voor het Bouwfonds Woningbouw BV en voor 
de regiodirecties van de Rijksgebouwendienst. 

De eerste ABEL-cursus werd in 1999 georganiseerd 
voor projectleiders van het Bouwfonds Woningbouw. 



De cursus, samengesteld in samenwerking met het 
Bouwfonds, was gericht op de architectuurgeschiede
nis, de hedendaagse architectuurontwikkelingen van 
de woningbouw en de confrontatie van bouwproces 
met ontwerpproces. Tijdens drie collegereeksen wer
den specifieke onderwerpen, zoals 'hedendaagse ont
wikkelingen en ideeën in de woningbouw', 'de einde
loze variatie in de woningbouw' en 'het kant-en
klaar-huis, standaard en karakter in de woningcatalo
gus' besproken door deskundigen op deze gebieden 
onder wie Gert Middelkoop en Michiel Riedijk. Om 
verschillende woningtypen te ervaren vonden de cur
susreeksen plaats in onder meer Schoolwoningen De 
Tol in Vleuten-De Meern (ontwerp Teun Koolhaas), 
De Zonnehof in Amersfoort (ontwerp Gerrit Rietveld), 
en het Minnaert gebouw in de Uithof (ontwerp Neu
telings Associates). De colleges werden onderbroken 
voor een gezamenlijk diner in een restaurant vlakbij 
de locatie waar de cursus gevolgd werd, zoals bijvoor
beeld in Villa Härtel (ontwerp Ben van Berkel). Tijdens 
een afsluitende excursie naar Amsterdam werden ver
schillende ideeën en voorbeelden van woningbouw 
die in de colleges aan de orde waren geweest in de 
praktijk bekeken en besproken. 

Het tweede ABEL-programma, ontwikkeld voor de 
regiodirecties van de Rijksgebouwendienst, is onlangs 
afgesloten met een debat onder leiding van Rijks
bouwmeester Wytze Patijn. Het programma was 
gelieerd aan het programma 'SMAK' (Stedenbouw, 
Monumenten, Architectuur en Kunst) van de Rijksge
bouwendienst en bevatte onderwerpen met betrek
king tot duurzaamheid, inrichting en gebruik van de 
openbare ruimte, beeldende kunst en monumenten
zorg. Sprekers als Hans Ibelings, Ivan Nio, Paul van 
Beek en Tom van Gestel gaven met hun lezingen in
zicht in de verschillende aspecten van stedenbouw en 
architectuur en het beleid van opdrachtgevers. Zij 
droegen nieuwe ideeën aan voor problemen waar
mee projectleiders, architecten en opdrachtgevers 

Stadstuin Interpolis in Tilburg. Ontwerp West 8 

Rode Weeshuiscomplex in Groningen. 
Ontwerp Cees Nagelkerke 
Foto's: Architectuur Lokaal 

van de Rijksgebouwendienst in hun werk te maken 
hebben. De cursus werd georganiseerd voor een 
groep ongeveer 140 medewerkers van de RGD. De 
cursisten werden naar regiodirectie ingedeeld in vier 
groepen en de colleges werden gehouden in de buurt 
van hun werkplaats. Zo werden collegemiddagen ge
houden in de Academie van Bouwkunst in Groningen 
(Jeroen Huijsinga & Joost Koek i.s.m. Van Mourik 
Vermeulen Architecten), in de Witte Dame in Eindho
ven (renovatie Dirrix Van Wylick), in het nieuwe 
hoofdkantoor van Interpol is in Tilburg (Abe Bonnema) 
en in de 3e Ambachtschool te Delft (ontwerp J. Duiker; 
restauratie HTV Architecten). 
Tijdens vier excursies stond het architectuurbeleid van 
enkele steden en de resultaten van het gevoerde 
beleid centraal. In tegenstelling tot de colleges die 
dicht bij huis plaatsvonden, gingen de cursisten op 
excursie juist naar 'de andere kant van het land', 
waar de lokale beleidsmakers vaak voor heel andere 
problemen en uitdagingen staan. 
Het afsluitende debat vond plaats in de nieuwbouw 
van Alterra, voorheen IBN-DLO, in Wageningen. Cen
trale vraag was, op welke wijze het stedenbouw-, 
monumenten-, architectuur- en kunstbeleid in de 
dagelijkse praktijk van de Rijksgebouwendienst wor
den geïmplementeerd. Na inleidingen van opdracht
gevers waaronder Jan Wolff, directeur van Muziek
centrum de Ijsbreker in Amsterdam en Fer Felder, 
directeur van de Amsterdamse Woningbouwvereni
ging Het Oosten, werd onder leiding van Wytze Patijn 
een discussie gevoerd waarbij vooral de inbreng van 
de gebruikers aan de orde kwam. 

Op dit moment is een tweede ABEL-cursus voor de 
Rijksgebouwendienst in volle gang, en is Architectuur 
Lokaal al volop bezig met de voorbereidingen voor 
enkele andere instellingen en bedrijven die om een 
cursus hebben gevraagd. Informatie 

Architectuur Lokaal 
(zie colofon) 
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Industrie als metafoor 
De Zaanwerf als voorbeeld voor het Zaanoeverproject 

Onlangs werd de prestigieuze Prix de la Première Oeuvre van het tijdschrift AMC 
Ie Moniteur toegekend aan rania Concko en Pierre Gautier voor hun woningbouw
project De Zaan werf in Zaanstad. Nog niet eerder werd deze aanmoedigingsprijs 
voor jonge architecten aan een project buiten Frankrijk toegekend. De gemeente 
Zaanstad en opdrachtgever De Zaan werf C. \1., waarvan BAM Woningbouw BV en 
Woningstichting Patrimonium commanditaire vennoten zijn, verdienen veel lof voor 
hun durf om deze jonge buitenlandse architecten de kans te geven zo'n omvangrijk 
project te realiseren. De locatie De Zaanwerf was één van de vier locaties die deel 
uitmaakten van de tweede Europan-prijsvraag, waarvoor Concko en Gautier in 1992 
een gedeelde eerste prijs kregen (zie ook Architectuur Lokaal nr. 1, 1993). Zij maakten 
het stedenbouwkundig plan, voerden de supervisie, selecteerden de overige architec
ten en ontwierpen een deel van de woningen. Eerder werd in nummer 16 en 21 
verslag gedaan van de voortgang van dit project. De laatste woningen op De 
Zaanwerf werden eind 1999 betrokken. 

Stedenbouwkundig plan: Tania Concko en 
Pierre Gautier. 
Architecten: Tania Concko en Pierre Gautier, 
Claus en Kaan Architecten, Van den Oever, 
Zaaijer, Roodbeen & Partners 

Informatie 

Europan 2. Wonen in de Stad. Revitalisering 
van stedelijke gebieden. Europan Nederland 
1991, ISBN 90-800743-1-4. 

Britse architecten bouwen in Zaanstad. 
Margreet Horselenberg. Architectuur Lokaal 
hummer I, 1993, pagina 3-4. 

Minister De Boer slaat eerste paal voor de 
Zaanwerf: een Europan 2 locatie. Anne 
Hoogewoning. Architectuur Lokaal nummer 
16, 1997, pagina 20. 

Delta roA: opdrachtgever voor de Zaan
werf. Interview met Willem van de Werff 
over een Europan-project in Zaandam. 
Anne Hoogewoning. Architectuur Lokaal 
nummer 21, 1998, pagina 14. 

Europan Nederland 
Museumpark 25 
Postbus 2182 
3000 CD Rotterdam 
tel. 010-4401238 
fax 010-4360090 
e-mail: europan@nai.nl 
http://www.archined.nl/europan-nl 
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Perspectief voor de Zaan 
De Zaanstreek is bekend als één van de oudste indu
striegebieden van Europa. Talloze fabrieken in met 
name de voedingsmiddelenindustrie (o.a. Honig, Duy
vis en Albert Heijn) bepaalden lange tijd het gezicht 
van de rivier. Voor de bewoners van Zaanstad en om
streken waren de oevers van de Zaan daardoor altijd 
onbereikbaar. Met het Zaanoeverproject is hierin ver
andering gekomen. Zo'n tien jaar geleden vroeg de 
gemeente het bureau Teun Koolhaas Associates een 
stedenbouwkundige visie te ontwikkelen met als 
hoofddoel de 11 kilometer lange oevers van de Zaan 
en het aangrenzende landschap een nieuwe bestem
ming te geven. Met zijn Perspectief voor de Zaan 
beoogde Teun Koolhaas de rivieroevers een woon
functie te geven en nieuwe openbare ruimten te 
creëren. Tegelijkertijd zou het historische karakter 
van de Zaanstreek, waar wonen en werken altijd har
monieus samengingen, behouden moeten blijven. 
Langzamerhand worden de contouren van het Zaan
oeverproject zichtbaar. Zo kregen karakteristieke pak
huizen en fabrieken nieuwe functies als bedrijven in 
voornamelijk de dienstverlenende en recreatieve sec
tor. Ook werden voormalige bedrijfsterreinen aange
wezen voor woningbouw. Een van de eerste woning
bouwlocaties die in gebruik werden genomen was 
het Zaaneiland, naar een stedenbouwkundig plan 
van Alle Hosper. In het najaar van 1999 werd het 
tweede woningbouwcomplex in het kader van het 
Zaanoeverproject opgeleverd: De Zaanwerf. 

