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Duizenden lindebomen 
Een nieuw hart voor Lelystad Tjeerd van der Zwan en Peter Pels 

Lelystad rekent af met haar verleden. Het huidige stadscen
trum werd in de jaren 60 en 70 bedacht achter de tekentafel, 
maar is nooit voltooid. Reden voor een grootscheepse meta
morfose die zich de komende 10 jaar moet voltrekken. De 
toevoeging van historische elementen moet voor meer sfeer 
en allure zorgen. Zo wordt het stadshart afgebakend door 
een stadswal van duizenden statige lindebomen. Het stads
hart zelf wordt compact en levendig door de aanleg van een 
Parkwijk, de bouw van een nieuw, markant theater en een 
forse uitbreiding van winkels, kantoren, horeca en leisure. 
Overheid en markt werken gezamenlijk aan een masterplan 
en investeren zo'n 500 miljoen gulden in de plannen. 

Lelystad mag jong zijn, de stad heeft al een veelbe
wogen geschiedenis. Lelystad is niet natuurlijk 
gegroeid, maar werd in korte tijd op de kaart gezet, 
een stedenbouwkundige prestatie van formaat. De 
nieuwe stad werd geroemd om haar ruime, groene 
wijken, gescheiden verkeersstromen en uitgebreide 
netwerk van vierbaansdreven. De groeikern moest 
opvang bieden aan woningzoekenden uit de regio 
Amsterdam en zou doorgroeien naar 100 tot 120 
duizend inwoners. De stad van de tekentafel liep in 
de praktijk echter snel tegen problemen aan. De 
Markerwaard werd niet aangelegd en Lelystad werd 
een stad zonder achterland, die haar centrumfunctie 
niet kon vervullen. De groei stagneerde verder door 
een slechte bereikbaarheid (spoor en snelweg ontbra
ken), een economische recessie en de te vroege 
opkomst van Almere. Anno 2000 telt Lelystad 63.000 
inwoners. 

Opgave 
Het centrum van Lelystad is nooit voltooid en kent 
veel lege, onbestemde plekken. Vanaf de dreven, die 
langs het centrum leiden, tonen de gebouwen slechts 
hun nietszeggende achterkanten. Het centrum is in 
korte tijd opgetrokken uit grootschalige stadsblokken 
met weinig variatie in bouwstijlen en materiaalge
bruik. Het openbare gebied is gescheiden in voorna
melijk winkels op de 'begane grond' en woningen, 
fietsroutes, kantoren, etc. op het bovenniveau. Door 
het gescheiden maaiveld heeft het centrum veel 
betonnen bruggen en trappen. Het geheel maakt 
daardoor een donkere, sombere indruk. Veel mensen 
voelen zich hier 's avonds niet veilig. 
Het winkelcircuit is nooit sluitend gemaakt en de 
looproutes zijn onlogisch. De functies wonen, werken, 
winkelen en uitgaan liggen verspreid en komen niet 
goed uit de verf. Het centrum mist sfeer, waardoor 
koopkracht wegvloeit naar omliggende plaatsen. 
Investeringen in winkels blijven sterk achter bij steden 
van vergelijkbaar formaat. Een volwaardig uitgaans
leven ontbreekt. In het centrum wonen maar weinig 
mensen, terwijl die juist zo belangrijk zijn voor sfeer, 
sociale veiligheid en levendigheid. 
Lelystad zit niet langer gevangen in het verleden, 
maar kijkt verder in de toekomst. Ambitieuze, maar 
haalbare plannen moeten voor versnelde groei en 
ontwikkeling zorgen. Lelystad wil de komende tien 
jaar groeien naar 80.000 inwoners en de bijbehoren
de 35.000 arbeidsplaatsen. De plannen, ingezet in 
1996, werpen inmiddels hun vruchten af. De bevol
king groeit weer gestaag, de werkgelegenheid neemt 
toe en een stroom van kwalitatief hoogwaardige 
nieuwbouwwoningen is op gang gekomen. 

Ambities 
De ambities van Lelystad vroegen om een nieuwe, 
heldere visie op het centrum. Een sterk, levendig 
stadscentrum is van groot belang voor de hele stad: 

het centrum moet een écht stadshart worden. Dit 
gebied krijgt een hele nieuwe betekenis en verandert 
sterk van karakter. Met een Plan van Aanpak werd de 
koers voor de komende jaren uitgestippeld. Dit plan 
is, onder begeleiding van Bureau West 8 van land
schapsarchitect Adriaan Geuze, verder uitgewerkt in 
een Structuurvisie Centrale Zone: een ruwe schets van 
het nieuwe stadshart. 
Lelystad heeft, zo constateerde Geuze, in de eerste 
plaats een bruisend middelpunt nodig. Dit gebied 
wordt hét toneel voor wonen, werken, onderwijs, 
winkelen, evenementen, cultuur en uitgaan. Open 
ruimten worden zoveel mogelijk bebouwd. Door stijl 
en hoogte van gebouwen af te wisselen ontstaat een 
rijk stadsbeeld. Een forse uitbreiding van winkels, 
kantoorruimte en woningen zorgt voor meer activiteit 
en een levendig stadshart. Mooi vormgegeven straten 
en pleinen met voldoende uitgaansmogelijkheden 
geven Lelystad de sfeer en ambiance die past bij een 
moderne stad. 
Het nieuwe stadshart bestaat uit deelgebieden met 
duidelijke profielen. Functies die nu sterk verspreid 
zijn, worden in de toekomst op één plaats bijeen 
gebracht. De noordoostkant van het centrum, rond 
het nieuw te bouwen stadstheater, wordt het 
uitgaanskwartier van Lelystad. Bioscoop, bibliotheek, 
horeca en leisure krijgen hier een plaats. Het Stad
huisplein wordt, met veel daghoreca, het gezellige 
middelpunt van het stadshart. 
Aan de oostkant ligt het accent op wonen. Daar 
wordt een nieuwe Parkwijk gebouwd met ruimte 
voor circa 220 nieuwe woningen. Het gaat hierbij om 
duurdere, bijzondere woningtypes als stadsvilla's, 
appartementen en herenhuizen in 'San Francisco stijl'. 
Bouwstijl en materiaalgebruik leveren een kleurrijk 
contrast op met het bestaande centrum. De zuidkant 
van het centrum biedt plaats aan kleinschalige 
kantoorruimte. In het stationsbalkon, de entree van 
de stad, komen enkele grote, prestigieuze kantoorge
bouwen. 

Verkeer 
Voor de automobilist die probleemloos langs het 
centrum kan racen, moet duidelijk worden dat hij het 
stadshart binnenrijdt. Verkeer dat niet in het stads
hart hoeft te zijn, wordt omgeleid via een ringweg. 
Het stadshart zelf wordt autoluw. Het winkelcircuit 
wordt ingericht als voetgangersgebied. Aan de zuid
kant komt een nieuwe aanrijdroute: de Parkway. 
Deze riante, slingerende weg met brede, groene 
bermen leidt door de stedelijke Campus, een nieuw 
aan te leggen, open park met monumentale gebou
wen. 
Rond het stadshart komt, als een stadswal om een 
oude stad, het Groene Carré te liggen. Het carré 
bestaat uit enkele duizenden statige lindebomen. 
Door het Groene Carré loopt de centrumring met 
brede grasbermen, fiets- en wandelpaden. Er is ook 



ruimte om te parkeren. Aan de buitenkant van het 
carré liggen karakteristieke gebouwen als het station 
en de rechtbank, het nieuwe ROe en het Waterschaps
huis. De groene stadswal krijgt vorm door meerjarige 
bomen van een behoorlijke omvang te planten. Het 
ruimtelijke effect wordt hierdoor direct zichtbaar. De 
eerste lindebomen zijn inmiddels geplant. 
Het winkelcircuit wordt fors uitgebreid en sluitend 
gemaakt. Publiekstrekkers op strategische plaatsen 
zorgen voor een goede doorstroming door het hele 
stadshart. Naast uitbreiding is verbetering van het 
bestaande winkelgebied belangrijk. Oud en nieuw 
moeten één uitstraling krijgen. Bestaande winkels 
worden gerenoveerd en het winkelcircuit krijgt een 
nieuwe bestrating en inrichting. 

Beeldkwaliteit 
Het stedenbouwkundig ontwerp van West 8 kenmerkt 
zich door een integrale aanpak. Alle elementen zijn 
in relatie tot elkaar ontworpen. Nieuwbouw sluit aan 
bij het bestaande: modern metselwerk met detaille
ring in staal, hout en glas. Als contrast op de groot
schalige bouwblokken die nu het gezicht van het 
centrum bepalen, wordt gestreefd naar een kleinere 
schaal met meer variatie in architectuur en kleurge
bruik. Door de daklijn van gebouwen te laten ver
springen worden individuele panden beter herken
baar. Voor nieuwe gebouwen zijn rooilijnen 
aangegeven, zodat een duidelijk weefsel van straten 
en pleinen ontstaat. Op markante plekken in het 
stadshart komen hoge bebouwingsaccenten. 
De visie van West 8 werd in april 1999 vastgesteld 
door de gemeenteraad. De volgende stap was de 
selectie van een marktpartij. Het stadshart wordt met 
één marktpartij ontwikkeld. Dit voorkomt belangen
versnippering en zorgt voor een goede samenhang 
tussen planonderdelen. Bijkomend voordeel is dat je 
meer en minder winstgevende projecten tegen elkaar 
kunt wegstrepen (zoet-zuur-benadering). Het werken 
met één marktpartij maakt bovendien een snelle 

planvorming mogelijk. Na een zorgvuldige selectie
procedure viel in de zomer van 1999 de keuze op 
projectontwikkelaar William Properties uit 
Rotterdam, waarmee in september een intentieover
eenkomst werd gesloten. Gemeente en projectont
wikkelaar werken de structuurvisie gezamenlijk uit in 
een Masterplan Stadshart Lelystad, waar momenteel 
de laatste hand aan wordt gelegd. 
Het masterplan beschrijft wat, waar en op welke 
wijze wordt gebouwd en aan welke kwaliteitseisen 
het nieuwe stadshart moet voldoen. Belangen van 
eigenaren, huurders, bewoners en gebruikers worden 
zo vroeg mogelijk in het proces betrokken. De her
structurering van een stadscentrum loopt vaak vertra
ging op door allerlei onderlinge afhankelijkheden. 
Om dit te voorkomen is het Masterplan Stadshart 
Lelystad opgedeeld in diverse deelgebieden die 
zoveel mogelijk los van elkaar worden ontwikkeld. 
Door nu hoog in te zetten kan het vernieuwde stads
hart ook op langere termijn haar kwaliteit behouden. 
Overheid en markt investeren daarom in totaal circa 
500 miljoen gulden. 

