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Cultureel architectuurbeleid 
Op 5 oktober Ontwerpen aan Nederland, het actieprogramma architectuurbeleid van 
de Ministeries van VROM, OCenW, V&W en LNV. Ter voorbereiding daarop werden 
vier opdrachtgevers gevraagd hoe zij invulling geven aan het cultureel opdrachtgever
schap. Hoe kijken zij aan tegen architectuur en architectuurbeleid? Kees de Graaf, 
planoloog 

Projectdocumentatie Europan 
Tienduizenden architecten namen in de afgelopen jaren deel aan vijf Europan wed
strijden voor 300 locaties. Europan publiceerde een totaaloverzicht van ideeën en 
ervaringen, die 'een enorme databank van formele en informele kennis kunnen vor
men waarin het grasduinen nooit hoeft op te houden'. Fred Feddes, journalist 

.8. Helmond: centrum in de frontlijn 
De afgelopen jaren is in Helmond gewerkt aan stedelijke vernieuwing en kwamen er 
spraakmakende nieuwbouwwijken tot stand. Nu staat het centrum van de stad op de 
agenda. Er wordt een nieuw verkeersmodel ontwikkeld en zijn er plannen om het 
centrum in sociaal en economisch opzicht aantrekkelijk te maken. Willem van Hal, 
projectleider centrumontwikkeling gemeente Helmond 

10 Plattelandsontwikkeling in Echten 
Op particulier initiatief zijn voor het Drentse Echten, gemeente De Wolden, plannen 
ontwikkeld voor de verkeersveiligheid, en er is een kunst- en natuurroute ontwikkeld. 
In de plannen wordt aandacht gegeven aan cultuurhistorische waarden. Hanke Ipen
burg, gemeente De Wolden 

11 Vergunningvrij bouwen? 
De modernisering van de welstand, die wordt vastgelegd in de te wijzigen Woning
wet, heeft voor de Nederlandse gemeenten belangrijke gevolgen. Ben Verfürden, 
directeur van de Federatie Welstand spreekt zijn zorgen uit over een mogelijk té grote 
verruiming van het vergunningvrij bouwen en de consequenties daarvan. Nog dit 
najaar wordt de besluitvorming over de Woningwet in de Tweede Kamer verwacht. 

12 Beeldkwaliteitplan voor het buitengebied 
Om het karakter van het landelijk gebied in de Drentse Achterhoek te behouden en te 
versterken, hebben de gemeenten Bergh, Doetinchem, Gendringen en Wehl gezamen
lijk welstandsrichtlijnen opgesteld. Ondanks schaalvergroting en het verdwijnen van 
agrarische functies moet het landelijk gebied aantrekkelijk en herkenbaar zijn voor 
wonen, werken en recreëren. Henk Veldhuis, 
Amer Adviseurs BV ruimtelijke ordening 

14 Archiprix 2000 
In augustus werd de uitslag bekend van Archiprix, de prijs voor de beste studenten
plannen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in 
Nederland. Er werden twee eerste prijzen en drie eervolle vermeldingen uitgereikt. 
Henk van der Veen, coördinator stichting Archiprix 

~ 
16 Istanbul 

Peter Dordregter, vm. directeur VNG, bezocht Istanbul na een tussentijd van jaren 
opnieuw. 'AI wat oud en bescheiden van karakter is, valt al snel ten prooi aan de voor
uitgang'. Istanbul is niet de enige grote stad die balancerend op de rand van derde en 
eerste wereld in snel tempo zijn geschiedenis en specifieke atmosfeer verliest. Het 
virus van de vooruitgang manifesteert zich in agressief modernistische verkeersdoor
braken, winkelcentra en kantoorkolossen . 

18 Vrije kavels 
De gemeente Rozendaal bij Arnhem bood bouwers en bewoners de mogelijkheid om 
een woning naar eigen ontwerp te realiseren. De gemeente voerde de regie en stelde 
spelregels op voor 51 vrije kavels in de wijk Kapellenberg. In één totaalplan werden 
een inrichtingsplan van de openbare ruimte, een beeldkwaliteitplan en een architec
tuurleidraad opgenomen. Jeroen van Dijk, stedenbouwkundige bij Kuiper Compagnons 

20 Bruggen als onderdeel van de infrastructuur 
Marja Haring, architect bij het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam 
over gebouwen en infrastructurele projecten zoals bruggen, viaducten, geluids
schermen, kades, metrostations en gemalen. 

22 Flexibel wonen in de polder 
De prijsvraag Amfibisch Wonen leverde 150 inzendingen op. Daaronder waren vele 
innovatieve en originele ontwerpen voor woningbouw in bewoonbare natuurgebie
den die niet ten koste gaan van het landschap, maar zich daar optimaal aan aanpas
sen. De wedstrijd heeft geresulteerd in realistische oplossingen voor woningen in de 
polders van Barendrecht, Gouda en IJssel monde. Tot 28 oktober is er een tentoonstel
ling in Kinderdijk. Hans Venhuizen, Bureau Venhuizen 

23 Ontwerpwedstrijden in Nederland 
Derde kwartaalbericht van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden. 

24 Adressen architectuurcentra 
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Nicolaas Witsenkade 39-45 in Amsterdam na de recente renovatie door Woningbouwvereniging Het Oosten. Foto: Roos Aldershoff 

Op 5 oktober verscheen de derde architectuurnota, het actieprogramma Ontwerpen aan Nederland. Hierin wordt expliciet aandacht 
besteed aan het culturele besef van opdrachtgevers. Opdrachtgevers met culturele ambities zijn immers cruciaal voor het realiseren van 
goede architectuur. Ter voorbereiding op de nieuwe nota werden vier van dergelijke opdrachtgevers gevraagd naar de wijze waarop zij 
invulling geven aan het cultureelopdrachtgeverschap en aan welke maatregelen van het Rijk zij behoefte hebben om architectuur in brede 
zin binnen de eigen organisatie op de agenda te krijgen. Hoe kijken zij aan tegen architectuur en architectuurbeleid? 