Openbaar gebied 
De locatie De Zaanwerf bestaat uit twee voormalige 
fabrieksterreinen die een strook vormen van 500 
meter lengte langs de Zaan, tegen het historische 
centrum van Zaandam aan. De Zaanwerf wordt 
beschouwd als voorbeeld van aanpak voor het gehele 
Zaanoeverproject. Tania Concko en Pierre Gautier zijn 
erin geslaagd de relatie tussen de Zaan en de aan-

Anne Hoogewoning 

grenzende woongebieden te versterken en de toe
gang tot de rivier te verbeteren. Het terrein is opge
deeld in drie 'eilanden'. Ze worden met elkaar 
verbonden door een (onlangs aangelegde) wandel
promenade die als een raamwerk om de platforms 
heen is gelegd waarop de woonblokken geplaatst 
zijn. De wandelpromenade is openbaar toegankelijk 
en loopt vanaf het stadscentrum langs de Zaan. Drij
vende wandelsteigers met ophaalbruggetjes die in de 
dwarskanalen tussen de platforms liggen, betrekken 
ook de achtergelegen woonwijk bij de Zaanoever. 

Industriële referenties 
Concko en Gautier legden de stedelijke en architecto
nische randvoorwaarden voor het gebied vast, met 
een verwijzing naar de monolitische en functionele 
dimensies en uitstraling van het industriële verleden 
van dit gebied. Als metafoor voor het woonblok aan 
de Zaankant gebruikte het Europan-team de opeen
stapeling van containers in verschillende kleuren 
zoals op havenkades te zien is. Ook de hoogte van de 
gevels aan de Zaanzijde komt overeen met die van de 
voormalige fabrieken. De lage bebouwing van de 
eengezinswoningen sluit weer aan op de oude Zaan
dijk, waar karakteristieke Zaanse houten huisjes het 
binnendijkse gebied markeren. Om zoveel mogelijk 
diversiteit in de dertien woonblokken te creëren, 
werden in overleg met de opdrachtgever twee 
Amsterdamse bureaus voor de uitwerking van een 
deel van de woningbouw uitgenodigd: Claus en Kaan 
architecten en Van den Oever, Zaaijer, Roodbeen & 
Partners. Zij kregen veel vrijheid in het ontwikkelen 
van een eigen vormentaal, maar als referentie gold 
de esthetiek van havengebieden met hun hoge dicht
heden. Voor Nederlandse begrippen heeft De Zaan
werf een hoge dichtheid van 140 woningen per hec
tare. Toch zijn de architecten erin geslaagd door 
variatie in materiaalgebruik en verschijningsvorm, 
massaliteit en monumentaliteit te vermijden. 





m
 

C
l 

(D
 

:l
 

lIII
IIl 

in
 

Q
) 

Q
) 

N
 

3 
1I

III
III

I. 
II

II
II

II
II

II
 

(D
 

II
II

II
II

IB
 

:l
 

(1
): 

-- (D <
 -. :l cc
 -. :l cc
 

(D
 <
 

(D
 

0 ::r
 

.....
 





Ruimtelijke kwaliteit als leidend principe 
Op weg naar kwaliteitsbeleid in Leiden Mia Dieters, Anthony Wijnen 

Dest~c1eJijlcesanfenhan~enderulmtelijkekvval;te;t, ofju;st het gebrek daaraan, 
krij!lenste~ds meera~ndiJçht in de publieke qpinie, bij de ambtenaren en de poli
tiçi.Zo ookll) l:eiden'iBij de~rêhitectuurpri.is van enke/~.iaren.geleden kOf)de,n 
Le;c1seil1vvoners aa,?:g~,,:efl vvatzJlhe,t lelijkste ·en·het m~o;stefleb,ouvvin de stad 
vo"'den~. fletstatige.4~~delr1ie!lebotJvv aan het Ilapenburg Won ·met. \i/ag en 
wimpel terwijl fJetlcantooryartRifnland van.a,c.hifeçtDr~xhage .. ee,., 
tlink~ doorn in heto~gWiJs,"'armon/emetdeomgeving lijkt een voorwaarde 
VQt;)r arçhiteçt()niscl:ni~l(wali~e.it tezlln.Tocl1betreuren lIee~L.eideniJren nu de 
sloopvanl:letfili~~lxan,!a/'tNe(le,of)twè>rPen.d9è>r.Brinkmanenl1an. der Vlugt. 
CJitstOrtdtfJtllljf~ntw;:fJtigiaÇlrgeledef)in .de .~innenstad,een prachtig monument 
Van de NiefJweZfJ~e1ijkheiddatin het. ve,r'keer-
dedecorleekte~taan~. ... • 
Bij nieuwe .J;,estemmingspIEînnen,sttuctuurvisies 
en.p~oiecten#zijnvragenaJs 'watyoor soort 
beeld is hier gewenst, welkestedenbouwkundi
!!erandvQQrwaarden ~jjn .hiernodigvoor de 
architectonische uitwerking/aan de orde van de 
dag. Maar t~ vaak worden .é1t1 hoc~randvoor
waardenge.Qfuikt. Dit waséénvÇln de aan/ei.
di"gen. in1.etclen voor een nieuwe nota oVer de 
gewenste ruimtelijke .kwaliteifin de stad • . De 
inhouden uitvoering, de begripsbepaling ende 
methQdielcz.ljnde hoofdingrediënten lIan. de 
be'Çlngrijke aanloopfase waaraan afgelopen 
maa~ctenisflewerkt. De, eerste uitkomsten 
komen hier aan bod, . 

DeLe'euwenhoè~,eeri .hlo s~Îencepark ino'mW.ikkelÎri9 
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Ontwikkelingen binnen Leiden .•. 
De totstandkoming van een kwaliteit is in Leiden nu 
nog vaak afhankelijk van de communicatie tussen de 
verschillende partijen. Soms ontbreekt het aan samen
hang: verschillende plekken worden ontwikkeld zon
der rekening te houden met de directe omgeving of 
de positie in de stad. Zo is er een discussie over waar 
wel of geen hoogbouwaccenten gewenst zijn. Er blijkt 
een leemte te zijn tussen het structuurplan, structuur
visies, bestemmingsplannen, artikel 19-procedures, 
wijzigingsplannen, de zelfstandige projectprocedure, 
plannen van derden (ontwikkelaars) en het welstands
beleid. Betrokkenen, zowel ambtenaren als externe 
partners, weten daardoor onvoldoende waar ze aan 
toe zijn. Uiteindelijk kan dit leiden tot een versnipperd 
stadsbeeld. Wat ontbreekt in Leiden, is een ruimtelijk 
beleidskader dat zich vanuit de stad als geheel uit
spreekt over de ruimtelijke kwaliteit van de diverse 
stadsdelen. Ook vanuit de lokale politiek vroeg men 
om extra aandacht voor het Leidse architectuurbeleid. 
Het College wilde een nota waarin stedenbouwkundi
ge en architectonische ambities zijn opgenomen en 
die heldere richtlijnen geeft voor het gewenste stads
beeld. 
Dit bleek een boeiende maar complexe opdracht te 
zijn. AI gauw werd duidelijk dat het niet om een 
architectuurnota met een grote ';:::': zou gaan. Juist de 
ruimtelijke samenhang op het stedelijke schaalniveau 
is voorwaardenscheppend voor de architectuur. Daar
om is het accent langzaam maar zeker verschoven 
naar ruimtelijke kwaliteit. 

... en buiten Leiden 
De aandacht vanuit de lokale politiek voor architec
tuur- en stedenbouwkundig beleid staat niet op zich
zelf. Op landelijk niveau vindt al geruime tijd een 
discussie plaats over de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. In de rijksnota De architectuur van de 
ruimte uit 1996, spitst deze discussie zich toe op het 
begrip 'ruimtelijke kwaliteit'. In deze nota wordt ge
wezen op de diepe maatschappelijke verankering die 
het bouwen kent. Bij architectonische en ruimtelijke 
kwaliteit gaat het daarbij niet alleen om de esthetiek 
maar om een integraal begrip waarin gebruikswaar
de, culturele en toekomstwaarde onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. 

Daarnaast ondergaat de welstandsadvisering belang
rijke veranderingen. In Welstand op een nieuwe leest, 

. een onderzoek in opdracht van de Rijksbouwmeester 
naar de mogelijkheden voor verbetering van het wel
standsadvies, worden hiervoor aanbevelingen gedaan. 
Een belangrijke conclusie is dat de welstandsadvise
ring afgeleid moet worden van een inhoudelijk kader. 
Een dergelijk kader ligt dan ook ten grondslag aan de 
kwaliteitsbeoordeling door de nieuw in te stellen 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze Leidse 
commissie neemt de taken van onder meer de Wel
standscommissie over. 