The Missing Link 
Voordat van start kan worden gegaan met de uitvoe
ring van het masterplan moet het stadscentrum van 
Lelystad worden verlost van het alom aanwezig beton. 
Daarom is vorig jaar een start gemaakt met The 
Missing Link. Dit project verbetert op korte termijn de 
openbare ruimte. Betonnen bruggen, dekken en pila
ren van de 'hoge' fietsroute worden de komende tijd 
gesloopt. Het bovenniveau, nu voor iedereen toegan
kelijk, wordt waar mogelijk privé gemaakt. Door de 
sloopwerkzaamheden ontstaat licht en ruimte. 
Winkels worden beter zichtbaar. Zo wordt letterlijk 
en figuurlijk de weg vrijgemaakt voor de uitvoering 
van het masterplan. 
Lelystad rekent af met haar verleden én schrijft 
opnieuw geschiedenis. 

Ir Cornelis Lely ziet toe op de sloopwerk
zaamheden. Foto: Jan Blom 

Informatie 

Peter Pels 
Gemeente Lelystad 
Postbus 91 
8200 AB Lelystad 
tel. 0320-278903 
fax 0320-278875 
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Kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing opgericht 

Begin 1999 heeft een aantal publieke en 
private partijen gezamenlijk het initiatief 
genomen voor de oprichting van het Kennis-, 
Expertise- en Informatiecentrum voor 
Stedelijke Vernieuwing (KEI). Reden voor dit 
initiatief was de opvatting dat het tempo en 
de kwaliteit van de stedelijke vernieuwing 
vergroot kan worden wanneer de overdracht 
van kennis en ervaring tussen partijen wordt 
bevorderd. Door het verspreiden van kennis 
en ervaring die nu lokaal wordt opgedaan, 
zal het wiel minder vaak opnieuw hoeven 
worden uitgevonden. 
De behoefte aan een kennisinstituut werd en 
wordt door velen gevoeld en onderkend. 
De ministeries van VROM, LNV, EZ en VWS 
hebben financieel bijgedragen aan de oprich
ting van KEI. Ook de vier grote gemeenten en 
de 21 middelgrote IS V-gemeenten hebben 
hun steun voor de komende drie jaar toege
zegd. Daarnaast participeren corporaties, 
bouwbedrijven, ontwikkelaars, consultants 
en diverse koepelorganisaties. 
AI deze partijen sluiten voor tenminste drie 
jaar een samenwerkingsovereenkomst af met 
KEI, waarin, naast het vastleggen van een 
financiële verbintenis, concrete afspraken 
worden gemaakt over de kennisuitwisseling. 
Sinds 1 mei is KEI operationeel. 

Appartementencomplex Meander, stadsdeel 
Westerpark, Amsterdam. Ontwerp Rob Krier. 
Foto's: Hélène de Bruine 

Informatie 

KEI-Centrum 
Esther Agricola 
e-mail: e.agricola@kei-centrum.nl 
http://www.kei-centrum.nl 
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Kort samengevat functioneert KEI als een spin in het 
web die vragers en aanbieders van kennis en ervarin
gen op het terrein van stedelijke vernieuwing bij 
elkaar brengt. 
KEI richt zich daarbij met name op de fysieke pijler 
van de stedelijke vernieuwing, op aspecten als 
wonen, milieu, ruimtelijke kwaliteit, fysieke condities 
voor economische activiteiten en grootschalig groen. 
De samenhang tussen het fysieke, het sociale en het 
economische krijgt hierbij nadrukkelijk de aandacht. 
Het is immers de integraliteit van de aanpak die de 
stedelijke vernieuwing zal onderscheiden van de 
oude stadsvernieuwing. 
Iedereen is hier inmiddels wel van doordrongen. 
Maar hoe breng je dit nu tot stand? De opgave, waar 
we de komende decennia voor staan, is uitermate 
complex. De rol van gemeenten en corporaties is 
veranderd, er zijn veel nieuwe spelers in het veld. Hoe 
organiseer je de samenwerking tussen de verschillen
de partijen, voor welke financieringsvorm kies je, hoe 
betrek je de bewoners en gebruikers bij het proces? 
Opereren in het bestaande stedelijke gebied is van 
een totaal andere orde dan bouwen in de groene 
wei. KEI wil de aanwezige kennis op dit terrein trans
parant maken en innovatieve ontwikkelingen stimu
leren. 

Hoe gaat KEI dit doen? In korte tijd willen we een 
databank opbouwen, die via een website toeganke
lijk zal zijn. In deze databank kan iedereen informatie 
vinden over instituten, personen, projecten, diverse 
thema's, onderzoeken en literatuur op het gebied 

Esther Agricola 

van stedelijke vernieuwing. 
Maar KEI is meer dan een digitale kaartenbak. Door 
strategische kennisuitwisseling kunnen we een posi
tieve impuls leveren aan de complexe stedelijke 
problematiek. Door het ordenen en transparant 
maken van kennis, zullen we bovendien in staat zijn 
partijen te informeren waar zich witte vlekken in 
kennis en expertise bevinden. Een signalerende func
tie dus. 
KEI zal vraaggericht werken, vanuit het veld. 
Daarvoor is het opbouwen van een netwerk van 
professionals uitermate belangrijk. We hebben 
geconstateerd dat er grote behoefte bestaat aan het 
uitwisselen van praktijkervaringen. Voor KEI ligt een 
grote uitdaging in het slaan van bruggen tussen de 
drie pijlers van de stedelijke vernieuwing (fysiek, soci
aal en economisch). Een netwerk van professionals uit 
deze pijlers zal hiervoor de voedingsbodem zijn. Ons 
kapitaal bestaat uit de mensen zelf. 

KEI is voor iedereen toegankelijk en stelt haar dien
sten kosteloos aan een ieder ter beschikking. Voor 
deelnemers van KEI is er een aantal voordelen: een 
vermelding op de site en een link naar de eigen 
website. Deelnemers mogen het logo van KEI dragen 
en worden geconsulteerd over de aanpak en uitwer
king van thema's. Ook organiseren we voor deelne
mers twee keer per jaar een werkconferentie. Verder 
wordt uit de deelnemers een vertegenwoordiging 
gekozen van 30 personen voor de programma-advies
raad, de inhoudelijke denktank van KEI. 





Park en hoofdas 

Tuinarchitectuurpark Makeblijde 
Thijs van Hees 

In de huizenzee, die iedere VINEX-Iocatie in Nederland toch weer is, zijn ook de 
tuinen een steeds terugkerend onderdeel. Maar niet al/een in de VINEX-Iocaties; ook 
in oudere wijken zijn de tuinen een onmisbaar onderdeel van het wonen. Mensen 
houden van het buiten zijn. De wijze waarop dat wordt ingevuld is voor iedereen en 
voor iedere tuin weer anders. Voor de inrichting van de tuin gaan mensen overal te 
rade. Men oriënteert zich in tuincentra, bij de doe-het-zelf winkel of in de vele 
boeken die er voor de tuinliefhebber beschikbaar zijn. Menigeen reageert met twij
fels op de resultaten van deze inspanningen. Maar hoe maakt de tuinbezitter de juis
te keuze? Waar vindt je informatie over tuinarchitectuur? Wat kan een tuinarchitect 
eigenlijk voor je doen? Waar kun je de kwaliteit van het werk van de vele bekwame 
tuinontwerpers en hoveniersbedrijven in Nederland 'aan den lijve' ondervinden? En 
waar kunnen ook de beroepsmatig betrokkenen inspiratie en informatie opdoen? 
Een leemte of ... 
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Makeblijde 
Makeblijde, het eerste en enige tuinarchitectuurpark 
van Nederland, is een particulier initiatief van Narda 
Guicherit en Rozemarie Smits. Zij zagen dat er in 
Nederland nergens een plaats was waar je vrijblijvend 
kennis kunt maken met de wereld van de tuinarchitec
tuur. Daar wilden zij verandering in brengen en met 
het succes dat Makeblijde nu al is, gaat dat zeker 
slagen. Op 12 mei heeft Makeblijde haar poort offi
cieel geopend. Makeblijde - vernoemd naar een 
medicinaal plantje - is speciaal ontworpen als tuinar
chitectuurpark. Het park ligt aan de rand van de 
gemeente Houten, centraal in Nederland en in de 
Randstad, en meet bijna 3 hectare. Op dit moment 
zijn er twaalf verschillende tuinen gerealiseerd, die 
op indrukwekkende wijze de kwaliteiten en het 
vakmanschap van verschillende ontwerpers en hove
niers tonen: het succesvolle resultaat van een onge
bruikelijke, maar goede samenwerking tussen de 
beide vakgebieden. 



t 

Tuin Frans van der Steen, foto's: Bas Princen 

De tuinen 
Iedere tuin is door een Nederlandse tuinarchitect 
ontworpen en aangelegd door een Nederlands hove
niersbedrijf. De tuinontwerpers zijn door een vakjury 
gekozen, evenals de hoveniers. In Makeblijde is de 
neerslag van verschillende visies op het gebied van de 
tuinarchitectuur te zien. Het idee achter iedere tuin is 
anders, ze ademen ieder hun eigen sfeer. Soms komt 
dat door de keuze van de beplanting, soms door 
consequent toegepaste zichtassen, soms door onver
wachte effecten. 
Bezoekers kunnen wandelen in het ruim opgezette 
park, en zich oriënteren op het werk van de tuinont
werpers en hoveniers. Je kunt ongezien genieten van 
de wolken met vier meter hoog bamboe om je heen 
(bureau Lubbers). Je kunt je in het oerwoud wanen, 
omgeven door subtropische planten, looking for Jane 
(B+B). Je kunt uitrusten op een bank - of is het een 
terras? Het doet er niet toe, het is het mooiste meubel 
in het park (Frans van der Steen BOA). Temidden van 
wilgentenen ontstaat een zomerweelde, ontworpen 
door Baljon na een vakantie op het wad. Maar er is 
ook ogentroost. buitenmeditatie en kleurenspel met 
beplanting te vinden. In totaal is er ruimte voor dertig 
tuinen, waarvan ongeveer de helft is gerealiseerd of 
in voorbereiding. De aanleg van de overige tuinen 
staat voor de komende jaren op het programma. 