Nieuwelaan in Delft. Verbouw voormalig 
universiteitsgebouw tot 30 koop- en 30 
huurwoningen. 
Foto: Ernest Annyas Fotografie 
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Hoe liggen in de nieuwe eeuw de machtsverhoudin
gen in de bouw- en vastgoedwereld en welke gevol
gen heeft dat voor het opdrachtgeverschap van priva
te en publieke partijen? Beantwoording van deze 
vraag lag mede aan de basis van de nota Ontwerpen 
aan Nederland. Pas wanneer duidelijk is wie de beslis
sers zijn over architectuur en stedenbouw kan een 
adequaat architectuurbeleid worden gevoerd. In de 
jaren negentig van de twintigste eeuw lag het pri
maat van het architectuurbeleid sterk bij publieke 
partijen (Rijk en gemeenten), met initiatieven als 5x5, 
Stichting Q en Architectuur Lokaal. In de jaren tien 
van de 21ste eeuw komt het primaat veel meer bij 
private partijen te liggen, getuige bijvoorbeeld de 
befaamde VINEX-motie van Adri Duivesteijn inzake 
eenderde particulier opdrachtgeverschap van het 
totaal aan nieuw te bouwen woningen vanaf 2005. 
Het Rijk zal zich van deze veranderende machtsver
houdingen goed rekenschap moeten geven. 
Met vier van deze private partijen werd een gesprek 
gevoerd: Kees de Boo, directeur van Amvest Vast
goed, Steven Somsen, senior projectontwikkelaar van 
Woningbouwvereniging Het Oosten (Amsterdam), 
René Strijland, zelfstanding projectontwikkelaar en 
Bas Kluts, adjunct-directeur van bouwbedrijf Hillen & 
Roosen. Elk van deze opdrachtgevers heeft een aan
tal projecten op zijn naam staan. 

Eigen organisatie 
Bij alle geïnterviewde opdrachtgevers staat architec
tuur hoog op de agenda. Architectuur wordt daarbij 
breed opgevat: de programma's van nieuwe projecten, 
de architectuur van de gebouwen, de stedenbouw en 
de inrichting van de openbare ruimte. Waarom vindt 
men ontwerpkwaliteit van belang? De Boo: 'De achter
grond voor ons architectuurbeleid is eenvoudig: pro
ducten met een goede architectuur zijn geliefd bij de 
klant en die producten houden langer stand. In de 
praktijk betekent dat goede architecten kiezen en 
daar zelf goede mensen tegenover zetten. Bij Kool
haas moet er een zwaar iemand op en niet een junior.' 
Persoonlijke belangstelling is essentieel, zo geeft 
Somsen aan. 'Fer Felder en Leo Versteijlen zijn hier, 
samen met bestuurder Frank Bijdendijk, als directeuren 

projectontwikkeling de grote gangmaker geweest. 
Begin jaren 90 ontstond het bewustzijn bij Het Oosten 
dat men niet meer aan de leiband van de gemeente 
Amsterdam hoefde te lopen. Het Oosten ging optre
den als een autonome partij. De architectuur maakte 
direct deel uit van dat optreden. We gingen zelf stu
ren. Het project 'De Liefde' met architect Charles 
Vandenhove betekende door haar schaal en niet
modernistische architectuur de breuk met het verle
den. Projecten met onder meer Bruno Albert en Rob 
Krier volgden. Het credo werd architectuur voor de 
mensen. Deze opdrachtgeverscultuur is in de loop van 
de jaren verder gegroeid.' 
Hillen & Roosen werkt de laatste tijd meer met 
gerenommeerde architectenbureaus. Kluts over deze 
ontwikkeling: 'We zoeken naar professionele partners, 
die zowel een goed product leveren als een goed pro
ces kunnen draaien. Af en toe doen we een kleiner 
project met een jonge architect, maar ook dan moeten 
ze al wat bewezen hebben, zoals Heren 5 of Christian 
Rapp. Zo snel mogelijk na het definitief ontwerp wordt 
het werk van de architecten overgedragen aan een 
goed tekenbureau. Architecten krijgen dus altijd een 
beperkte opdracht, maar hebben daar geen moeite 
mee, mits er van tevoren goede afspraken zijn 
gemaakt.' 