Doel en eindproduct 
Uiteraard is voor de hele stad een hoog kwaliteitsni
veau gewenst. In deze nota willen we hieraan handen 
en voeten geven met richtlijnen voor de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit in de stad, als intermediair binnen 
het gemeentelijke instrumentarium en tenslotte als 
communicatiemiddel voor externen. Eerst willen we de 
gebieden aanpakken waar de ruimtelijke kwaliteit nu 
onder druk staat. Enerzijds omdat de huidige hoge 
kwaliteit gehandhaafd moet blijven, anderzijds omdat 
knelpunten opgelost moeten worden. Hoe dan ook, 
voor beide is een actieve aanpak nodig. Kenmerkend 
voor de nota is de samenhangende inrichting van de 
stad. Vanuit deze samenhang is een methodiek ont
wikkeld, waarin gebieden die strategisch zijn voor de 
ruimtelijke kwaliteit centraal staan. Uiteindelijk leidt 
dit tot een nota met richtlijnen die afgestemd zijn op 
deze gebieden. Aan de ontwikkeling hiervan worden 
vooraf de richtlijnen meegegeven. Vervolgens dienen 
ze als toetsingskader voor de beoordeling van de 
plannen. 

Strategische gebieden 
Vanuit het stadsniveau worden de gebieden die meer 
aandacht vragen benoemd: de zogenaamde strategi
sche gebieden. Het voornemen is om per strategisch 
gebied richtlijnen aan te geven. Dit kan op verschil
lende schaalniveaus gebeuren, afhankelijk van het 
gebied zelf. Bijvoorbeeld op het schaalniveau van de 
stad (positie in de stad) tot en met de sfeer of de 
architectonische accenten. AI vigerende uitgangspun
ten kunnen gelijk meegenomen worden. Daarnaast 
bevat de nota een handvat voor een consequente uit-
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werking van deze richtlijnen in een vervolgstadium. 
Er zijn drie kenmerken waar een strategisch gebied in 
meer of mindere mate aan moet voldoen: 
1. onderdeel uitmaken van de hoofdstructuur van de 

stad; 
2. onderdeel uitmaken van de ruimtelijke identiteit; 
3. een transformatiegebied (in spe) die een belangrijke 

uitstraling op de stad heeft. 
De analyse van de stad die nodig is om tot deze gebie
den te komen, is op deze kenmerken gebaseerd en 
kent drie lagen. Dit levert een flinke verzameling van 
strategische gebieden op die niet in één keer aange
pakt kan worden. Bestuurlijke prioriteitstelling is 
nodig om later hierin ordening en de bijbehorende 
fasering aan te brengen. 
Om te bepalen welke aanpak past bij het strategisch 
gebied, is inzicht nodig in hun huidige ruimtelijke 
kwaliteit. Dit wordt getoetst per gebied. Wat al een 
hoge kwaliteit heeft en dus goed is, moet behouden 
blijven. Een middelmatige of lage kwaliteit betekent 
daarentegen (her)ontwikkeling. Deze gebieden zou
den namelijk ontwikkeld moeten worden. Er is dus 
onderscheid tussen het behoud van de bestaande 
hoge ruimtelijke kwaliteit en de ontwikkeling van 
nieuwe kwaliteit. Beide categorieën vereisen een 
ander type aanpak. 
Om de ruimtelijke samenhang en de samenhang in de 
uitwerking veilig te stellen, worden strategische ge
bieden met vergelijkbare kenmerken samengevoegd 
tot een cluster. Met deze clustering worden vergelijk
bare gebieden ook vergelijkbaar aangepakt. Een 
voorbeeld van clustering is de verzameling van oude 
industriegebieden her en der in de stad die een ande
re functie krijgen (vaak woningen) wat met een uiter
lijke metamorfose gepaard gaat. Naast de algemene 
richtlijnen voor het cluster worden specifieke richtlij
nen opgesteld die juist recht doen aan het individuele 
karakter van een gebied. 
'Nazorg' bij de uitvoering blijkt keer op keer net zo 
essentieel te zijn als het beleid zelf. Daarom wordt in 
de nota een stappenplan toegevoegd aan de richtlij
nen. Dit stappenplan bevat een pakket van vaste en 
mogelijke uitwerkingen van de richtlijnen. Zo moet 
altijd een stedenbouwkundige visie gemaakt worden 
en kan bijvoorbeeld voor een beeldkwaliteitplan 
gekozen worden. Net zoals dit het geval is bij de 

richtlijnen hangt ook de keuze uit het stappenplan af 
van het type strategisch gebied. 

Houdbaarheidsdatum 
De stad verandert voortdurend, met of zonder beleid. 
Om die reden is de houdbaarheid van het beleid be
langrijk. De analyse en de benoeming van strategische 
gebieden kunnen langere tijd overeind blijven staan. 
Maar door maatschappelijke en politieke veranderin
gen (denk bijvoorbeeld aan een nieuw Collegepro
gramma) kunnen prioriteiten anders uitvallen. Wat 
uiteindelijk uitgewerkt en in een project aangepakt 
wordt, kan dus wijzigen in de loop der tijd. 

Reacties 
Voor een sterke inhoud en goede implementatie is 
een breed draagvlak onmisbaar. Stap één is dat alle 
betrokkenen de noodzaak van dergelijk beleid inzien. 
Dit besef groeide gaandeweg en daarmee werd het 
enthousiasme steeds groter. Stap twee is dat de be
trokkenen tijdens het proces de ruimte krijgen om te 
reageren. Inmiddels hebben we de eerste resultaten 
besproken binnen de dienst, de politiek en de huidige 
Welstandscommissie. 
Op ambtelijk niveau is voor dit project een klankbord
groep ingesteld. De leden komen uit allerlei geledin
gen die met de nota zullen gaan werken. Vanuit het 
eigen vakgebied denken ze kritisch mee. Het doel en 
het eindproduct waren niet vanaf de start gelijk glas
helder dus ook daar hebben ze een rol in gespeeld. 
Hetzelfde geldt voor de Welstandscommissie. Tijdens 
informele bijeenkomsten werd vrijuit gediscussieerd 
over de werkwijze en de inhoud. Het College en de 
Raadscommissie voor de ruimtelijke ordening worden 
regelmatig op de hoogte gehouden van de tussenre
sultaten. En in februari was in samenwerking met het 
Rijnlands Architectuur Platform een discussiemiddag 
aan dit onderwerp gewijd met architecten en bewo
ners. 
Breder kan de aanpak bijna niet. het kost meer tijd 
dan gedacht maar het loont en motiveert absoluut. 
De discussie is echter niet opgehouden. Eigenlijk 
begint nu Het Echte Werk: de uitwerking van de stra
tegische gebieden. Uitwisseling van ervaringen van 
andere gemeenten is dan ook meer dan welkom. 

Kort Galgewater, inpassing van nieuwbouw 
in de historische binnenstad 
Foto's: gemeente Leiden, afdeling Stede
bouw 

Informatie 

Mia Dieters, Anthony Wijnen 
Dienst Bouwen en Wonen 
Sector stadsontwikkeling 
Afdeling Stedebouw 
Gemeente Leiden 
Postbus 9100 
2300 PC Leiden 
tel. 071-5165873 
fax 071-5165716 
e-mail: stedebouw@hetnet.nl 
http://www.leiden.nl 
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Vlaardingen 
Het project Westwijk 2005 na 5 jaar Paul Joormann, Mark de Vries 

Het project Vlaardingen Westwijk begon met een Plan van Aanpak in 1995. 
Doel van dat plan was de achteruitgang van de wijk een halt toe te roepen. Deze 
achteruitgang werd veroorzaakt door de eenzijdig samengestelde woningvoorraad 
uit de jaren 50 die niet meer overeenstemt met de huidige woonwensen. Voorgesteld 
werden de bouw van circa 700 eengezinswoningen en circa 300 appartementen, de 
concentratie van het basisonderwijs op een centrale plek in de wijk en de herstructu
rering van het winkelbestand. Hiermee werd de leef- en woon kwaliteit van de wijk 
verbeterd. In Architectuur Lokaal nummer 15 uit 1997 staan het plan en het pIanpro
ces beschreven. 

Appartementengebouw Tuinzicht in Vlaar
dingen. Ontwerp: Dobbelaar, de Kovel, de 
Vroom (DKV) Rotterdam. 
Illustratie is ontleend aan de gelijknamige 
nieuwsbrief van HBG Vastgoed en stichting 
Waterweg Wonen, mei 1999 
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Het Plan van Aanpak Westwijk 2005 is uitgewerkt in 
een stedenbouwkundig plan, door Teun Koolhaas 
Associates uit Almere. Dit plan is in juni 1996 in de 
inspraak gebracht in de vorm van een dialoog met de 
wijkbewoners. De bewoners konden aanschuiven aan 
zes tafels, met verschillende onderwerpen: 'groen, 
sport en milieu', 'nieuwbouwlocaties', 'verkeer', 'win
kels', 'kunst en onderwijs' en 'aanbouwen aan be
staande woningen'. Aan de tafel zaten de deskundigen 
van de gemeente, die samen met de inspreker een 
reactieformulier opstelden. Dat leverde ruim 600 
schriftelijke reacties op. Het plan werd als gevolg 
hiervan op een aantal punten aangepast: woningen 
zijn uit het plan gehaald en verkavelingen zijn aange
past, zodat openbaar groen onbebouwd kon blijven 
en uitzicht vanuit bestaande woningen gehandhaafd 
bleef, bebouwingshoogten zijn verlaagd om uitzicht 
en lichttoetreding te verbeteren. 
Tijdens de inspraakavonden zijn ook bewoners ge
vraagd om deel te nemen aan een klankbordgroep, 
die over de nog te ontwikkelen bouwplannen advie
zen kan geven: de Adviesgroep 2005. Een tiental 
belangstellenden heeft zich daarvoor aangemeld. 