Het park 
De tuinen liggen in een eenvoudig en ruim opgezet 
park. Het landschap en de tot voor kort op de locatie 
aanwezige schooltuin zijn zorgvuldig benut. De 
hoofdas, met een schitterende toepassing van Esticon
platen, heeft de richting van het slotenpatroon van 
de nabijgelegen nattere komgronden. Een omloop 
volgt de contouren van het terrein en daarmee de 
kenmerkende lijnen van de onregelmatig blokvormi
ge kavels van de stroomruggen in het rivierengebied. 
Hoofdas en omloop zorgen voor een goede oriënta
tie binnen het park. Daartussen geven kleine schel
penpaden toegang tot de tuinen en ruimte om uitge
breid te dolen. In aansluiting op het aanwezige 
landschap zorgt een bestaande sloot voor een twee
deling in het park met een 'boomgaard' en een 
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'Ogentroost', ontwerp buro van den Eerenbeemt 

'akker'. In de 'boomgaard' staat een sortiment aan 
prachtige bomen, merendeels uit de oude schooltuin. 
Bijzonder is dat in de 'akker' echte akkergewassen 
gezaaid en geoogst worden. Met akker en boom
gaard krijgen tuinen een verschil in omgeving. 

Informatiecentrum 
Aan de hoofdas van het park ligt een paviljoen van 
staal en glas, ontworpen door Theo van der Zon. Het 
paviljoen bestaat uit twee delen met daartussen de 
toegang tot de tuinen. Het ene deel doet dienst als 
informatiecentrum. Er is informatie beschikbaar over 
(tuin)architectuur, over wat ontwerpers en hoveniers 
(kunnen) doen, en wat van belang is om een goede 
opdrachtgever te zijn. Het andere deel biedt ruimte 
voor de verzorging van de inwendige mens en voor 
tentoonstellingen. Er is nu een tentoonstelling te zien 
van alle tuinontwerpen die zijn of worden aangelegd. 
Makeblijde maakt tuinarchitectuur voor een breed 
publiek toegankelijk en is behalve op de particuliere 
markt ook gericht op de vakgemeenschap. Er worden 
bijvoorbeeld speciale bijeenkomsten voor en met de 
vakwereld of voor opdrachtgevers georganiseerd. 
Iedereen kan er terecht om zomaar te wandelen en 
zich te laten verrassen of inspireren. 

Informatie 

Ontwerp en uitvoering 
Ontwerp park: van Hees tuin- en land
schapsarchitectuur. Ontwerp paviljoen: Theo 
van der Zon. Ontwerp interieur paviljoen, 
esticonplaat: Staal & Christensen, Ontwerp 
aangelegde tuinen: Lodewijk Baljon, Bureau 
B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur 
Bil, Buro van den Eerenbeemt, Buro Lubbers 
B, V. (Peter Lubbers), Tuinatelier Marjet 
Maks, Mariske Pemme/aar-Groot (Studio 
voor Landschapsarchitectuur), Plan de 
Campagne (Ed Joosting Bunk), Ir paul 
Poelmans bnt Buro voor Tuin- en land
schapsarchitectuur, Frans van der 
Steen/BOA, Robin Alberdinck Thijm. Ont
werp tuinen in voorbereiding: Paul van 
Beek, West 8, Kees Ykema en Rixta Rommel. 
Directievoering: Bureau Smits Rinsma. Aan
leg park: Boogaart Almere, Van Ginkei Bil, 
Seignette Groen, Aanleg tuinen: van 
Wieringen-Prins Bil, W. van Vliet en Zn. Bil, 
8erkelland 811, Van Ginkei Veenendaal Bil, 
Ruijs en Zoon Hoverniers Bil, De Enk 811, 
Drielanden Groenvoorzieningen Bil, De 
Groene Golf, Thijm Tuinen; 80uwaannemer: 
BK 80uw Zeist. Makeblijde Tuinarchitectuur
park, 

Bereikbaarheid en toegang 
Lopend: 10 minuten vanaf NS Station Hou
ten. Per auto: vanaf A27 of A 12 richting 
Houten. Op de kruising met de Rondweg 
rond Houten vanuit beide richtingen linksaf. 
Vervolgens afslag De Hoeve. Na 150 meter 
links parkeerterrein AOC (Agrarisch Oplei
ding Centrum) op. Lopend langs de heem
tuin bereikt u de ingang van Makeblijde. 
Openingstijden: tussen 13 mei en 2 decem
ber 2000, di. t/m zo. 10.00 - 18.00 uur. Ma. 
gesloten, behalve op feestdagen. 
Toegang f. 15,- (volwassenen), f. 10,- (kinde
ren, CJP en Pas65). 
Een informatiefolder is op aanvraag ver
krijgbaar. 

Tuinarchitectuurpark Makeblijde 
Oudwolfseweg 3 
Postbus 460 
3990 GG Houten 
tel. 030-6365272 
fax 030-6365279 
http://www.makeblijde.nl 
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Brug tussen oud en nieuw 
Van overgangszone naar nieuwe kwaliteit in Ede 

In stedenbouwkundig opzicht nemen naoorlogse woonwijken in de stad vaak een 
autonome en geïsoleerde positie in. Zo'n wijk is de Edese wijk Veldhuizen A. Door de 
komst van een grote nieuwbouwwijk Kernhem (met circa 4600 woningen) dreigt 
deze wijk nog verder geïsoleerd te raken. Een verhaal over hernieuwde samenhang 
in de stad, en hoe een voorzieningencluster een brug kan slaan tussen twee op het 
oog nogal uiteenlopende wijken. 

10 Architectuur LOkaal 2B 

Veldhuizen A grenst aan de drukke provinciale weg 
N224. Deze weg is nu nog de scheidslijn tussen de 
bebouwde kom van Ede en het landelijk gebied van 
de Gelderse Vallei. Aan de noordzijde van de weg 
wordt echter al druk gebouwd aan Kernhem. De 
stadsgrens verschuift hierdoor in noordelijke richting. 
De N224 is dan niet langer meer de stadsrand maar 
een verkeersas tussen twee wijken. Om te bereiken 
dat de stad meer een eenheid vormt, wijken en func
tionele gebieden meer met elkaar verbonden worden, 
en voorzieningen voor meer mensen bereikbaar 
worden, wil Ede een 'brug' slaan tussen de wijken 
Veldhuizen A en Kernhem. Hiertoe wordt een voor
zieningencluster gerealiseerd in het overgangsgebied 
tussen beide wijken, ter hoogte van de provinciale 
weg N224. Dit cluster moet ruimte bieden aan een 
samenhangend aanbod van winkels, sociaal-maat
schappelijke voorzieningen en bedrijven voor beide 
wijken. Naast fysieke kansen voor beide wijken ziet 
de gemeente deze cluster als aanjager voor activitei
ten om onder andere sociaal-maatschappelijke 
problemen in Veldhuizen A op te lossen. 

Veldhuizen A 
Veldhuizen A, een wijk met ruim 4600 inwoners 
verspreid over de buurten de Burgen en de Horsten, 
ligt in het noordwesten van Ede-Stad en grenst aan 
de N224. Het is een typische naoorlogse wijk met een 

Lydia Albinus en Hans Vulto 

eigen, samenhangende ruimtelijke en functionele 
structuur. Het is een naar binnen gekeerde woonwijk 
die haar eigen randen heeft gemarkeerd door bebou
wing en grootschalige hoofdontsluitingsroutes. 
Kenmerkend voor de wijk zijn de heldere verkave
lings- en verkeersstructuur. Deze zijn indertijd vooral 
ontworpen met het oog op de verwachte sterke groei 
van de automobiliteit. Ruimtelijk gezien presenteert 
de wijk zich nauwelijks naar buiten, maar keert zich 
door de verkaveling en singels af van het omliggende 
groen. Hierdoor is de wijk ook niet zo herkenbaar 
aanwezig vanaf de hoofdontsluitingsstructuur. 
De leefbaarheid van Veldhuizen A staat sterk onder 
druk door de eenzijdige bevolkingssamenstelling, 
weinig differentiatie in de woningvoorraad, weinig 
economische bedrijvigheid en beperkte sociaal-maat
schappelijke infrastructuur. Een kwetsbare wijk. Toch 
heeft deze wijk ook onmiskenbare kwaliteiten. 
Sterke punten zijn de ruime stedenbouwkundige 
opzet met veel groen, de goede infrastructuur en 
woningen binnen het bereik van de starters op de 
woningmarkt. 
Om de wijk in alle opzichten weer aantrekkelijk te 
maken, wil de gemeente een nieuw perspectief 
bieden zodat Veldhuizen A kan concurreren met 
andere wijken. In 1999 heeft Ede een plan van aanpak 
laten opstellen waarin de wijk in kaart is gebracht en 
een sterke/zwakte analyse is gemaakt. Doel van dit 



plan was de negatieve spiraal in de wijk te doorbre
ken vanuit een integrale visie. Door fysiektechnische 
ingrepen in de woningvoorraad en infrastructuur wil 
Ede het woonklimaat in Veldhuizen A verbeteren. 
Economische revitalisering en versterking van de 
sociaal-maatschappelijke infrastructuur moeten 
kansen op werk vergroten en de leefbaarheid van de 
wijk duurzaam versterken. 