Schaalniveaus 
De projecten waar deze opdrachtgevers mee bezig 
zijn, komen steeds vaker op hogere schaalniveaus te 
liggen. Enerzijds ligt dat aan de terugtredende rol 
van gemeenten (kerntakendiscussies, bezuinigingen), 
anderzijds willen deze opdrachtgevers zich met dat 
schaalniveau bemoeien, om zo de regie te houden en 
de overall kwaliteit van het project te kunnen sturen. 
Marktpartijen worden steeds vaker verantwoordelijk 
voor hele gebieden in plaats van voor individuele 
bouwprojecten. Hierdoor ontstaat een nieuwe kennis
behoefte, bijvoorbeeld ten aanzien van stedenbouw
kundige en landschappelijke vraagstukken. 
De Boo over de nieuwe bouwopgave: 'Projecten 
duren langer en worden grootschaliger. Een verkave
ling van de gemeente, waarbinnen Amvest dan 50 
woningen mag ontwikkelen, komt steeds minder 



voor. Dat willen we zelf ook steeds minder. Doe ons 
maar de hele omgeving. Daarom wordt stedenbouw 
steeds belangrijker.' 

Beslissers 
De beslissers bij marktpartijen over 'architectuur' zijn 
in eerste instantie de projectontwikkelaars c.q. project
managers. Veelal kijken hun directies over de schouder 
mee. De Boo licht toe: 'Ons beleid is dat er aan archi
tectuur gewerkt moet worden. Zonder een goede 
argumentatie bij de architecten keuze keuren wij deze 
als directie niet goed.' 
De keuze van ontwerpers (architecten, stedenbouw
kundigen, landschappers) is bij de geïnterviewde 
opdrachtgevers een centraal punt in het pIanvor
mingsproces. Ook het eigen personeelsbeleid is in dit 
kader van groot belang. Somsen over dit aspect: 'Bij 
het aantrekken van nieuwe mensen wordt gelet op 
een gevoel voor architectuur en het in staat zijn om 
met lastige architecten te werken. Veel mensen hier 
hebben een sterke interne drive. Daarnaast hebben 
we ook een naam en worden we door de buitenwe
reld op ons architectuurbeleid aangesproken.' 
Bij Amvest Vastgoed zitten er onder de ontwikkelaars 
technische en niet-technische mensen. De Boo: 'Ieder
een is enthousiast te maken. Als mensen het leuk vin
den, leren ze het vak van opdrachtgever vanzelf. 
Wanneer iemand een keer met een goede architect 
heeft gewerkt, wil hij dat de volgende keer weer. Als 
onze medewerkers iets mooi maken, komen ze dat 
laten zien. Zo ontstaat een vaktrots.' 

Rijksbeleid 
De opdrachtgevers merken weinig tot niets van het 
rijksarchitectuurbeleid in hun dagelijks functioneren 
als opdrachtgever. Ze kennen wel de nota's en de 
instituten die daaruit zijn voortgevloeid. Ook vinden 
ze unaniem dat de aandacht voor architectuur is 
gegroeid. Somsen hierover: 'Iedereen snapt dat je een 
goede architect moet kiezen om aan de bak te 
komen. Het opdrachtgeverschap heeft zich, wat dat 
betreft, verdiept.' 
Strijland associeert het Rijksbeleid vooral met institu
ten als NAi en Stimuleringsfonds voor Architectuur: 
'Erg enthousiast ben ik daar niet over. Het is nog 
steeds geschoeid op de aloude sociaal-democratische 
gedachte: verheffing van de gewone man middels 
verantwoorde architectuur. De vrije, autonoom kiezen
de woonconsument komt slechts zijdelings in beeld. 
Tegelijkertijd moet je constateren dat er een goed 
netwerk is ontstaan en dat de 20 miljoen die het jaar
lijks kost efficiënt wordt besteed. Die 20 miljoen is 
bovendien een schijntje ten opzichte van de jaaromzet 
van de bouw.' 
Wel gaat het de laatste tijd in het architectuurwereld
je uitsluitend over de beeldkwaliteit en het exterieur 
van nieuwe projecten. In het nieuwe beleid moeten 
andere aspecten (programma, stedenbouw, openbare 
ruimte, regelgeving) veel meer centraal staan. Somsen: 
'Op het vlak van de meer fundamentele, programma
tische vragen is nog veel te winnen. Op de VINEX
locaties zouden bijvoorbeeld wonen en werken veel 
meer gemengd moeten worden. Bovendien is de 

architectuur daar alleen maar een leuk buitenkant je. 
Dat zijn gemiste kansen.' 
Strijland over stedenbouw: 'Er is de afgelopen jaren 
geen woonwijk gemaakt waarvan je kunt zeggen: 
doe mij daar twintig hectare van. Er worden geen 
ensembles gemaakt, alleen mooie gevels. In Amerika 
zijn ze veel verder. De verkavelingen zitten daar, door 
een goede afstemming van landscaping en architec
tuur, veel beter in elkaar. Rij maar eens door Almeer
derhout (nieuwe villawijk in Almere, red.). Dan denk 
ik: een goedbedoelde poging om suburbia te bouwen 
met grote kavels en vrijstaande villa's, maar armoedig 
door zijn uitwerking. De eerste de beste sub-division 
in de Stat es ziet er beter uit. Het Agneta-park in 
Delft, het Snouck van Loosenpark uit Enkhuizen en 
recenter de Hufeisensiedlung van Bruno Ta ut in Berlijn, 
zijn ensembles die direct herkenbaar zijn. Vergelijk 
dat eens met Almeerderhout. Enkele van de weinige 
eigentijdse voorbeelden zijn de wijk Dierdonk in Hel
mond en De Resident en de Vaillantlaan in Den Haag.' 