De bouwplannen 
Inmiddels is een gestage stroom van bouwplannen op 
gang gekomen. Het eerste project van 66 eengezins
woningen, de Planciusstraat en omgeving, is opgele
verd. Het ontwerp hiervoor is gemaakt door architec
tenbureau Roeleveld en Sikkes. Het zijn woningen 
met een modern uiterlijk, die toch heel goed passen 
bij de bestaande woningen die 45 jaar eerder zijn 
gebouwd. 
Bijzonder is de waterhuishouding van woningen en 
woonomgeving. Het water van de daken leidt naar 
een 'wadi', waar het in de grond kan zakken. Bij zwa
re regenval loopt het water over naar de nabijgelegen 
singel. In droge tijden is de wadi een greppel met 
waterminnende planten. 
Een tweede plan met 21 eengezinswoningen is in 

aanbouwen zal in april 2000 worden opgeleverd. 
Voor enkele andere plannen loopt de vergunningpro
cedure nog. Hiervan zal de bouw in de loop van dit 
jaar starten. Voor de volgende jaren is al weer een 
aantal nieuwe plannen in ontwikkeling genomen. 

Woningverbetering 
In het zuidoostelijke kwadrant van de wijk is hard ge
werkt aan de verbetering van de woningen. Dertien 
galerijflats zijn gerenoveerd op verschillende niveaus 
met en zonder het bijplaatsen van een lift. Hiermee is 
het aanbod van 720 vrijwel identieke woningen in 
een complex gedifferentieerd naar kwaliteit en prijs. 
Ook zijn vier flatblokken van dit complex gesloopt, in 
totaal 180 huurwoningen. De corporatie en de huur
dersvereniging zijn het daarover in goed overleg eens 
geworden. Op dezelfde plaats komen, ook voor de 
vroegere bewoners, aantrekkelijke en betaalbare 
woningen: 176 eengezinswoningen, waarvan 76 
sociale huurwoningen. Eind 2000 start de bouw van 
deze nieuwe woningen. 
Om de druk op de woningmarkt te spreiden is gekozen 
voor gefaseerde sloop: eerst twee blokken en een 
jaar later nog twee. Veel bewoners van sloopflats heb
ben op eigen gelegenheid een vervangende woning 
gevonden, veelal in de gerenoveerde flats in hen 
eigen buurt. De corporatie heeft de overige bewoners 
aan vervangende woonruimte geholpen. Dit proces 
van verhuizen is veel sneller verlopen dan van tevoren 
was gedacht. Een jaar eerder dan gepland konden de 
laatste twee blokken worden gesloopt. 

De concentratie van basisonderwijs 
De voorgenomen concentratie van het basisonderwijs 
is gedeeltelijk geslaagd. De drie scholen voor open
baar basisonderwijs zijn gefuseerd. Samen met de 
Stichting Kinderopvang Vlaardingen is een nieuw
bouwplan ontwikkeld voor een 15-klassige basisschool 
en 5 groepen kinderopvang in het centrum van de 
wijk. 
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De overige basisscholen blijven zelfstandig gehuisvest. 
Op hun huidige locaties zijn uitbreidingen in voorbe
reiding. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderen
de bevolkingssamenstelling in de wijk. De vergrijzing 
neemt af, er komen meer huishoudens met kinderen 
in de wijk wonen als gevolg van de bouw van nieuwe 
eengezi nswon i ngen. 

De herstructurering van het winkelbestand 
Toen ir Van Tijen de Westwijk ontwierp ging hij uit 
van vier winkelcentra, één voor elk kwadrant. Voor 
het tegenwoordige winkelgedrag (op zaterdag de 
auto bij de supermarkt volladen voor de rest van de 
week) is dat een overmaat aan winkeloppervlakte. 
Zou de Westwijk nu opnieuw worden ontworpen, 
dan zou maar een derde van deze oppervlakte worden 
gepland. Dat betekent in de huidige situatie dat een 
aantal winkels zal moeten verdwijnen om een levens
vatbaar winkelcentrum te krijgen. 
In samenwerking met een gespecialiseerde project
ontwikkelaar heeft de gemeente een plan ontworpen 
waarin twee van de vier winkelstrips hun functie ver
liezen. Rond de meest centraal gelegen strip worden 
de overblijvende winkels geconcentreerd. Winkeliers 
die verhuizen of met hun bedrijf stoppen kunnen 
gebruik maken van een herstructureringsregeling. 

Toekomst 
Een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak is 
het project Geluidsschermwoningen. Deze woningen 
moeten het geluid van de A20 aan de noord rand van 
de wijk afschermen. De Wet Geluidhinder is inmiddels 
zodanig gewijzigd dat deze woningen niet meer 'ille
gaal' zijn. De gesloten achtergevel, die naar de snel
weg is gekeerd, mag nu als gevel en als geluidscherm 
worden gebruikt. 
De discussie heeft echter een andere wending geno
men: de luchtkwaliteit en de gezondheidsaspecten 
van het wonen langs snelwegen staat volop in de 
belangstelling. Windtunnelproeven moeten inzicht 
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Woningtype Ranonkel aan de mr. Verschuurstraat 
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geven in deze concrete situatie langs de A20. 
Een maquette van een deel van de wijk, inclusief het 
plan voor de geluidsschermwoningen is in een wind
tunnel beproefd, om te kunnen nagaan hoe zich de 
uitlaatgassen over de wijk verspreiden. Het verrassen
de resultaat is dat de woningen niet alleen het geluid 
afschermen, maar ook de luchtvervuiling die vanaf de 
snelweg komt. Daarmee zou het bouwen van deze 
woningen een tweeledige verbetering betekenen 
voor de bewoners aan de noord rand van de wijk. De 
gemeenteraad van Vlaardingen besluit binnenkort of 
men met dit project doorgaat. 

Lessen 
1. Bij dit soort grootschalige en complexe projecten is 
de steun en betrokkenheid van de bewoners voor
waarde en noodzaak. Bewoners zijn betrokken bij de 
wijkplannen door de instelling van een klankbord
groep. Ieder bouwplan werd eerst in de inspraak 
gebracht, voordat B&W besluiten aan een bouwver
gunningprocedure te beginnen. Hierop volgde dan 
de formele inspraak waar bezwaren werden ingediend. 
Deze uitgebreide procedure tussen de aanvraag van 
een bouwvergunning en de start van de bouw duurt 
driekwart jaar tot een jaar. Bewoners serieus nemen 
betekent dus: veel informatie geven, goed luisteren 
en daar de tijd voor nemen. Instemming met het alge
hele plan voor de wijk leidt niet tot acceptatie op het 
microniveau van de bouwplannen. 
2. Ondanks de incidentele weerstanden geven de 
bescheiden resultaten tot nu toe wel vertrouwen 
voor de toekomst. De nu verouderde wijk wordt weer 
aantrekkelijk voor de generaties van de toekomst. 
Dat blijkt ook uit de grote aantallen belangstellenden 
voor de verlotingen van de nieuwbouw woningen. 
Ongeveer 80% van de inschrijvers komt uit Vlaardin
gen en bijna de helft uit de Westwijk zelf. 
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Woningtype Volier, op de locatie tussen de 
Marathonweg en de mr. Verschuurstraat 
(Zuidbuurt) in Vlaardingen. De oplevering is 
in 2001. Ontwerp van Bureau van Teun 
Koolhaas Associates (TKA), Almere. 
Illustratie is ontleend aan brochure Nieuw 
wonen op vertrouwde grond, een uitgave 
van de stichting Waterweg Wonen 

Informatie 

Vlaardingen-Westwijk 2005. Van stadver
nieuwing naar een programmatische wijk
aanpak. Remus Aussen, Luc Heijboer. Archi
tectuur Lokaal nummer 15, 1997, pagina 12-
13. 

Paul Joormann, plancoördinator 
Luc Heijboer, procesmanager Westwijk 2005 
Mark de Vries, communicatieadviseur 
Gemeente Vlaardingen 
Dienst Stadswerk 
Hoflaan27 
Postbus 141 
3130 AC Vlaardingen 
tel. 010-2484649 

Informatiecentrum Westwijk 2005 
Floris de Vijfdelaan 140 
3132 HN Vlaardingen 
tel. 010-4603302 
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Ontwerpwedstrijden in Nederland 
Overzicht lopende wedstrijden eerste kwartaal 2000 

Almere: Casa CASLa 
Open projectprijsvraag met Kompas 
Uitslag: 31 maart 2000 
De stichting CASLa is de uitschrijver van een openbare 
projectprijsvraag met als doel het ontwerpen van twee 
drijvende, verplaatsbare gebouwen op/aan het Weer
water van Almere: één voor een architectuurcentrum 
en één voor een archeologiecentrum. De inzending is 
gesloten op 29 februari 2000. De jury is onafhankelijk 
en deskundig. De eerste prijs is het reali.seren van het 
ontwerp; de tweede prijswinnaar ontvangt f. 1 O~OOO. 
Het architectuurcentrum moet in 2001 gerealiseerd 
zijn. Het bouwbudget voor dit gebouw bedraagt 2,5 
miljoen gulden. De bouw van het archeologiecentrum 
volgt later; D.e plannen worden in april 2000tentoon
gesteld. 
Informatie: Barba.ra Nieuwkoop, CASLa, tel. 036-5386842 
en http://www.casla.org. 