Kernhem 
Grenzend aan Veldhuizen en ervan gescheiden door 
de N224 verrijst Kernhem. In de periode tot 2005 
worden 3500 woningen gebouwd en in de periode 
2005 - 2010 mogelijk nog eens 1100. Kernhem wordt 
op een marktconforme wijze gerealiseerd met 30% 
sociale sector- en 70% vrije sectorwoningen. Kernhem 
is geen VINEX-Iocatie, maar vervult een belangrijke 
rol in de opvang van de regionale woning behoefte. 
Kernhem wordt gekenmerkt door een hoog kwali
teitsniveau en ambities op het gebied van natuur, 
milieu en duurzaamheid. 
Het merendeel van de Kernhemse woningen wordt 
gerealiseerd in een 'tuindorpachtige' setting met veel 
aandacht voor de omliggende groenvoorzieningen. 
Zo worden de houtwallen in het gebied gehandhaafd 
en opgewaardeerd tot een ecologische infrastructuur 
voor de wijk. Door de bouw van alle woningen in de 
oost-west richting wordt optimaal profijt van passieve 
en actieve (panelen) zonne-energie nagestreefd. Om 
verdroging van het gebied te voorkomen is gekozen 
voor een geheel nieuwe waterhuishouding waarbij 
zoveel mogelijk water in het gebied wordt geïnfil
treerd. Regenwater wordt opgevangen in infiltratie
koffers. Slechts overmatig water wordt via wadi's 
afgevoerd naar het afvoerstelsel van het waterschap. 
Auto's worden zoveel mogelijk uit het straatbeeld 
geweerd. Ook aan de beeldkwaliteit wordt veel aan
dacht besteed. Er is een beeldkwaliteitplan voor de 
wijk opgesteld waarmee alle architecten werken. In 
de gehele wijk wordt behalve de oranje Hollandse 
baksteen één type baksteen gebruikt voor een 
samenhangend totaalbeeld. Variatie wordt bereikt 
door een maximale menging van woningsoorten, 
typen en architectuur per straat. De wijk heeft, kort
om, alles in zich om het visitekaartje van Ede te 
worden. 
Door de excentrische ligging ten opzichte van het 
centrum van de stad liggen allerlei voorzieningen op 
relatief grote afstand. Het schaalniveau van de wijk 
zelf, met uiteindelijk zo'n 10.000 inwoners, biedt 
slechts draagvlak voor een beperkt voorzieningen
niveau. 
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N224 als verbindend element 
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Door de bouw van Kernhem wordt de N224 onderdeel 
van het stedelijk hoofdwegen net. Deze ruimtelijke 
ontwikkelingsdynamiek staat echter haaks op de 
tracé-ontwikkeling van de N224. De opgave voor Ede 
is dan ook om de N224 een verbindend in plaats van 
een scheidend element te laten zijn. Centraal staat de 
ruimtelijke verbinding van beide noordelijke woon
wijken met de rest van het stedelijk gebied, en als 
gevolg daarvan zullen Kernhem en Veldhuizen zowel 
ruimtelijk als functioneel op elkaar worden betrokken. 
Ede heeft ervoor gekozen om ter hoogte van de N224 
een voorzieningencluster te realiseren tussen de 
beide wijken in, met een samenhangend aanbod aan 
winkels, sociaal-maatschappelijke voorzieningen en 
eventueel kantoren. Ook vindt een ruimtelijke verbin
ding van de noordelijke woonwijken met de rest van 
het stedelijk gebied plaats. De realisatie van de wijk 
Kernhem en de herstructurering van Veldhuizen A 
bieden de kans om zowel de nieuwe woonwijk beter 
te laten aansluiten op de bestaande stedelijke struc
tuur, als om de leefbaarheid van de bestaande wijk 
duurzaam te versterken. Door het voorzieningenclus
ter lopen beide wijken logisch in elkaar over en 
kunnen ze beiden profiteren van de beoogde kwali
tatieve uitstraling van het cluster. 
Voor de ruimtelijke inpassing van het cluster start de 
gemeente Ede een locatiestudie. In deze studie zullen 
onderzoeken naar de mogelijkheid van verkabeling 
van het hoogspanningstracé langs de N224 en naar 
de functie en gebruik van de N224, worden betrok
ken. Ook zal een distributieplanologisch onderzoek 
worden uitgevoerd naar de optimale winkelstructuur 
bij integratie van de winkels voor beide wijken. 

Uitstraling 
Een voorzieningencluster heeft, naast zijn functie als 
ontmoetingsplaats en uiteraard de functionaliteit van 
de diverse voorzieningen, nog andere voordelen. Zo 
creëert het cluster ruimte binnen de beide wijken: 
doordat het er tussen in ligt hoeft voor allerlei voor
zieningen binnen de wijken geen ruimte gereserveerd 
te worden. De ruimte die hierdoor 'bespaard' wordt 
kan gebruikt worden voor andere voorzieningen of 
voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld meer groen. Hiernaast creëert het clus
ter werkgelegenheid dicht bij een wijk die een rela
tief hoge werkeloosheid kent (Veldhuizen). Ede wil 
met de marktpartijen die het cluster gaan ontwikkelen 
afspraken maken over de inzet van het lokale 
arbeidspotentieel. De bereidheid hiertoe bij potentië
le marktpartijen lijkt aanwezig te zijn. 

Maquettes van de wijk Kernhem 

Een deel van de wijk Veldhuizen, met links
boven de locatie voor de nieuwe wijk Kern
hem. Foto: Arie Ruijs 

Informatie 

Lydia Albinus, projectmanager Veldhuizen 
Gemeente Ede 
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 
Afdeling Ontwikkeling, Stedelijk gebied 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
tel. 0318-680911 
fax 0318-680180 
e-mail: albl@ede.nl 
http://www.ede.nl 
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Purmerend, stedelijke vernieuwing in een jonge stad 

14 Architectuur Lokaal 28 

Vraag de Purmerender: hoe oogt, ruikt, klinkt, voelt Purmerend? Dan wordt er gewezen naar het water 
als een belangrijke kwaliteit van de stad, of naar de parkachtige opzet van de wijken. De geur is groen, 
maar daarnaast ruikt en klinkt de stad ook naar Amsterdam. Purmerend heeft een oude en harde kern, 
maar oogt toch als en jonge stad met nieuwe wijken, jonge begroeiing, moderne architectuur. Ook al 
ontbreekt de kleur grijs niet op straat, toch is de voormalige groeikern vooral een jeugdige stad met 
veel jonge gezinnen met kinderen. 

Tussen 1950 en nu is Purmerend gegroeid van 8.000 
naar 70.000 inwoners en er is nog steeds een grote 
behoefte aan nieuwe woningen. Dat blijkt wel uit de 
overweldigende belangstelling van ruim 6000 geïnte
resseerden voor een paar honderd woningen in 
Weidevenne. De vraag is of we willen doorgroeien na 
Weidevenne. Doorgroeien zal behalve uitbreiding 
van de woningvoorraad ook uitbreiding van de voor
zieningen betekenen. Er ontstaat dan een breder 
draagvlak voor de scholen, het theater, de biblio
theek, de winkels in onze binnenstad, en straks volgt 
de vraag om woningen voor de kinderen van nu. 
Maar het is onzeker of de woningmarkt blijft zoals hij 
nu is. En als we verder willen groeien, waar we dan 
zouden moeten bouwen? 
We hebben letterlijk onze grenzen bereikt. Na de 
onstuimige groei van de afgelopen tientallen jaren 
zijn we toe zijn aan meer aandacht voor kwaliteit in 
plaats van kwantiteit. Die kwaliteit heeft betrekking 
op de gebouwde omgeving en op inrichting en 
beheer van de openbare ruimte. We willen graag 
meer differentiatie brengen in bepaalde woonwijken: 
meer verschillende typen woningen, maar ook meer 
werkgelegenheid en voorzieningen, bijvoorbeeld 
voor ouderen in de wijken. 
Daarom maken we nu een pas op de plaats en richten 
onze aandacht meer dan voorheen op de bestaande 
stad. Met name de eerste uitbreidingswijken 
Overwhere en Wheermolen en ook delen van de Gors 
en de Purmer-Noord zijn daaraan toe. Niet dat we 
daar nu al grote problemen hebben - de tevreden
heid van de wijkbewoners bij onze enquêtes wijst 
daar ook niet op - maar we willen voorkomen dat er 
op langere termijn problemen gaan ontstaan. Voor 
de gewenste kwaliteitsverbetering richt Purmerend 
zich daarom op meer variatie in het woningaanbod 
en vergroting van de leefbaarheid, op aandacht voor 
werkgelegenheid, op meer mogelijkheden voor de 
jeugd en op het versterken van de positie van het 
hart van onze stad èn van Purmerend als stadshart 
van Waterland. 

Experimenten voor vrije kavels 
Variatie in het woningaanbod betekent dat we meer 
rekening willen houden met de vraag van de indivi
duele woonconsument. Purmerend is buitengewoon 
'gemiddeld', zowel qua woningbouw als qua samen
stelling van de bevolking. We hebben een recente lijst 
van 1200 belangstellenden voor het bouwen van een 
eigen woning op een vrije kavel, maar de afgelopen 
5 jaar zijn er vrijwel geen kavels beschikbaar geko
men. Tot nu toe moesten deze mensen uitwijken naar 
omringende gemeenten, maar we willen hen graag 
in Purmerend houden. We zien daar mogelijkheden 
toe door meer bouwkavels aan te bieden en een -
relatief gering - aantal zeer dure woningen. 
Daarnaast willen we experimenteren met meer 
inbreng van bewoners in hoe hun nieuwe woning er 
uit gaat zien. We ontwikkelen een locatie waar 
gewerkt gaat worden met een speciaal voor deze 
locatie samengestelde catalogus. Verschillende gere
nommeerde architecten leveren een ontwerp voor 
een basiswoning met veel keuzemogelijkheden voor 
de indeling en allerlei extra's. De koper kan een kavel 
en een woning kiezen, zelf de woningindeling bepa
len en extra's bestellen zoals een serre, garage, tuin
huis, dakkapel en dergelijke. Ook de plaatsing van de 
woning op de kavel kan de koper - aan de hand van 
enkele spelregels - zelf bepalen. 
Een ander project is de uitgifte van kavels waar ieder
een mag bouwen wat hij of zij wil. Dit zal een 
welstandsvrij gebied worden. 

Laatste stadsuitbreiding voor bedrijven 
In grote delen van Purmerend kun je vooral spreken 
van een woonstad. De meeste werkenden spoeden 
zich 's ochtends richting openbaar vervoer of file, om 
pas laat in de middag weer terug te komen. We 
willen naast woonstad meer een werkstad worden. 
De werkgelegenheid in Purmerend is relatief gering 
en ligt ver onder het Nederlandse gemiddelde. Alleen 
alom de werkgelegenheid gelijk te houden als 
percentage van het groeiende aantal inwoners, is 



groei van de werkgelegenheid nodig. Als we willen 
dat procentueel meer mensen in de eigen stad 
kunnen werken, moet een aanzienlijke groei van de 
werkgelegenheid gerealiseerd worden. Hoe meer 
werkgelegenheid we in Purmerend kunnen krijgen, 
hoe beter het is. De bestaande bedrijventerreinen zijn 
helemaal gevuld, dus een nieuw bedrijventerrein is 
noodzakelijk. 
We kiezen er daarom voor geen stadsuitbreiding 
meer te doen ten behoeve van woningbouw, maar 
om de laatste uitbreidingsmogelijkheid binnen de 
gemeentegrenzen te gebruiken als bedrijventerrein. 
Er is veel vraag naar bedrijventerreinen voor groeien
de bedrijven uit Purmerend en de regio Waterland. 
Sinds medio 2000 is alle uitgeefbare grond verkocht 
aan bedrijven. Recent is binnen het ISW een visie op 
heel Waterland ontwikkeld door alle Waterlandse 
gemeenten waarin het plan voor de Baanstee Noord 
onderschreven wordt. 
Naast uitbreiding van bedrijventerreinen richten we 
ons ook op verbetering van de bestaande terreinen 
en op kantoorontwikkeling in het stationsgebied. De 
plannen hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium. 
Er wordt momenteel een aantal kantoren gebouwd 
en door verschillende ontwikkelaars wordt gewerkt 
aan nog eens bijna 20.000 m2 kantooruitbreiding in 
dit gebied. 
Ook het overbrengen van schone, niet hinderlijke 
werkactiviteiten naar de verschillende wijken is een 
manier om èn de werkgelegenheid èn de leefbaar
heid hier te bevorderen. 