Eigen club 
Voor de geïnterviewden zelf kan het rijksarchitec
tuurbeleid weinig betekenen. Men weet naar eigen 
zeggen al vrij veel en het vak van opdrachtgever kan 
alleen in de praktijk geleerd worden. De collega's in 
de middenmoot kunnen echter nog wel een steuntje 
in de rug gebruiken. De Boo: 'Er is een zwaarder 
opdrachtgeversbeleid nodig. Nu is het nog vrij makke
lijk om productie weg te zetten. Dat is straks een stuk 
anders, wanneer klanten kunnen kiezen uit voldoen
de aanbod. Er is meer aandacht nodig voor alle 
opdrachtgevers en dan met name de midden laag.' 
Mooie boekjes hebben in dat kader volgens De Boo 
weinig zin: 'Voor de midden laag kun je je afvragen of 
al die mooie architectuurboekjes wel helpen. Deze 
worden toch vooral weer in de incrowd verspreid. Die 
mensen zijn echter al overtuigd.' 
De meeste waarde wordt gehecht aan goede cursussen 
(ook voor nieuwe medewerkers in de eigen organisa
tie), die worden doorspekt met voorbeelden en 
excursies. Kluts: 'Ik ga vaak met mensen door het 
Oostelijk Havengebied lopen. Dan krijgen ze oog 
voor stedenbouw en architectuur. De open huizen die 
architecten en opdrachtgevers organiseren zijn ook 
prima. De Dag van de Architectuur zou wat mij 
betreft maandelijks gehouden mogen worden. Waar
om niet elke laatste vrijdag van de maand? Andere 
beroepsgroepen doen dat ook.' 
Daarnaast moet het Rijk doorgaan om het kwaliteits
beleid van gemeenten te bevorderen, omdat deze de 
directe gesprekspartner vormen van de marktpartijen. 
Somsen: 'Als een gemeente iets wil, kunnen markt
partijen daar niet om heen. In Amsterdam is het hele 
milieu ervan doortrokken. Je moet er met visie tegen 
aangaan. De gemeente moet het zeker niet overlaten 
aan de vrije markt.' Kluts komt nog veel gemeenten 
tegen waar het architectuurbeleid in de kleinste kin
derschoenen staat. 'Ik zeg dan: ik breng de architec
tuur wel mee. Dan gaan we bijvoorbeeld een dag in 
de bus zitten om projecten te kijken. Zo maken we 
mensen enthousiast.' 

Winkelcentrum St. Jorisplein in Amersfoort 
(Amvest Vastgoed). Foto: Foto OG, 
Boudewijn Stap 

Burgemeester de Monchyplein in Den Haag 
(Hillen & Roosen). Foto: Luuk Kramer 

Informatie 

De architectuurnota Ontwerpen aan Neder
land, architectuurbeleid 2001-2004, (ISBN 
90-12-08-98-24) is verkrijgbaar bij SOU Uit
gevers, Den Haag, tel. 070-3789783. 

Bureau Rijksbouwmeester 
Saskia de Geus 
tel. 070-3391115 
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Berichten uit Europanland Fred Feddes 

Overzicht van (bijna) gerealiseerde projecten 

Europan 2/3/4. From ideas to implementation 1993 - 1999, 38 urban and architectural 
projects is de titel van een in het najaar van 1999 verschenen uitgave van Europan 
Internationaal, waarin de Europan-projecten in verschillende fasen van ontwerp en 
realisering themagewijs zijn gedocumenteerd. De projecten worden toegelicht door 
de ontwerpers in korte vraaggesprekken met de hoofdredacteur, Didier Rebois. Er zijn 
11 ontwerpen en realisaties uit Nederland in de publicatie opgenomen, naast projecten 
uit Spanje, Italië, Frankrijk, Zwitserland, Finland, Bulgarije en Oostenrijk. Een reactie 
van Fred Feddes, journalist. 
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Dynamise a large estate, woonblok met 
dubbel maaiveld, Amsterdam Osdorp. Ont
werp Arons en Gellauf architecten voor 
Europan 4 
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Europan is een gelukkige ontmoeting van architecten, 
locaties en thema's. Het is een ontmoeting in het 
groot. Het aantal architecten dat in de vijf afleveringen 
tot nu toe meedeed, loopt 'Europawijd' in de tien
duizenden. Ze richtten hun denk- en verbeeldings
kracht op ruim 300 locaties in bijna evenveel grote en 
middelgrote steden in zo'n twintig landen, en er 
moeten dus ook duizenden lokale politici, ambtenaren 
en stadsverslaggevers zijn met een Europan-fase in 
hun leven. De grote thema's die de prijsvragen bege
leiden, zijn doorgespit door talloze essayisten en 
overige voor- en na beschouwers in een plank vol 
nationale en internationale catalogi en andere publi
caties, en laten we niet de honderden juryleden met 
hun duizenden uren keuringswerk vergeten. 
Uit deze ménage à trois is een droomreservoir geboren 
van ideeën, beelden, ontmoetingen, ambities en 
desillusies, twistgesprekken, stoere verhalen, anekdo
tes, vergeelde panelen en gebroken harten. Overal in 
Europa moeten sporen van Europan te vinden zijn. 
Alles bij elkaar zouden ze een enorme databank van 
formele en informele kennis kunnen vormen waar-
in het grasduinen nooit hoeft op te houden. Je zou er 
bijvoorbeeld alle woningplattegronden kunnen na
pluizen en er juweeltjes tussen vinden die per ongeluk 
over het hoofd zijn gezien. Je zou er hoogst leerzame 
case studies kunnen vinden van lokaal bestuur, ideeën 
vorming over de stad, transnationale hybridisatie of 
loopbaanontwikkeling voor jonge ontwerpers. Je zou 
tot in detail de mechanismen van succes en misluk
king kunnen doorgronden. 
Die databank is een fictie. Per land is er een redelijk 
overzicht van de Europan-resultaten, en in Nederland 
wordt de toegankelijkheid ervan dankzij een ver
nieuwde site per oktober 2000 verbeterd. Maar 
Europan heeft tot dusver nog betrekkelijk weinig 
gedaan om de volle rijkdom van wat ze teweegbrengt 
in kaart te brengen en voor nadere studie te openen, 
zeker op internationaal niveau. Pas sinds het Forum 
van resultaten in 1999 komt daar wat verandering in. 