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 gericht op 
een ontwerp voor woningen in de huur- en koopsector 
op vier deellocaties. Beoogd wordt een verbetering van 
de huidige ruimtelijke en beeldkwaliteiten van deze 
locaties. De wedstrijd is uitgeschreven door het 
Woningbedrijf Amsterdam in samenwerking met het 
Stadsdeel Amsterdam-Noord. De inzending is gesloten 
op 9 maart 2000. De vier ontwerpers zijn geselecteerd 
bij een workShOp die eind vorig jaar plaatsvond, en 
waarvoor de winnaars van de Archiprix 1998 waren uit
genodigd. De beoordelingscommissie is onafhankelijk 
van de deelnemers en geeft een autonoOm advies aan 
de opdrachtgever. Het advies wordt uiterlijk 21 april 
2000 bekendgemaakt. 
Informatie: dhr. N.G. Krul, Woningbedrijf Amsterdam 
tel. 020-5559189. 

Breda: Buitenplaats Nieuw-Wolfslaar 
Open project prijsvraag met Kompas 
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, waarbinnen een beperkte ste
delijke bestemming. De prijsvraag is uitgeschreven door 
het centrum voor architectuur van Breda, Gebouw F. De 
inzending is gesloten op 18 februari 2000. De jury is 
deskundig en onafhankelijk en zal na een eerste beoor
delingsronde een aantal plannen nomineren die vervol
gens worden getoetst op de haalbaarheid. Daarna 
selecteert de jury een winnaar uit de haalbare plannen, 
die opdracht zal krijgen tot het ontwerp van Nieuw
Wolfslaar. Het project bestaat uJt 50 tot 60 eenheden. Er 
zijn geen geldprijzen aan de prijsvraag verbonden. De 
inzendingen zullen na afloop van de wedstrijd worden 
geëxposeerd. 
Informatie: Jan Willem Christiaansen, Gebouw F, tel. 
076-5293942. 

Den Haag: Inrichting sociëteit Nieuwspoort 
Open ideeënprijsvraag met Kompas 
Uitslag: mei 2000 
De Vereniging Nieuwspoort heeft een open ideeënprijs
vraag uitgeschreven voor interieurarchitecten jonger 
dan 40 jaar (geboren op of na 1 januari 1960) voor de 
vernieuwing van de sociëteit. De sociëteit vormt een 
Qnderdeel van het gelijknamige Internationaal Perscen
trum en bestaat uit een café, een restaurant en een 
lounge. De inzending is gesloten op 17 maart 2000. De 
jury zal bestaan uit gezaghebbende ontwerpers, een 
journalist, een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven 
en worden voorgezeten door de voorzitter van de 
Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven. Voorgenomen 
is, drie geldprijzen en een eervolle vermelding uit te 
loven. Na afloop van de wedstrijd worden deinzendin
gen in Nieuwspoort tentoongesteld. De uitschrijver 
heeft de intentie één van de inzendingen (niet persé het 
winnende ontwerp) verder te laten uitwerken en uit
voeren. 
Informatie: Mieketrien Kemps, Architectuur Lokaal, tel. 
020-5304000. 

16 Architectuur L .. k ..... 27 

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 ge
bracht wordt. Deze visie moet zijn gebaseerd op twee 
mogelijke toekomstscenario's. De bedoeling is dat het 
ontwerp, na een nadere uitwerking, de basis kan vormen 
voor een door de gemeente vast te stellen bestemmings
plan voor de ontwikkeling van Franeker-Zuid tot 2010. 
De inzending is gesloten op 28 februari 2000. De beoor
delingscommissie is onafhankelijk van de deelnemers 
en geeft een autonoom advies aan de opqrachtgever. 
Informatie: mV)!. J. Koning, gemeente Franekeradeel, tel. 
0517-380184. 

Rijnland: Ontmoeting in een toevallig landschap 
Openbare ideeënprijsvraag zonder Kompas 
Sluiting inschrijving: 1 mei 2000 
Uitslag: 1 juli 2000 ' 
Het Rijnlands Architectuur Platform RAP. organiseert 
jaarlijks een prijsvraag rondom de gemeente Leidli!n, 
het Rijnland. D~ prijsvraag van d.it jaar is een op~nbare 
ideeënprijsvraag gericht op acht geselecteerde locaties 
in het Rijnland. De locaties hebben met elkaar gemeen 
dat ze zich tot op heden onttrokken hebben aan de 
aandacht van vormgevers. DoelstelHng van de prijsvraag 
is een inventarisatie van nieuwe ontwerpopvattingen 
ten aanzien van deze açht locaties. in het Rijnland. Het 
RAP wîl met deze prijsvraag aandacht geven aari de dis
cussie over hoe om te gaan met dit soort plekken in 
het Rijnland. Deelname staat open voor elke geïnteres
seerde. 
Informatie: dhr. B. de Jonge, afdeling Stedenbouw 
gemeente Leiden, tel. 011-5165877. 

Skarsterlän: Plan Ter Huivra, Joure 
Ontwikkelaarlontwerperwedstrijd zonder Kompas 
Uitslag: 1 ste ronde 14 april 2000, uitslag 2de ronde 
najaar 2000 
Op de locatie Plan Ter Huivra in Joure, gemeente Skar
sterlän, zullen een appartementencomplex, praktijkvilla's 
en dienstverlenende bedrijven worden ontwikkeld. Na 
een schriftelijke presentatie door 16 bureaus heeft de 
gemeente 6 bureaus uitgenodigd voor deelname aan 
een meervoudige opdracht. In de opdracht zijn de 
financiële kaders niet aangegeven. Er worden drie plan
nen geselecteerd, waarna de betreffende bureaus in 
samenwerking met een zelf te kiezen ontwikkelaar wor
den uitgewerkt. De inzending is gesloten op 22 maart. 
De definitieve besluitvorming vindt plaats op grond van 
de aanbiedingen. De drie geselecteerde ontwerpen wor
den vanaf 19 april 2000 tentoongesteld in het gemeen
tehuis in Joure. Aan de ontwerper van het winnende 
plan wordt begin 2001 de opdracht tot uitvoering wor
den verleend door de gemeente. 
Informatie: dhr. K. van der Sloot, afdeling Ontwikkeling, 
gemeente Skarsterlän, tel. 0513-481337 of bij dhr. J. 
Roelofs, ICS Adviseurs, tel. 038-4284646. 

Zeeland: Nationaal Park Oostersehelde i.o. 
Openbare ideeënprijsvraag met Kompas 
Uitslag: 14 apri/2000 om 14:00 uur in het Topshuis op 
Neeltje Jans 
Aanleiding tot de wedstrijd is de gedachte dat het uit
zicht pver de Oostersehelde weliswaar bekend is, maar 
het omringende landschap nauwelijks. Wanneer de 
herkenbaarheid wordt vergroot en de natuurwaarden 
duidelijker Worden, wordt verwacht dat het gebied op 
een andere manier wordt beleefd. Het Overlegorgaan 
Nationaal Park Oosterschelde Lo. schrijft een open 
ideeënprijsvraag uit voor een serie bouWwerken en 
gebrUiksvoorwerpen bestaande uit:eenuJtzichtpunt, 
een inzichtpunt, een picknickset en een afvalbak. De 
inzending is gesloten op 31 januari. Het winnende ont
werp wordt in serieproductie genomen omvervolgens 
neerg~zet te worden in en rond het Natipl"la,!1 Park 005-
terschelde i.o, als recreatievoorziening VOo~ de parkbe~ 
zoeker, Het 'inzichtpunt' zal een mogelijkheid moeten 
bieden om onder het wateroppervlak van de Ooster
schelde te kunnen kijken. 
Informatie: mw. M.C. Buining, Dienst Landelijk Gebied 
Zeeland, tel. 0113-237911. 

Paul van Eykel 

Zaandam: Een nieuwe toekomst voor het Vissershop 
Openbare ideeënprijsvraag met Kompas 
Uitslag: 2 juni 2000 
Meervoudige opdracht aan vier ontwerpers met als doel 
het verkrijgen van een ontwerp voor nieuwbouw van de 
woonwijk Vissershop În Zaandam. Uitschrijver is Woning
bouwvereniging Zaandams Volkshuisvesting. De woon
wijk is gebouwd tussen 1914 en 1919 en is het eerste 
bakstenen buurtje van Zaandam. ZVH wil op deze loca
tie nIeuwbouw realiseren met behoud van de cultuur~ 
historische waarde van de: woonWijk, gecombineerd met 
de do.elen die zVIi. stelt ten .aanzien van prijs en kwali. 
teit van het woningaanbod. De beoordel!ngscommissÎ~ 
is onafhankelijk van de deelnemers en geeft een vrijblij
vend advies aan. het bestuur van de ZVH. De. termijn 
voor het inzeilden sluit op 28 april 2000. De besluitvor
ming wordt op 2juni2000 door ZVH in een beoórde
lingsrapportbekend gemaakt. 
Il'Iformatie:dhr. P.H. Toorenburg (projectleider), e-mail: 
piet.vt@zvh.nl en tel. 075-68111736. 