Jeugdcultuur 
Als groei- en immigratiestad is Purmerend een rela
tief jeugdige stad met alle risico's van dien voor socia
le cohesie en samenhang. Daarom vinden we het 
belangrijk om extra aandacht te besteden aan de 
nieuwst generatie, de kinderen die hier geboren zijn 
en hier hun jeugd hebben doorgebracht. In 
Purmerend wonen relatief veel jongeren (0-24 jaar). 
Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren graag meer 
voorziening op gebied van sport, recreatie en uitgaan 
in Purmerend willen hebben. We werken dus aan 
versterking van de jeugdcultuur en uitbreiding en 
differentiatie van voorzieningen voor jongeren. 
Ter vergroting van de leefbaarheid willen we ons toch 
al hoog gewaardeerd wijkbeheer versterken, vooral 
ook in de richting van een betere bewonersparticipa
tie. We willen in samenspraak met bewoners wij kont
wikkelingsplannen gaan maken. 
Binding met de stad ontstaat ook wanneer je er in 
verreweg de meeste van je behoeften kunt voorzien. 

Maud Maartens, Martin Klapwijk en Hans Engels 

Dat betekent vooral een aantrekkelijke binnenstad 
met een breed geschakeerd winkelaanbod, en 
voldoende culturele- en uitgaansvoorzieningen. 
Natuurlijk is één van de voordelen van Purmerend 
ook de nabijheid van Amsterdam. Maar de betrok
kenheid op die stad moet dan vooral samenhangen 
met specialismen waarvoor ons verzorgingsgebied te 
klein is. Voor het overige moet ons centrum het hart 
van Purmerend zijn, en moet Purmerend het hart van 
Waterland zijn. Net zo goed als Purmerend het groe
ne Waterland nodig heeft als onderdeel van ons 
groene karakter, zowel in als buiten de stad. We 
investeren dus in de uitstraling en kwaliteit van de 
historische binnenstad. 

Convenanten in plaats van baatbelasting 
De binnenstad is weliswaar oud, maar heeft niet de 
rijkdom aan monumenten van bijvoorbeeld Hoorn, 
Alkmaar of Edam. Het historische stratenpatroon, 
omringd door bolwerken en singels, is nog goed 
herkenbaar. Er zijn een aantal monumenten en veel 
panden uit de 19de en begin 20ste eeuw, maar de 
afgelopen 50 jaar is er ook veel verdwenen. Toch 
heeft de oude binnenstad nog een heel eigen klein
schalige sfeer die we graag willen handhaven en 
versterken. Er is een welstandsnota voor de binnen
stad in de maak en er wordt ook gewerkt aan een 
nieuw bestemmingsplan en een gemeentelijk monu
mentenbeleid voor de binnenstad. We investeren in 
de openbare ruimte door herinrichting van het voet
gangersgebied. Bureau MTD heeft hiervoor het 
ontwerp geleverd en de uitvoering is onlangs gestart. 
Voorafgaand aan deze uitvoering zijn per straat 
convenanten afgesloten met de winkeliers en eigena
ren. Op grond daarvan zijn - naar de huidige inzich
ten - ontsierende luifels verwijderd en panden opge
knapt. We kiezen dus voor investering door 
eigenaren in hun eigen pand in plaats van het heffen 
van een baatbelasting. 
Door zijn kleinschalige opzet is de oude binnenstad 
niet geschikt voor alle functies die bij een stadshart 
horen. Daarom herontwikkelen we de verouderde 
bedrijventerreinen en de 'lege gebieden' die direct 
rondom de binnenstad lagen voor deze functies, 
zodat ze deel uit gaan maken van het stadshart. Het 
gaat dan niet zozeer om winkels maar om functies 
zoals kantoren, bibliotheek en streekarchief, arbeids
bureau, thuiszorgwinkel en perifere detailhandel 
gecombineerd met stedelijk wonen. Van belang is 
ook het verbeteren van de verbindingen tussen de 
woonwijken en het stadshart zowel voor auto's als 
voor fietsers en voetgangers. 

De wijk Wheermolen is na 35 jaar na de 
bouw toe aan een kwaliteitsimpuls. Foto: 
Gemeente Purmerend 

Informatie 

Gemeente Purmerend 
Postbus 15 
1440 AA Purmerend 
Mi/ou van Putten, projectleider ISV 
tel. 0299-452494 
Maud Maartens, projectleider 
bestaande stad 
tel. 0299-452615 
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Vijf gemeenten enthousiast over Europan 6 Emmie VOS 

De groene zone bij de locatie in Hoog
vliet is van ecologisch belang 

Informatie 

Tijdschema Europan 6 
De officiële start van Europan 6 vindtplaats 
met de beginmanifestatie in het Haus der 
Kulturen der Welt in Berlijn van 9 - 11 
november 2000. Gedurende deze drie 
dagen worden in parallelle workshops de 
locaties gepresenteerd, vinden er discussies 
en lezingen plaats over het thema en wor
den excursies georganiseerd. Het tijdschema 
ziet er verder als volgt uit: 

2 oktober 2000 
Start inschrijvingen 
9 - 11 november 2000 
Internationale beginmanifestatie in Berlijn 
12 januari 2001 
Sluiting inschrijving 
26 januari 2001 
Sluiting aanvragen locatiedossiers 
5 maart 2001 
Inleveren inzendingen 
april/juni 2001 
Jurering 
26juni2001 
Bekendmaking resultaten 
december 2001 
Internationale Eindmanifestatie 

Europan Nederland 
Museumpark 25 
Postbus 2182 
3000 CD Rotterdam 
tel. 010-4401238 
fax 010-4360090 
e-mail: europan@nai.n/ 
http://www.archined.nlleuropan-n/ 
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Ook voor de zesde Europanprijsvraag zijn weer vijf Nederlandse locaties 
beschikbaar gesteld. Europan is in Nederland inmiddels een zo bekend feno
meen dat de organisatie, nog voordat het thema van de volgende prijs
vraagronde was vastgesteld, door gemeenten werd benaderd met een locatie
aanbod. 
Eind september vorig jaar werd het thema internationaal vastgesteld. Europan 
Nederland heeft het thema naar de Nederlandse situatie 'vertaald' en maakte 
een folder waarin aan gemeenten en eventuele opdrachtgevers werd uitgelegd 
wat voor soort locaties voor Europan 6 in aanmerking komen. Het thema luidt 
in het Nederlands 'Hybridisatie van de Stad'. In heel Europa zullen 70 à 80 
locaties beschikbaar zijn voor de deelnemende architecten en -teams. De vijf 
locaties die door Nederland zijn voorgedragen liggen in Amsterdam-Noord, 
Apeldoorn, Groningen, Hoogvliet (Rotterdam) en Lelystad. 

Amsterdam-Noord 
In de laatste decennia van de twintigste eeuw zijn de 
sociaal-economische structuren in dit stadsdeel ver
zwakt. Ook de kwaliteit van de woningvoorraad laat 
te wensen over. Daarom is er een grote vernieuwings
operatie opgezet, waarin behalve de woningvoor
raad ook de sociaal-economische structuur wordt 
aangepakt. Voor wat betreft de woningvoorraad is 
het doel een grotere differentiatie in het aanbod. 
Behalve sociale huurwoningen moeten er ook koop
woningen in diverse prijsklassen komen. Het verpau
perde centrale gebied, gelegen in de polder Buik
slotermeer wordt verdicht en gemoderniseerd en de 
kantorenaccommodatie wordt uitgebreid. 
Het gebied waarvan de Europanlocatie deel uitmaakt 
heeft momenteel vooral een groene, recreatieve 
bestemming. In het kader van de vernieuwing van 
het centrumgebied is er een stedelijk woon-werkge
bied gepland. Het Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen schrijft voor het gebied een gevarieerd 
bebouwingsbeeld met variatie in bouwhoogte en 
met een fijnkorrelige verkaveling voor, en een helde
re scheiding tussen openbare en privé-ruimte door 
middel van hagen of tuinmuren. 
Om het geluid van de Nieuwe Leeuwarderweg - één 
van de hoofdontsluitingswegen van Amsterdam - te 
beheersen, moet de westzijde van het gebied met 
een meer gesloten gevelwand worden bebouwd, 
waardoor op die plek ook een sterkere nadruk op de 
werkfunctie komt te liggen. 
Van de Europandeelnemers wordt verwacht dat zij 
hybride gebouwen ontwerpen, waarin wonen is 
gemengd met kantoren en parkeren. De overgang 
naar het talud van de Nieuwe Leeuwarderweg moet 
door middel van de gebouwen worden vormgegeven. 
De deelnemers mogen met hun ontwerpen het 
stedenbouwkundig programma van eisen becommen
tariëren. 
Met deze opgave is op een centrale plek in de frag
mentarische opbouw van het stadsdeel de vraag aan 
de orde welke verhoudingen de diverse ruimtelijke 
fragmenten met elkaar zouden moeten aangaan en 
welke rol een architectonische interventie in de vorm 
van een gebouw of gebouwencomplex daarin spelen. 
In Amsterdam zijn zowel het stadsdeel als het ontwik
kelende consortium CZAN betrokken bij het beschik
baar stellen van deze Europanlocatie. 