Een uitzondering vormen de concrete ontwerp- en 
bouwopdrachten die uit de prijsvragen voortvloeien. 
Bij elke Europan-aflevering worden per land de vor
deringen van voorgaande winnaars belicht. In Neder
land zien die er doorgaans goed uit. Over het buiten
land horen we minder rooskleurige verhalen. Maar 
een breed, internationaal overzicht met analyse ont
brak tot dusver. Daarom is het boek Europan 2/3/4. 
From ideas to implementation 1993-1999, 38 urban 
and architectural projects een bijzonder goed idee. 
Ook al is dat goede idee wel heel slordig uitgewerkt. 
De slordigheid begint al bij een telfout in de titel en 
de inleiding, want het boek bevat 39 projecten. On
duidelijk is waarom Europan 1 buiten beschouwing 
blijft. De selectie van de 39 wordt niet verantwoord. 
Elementaire gegevens ontbreken of ze zijn wegge
stopt, zoals de constatering op pagina 47 dat 40 
procent van de prijswinnaars daadwerkelijk mag 
bouwen. Voorts is de projectdocumentatie erg 
gebruiksonvriendelijk. De toelichtende interviewtjes 

met de architecten zijn wel héél kort en bijschriften 
bij de illustraties ontbreken. Dat is des te onhandiger 
naarmate het proces 'van ideeën naar implementatie' 
dat ze zouden moeten verduidelijken ingewikkel-
der en boeiender is geweest. 
Toch is From ideas ... de moeite waard. Bij alle gebre
ken biedt het een panorama dat er eerder niet was 
en een bescheiden begin van reflectie op de bijdrage 
van Europan aan de architectonische cultuur. Daarbij 
helpt het dat samensteller Didier Rebois de projecten 
ordende aan de hand van pragmatische, dienende 
thema's. Zoals: wat gebeurt er als prijswinnaars mogen 
bouwen op een andere locatie dan die van de prijs
vraag, of: hoe is het om in het buitenland te werken. 
Interessant is het boek alleen al door de kracht van de 
projecten zelf, en door de verhalen van de ontwer
pers die ook in hun miniatuurvorm nog ruiken naar 
epische verwikkelingen vol hoop en vrees. 
Het boek maakt duidelijk dat Nederland inderdaad 
een goed land is voor Europan-deelnemers die willen 
bouwen. Elf van de 39 projecten komen uit ons land, 
en dat is meer dan uit Frankrijk (10), Spanje (8) of 
enig ander land. Onze gemeentebestuurders 'voelen 
zich zeer verantwoordelijk jegens de Europan-prijs
winnaars', stelt Rebois vast. Glansrollen zijn weggelegd 
voor Zaanstad en Groningen. Een kanttekening hier
bij is dat Nederland juist niet vertegenwoordigd is in 
de meest innovatieve categorie van het boek, Studies 
to initia te commissions. De Nederlandse praktijk biedt 
kennelijk, vergeleken met andere landen, een grote 
bouwzekerheid met als keerzijde een smalle marge 
voor procedureel avontuur en verrassing. 

From ideas ... vertelt voor het meest concrete deel van 
de Europan-oogst hoe het verder ging met de ont
moeting tussen architecten, locaties en thema's. Dat 
gebeurt vanuit het perspectief van de architecten: zij 
worden geïnterviewd, hun lotgevallen worden 
gevolgd, zo nodig van de ene locatie naar de andere. 
Dat maakt nieuwsgierig naar dezelfde verhalen, maar 
dan verteld vanuit de twee andere invalshoeken. 
Vooral de locatie als invalshoek kan leerzaam zijn, 
oftewel de geschiedenis van de opdracht, de opdracht
gever, de politieke processen ter plaatse en de confron
tatie tussen lokale en internationale culturele vormen. 
En niet alleen de successen maar ook de 60 procent 
waarin mooie plannen zijn doodgebloed, verdient 
nuchtere analyse. 
From ideas ... laat er af en toe iets van zien: van de 
gloriërende, vasthoudende of weggestuurde stadsbe
stuurders, van de worstelingen tussen grensverleggen
de ambities en gangbare regels of financieringssyste
men die hun grenzen niet zo maar mee verleggen. De 
details verschillen van land tot land, maar het patroon 
van te overwinnen hindernissen is voor lokale politici 
overal in Europanland herkenbaar. Dat biedt stof voor 
een prachtig boek, een geschiedschrijving, leerboek, 
handleiding en schelmenroman in één, puttend uit de 
rijke maar nog onoverzichtelijke Europan-databank. 
Wie schrijft deze geheide wethoudersbestseller? 