Amfibisch Wori.eh 
Openbare ideeënptijsvraag met Kompas 
Uitslag: 28 april in de Van NeJlefabriek Rotterdam 
Openbareideeënprijsvraag voor innovatieve voorstellen 
voor bouwmogelijkheden in moerassige of met over
stroming beclreigde gebieden in 3 categorieën. De eer
ste twee staan open voor iedereen die professioneel 
werkzaam is in'de ruimtelijke ordening. In de categorie 
'landschap/stedenbouw' wordt gevraagd om ideeën 
voor nieuwe vestigingen in het landschap met verster
king van de landschappelijke kwaliteit. In de categorie 
'stedenbouw/architectuur' wordt gevraagd om ideeën 
voor een amfibische woonbuurt en een drijvende 
woning. Aan deelnemers in deze professionele catego
rieën wordt een inschrijfgeld gevraagd. De derde cate
gorie staat open voor iedereen die, ongeacht kennis 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 
inzending is gesloten op 1 april 2000. De jury is deskun
dig en onafhankelijk. De inzendingen worden na de 
wedWijd gepubliceerd en tentoongesteld .. ln vervolg op 
de wedstrijd wordt door implementatieteams onder
zocht of en hoe ingezonden ideeën kunnen worden uit
gewerkt tot planvoorstellen, en zo mogelijk gereali
seerd. 
Informatie: http://www.amfibischwonen.nl. of 
info@amfibischwonen.nl, Maureen Timmermans, Bureau 
Hans Venhuizen, tel. 010-24446S5. 

Informatie 

Een wedstrijduitschrijver kan een wedstrijd.of 
aanbestedingsprocedure melden door het 
insturen van het (concept)wedstrijdprogram
ma ofde (concept)uitnodigingsbrief naar het 
Steunpunt Ontwerp wedstrijden. Bij het 
Steunpunt kan men terecht voor algemene 
informatie, ondersteuning bij de voorberei
ding van een wedstrijd en bestelling van 
Kompas (prijs: f. 24,50 excl. verzendkosten). 

Informatie over afgesloten wedstrijden en 
eventuele tentoonstellingen is te vinden qp 
de website van het Steunpunt. Het Steunpunt 
is ondergebracht bij: 
Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 J8 Amsterdam 
tel. 020-5304000 
fax 020-5304004 
http://www.arch-Iokaal.nl 
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Bedrijventerreinen in Meppel: vervolg 

In krant 14 (1996) van Architectuur Lokaal schreef Hetty Arts, voorlichter van 
de gemeente Meppel, over de planning en ontwikkeling van twee bedrijven
terreinen in Meppel. Na vier jaar kan zij melden dat het goed gaat met de 
vestiging van bedrijven in Meppel. In 1999 werd maar liefst 1.2 ~~~tarebouw" 
grond uitgegeven en dat Îs fors voor de kleine Drentse gemeente (J.O.OOO 
inwoners). Nieuw 'nat' en ~droog' /:)erlrij,,~nterrein ligt Id;,;,r.nm 
worden. Ondanks de econornfschebelangen 
de ruimtelijke indeliny' 
de omgeving z.waar wegen.VQol'àl 
terrein Noord /I, was het Qml(ggelJtJlela~d$çf:j~1!1 
uitgangspun.tenvoor deDlanvorininll. 
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Van oudsher is Meppel een handelsstad. Dat dateert 
al uit de tijd dat er turf verscheept werd naar het 
westen van het land. De turf is verdwenen, de handel 
en scheepvaart bleven tot op de dag van vandaag 
belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat in Noord-Neder
land, Meppel als tweede vestigingsplaats, na Heeren
veen hoge ogen gooit bij ondernemers. Een gunstige 
ligging aan de splitsing van A28 en A32, aanwezig
heid van spoorlijnen en vaarwegen is daar debet aan. 
Met een aansluiting op het landelijke hoofdvaarwe
gennet is de stad bereikbaar voor schepen tot 2000 
ton. Een containerhaven met lijndiensten op Rotter
dam en Antwerpen, een wachthaven waar schippers 
de nieuwe vracht afwachten en verschillende scheeps
werven dragen hun eigen steentje bij. 
Met een nieuw 'nat' industrieterrein voor bedrijven 
die aan waterwegen domicilie kiezen probeert de 
gemeente aan de vraag te voldoen. Op dit 35 hectare 
grote industrieterrein, Oevers D, zijn de eerste kavels 
inmiddels verkocht. Bedrijven die niet voor hun pro
ductie of logistiek van waterwegen afhankelijk zijn 
kunnen zich nog (in beperkte mate) vestigen op het 
bedrijventerrein Noord I. Op het nieuwe paradepaard
je Noord 11 is nog plaats genoeg. 

Ruimtelijke indeling 
De economische drijfveer heeft tot gevolg dat Meppel 
dicht bebouwd is. Aan de westzijde van de stad ligt 
een reeks industrie- en bedrijventerreinen. Maar ook 
centraler, tussen het centrum en de woonwijk Ooster
boer ligt een bedrijvenpark, Blankenstein. De plek 
tussen spoor- en snelweg was voor wonen niet ge
schikt, hoogwaardige bedrijven willen zich er graag 
vestigen. Een keur aan bedrijven (kantoren) heeft een 
zichtlocatie langs de A32 gekocht. Tot 1998 was het 
voor de gemeente schipperen met de weinige ruimte 
binnen de gemeentegrenzen. Op slechts veertien 
vierkante kilometer moesten alle functies verenigd 
worden. Na de Drentse herindeling is de gemeente 
door de fusie met plattelandsgemeente Nijeveen flink 
in oppervlakte gegroeid. Door een toekomstvisie tot 
2030, opgesteld door het Utrechtse bureau BVR, zal 
dit jaar duidelijk worden hoe de ruimtelijke indeling 

Hetty Arts 

Uitzicht op de kalkovens 

van de nieuwe, heringedeelde, gemeente Meppel 
gaat worden. 
De gemeente wil blijven voorzien in de vraag naar 
bouwgrond voor bedrijven, in hoofdzaak vanwege de 
positieve invloed op de werkgelegenheid. En dat 
werkt: in Meppel is 5,7% van de beroepsbevolking 
werkloos, ruim onder het provinciaal en landelijk 
gemiddelde. De ontwikkeling van nieuwe terreinen is 
aangegeven in het provinciale Streekplan Drenthe en 
de regiovisie Zuid-Drenthe & Noord-Overijssel. 

Noord 11 
Nimmer werd in Meppel zo nagedacht over de inrich
ting van een bedrijventerrein als bij Noord 11. 
Wie een paar jaar geleden het gebied inliep zag 
behalve koeien, een fraaie en groene omgeving. Het 
gebied ligt tussen het riviertje de Oude Vaart, de 
spoorlijn Meppel - Leeuwarden en de Drentse Hoofd
vaart, die 's zomers een belangrijke vaarroute voor 
toeristen is en onderdeel uitmaakt van de befaamde 
Turfroute. Fraai silhouet aan westzijde van het plan
gebied vormen drie kalkovens. Industrieel erfgoed, 
vandaag de dag in gebruik als restaurant en mini
museum. Aan de ene kant geflankeerd door de 19de 
eeuwse Paradijssluis, aan de andere zijde door een 
boerderij waar in vakantietijd gekampeerd kan wor
den. Even verderop ligt een historische Joodse 
begraafplaats en een brede, groen omzoomde woon
schepenhaven. In het plangebied ligt verder een 
groene heuvel: een vroegere vuilstortplaats, tegen
woordig gebruikt door een politiehondenclub voor 
training. 
Het bedenken, ontwerpen en berekenen van de moge
lijkheden voor Noord 11 werd binnen de gemeentelijke 
organisatie gedaan. Met aandacht en waardering 
voor het omliggende landschap heeft een ambtelijke 
projectgroep in de startfase gestoeid met modellen en 
de bijpassende financiële consequenties. Gefaseerde 
uitgifte van kavels en het daaruit voortvloeiend ren
teverlies werd meeberekend. De exploitatieduur is 
berekend op 15 jaar, verdeeld in drie fasen van elk 
vijf jaar. 