Apeldoorn 
Grenzend aan het grootste aaneengesloten natuurge
bied van Nederland is Apeldoorn een aantrekkelijke 
woonstad. De locatie die door de gemeente beschik
baar werd gesteld voor Europan 6 is een verouderd 
industriegebied in het zuidoostelijke deel van de 
binnenstad van Apeldoorn, maar buiten de directe 
invloedssfeer van het centrum. Functioneel is er een 
menging van wonen, bedrijvigheid, onderwijs, voor
zieningen en grootschalige detailhandel. Daarnaast 
herbergt het gebied twee grote bedrijvencomplexen, 
waarvan er één wordt verlaten. Het andere, de 
Talensfabriek, zal blijven. Deze fabriek heeft een 
karakteristiek, architectonisch interessant hoofdge
bouw. Bijzondere structuren binnen het plangebied 
worden gevormd door het historische tracé van de 
Kayersbeek en twee oude straten met de voor de stad 
zo kenmerkende kleinschalige lintbebouwing. 

Rondom de locatie zijn momenteel herstructurerings
projecten in uitvoering langs de oevers van het 
Apeldoorns kanaal en in de omgeving van het station. 
Kenmerken van deze ingrepen zijn schaalvergroting 
en intensivering van het ruimtegebruik. Het kanaal 
speelt een belangrijke rol in het groene karakter van 
de stad. 
Ook op de Europanlocatie moet een herstructurering 
plaatsvinden, waarbij de plannen het 'passtuk' moeten 
vormen van de aangrenzende herstructureringsopera
ties. Een combinatie van bedrijvigheid, kantoren, 
voorzieningen en woningen is het streven. De poten
ties van het gebied - de ligging bij het station, de 
landschappelijke waarde van het kanaal en de aanwe
zige historisch waardevolle elementen en structuren -
moeten hierbij worden benut. De huidige charme van 
het gebied, een plek waar veel dingen mogelijk zijn, 
mag echter niet 'kapot geregisseerd' worden. 

Groningen 
Enige jaren geleden stelde de gemeente voor Europan 
3 de locatie 'Circusterrein' beschikbaar. De winnaars 
waren betrokken bij de ontwikkeling van het steden
bouwkundige plan voor het totale CiBoGa-terrein en 
kregen opdracht voor het ontwerpen van projecten 
voor twee deelgebieden. De bouw van deze projecten 
startte onlangs. 
De gemeente is zo enthousiast over de mogelijkheden 
die Europan biedt, dat er opnieuw, nu samen met 
woningcorporatie Nijestee, een locatie beschikbaar is 
gesteld. 
De locatie voor Europan 6 ligt niet ver van de 
Europan 3-locatie, aan weerszijden van het Ooster
hamrikkanaal, dat als een radiaal de binnenstad 
benadert, en langs het Van Starkenborgkanaal. Het 
Oosterhamrikkanaal vormt de grens tussen de 
Korrewegwijk en de Oosterparkwijk, beide woonwij
ken uit de jaren dertig. De locatie speelt tevens een 
rol voor de verdere ontwikkeling van o.a. de biomedi
sche bedrijvigheid die nauw gerelateerd is aan het 
academische klimaat van de medische (universitaire) 
instellingen in de buurt. Verbetering van het Van 
Starkenborgkanaal voor de scheepvaart heeft boven
dien tot gevolg dat de brug aan de oostzijde van de 
locatie dient te worden verhoogd of wordt vervangen. 
Ingrepen op de locatie dienen niet alleen om de relatie 
tussen de beide aangrenzende woonwijken te her
stellen. De locatie dient tevens de 'voorkant' van die 
wijken te worden, waarbij rekening dient te worden 
gehouden met de eventuele toekomstige infrastruc
turele ingrepen langs het Oosterhamrikkanaal. 
Op de locatie komen verschillende stedelijke structu
ren bijeen: twee bestaande woongebieden, tamelijk 
zware verkeersinfrastructuur en waterwegen met 
zeer verschillende functies. De aanpak van het gebied 
dient als katalysator en als generator voor de directe 
omgeving en uiteindelijk voor de hele stad te 
werken. 

Hoogvliet (Rotterdam) 
Jarenlang bleef het aantal inwoners van Hoogvliet 
gelijk. Dankzij een krachtige campagne, waarin de 
ruimtelijke en groene kwaliteiten van Hoogvliet 
worden benadrukt, groeit het inwonersaantal nu. De 
in Hoogvliet actieve woningbeheerders spelen daarin 
een belangrijke rol. Uiteraard wordt de woningvoor-



raad van voornamelijk sociale huurwoningen aange
pakt, waarbij zowel sloop-nieuwbouw als woning
verbetering plaatsvindt. Daarnaast vindt ook sociaal
economische opwaardering van de deelgemeente 
plaats. In 2001, als Rotterdam culturele hoofdstad van 
Europa is, zal in Hoogvliet een internationale 
woningbouwtentoonstelling plaatsvinden volgens het 
voorbeeld van de IBA's in Duitsland. 
De Europanlocatie maakt deel uit van de wijk 'Nieuw 
Engeland', die jaren geleden in het nieuws kwam 
vanwege de sociale onrust die er heerste. Met een 
grootse herstructurering van de wijk is reeds een 
aanvang gemaakt. 
De planlocatie ligt op de overgang van het woonge
bied en de groene zone langs de A 15 en valt binnen 
het risicogebied van de petrochemische industrie. 
Momenteel staan op de locatie vijf middelhoogbouw
fiats die zullen worden gesloopt. Het groene talud 
aan de noordzijde van de locatie heeft een parkachtig 
karakter en is van ecologisch belang, het vormt tevens 
de geluidswal voor de A 15. Op de locatie moet een 
programma van wonen en werken worden gereali
seerd. Er wordt vooral gedacht aan een combinatie 
van beide functies in woon-werkunits. Het aanbrengen 
van variatie in het woningenbestand en de toevoe
ging van andere functies zal tevens de rest van de 
wijk moeten verlevendigen. De deelgemeente en de 
eigenaar van de woningbouw, Maasoevers, hebben 
gezamenlijk de locatie voor Europan 6 beschikbaar 
gesteld. 

Lelystad 
Deze stad is in feite het meest zuivere en omvangrijk
ste voorbeeld van de stedenbouw uit de jaren zestig 
en kent dus de problemen die daarvan het gevolg 
zijn. Het gemeentelijke beleid is erop gericht de 
werkgelegenheid te bevorderen en de sociale samen
hang te versterken. Dit is onder andere vertaald in 
plannen voor de aanpak van het stadshart, de centra
le zone en het kustgebied. Aanpak van deze gebie
den moet Lelystad als geheel versterken. 
De aanpak van de diverse deelgebieden vraagt om 
verbindende elementen. Het gaat daarbij niet alleen 
om fysieke, maar ook om culturele, maatschappelijke 
en economische verbindingen. Zo is het van belang 
dat het nieuwe stadshart en het opgewaardeerde 
kustgebied met elkaar worden verbonden. Het 
verbindende element tussen deze gebieden wordt nu 
gevormd door de Visarenddreef, een brede vierbaans 
autoweg waarvan uit tevens de aanliggende 'woonei
landen' worden ontsloten. Deze weg is niemands
land, slechts hier en daar visueel onderbroken door 
viaducten van de fietspadenstructuur. 
Verandering van het karakter van de weg, waardoor 
de verbindingsroute een andere betekenis krijgt en 
bijvoorbeeld voor meerdere soorten vervoer, maar 
ook voor verblijf geschikt wordt, zou moeten leiden 
tot de gewenste culturele, maatschappelijke en 
economische verbinding. Architectonische en steden
bouwkundige ingrepen moeten leiden tot een inte
ressant gebied, zowel voor bewoners als voor passan
ten. De grens tussen de woonwijken dient te worden 
geslecht en de verbinding tussen kust en stad dient te 
worden veraangenaamd door de eenduidige bestem
ming van de weg te veranderen in een meerduidige. 
De Europandeelnemers wordt daarom gevraagd een 
visie te geven op de verbinding tussen de kust en het 
centrum. De gemeente wil voor de planlocatie een 
stedenbouwkundige structuur voor de gewenste 
verbinding zien, waarbinnen een ensemble van 
gebouwen met een gemengd programma een plaats 
moet krijgen. 

Europan 6 start voor de deelnemende architecten in 
oktober 2000. In die maand zal in Nederland een 
informatiedag voor deelnemende architecten worden 
georganiseerd waarop de Nederlandse locaties zullen 
worden gepresenteerd door de partijen die ze 
beschikbaar stellen. Ook zullen er lezingen over het 
thema worden gegeven. Een maand later vindt de 
internationale beginmanifestatie plaats in Berlijn, 
waar geïnteresseerde jonge architecten onder andere 
informatie over alle 70 à 80 Europese locaties kunnen 
vinden. Alle Europese gemeenten en particuliere 
opdrachtgevers die voor Europan 6 een locatie 
beschikbaar stellen kunnen daar met elkaar kenni
smaken en van gedachten wisselen over de proble
men die op de diverse locaties spelen. De bekendma
king van de prijswinnaars is gepland op 26 juni 2001. 
De jury mag weer vijf eerste en vijf tweede prijswin
naars aanwijzen. 



Van de Randstad naar de regio? 
Verdichten versus uitwijken 

In mei jongstleden luidde minister Pronk van VROM de noodklok: in de Randstad kan 
maar 40% van de woonbehoefte worden gerealiseerd. In de komende 30 jaar is, 
volgens Pronk, de benodigde 40 duizend hectare om de verwachte bevolkingsgroei 
te kunnen huisvesten niet voorradig en daarom moeten honderdduizenden mensen 
uitwijken naar de regio's Almere en Brabant. Misschien geldt dit scenario als het 
modieuze 'Wilde Wonen' het uitgangspunt is, in het geval van verantwoord gebruik 
van de ruimte is er - volgens TANGRAM Architekten - helemaal geen probleem. 