.. 

Staples and stitches, woonblokken tussen private en publieke 
ruimtes, Nantes, Frankrijk. Ontwerp DLW voor Europan 4 

Informatie 

Europan 213/4. From ideas to implementa
tion 1993-1999,38 urban and architectur
al projects (samenstelling Didier Rebois) is e 
en uitgave van Europan Internationaal in sa 
menwerking met Untimely Books, Athens, 
Greece, 1999. ISBN 960-7424-23-9, prijs 
f. 34,50. 
De publicatie is verkrijgbaar in een Engelse 
en een Franse editie bij de boekhandel van 
NAi Uitgevers 
Museumpark 25 
Rotterdam 
tel. 010-4401203 
e-mail: booksellers@nai.nl 

Vanaf 7 oktober 2000 is de uitbreiding van 
de website van Europan Nederland te zien: 
http://www.archined.nl/europan-nl 

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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't Cour (Stationskwartier) 

Zuid-Willemsvaart 
Foto's: Gemeente Helmond, BVR Rotterdam 
en Studio Fenster Rotterdam 
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De grote dynamiek en opmerkelijke kwaliteitsimpuis 
die Helmond in de afgelopen 20 jaar heeft laten zien 
op het vlak van economische herstructurering en 
woonklimaat is echter voor een belangrijk deel voor
bijgegaan aan het stadscentrum. Ondanks het feit dat 
ook in het centrum een aantal kwaliteitsprojecten is 
ontwikkeld (het ambitieuze Boscotondo-project van 
Natalini nadert zijn afronding) blijft het centrum 
kampen met een aantal structurele problemen. In de 
detailhandel is bijvoorbeeld sprake van een stagne
rende situatie. De positie ten opzichte van Eindhoven, 
maar ook de omliggende dorpen, neemt af en daar
mee staat ook de centrumpositie van Helmond in de 
Peelregio onder druk. 

Grote stedenbeleid 
In het kader van het grote stedenbeleid heeft 
Helmond net als alle collega-steden een stadsvisie 
voor 2010 opgesteld. De herstructurering van het 
centrum neemt daarin een zeer belangrijke plaats in. 
Ook bij de verdere uitwerking van de Stadsvisie in het 
Meerjarenontwikkelingsplan (MOP), waarin de 
afspraken met de rijksoverheid zijn verankerd, is de 
centrumontwikkeling als speerpunt van beleid voor 
de komende 10 jaar vastgelegd. Omdat van meet af 
aan duidelijk was dat de herstructurering van het 
centrum een integrale aanpak vereist, is een goede 
aansturing van het proces essentieel. Een aanpak die 
niet alleen de overheid aangaat, maar waar ook alle 
belanghebbenden (bewoners, ondernemers) en niet 
te vergeten marktpartijen, van begin af aan bij 
worden betrokken. De combinatie van inhoud en 
proces was dan ook het uitgangspunt voor de 
gemeente Helmond om het adviesbureau BVR in de 
arm te nemen om deze complexe taakstelling tot 
resultaten te brengen. Het veroveren van een breed 
draagvlak via een uitgebreid communicatieproces is 
daarbij een arbeidsintensief en tijdrovend, maar ook 
cruciaal aspect in het proces. 

Fragmentatie en samenhang 
De werkzaamheden voor de Integrale Structuurvisie 
Centrum zijn inmiddels een half jaar op weg en volgen 
een gebruikelijke fasering. De eerste fase die in april 
is afgerond omvat dan ook een uitgebreide analyse 
van de problematiek en de onderliggende factoren. 
In samenwerking met het Architectuurcafé Helmond 
is op 26 april j.1. een bijeenkomst georganiseerd 
waarin de aanpak van BVR en de resultaten van deze 
eerste fase voor een breed publiek zijn gepresenteerd. 

Willem van Hal 

Enkele belangrijke bevindingen (zonder volledig te 
willen zijn) zijn: 
- Door de sterk gefragmenteerde opbouw van de stad 

met vrij zelfstandige wijken die veelal een geheel 
eigen identiteit en verzorgingsstructuur hebben, 
schiet het centrum van de stad als bindende factor 
tekort. 

- De omvang en de kwaliteit van de detailhandel in 
het centrum is gering vergeleken met steden van 
gelijke omvang, terwijl er op het niveau van de 
totale stad wel voldoende volume is. 

- In het centrum ontbreekt het aan voldoende leven
digheid en gezelligheid waardoor de gemiddelde 
verblijfsduur van de bezoeker veel te kort is. 

- Het centrum van Helmond is gefragmenteerd en 
valt uiteen in kleine deelgebiedjes die geen samen
hang vertonen. Er is geen duidelijk circuit, zowel 
ruimtelijk als functioneel gezien. 