Model 
Opvallend in het door de gemeenteraad gekozen 
model is de grote vijver. Deze vijver heeft enerzijds 
een praktische functie als berging ten behoeve van 
het dubbele rioleringsstelsel. Anderzijds geeft de gro
te vijver het bedrijventerrein een parkachtige allure. 
De waterpartij is zó aangelegd dat er een maximaal 
weids en groen uitzicht vanuit de kalkovens blijft 
bestaan. De vijver krijgt aan één kant een ecologisch 
beplante oever. 
In het gekozen plan is al duidelijk aangegeven waar 
welke bedrijfstypen kunnen vestigen. Kleine bedrijven 
(milieucategorie 1 tot en met 3, maximale bouwhoog
te van 10 meter) krijgen een plaats langs de Drentse 
Hoofdvaart, langs de centrale groene ruimte en het 
spoor. De zwaardere bedrijven (milieucategorie 1 tot 
en met 4, maximale bouwhoogte van 13 meter) zijn 
gedacht op het centrale deel van het bedrijventerrein. 
Het gebied wordt in fases ontwikkeld, het eerste deel 
is inmiddels bouwrijp gemaakt. Het uitgiftebeleid is 
passend bij het stedenbouwkundig plan en het 
bestemmingsplan dat aan de basis van Noord 11 ligt. 
Door middel van uitvoerige gesprekken met aspirant
kopers proberen de gemeentelijke onderhandelaars 
het uiteindelijke straatbeeld zoveel mogelijk in de 
gewenste (representatieve) richting te krijgen. Con
sultaties van het Drents Welstandstoezicht staan daar
bij soms in een vroeg stadium op het program. Uitein
delijk wordt er zowel in economisch als in ruimtelijk 
opzicht, gestreefd naar een win-win situatie voor bei
de partijen. 

Creatieve ondernemer 
Inmiddels zijn er 6 kavels verkocht, in totaal circa 2 
hectare. Tussen de eerste kopers zitten een groothan
del in schoenen, grafische afwerking, productie van 
kantoorbenodigdheden en een bedrijf dat partyten
ten, kramen en andere zaken voor evenementen ver
huurt. 
AI bij de planologische ontwikkeling van Noord 11 
werd een driehoekige kavel op één van de mooiste 
plekjes bestemd voor een bijzondere 'nog nader in de 
vullen' bestemming. Het wachten was op een creatieve 

De terreinen Noord I en 11 worden door de Oude Vaart gescheiden 

Situatieschets van 
bedrijventerrein 
Noord 11 

ondernemer. 'Niet te vinden', 'luchtfietserij', zeiden de 
critici. Toch was de creatieve ondernemer één van de 
eerste belangstellenden voor het nieuwe bedrijven
terrein. Het kunstenaarscollectief Van den Berg, 
bestaande uit beeldhouwers, ontwerpers, vormgevers, 
technici en uitvoerders, heeft de kavel aangekocht 
om daar een werkplaats en atelierruimte te vestigen. 
Ze ontwerpen en maken kunstwerken, fonteinen, 
ornamenten en sierbeslag. Maar ook straatmeubilair, 
zoals bushokjes, bewegwijzering en prullenbakken. 
Het ontwerp van het gebouw zullen ze in fases en in 
eigen beheer invulling geven. 

Noord I 
De hoofdontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein 
loopt via Noord I, na een paar honderd meter N375 is 
men zo op de A32. 
Voor het zware vrachtverkeer moest een nieuwe brug 
over de Oude Vaart gelegd worden. Passend bij de 
allure die Noord 11 moet krijgen, is zelfs over de 
schoonheid van die brug nagedacht. Een dam was bij 
voorbaat uitgesloten omdat er een kanoroute door 
de rivier loopt. Langs de Oude Vaart en ook over het 
bedrijventerrein loopt een recreatieve fietsroute, als 
verbinding tussen stad en buitengebied. 
Het eerder genoemde Noord I is bijna vol, er is nu 
nog ongeveer 2 hectare grond te koop. Het gemengde 
bedrijventerrein is bestemd voor groothandelsbedrij
ven, kantoren en productiebedrijven van milieucate
gorie 1 tot en met 4. Voor sommige bedrijven die in 
principe niet toegestaan zijn is vrijstelling mogelijk. 
Een aantal bedrijven dat eerder in de binnenstad 
gevestigd was is op dit terrein neergestreken. Voor
beelden daarvan zijn grote farmaceutische bedrijven 
(Yamanouchi en Boom Chemie) en grafische industrie 
(drukkerij GiethoornfTen Brink). In de binnenstad 
komt daardoor ruimte vrij voor wonen. De bereikbaar
heid van de bedrijven neemt toe, bijkomstig voordeel 
is dat de druk van zwaar verkeer in woonwijken 
afneemt. Op deze manier tracht de gemeente het 
wonen, werken en recreëren op een voor de toekomst 
verantwoorde wijze ruimte te geven. 

Foto's: Leo Weterings 

Informatie 

Meppel in bedrijf. Hetty Arts. Architectuur 
Lokaal nummer 14, 1996, pagina tO-11. 

Simone Boeren 
Gemeente Meppel 
Afdeling Economie en Grondzaken 
Postbus 501 
7940 AM Meppel 
tel. 0522-850456 
fax 0522-850580 
e-mail: s.boeren@meppel.nl 

Ben Diender 
Gemeente Meppel 
Afdeling VROM 
Postbus 501 
7940 AM Meppel 
tel. 0522-850572 
fax 0522-850580 
e-mail: b.diender@meppel.nl 
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Architectuurbeleid in Schiedam 
Toch een architectuurnota Bram van der Putten 

Onder de kop 'Schoon en intiem' beschreef Kor Kegel een paar jaar geleden de 
nieuwe koers die Schiedam in het architectuurbeleid wilde inslaan (nr. 61 1994). NUl 

zes jaar later, maakt Bram van der Putten, hoofd bouwtoezicht en tevens secretaris 
en adviseur van de welstands- en monumentencommissie van de gemeente 
Schiedam, de stand van zaken op. De resultaten die in de afgelopen periode zijn 
bereikt, heeft de gemeente doen besluiten om alsnog een architectuurnota te 
maken. Vastgesteld beleid biedt de gelegenheid I de ingezette werkwijze te continu
eren en de regie ter hand te nemen - zeker nu steeds meer particuliere bouwers 
toetreden tot de nieuwe, liberale bouwmarkt. Koers wordt gezet naar het scheppen 
van voorwaarden. 

Stedenbouwkundig plan Sveaparken Schiedam 
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Resultaten 
In het werkprogramma van het college van burge
meester en wethouders van Schiedam van 1998, is het 
voornemen geuit om te komen tot een architectuur
nota. Dit voornemen komt niet uit de lucht vallen. 
Sinds wethouder Adri Reijnhout in 1995 architectuur 
in zijn portefeuille heeft gekregen is er behoorlijk 
aan de weg getimmerd. Ontwikkelingen, die sinds
dien in gang zijn gezet, hebben geleid tot de realisatie 
van een aantal projecten met een bijzondere architec
tonische uitstraling en dat is in de stad goed zichtbaar. 
In het hart van de stad, rondom het bestaande stads
kantoor, werd een complex gebouwd waarin bestuurs
centrum, theater, bibliotheek en gemeentearchief een 
plek hebben gekregen. Dit gebouw, ontworpen door 
Hans Ruijssenaars, is het paradepaardje van de 
gemeente geworden. En met het woonzorgproject dat 
de inmiddels helaas overleden architect Theo Bosch 
ontwierp, heeft de wijk Schiedam-Oost een parel in 
haar midden. 
In het noordelijk stadsdeel is langs een historische 
polderweg een woningbouwproject gerealiseerd, 
waarvan de charme en intimiteit bijzonder aanspreken. 
Dit pilotproject is gebouwd onder Zweedse signatuur 
en daarmee de voorloper van een uitbreidingswijk in 
Schiedam-Spa land, dat de naam Sveaparken heeft 
gekregen. Voor dit gebied heeft de bekende Zweedse 
architect/stedenbouwkundige Ralph Erskine een mas
terplan gemaakt, waarvan het eerste project in het 
najaar 1999 van start is gegaan. De stand van zaken 
rond deze unieke uitbreidingswijk komt verderop aan 
de orde. 
Een nog niet opgeleverd woningbouwproject in de 
binnenstad, maar inmiddels grotendeels gebouwd, is 
eveneens van de hand van Ralph Erskine. Het is een 
project met een wel heel bijzonder karakter. De steile 
kappen en ambachtelijke detaillering met Zweedse 
elementen passen uitstekend in de historische binnen
stad van Schiedam en het project vormt als het ware 
de poort tot de stad. 
Deze aanwinsten voor de gemeente Schiedam zijn 
vooral tot stand gekomen door de inzet van het 
bestuur, de verantwoordelijk portefeuillehouder en 
enthousiaste ambtenaren, zonder dat een duidelijk 
architectuurbeleid was gedefinieerd. Dit alles heeft 
de schijn van toevallige omstandigheden, waarvan 
het maar de vraag is of de ingeslagen weg kan worden 
gecontinueerd. De ambtenaren in het stadskantoor 
buigen zich het hoofd over de vraag hoe architectuur-
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beleid het best integraal kan worden verankerd in 
gemeentelijk beleid om zodoende de continuïteit te 
waarborgen. 