Overzichtsmaquette Vrachelen, Oosterhout 

Maquette Javaplein, Amsterdam, voorlopig 
ontwerp 
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Keuzes 
TANGRAM Architekten houdt zich bezig met concep
ten die uitgaan van bouwen in hoge dichtheid, 
dubbel en collectief gebruik van de beschikbare 
grond, en flexibiliteit. Er moeten fundamentele 
keuzen worden gemaakt om natuur en stad op een 
waardevolle manier naast elkaar te kunnen laten 
bestaan. Maximale dichtheid op de ene plaats, maakt 
open ruimte elders mogelijk. Deze aanpak resulteert 
in een hogere gebruiksintensiteit - met alle stedelijke 
invullingen die daarbij horen -, en daarmee ook in 
een groter areaal aan mogelijkheden voor duurzaam
heid en flexibiliteit. Dit geldt zowel voor bebouwing 
in hoge als lage dichtheid, mits de stedenbouwkundi
ge uitgangspunten hier nadrukkelijk rekening mee 
houden in de ontwerpfase. 
Op dit moment is een nieuwbouwwijk aan de rand 
van een waardevol natuurgebied in Oosterhout in 
aanbouw die volgens deze principes is opgezet. In 
een omgeving met een dichtheid van 15 woningen 
per hectare verrijst een wijkdeel met een dichtheid 
van circa 40 woningen per hectare. Om de natuur zo 
min mogelijk aan te tasten wordt het geheel op een 
podium gezet en de bebouwing geconcentreerd op 
de randen. Door concentratie van bebouwing en 
plaatselijk dubbel grondgebruik wordt in dit project 
op een bestaand ecologisch eiland het contrast tussen 
bebouwd en onbebouwd maximaal opgevoerd. 
Buiten de bouwranden wordt geen grond uitgegeven 

de huizen staan met de gevels in het natuurgebied. 
Aan de rand van de wijk staat een voorzieningencen
trum dat zowel voor de wijk als de omliggende buur
ten betekenis heeft. 

Indira van 't Klooster en Bart Mispelblom Beyer 

Verdichting in bestaand stedelijk gebied 
In 'dun' verkavelde nieuwbouwwijken - veelal VINEX
locaties - in de Randstad, zoals Westwijk in Amstel
veen, Leidsche Rijn in UtrechWleuten-De Meern en 
Nieuw-Sloten in Amsterdam is de dichtheid gemiddeld 
35 woningen per hectare. De verdichtingsmogelijkhe
den van deze gebieden zijn desondanks minimaal 
omdat in het stedenbouwkundige ontwerp is gekozen 
voor gelijkmatige spreiding van huizen over de totale 
bouwlocatie in plaats van plaatselijk hogere dichthe
den, opdat elders ruimte onbebouwd kan blijven. Het 
gevolg is dat bewoners zelfs bij een dergelijke lage 
dichtheid al het idee hebben dat de wijk 'vol' is. In 
oudere, dichter bebouwde, bijvoorbeeld 19de eeuwse 
wijken in steden, is die ruimte er - paradoxaal genoeg 
- vaak wel, vanwege de grotere flexibiliteit van de 
stedenbouwkundige structuren. 
In de Indische buurt in Amsterdam werkt TANGRAM 
Architekten aan de stedenbouwkundige herinrichting 
van het Javaplein. Het plein, eigenlijk een druk kruis
punt waar zeven straten samenkomen en waar tram, 
bus en auto's overheen rijden, ligt centraal in de wijk. 
Het eerste uitgangspunt van het stedenbouwkundig 
plan is het creëren van omvang; hier alleen mogelijk 
door de sloop van een klein deel van de bestaande 
bebouwing. Na herstructurering en het scheiden van 
verkeer en verblijfsruimten ontstaat een stedelijke 
'huiskamer'. De centrale stedelijke ruimte wint aan 
betekenis als functies met betekenis op tenminste 
wijkniveau, zoals winkels, horeca en cultuur een 
plaats krijgen. Ook op deze locatie schept de open, 
onbebouwde ruimte (het Javaplein) de mogelijkhe
den voor verder verdichting van de woonfuncties. Er 
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komen meer woningen en voorzieningen, terwijl 
tegelijkertijd een echt plein ontstaat, waar zelfs 
grotere manifestaties kunnen plaatsvinden. 

Verdichten in VIN EX-locaties 'nieuwe stijl' 
Verdichten van de woonomgeving heeft een nare 
bijsmaak sinds de troosteloze hoogbouwwijken uit de 
jaren 60 en 70, maar wonen in hoge dichtheid, 
bijvoorbeeld in woontorens of in grondgebonden 
woningen die dicht op elkaar staan, wordt niet per 
definitie als ongewenst ervaren door (toekomstige) 
bewoners. De aard van de potentiële bezwaren 
(gebrek aan privacy en overlast) is in principe niet 
anders dan de problemen die nu worden ervaren in 
nieuwe wijken die in een veel lagere dichtheid 
gebouwd zijn. Bovendien zijn deze technisch op te 
lossen in het ruimtelijk en het bouwtechnisch ontwerp. 
Als gevolg van het dichter op elkaar huisvesten van 
mensen ontstaan juist ook interessante nieuwe kansen. 
Trefwoorden hierbij zijn: integratie van specifieke 
voorzieningen in de woonomgeving en gradaties in 
de overgang van openbare naar privé-ruimte. 
Op IJburg is de gemeente afgestapt van de gebruike
lijke VINEX-dichtheden. Opdrachtgevers, supervisoren 
en 34 coördinerend architecten werken samen aan een 
wijk met een dichtheid van circa 65 woningen per 
hectare. Op dit moment werkt TANGRAM Architekten 
op één van de deelgebieden bovenstaande opvattin
gen verder uit. Binnen een structuur met een beperkt, 
maar duidelijk vastgelegd, aantal spelregels kunnen 
zeer verschillende functies een plaats krijgen. Hierin 
zit een belangrijke stedelijke component. Een goed 
geregisseerde, geleidelijke overgang in heldere 
gradaties van de meest openbare stedelijke ruimte 
naar het privé-gebied, is de sleutel tot het creëren 
van een geslaagde stedelijke omgeving waarin men 
zich niet alleen met de woning, maar ook met de 
buurt kan identificeren. In de semi-openbare over
gangsruimten kan de benodigde extra kwaliteit daar
toe worden geboden. In nieuwe situaties kan bouwen 
in hoge dichtheid aantrekkelijk worden gemaakt 
door voor het beperktere ruimtebeslag per inwoner 
een ruime compensatie te bieden in de vorm van 
tegemoetkoming aan behoeften waaraan in de tradi
tionele woonconcepten niet of moeilijk tegemoet 
gekomen kán worden. Bijvoorbeeld door specifieke 
activiteiten aan het woonprogramma toe te voegen, 
zoals goed geoutilleerde semi-openbare wisselwerk
plekken voor werk op afstand, een kleine crèche, 
gemeenschappelijk te gebruiken keukens, ontmoe-

tingsruimten voor ouderen of alleenstaanden en 
collectieve buitenruimten waar kinderen zonder 
gevaar kunnen spelen. Bij bouwen in hogere dicht
heid is dit mogelijk - eenvoudigweg omdat per woon
eenheid minder van de kostbare grond wordt 
gebruikt. Van het beschikbare woonbudget blijft geld 
over dat voor een belangrijk deel moet worden 
besteed aan deze extra's. 

Openheid als voorwaarde 
Voorlopig hoeven een bouwstop in de Randstad en 
het volbouwen van Almere en Brabant nog niet aan 
de orde te zijn. Verantwoord verdichten van bestaand 
stedelijke gebied en inventievere stedenbouw voor 
nieuwe gebieden, waarbij de verdichtingsmogelijkhe
den voor de toekomst al zijn opgenomen in het ont
werp bieden veel mogelijkheden. Paradoxaal genoeg 
is het om de beschikbare grond beter te kunnen 
benutten van essentieel belang dat de contrasten 
tussen bebouwd en onbebouwd eerder verder worden 
opgevoerd dan worden losgelaten. Juist openheid 
schept de voorwaarde voor verder verdichten. 
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Sfeerbeelden IJburg. Illustraties TANGRAM 
Arch itekten 

Informatie 

TANGRAM Architekten 1990-2000 is een 
eigen uitgave en voor f.79,95 verkrijgbaar 
bij: 
TANGRAM Architekten 
Bart Mispelblom Beyer, Charlotte ten Dijke 
Olympisch Stadion 8 
1076 DE Amsterdam 
tel. 020-6761755 
fax 020-6768737 
e-mail: tangram@tangramarch.demon.nl 
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Ontwerpwedstrijden in Nederland 
Overzicht tweede kwartaal 2000 

Wedstrijden met Kompas 

Zaandam: Een nieuwe toekomst voor het 
Vissershop 
Meervoudige opdracht met Kompas 
Uitslag: 23 juni 2000 
Meervol,ldige opdrachfaan vier ontwerpers met 
als doel het verkrijgen van een ontwerp voor 
nieuwbouw van çie woonwijk Vi$s.ershop in 
Zaandam. Uitschrijver is Woningbouwvere.,îg.ing 
Zaandams Volkshuisvesting. De woonVlfijkis 
gebouwd tussen 1914 en1919 en is hefElers~e 
bakstenen bUlJrtje van Zaandam;ZVHwil op 
deze locatie nie\.lwbouw realiseren waarbij een 
gedeeltelijk behoud van de bestaande w()hjn~ 
gen niet wordt uitgesloten. Het behoudVÇlnde 
cultuurhistorische waarde van de woonWilk, 
gecombineerd met de doelen die ZVHsteJtten 
aanzien van prijs en kwaliteit van hetvy.oning· 
aanbod vormen de kenmerken van deze 
wedstrijd. . 
De beoordelingscommissie is onafhankelijkvÇln 
de deelnemers en gaf op 23 juni een \lrij~l.ijyend 
advies aan het bestuur van deZVH. In navolging 
van de beoordelingscommissie heeft ZVHbèslo
ten het schetsontwerp van Heren 5 Arch.itectM 
te selecteren voor verdere uitwerking. 
Informatie: dhr~ P.H. Toorenburg (proje<:tleider), 
e·mail: piet.vt@zvh.nl en te.!. 075~681173Q. 

Den Haag: In.richting sociëteit Nieuwsp.o()rt 
Open ideeënprijsvraag met Kompas 
Uitslag: 30 mei 2000 
De Vereniging Nieuwspoort heeft een open 
ideeënprijsvraag uitgeschreven voor interieur
architectenjonger dan 40jaar (geborenop()f 
na 1 januari 1960) voor de vernieuwing yan dEI 
sociëteit. De sociëteit bestaat uit een tafé, .een 
restaurant en eenlol.lnge en vOrmt een onder
deel van het gelijknamige Internationaal 
Perscentrum. Op 30 mei heeft de jury haar 
beoordeling bekend g.emaakt en de. winnaar 
aangewezen tijdens een bijeenkomst van de 
leden van de VElreniging Nieuwspo()rt.De jury 
bestond uit Max van Weezei, Wytze.Patijrl,Paul 
Nouwen, Maarten van Severen, Kees Spanjers 
en werd voorgezeten door de voorzitter van de 
Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven.De 
eerste prijs was voor Wim van Hornsveld voor 
het ontwerp onder het motto: Doorzicht. De 
tweede prijs was voor Theo Kupers voor het 
ontwerp onder het motto: Media Lounge. De 
derde prijs was voor Jaap Pulster voor het 
ontwerp onder het motto: In zicht. Een eervolle 
vermelding werd gegeven aan Ira Koers en 
Sandra Derks voor het ontwerp met het motto: 
Nieuw. 
Informatie: Mieketrien Kemps, Architectuur 
lokaal, tel. 020-5304000. 