- Het huidige verkeerssysteem is niet toegesneden op 
de groei van Helmond en op een goede toegankelijk
heid van het centrum. De vierendeling van het 
centrum door de noord-zuid lopende Zuid-Willems
vaart en de oost-west lopende centrale verkeersas 
de Traverse vormt een sterke barrière voor een 
evenwichtige en samenhangende ontwikkeling. 

- De enorme ruimte in en rond het centrum die op 
korte en langere termijn vrijkomt biedt veel moge
lijkheden maar vormt tegelijkertijd een bedreiging 
als (nieuwe) functies niet op elkaar afgestemd 
worden en er geen onderlinge synergie ontstaat. 

Op basis van deze bevindingen en in nauwe samen
spraak met de gemeenteraad is onlangs de opgave 
voor de tweede fase geformuleerd waarin vooral het 
aangeven van oplossingsrichtingen en de ontwikke
ling van functionele programma's voorop staat. 
Daartoe wordt in deze maanden heel intensief 
gewerkt aan de invulling van een viertal thema's. 

Detailhandel, cultuur, vermaak en horeca 
No business without showbusiness. Met deze spreuk 
in gedachten wordt een zoektocht verricht naar 
mogelijke publieksaantrekkende activiteiten en 
programma's waardoor het centrum aantrekkelijk en 
levendig wordt, zowel overdag als 's avonds en voor 
alle leeftijden en leefstijlen. 
De opvatting leeft dat de detailhandel in het centrum 
pas gaat groeien wanneer er publiek in het centrum 
komt en mensen komen pas als er wat te beleven 
valt. Kortom, er moet een reden zijn om naar het 
centrum toe te gaan en dit moet meer zijn dan 



winkels die ook in iedere andere stad te vinden zijn. 
Met name op het culturele vlak en aansluitend op de 
identiteit van Helmond zal dit programma nader 
vorm moeten krijgen. 

Kantoren, zakelijk toerisme en stedelijk wonen 
Helmond is geen kantorenstad. Voor de vestiging van 
nieuwe kantoren in het centrum zijn er niettemin 
mogelijkheden mits er een bijzonder, op maat gesne
den product wordt aangeboden. Daarbij wordt 
gedacht aan kantoorvilla's met een eigen identiteit 
en daarnaast bedrijfsverzamelgebouwen. Wat betreft 
het wonen wordt uitgegaan van een veel grotere 
differentiatie dan voorheen, waarbij vooral het 
accent lag op ouderenhuisvesting. Dus ook woningen 
voor jongeren en huishoudens (ook met kinderen!) 
die speciaal in een stedelijk milieu willen wonen. 
Verder is er behoefte aan uitbreiding van hotels, 
congresfaciliteiten, zalen voor feesten en partijen, 
zowel groot- als kleinschalig. 

Sociale planvorming 
Bij sociale planvorming wordt vaak gedacht aan het 
oplossen van problemen. In het project Helmond 
Centrum wordt juist ingegaan op de kansen en moge
lijkheden van de sociale thema's. Er wordt voortge
borduurd op bestaande en spraakmakende projecten 
om anders om te gaan met arbeidsbemiddeling. Zo 
kan er bijvoorbeeld een plek gemaakt worden waar 
zowel arbeidsbemiddeling plaatsvindt, gecombineerd 
met scholing, startend ondernemerschap en dienst
verlening. Er zijn inspirerende ideeën op het gebied 
van levensloopbestendig wonen, sport, gezondheid 
en samenwerkingsverbanden tussen ouderen met 
ervaring en jongeren die net komen kijken. 

Verkeer en vervoer, stedenbouw en openbare ruimte 
en landschap 
De eerste resultaten van het vernieuwde verkeersmo
del dat in het kader van de gelijktijdig gestarte studie 
hoofdwegenstructuur wordt uitgevoerd, laat zien dat 
op dit moment de verkeersproblemen zich vooral 
afspelen in de regio rond Helmond, maar dat in 2010 
ook Helmond zelf zware problemen zal krijgen. Voor 
het centrum is van belang dat het goed bereikbaar en 
toegankelijk is, zowel voor de auto, het openbaar 
vervoer, als de fiets en te voet. Naast bereikbaarheid 
speelt ook het parkeren een belangrijke rol. Prioriteit 
wordt gegeven aan een goede stedenbouwkundige 
en verkeerskundige oplossing voor de twee dominan-

te en ongelijkvloers kruisende verkeersaders door de 
stad: de oost-west lopende stadsautoweg de Traverse 
en de noord-zuid lopende Zuid-Willemsvaart. Het 
scheepvaartverkeer wordt sinds enkele jaren oostelijk 
om de stad geleid. Om dit allemaal goed in te passen 
is nog een hele opgave. 