Minder invloed van de gemeente 
Het zal niemand verbazen, dat het bereiken van archi
tectuurkwaliteit afhankelijk is van de grip, die de 
overheid heeft op de ontwikkeling van bouwplannen. 
Immers, de opdrachtgeverrol van de overheid neemt 
af en marktpartijen nemen die rol over. Viel stadsont
wikkeling vroeger onder het primaat van de gemeen
te, nu worden veel gebieden ingevuld door particuliere 
initiatiefnemers. De wijk Sveaparken is het laatste uit
leggebied dat de gemeente in eigendom heeft. 
Het lijkt mij voor de hand liggen om te inventariseren 
welke gebiedenllocaties en 'open gaten' in de stad de 
komende vijf jaren bebouwd kunnen worden. Aan de 
hand van een planning voor deze gebieden kunnen 
beeldkwaliteitplannen en/of architectuurnota's wor
den opgesteld en door de gemeenteraad worden be
krachtigd. Hierdoor kunnen plannen voor deze loca
ties worden getoetst aan vooraf vastgelegde uit
gangspunten. Met deze pragmatische benadering 
wendt de gemeente in belangrijke delen van de stad 
haar invloed aan om architectuurkwaliteit te bevor
deren. 

Welstands- en monumentencommissie 
Het zijn echter niet alleen de grote projecten, die het 
gezicht van de stad bepalen. Tal van verbouwingen 
kunnen het beeld van de stad en haar karakteristieke 
bebouwing danig verstoren. 
Schiedam heeft sinds 1995 een Nota Welstand, waarin 
het welstandsbeleid voor de hele stad is vastgelegd, 
onderscheiden naar de karakters van de bebouwing. 
De welstands- en monumentencommissie geeft actief 
uitvoering aan dit beleid en heeft zeker successen 
geboekt. Vooral de aandacht voor de openbare ruim
te heeft tot mooie voorbeelden geleid. Gerrit Schoen
makers, voorzitter van de commissie en voormalig 
wethouder in Middelburg gaf echter aan, dat de 
praktijk heeft geleerd dat daarmee geen structurele 
kwaliteitsverbetering van de vormgeving wordt 
bereikt. Ik denk, dat een aanvulling van deze nota 
met bijvoorbeeld een architectuurparagraaf, wellicht 
een extra steun voor de welstands- en monumenten
commissie zal betekenen. Verder pleit ik voor een 
vroegtijdige inschakeling van (leden van) de commis
sie bij de totstandkoming van beeldkwaliteitplannen, 



bestemmingsplannen en individuele planontwikkeling, 
waardoor ook de commissie een bijdrage kan leveren 
tot het bereiken van meer architectuurkwaliteit. 

Nieuwe architectuur en cultureel erfgoed 
Schiedam heeft een rijke historie, waarvan in de bin
nenstad nog veel bewaard is gebleven. Langs de 
Havens staan nog tal van historische branderspanden 
en pakhuizen, die herinneringen aan het verleden 
oproepen. Het behoud van dit beeld en inpassing van 
nieuwe architectuur vraagt de grootst mogelijke zorg
vuldigheid en verlangt een integrale aanpak. Schiedam 
is in de nota Cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting 
niet voor niets aangewezen als zogenaamde 'Belve
dere-stad'. De op handen zijnde aanwijzing tot be
schermd stadsgezicht, voor een groot deel van de 
binnenstad, biedt mijns inziens een prima aankno
pingspunt om de samenhang tussen oude en nieuwe 
architectuur te bevorderen. 

Integraal architectuurbeleid 
Ik denk, dat wettelijke regelingen alleen niet voldoen
de zijn. Het uitsluitend opereren vanuit een machts
positie sorteert niet altijd voldoende effect. Vaak is 
het ontwikkelingsproces al ver gevorderd en werkt de 
gemeentelijke bemoeienis in dat geval frustrerend. 
Bevorderd moet worden, dat de gemeente in het 
vroegste stadium aan tafel zit met de betrokken par
tijen. 
De verantwoordelijkheid voor architectonische kwali
teit loopt vaak dwars door de organisatie. 
Er zijn ook veel raakvlakken, zoals bijvoorbeeld stads
ontwikkeling, volkshuisvesting, grondbedrijf, en 
milieu. Wie zorgt voor wat, en op welk moment, lijkt 
de grote vraag. 
Een oplossing kan naar mijn idee worden gevonden 
in een aantal organisatorische maatregelen zoals het 
aanwijzen van een architectuurcoördinator binnen de 
gemeente, die voor begeleiding en aansturing van 
architectuurnota's en dergelijke kan zorgen. Een ander 
geschikt instrument is de projectmatige aanpak van 
planontwikkeling; sinds kort speerpunt in het gemeen
telijk beleid. Deze werkwijze biedt vooral bij grote 
projecten de mogelijkheid om architectuurkwaliteit 
als volwaardig component integraal onderdeel te 
laten zijn van de planontwikkeling. 
Dit alles neemt niet weg, dat bestuurders en ambte
naren in hun contacten met onder andere ontwikke
laars steevast het architectuurbeleid van de gemeente 
onder de aandacht brengen. 
Daarnaast zal de gemeente het goede voorbeeld 
moeten geven. Niet alleen als opdrachtgever van 
gemeentelijke gebouwen maar vooral ook als hoeder 
van het openbaar gebied. Zij is immers een ieders 
nabuur. 

Woningbouw in de binnenstad van Ralph Erskine 

Pilotproject op Zweedse leest geschoeid van PBV architecten 

Het valt mij niet alleen in Schiedam, maar ook in vele 
andere steden op dat het openbare gebied van de 
stad steeds verder wordt volgestouwd met reclame
borden, muppi's, billboards en tal van andere objecten. 
Onder het motto less is more en meer aandacht voor 
de vormgeving, moeten we kunnen voorkomen dat 
de stad dichtslibt. Schiedam heeft een eerste stap in 
de goede richting gezet door voor de inrichting van 
het stadserf rond het eerder genoemde nieuwe 
bestuurscentrum, te kiezen voor een lege ruimte met 
een hoogwaardig plaveisel, waarin een bescheiden 
kunstwerk van de bekende kunstenaar Matt Mulligan. 
Een laatste niet onbelangrijk middel om architectuur 
een vaste plaats in de stad te geven is het vergroten 
van de betrokkenheid van de inwoners. Zo liggen er 
al plannen voor een architectuurcafé waar discussie- en 
informatiebijeenkomsten kunnen worden georgani
seerd. Ook kan het meer gebruik maken van prijsvra
gen, tentoonstellingen en presentaties bijdragen tot 
verbetering van het architectuurklimaat. 
Ik denk, dat uit mijn beschouwingen een aantal maat
regelen zijn voor te stellen, die leiden tot een voor
waardenscheppend architectuurbeleid in Schiedam, 
dat minder afhankelijk is van een wethouder die 
architectuur toevallig een zeer warm hart toedraagt. 

Sveaparken 
De al eerder genoemde wijk Sveaparken kan gezien 
worden als een goed voorbeeld van het nieuwe archi
tectuurbeleid in Schiedam. Dit uitleggebied van circa 
40 hectare, had oorspronkelijk de naam Spaland-Oost. 
Om de overgang naar het nieuwe beleid te markeren 
heeft het gebied een nieuwe naam gekregen: Svea
parken, 'park' in het Zweeds. Een wijk op Zweedse 
leest geschoeid. Een totaal ander stedenbouwkundig 
concept, uniek voor Nederland. 
Aan het masterplan van Ralph Erskine wordt strak de 
hand gehouden door een coördinerend stedenbouw
kundige die zorgt voor de bewaking van de eenheid 
in de architectuur. Alle bouwplannen worden getoetst 
aan een beeldkwaliteitplan. Voor de circa 1100 wonin
gen wordt geput uit niet meer dan 4 tot 5 architecten, 
afkomstig uit Zweden, Denemarken en Nederland. 
Kenmerkend voor het openbaar gebied zijn de vloeien
de overgangen tussen het privé-domein via een semi
openbaar gebied naar het openbaar gebied. Bewoners 
zijn niet vrij schuttingen en schuren neer te zetten. 
Het gebied is opgedeeld in vier deelgebieden die ook 
alle een Zweedse naam hebben: Sveafors, Sveaholm, 
Sveaborg en Sveadal. Met de bouw van Sveafors en 
Sveaholm is inmiddels gestart. Gebleken is dat de 
woningen in deze bijzondere wijk enorm in trek zijn. 
In het derde kwartaal van 2002 zullen de laatste 
woningen worden opgeleverd. 

Woonzorgproject van Theo Bosch 

Bestuurscentrum met stadserf van Hans Ruijssenaars 

Foto's: Jan van der Ploeg 

Informatie 

Schoon & intiem: de nieuwe koers van het 
Schiedamse bouwen. Kor Kegel. Architec
tuur Lokaal nummer 6, 1994, pagina 8-9. 

Zweeds raffinement in Schiedamse wijk 
Sveaparken. Gemeente creëert 'beschutte, 
veilige woonomgeving' op basis van Scan
dinavische ideeën. Cobouw, nummer 113, 
16juni 1999, pagina 3. 

Sveaparken op internet: 
http://www.sveaparken.nl. een initiatief van 
één van de toekomstige bewoners van 
Sveaparken. 

Bram van der Putten (architectuurbeleid) 
Gemeente Schiedam 
Postbus 1501 
3100 EA Schiedam 
tel. 010-2465503 
fax 010-2465438 

Jules Peppelaar (Sveaparken) 
Gemeente Schiedam 
Postbus 1501 
3100 EA Schiedam 
tel. 010-2465436 
fax 010-2465438 
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