Stichting Bouw.research Kwaliteit in SBR· 
Referentiedetails 
Open ideeënprijsvraag met Kompas 
Inzendingen binnen: 15 juli 2000 
Uitslag: 4 september 2000 
Stichting Bouwresearch wil met het uitschrijven 
van deze open ideeënprijsvraag aandacht 
vragen voor referentiedetails bij bouwwerken. 
Doel van de wedstrijd is aan te tonen dat refe
rentiedetails die zich lenen voor bewerking en 
die voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 
niet 'saai' en 'fantasieloos' hoeven te zijn .. 
Tevens wil Stichting Bouwresearch op deze 
manier te weten komen wat er in de bouw
praktijk leeft, welke ontwikkelingen er zijn en 
welke ideeën de ontwikkeling van details 
kunnen beïnvloeden.Opde website van 
Stichting Bouwresearch.http://www.sbr.nl. zjln 
enkele voorbeelden van SI;IR-Referentiedetails 
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opgenomen, Op 4 september 2000 wordt door 
een jury de uitslag beken.dgemaakt. 
Informatie: mw. M.B<jardse, Stichting 
Bouwresearch. tel .. 010 .. 2065959, e-mail: 
m.baardse@sbr.nl 

Wedstrijdlim .~onder.Kornpas 

Skarsterlall:Plan Te.rHuivra,Joure 
Ontwjkke/~arlontwerpeflNe~sttijd 
Op de.locati~ .Plan Ter Huivra.ln Jou re, gemeente 
Skar~terlan, .zulleneenappartementencomplex, 
praktiJkvtlla's en dJenstverl.enende bedrijven 
worden ontwikkeld. In deze opdracht zijn de 
finÇlntiêleKaders niet aangegeven. Na een 
schriftelij1<e presentatie door 16. bureaus werden 
6. bureaus door de gemeente geselecteerd voor 
ç1eelnamea;iln· eenmeElI"Voudigeopdracht.5 
bureaus hebben pl;ilnnen .ind.e f?ils~ vaneen 
voorlopig ontwerp ingediend,Op27lliàart 
werden.de plannen van3burei\l'IJsuitgekozen 
om uitgewerkt te word.entot een definitief 
ontwerp, i.nsamenwe~kingmeteènzelfgeko
Zè~ ontwikkelaar. Het z:ijndebure.é!Us: H.ófstrë;l 
Daumauit Gf(:)uw,Onix Architecten uit 
Groningen en Clauser'l Kê!anArchitect~n uit 
Amsterdam' Op 19. april 2000werdd()of.de 
. gemee!)teeeninfQrmatieavondgeo'tganiseerd 
wa;ilrbij de3ges~lecteerdebureaus dEtPlanren 
to~lichten:J:,indjuni. 2000 h~eftidesele~tiecom· 

.. miss.i.eeenoordeet gegeven over tlEadefinitieve 
qntll1ierpel1~rJ.steJtzij eenàcMes op voor het 
èoHegeVan B&W van.de gemeente Skarsterlän. 
D;ilarn~qiene,n ontwikkelaars een aanbieding 
io "o.or de lócatie •. In oktobe:r2000 neemt de 
ge.rneenten~ad van Skarsterlan het bes.luitweJk 
definitiefofitwerpmet bijbehorel'ldeontwikke
Jaar geselecteerd zal worden, .waarna wordt 
gestartmetdeverkoop en rea.ljsati~ Van het 
winnende plan. De 5 geselecteerde voorlopig.e 
ontwerpen~ijn tentoongesteld in het gemeen
tehl.lÎs in Joure. Na de keuze van de selectie
commissie eind juni 2000 wordende definitieve 
ontwerpen in het gemeentehuis tentQongesteld. 
Informatie: dhr. K. van der Sloot, afdeling 
ontwikkeling gemeente Skarsterlän, tel. 0513-
481337 of dhr. E. Kampman, Deloitte & Touche 
ICS Adviseurs, tel. 038-4284646. 

BNA Kring Rijnmond Tijdelijke Expositie 
Paviljoen (TEP) 
Open projectprijsvraag zonder Kompas 
Uitslag: 8 juU 2000 
Open projectprijsvraag met als opgave het 
ontwerpen van een verplaatsbare expositie
ruimte. De prijsvraag is uitgeschreven in het . 
kader van De Dag van de Architectuur 2000 die 
dit jaar als thema heeft: ten minste houdbaar 
tot. De prijsvraag moet een bijdrage leveren 
aan het inzetten, uitdragen en stimuleren van 
nieuwe denkbeelden en ontwikkelingen op het 
gebied van architectuur. 
Op 8 juli werd de uitslag bekend gemaakt. De 
eerst prijs was voor SAAS Architecten (Siebold 
Nijenhuis en Aldo Vos); de gedeelde tweede 
prijs voor Atelier Kempe ThW (André Kempe en 
Oliver ThW) en Studio Pijnenburg (René 
Pijnenburg en Myrka Wisniewsky); de vierde 
prijs ging naar Roland Piffet. Alle ontWerpen 
zuUen gedurende 4 wek!:!n tentoongesteld 
worden in het Nederlands Architectuurinstituut. 
Informatie: BNA Kring Rijnmond, mw. E .. van 
den Berg, Postbus 19606. 1016. EE Amsterdam, 
fax 020-5553Ei99,e-mail:evandenberg@bna.nl, 
dhr.H.Karsen,tel .• 070-3923217 of dhr. J. 
Hoytema tel. 010-241.1468. 

Paul van EykeJ 

Bouwfondsprijs Het aanzien van Nederland 
Open ideeënprijsvraag zonder Kompas 
Uitslag: december 2000 
Openideeënprijsvraag uItgeschreven door het 
NIROV, de NPS, éinemedla, h~t NAJenhet 
Bouwfonds. Met deze openideeël'lprijslfraag 
willen de uitschrijv~r,s de.nadrukleggeh~phet 
stimuleren van geïntegreerd ruimtegebruik. 
Van dedeel.nemers wordt geyraagd.om 
ol'ltw~rperl\1o.orcombinatienan.wonen.rhet 
andere functies,dieaandie;zelfderuirn~eg:eg~~ 
ven kunnen worden. Qe prijsvraag wç:,rdtgeof" 
ganiseerdip tweeronqen. 
In.~eElers:teronpeWerddoor een de.skuf'ldige 
jury.ge$elect.eerd~Pde wijze waarop het 
a$Pec:t WOhel'l is y~rvverktindelJntwerpen.De 
jury best0l'1duitThei;) Baart, Els Bet; lousvari 
B:e.lJs~k()trl~NlxÎRo~lof Hort\.llanus,. Bjarne: 
Milst"lnbroekiMaikeV;;loStiphQut.en Jan 
Terto\:lw. 
Op .~~. juniWElrdenyijfinzenc:fingen .genorni~ 
neerd.lnde tvveederondEl zullen de vijf g~no
min~erdelJhun ontwi:rpverder uitwerken en 
wClrdeYlh.4nontwerpen ~ento()ngesteld in het 
Nederlan9s.~rBhitec1:uuril'.l;~tituut. I.ndecember 
2000~aldevv:lnl')aar ~~k7I)d.worden gemaakt 
ineen t~le\l;isl.e~u.i~encl.in9 .. 
H~tt.Qtal~l;lrjJ~~l)g~l:dbè~ra~{;Jtf: 1 (JO.OOO,-• 
t'eeIYl.arne~to.ndQpe.nV()Ci!r9mVYElrpers die op 
OÇlJ. Jan~ar:j1 ~6~.g~p()renzijn; 
Inform~tiE!:~I~OY~lVla~(jtsI<Çlde23,. ~514 He) 
Den. Haag, 1'I)VV::.A.~~llê.~~rnme .of dhr .. F. Evers, 
tel. 010;;30284$9,e~maU,evers@l')iro.v.nl 

Rijnlénd:.Ontrn~e:tin!llJ~een tClevalliglarid-
schap. .. .. ..... •... ... .• .. . •. 
Openb;iJre iclee(§nprij$Vr;iJ;iJgzoQder Komp;iJs 
Uitslag: ljufi 2000 ..... . ....• 
Het Rijnlands Architect.uur .PJatformAA~orga
niseert ja a r'Hjks een prijsvraag rondom de 
gemeente leiden .. het Rijnland. De .prijsvraag 
van dit jaar is een openbare ideeën prijsvraag 
gericht op acht geselecteerde to~ati!:!s in het 
Rijnland. De locaties hebben met elkaar. 
gemeen dat ze zich tot op heden onttrokken 
hebben aan de aandacht van vormgevers. 
Doelstelling van de prijsvraag is een invElntari~ 
satie van nieuwe ontwerpopvattingen ten 
aanzien van deze acht locaties in het Rijnland. 
Het RAP wil met deze prijsvraag aandacht 
geven aan de discussie over hoe om te gaan 
met dit soort plekken in het Rijnland. 
Deelname stond open voor elkegeïnteresse:erde. 
Informatie: dhr. B. de Jonge, afdeling 
Stedenbouw gemeente leiden, tel. 071-
5165877 enhttp://www.rap.nl 



lÎ~foimá1:i~ 9'1F:l:ëifgesl~(en. ';'red$1;Hj~~bf!f! 
eventYF:lfItF:/"ftpoflsteilîng.F:n. 1$. tF:.vinqenop. 
de. Vt(F:bsit~v~f1.h~tSteYl"ff!l.unt:He.t Steu.CI,··· 
pu.nt/:iorû:leJ;f1;ebr<»ch.t bij~ . 
Architectuur Lqkafll . 
Tussen de Bogen J8 
10·1$:JBAmstF:roam 
tel. 020-5304000 
fax 020~5;;04004 
e-maiÏ: arch.lokaal@wxs,nl 
http://www.arch-Iokaal.nf 
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