Discussiemodellen 
Om de inpassing van deze vier thema's in een heldere 
strategie onder te brengen, zijn door BVR vier discus
siemodellen opgesteld die de bandbreedte, op zowel 
programmatisch niveau (bescheiden versus hoog 
ambitieniveau) als op ruimtelijke niveau (terughou
dend of juist sterk structureel ingrijpen), in beeld 
brengen. De vier discussiemodellen hebben een zo 
prikkelend mogelijk 'logo' cq. titel meegekregen om 
het debat over het te formuleren ambitieniveau te 
voeden. Onder de logo's 'ontmoetingsstad', 'doelstad 
aan kanaal', 'woon-, winkel- en cultuurstad' en 
'vermaakstad' zijn deze verschillenden ambitieniveaus 
zo beelden mogelijk uitgewerkt. De discussie over de 
uiteindelijk te kiezen oplossingsrichting en de te 
volgen strategie moet immers scherp gevoerd worden 
om een zo groot mogelijk draagvlak onder het te 
bereiken resultaat te krijgen. In deze discussieronde 
zijn ook de marktpartijen uitgenodigd hun visie over 
de strategie en de haalbaarheid ervan uit te spreken. 
Het te bereiken resultaat omvat immers meer dan 
een plan. De realisering van een volwaardig en leven
dig stadscentrum is het echte doel van Helmond. 

Complexe opgave 
De herstructurering van het centrum van Helmond is 
een omvangrijke en complexe opgave en vraagt om 
een integrale aanpak die vele jaren zal vergen. De 
(economische) omstandigheden zijn uitstekend, de 
wil en de deskundigheid zijn volop aanwezig en de 
inspiratie wordt in het proces dat samen met BVR is 
opgezet, ten volle aangeboord. 
Het plan van aanpak voor het centrum bevindt zich 
op een belangrijk kruispunt: aan de hand van heldere 
routebeschrijvingen (oplossingsrichtingen) zal een 
definitieve keuze gemaakt moeten worden voor de 
te volgen strategische koers. Een keuze die essentieel 
is om straks met concrete plannen en projecten aan 
de slag te kunnen gaan. In dit najaar worden de 
mogelijke oplossingsrichtingen opnieuw in een inten
sief communicatietraject met alle betrokkenen 
besproken en zal de definitieve koers worden uitge
zet. Spannende tijden dus! 

Informatie 

Willem van Hal 
Projectleider centrumontwikkeling 
Gemeente Helmond 
Dienst Stadsontwikkeling 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
tel. 0492-587626 
fax 0492-587620 
e-mail: stadsontwikkeling@helmond.nl 
http://www.helmond.nl/actueel/ 
helmondcentrum.htm 

Frank Witbraad (projectleider) 
Hilde Blank (projectleider) 
BVR Adviseurs stedelijke ontwikkeling, land
schap en infrastructuur 
Vierhaven 7 
3016 CJ Rotterdam 
tel. 010-2251410 
fax 010-2251614 
e-mail: info@bvr-adviseurs.nl 
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Echten, een kei van een dorp 
Plattelandsontwikkeling 

Echten is een klein, typisch oud-Drents plattelandsdorp in Zuidwest-Drenthe van 
meer dan 800 jaar oud. Het ligt sinds de herindeling in 1998 in de nieuwe plattelands
gemeente De Wolden. In de omgeving is veel historische grond terug te vinden zoals 
een middeleeuwse hopakker. Direct in het oog springen 'Huize Echten' en enkele 
monumentale boerderijen. 'Huize Echten' is een oude Drentse Havezate en is in 
eigendom van Stichting Visio, een woon- en werkgemeenschap voor meervoudig 
visueel- en verstandelijk gehandicapten. 

Informatie 

De Kunst- en Natuurroute (prijs f. 7,50) en 
de promotiefolder Echten, een kei van een 
dorp (gratis) zijn onder andere verkrijgbaar 
via de Vereniging voor Dorpsbelangen in 
Echten. 

Vereniging voor Dorpsbelangen Echten 
Mw. A. Smit (secretariaat) 
Schoolakkers 15 
7932 PM Echten 
tel. 0528-251342 
Mw. J. Knol (voorzitter) 
tel. 0528-251348 

Gemeente De Wolden 
Postbus 71 
7963 ZH Ruinen 
tel. 0528-378200 
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Plaggenhut 

Vijf vrouwen uit Echten 
In 1994 vonden vijf vrouwen uit Echten dat de leef
baarheid in het dorp achteruit liep. Met veel enthou
siasme hebben ze de Vereniging voor Dorpsbelangen 
opgericht. 95% van de bevolking is er lid van gewor
den. Vervolgens heeft de Vereniging in het dorp een 
enquête gehouden waarin gevraagd werd naar 
wensen en suggesties om het dorp leefbaarder te 
maken. Aan de hand van deze wensen lijst is in 
samenwerking met de voormalige gemeente Ruinen 
beleid uitgezet en een stappenplan gemaakt. 
Als eerste is er een plan ontwikkeld om de bebouwde 
kom van Echten op te knappen. Uit de enquête bleek 
namelijk dat verhoging van de verkeersveiligheid en 
het opknappen van het monumentale gedeelte van 
Echten prioriteit hadden. Drie bureaus hebben een 
rehabilitatieplan opgesteld en gepresenteerd aan de 
bevolking. Uiteindelijk is gekozen voor een combinatie 
van gedeeltes van alle 3 de plannen. Zo is er een 
wandelroute aangelegd door het oude gedeelte van 
het dorp. De erven van enkele monumentale 
Saksische boerderijen zijn op traditionele manier 
opgeknapt, zodat de cultuurhistorische waarde en 
het beschermd dorpsgezicht nog beter tot hun recht 
komen. Ook is de afwatering verbeterd. Enkele laag
gelegen natte plekken zijn uitgegraven en opge
schoond en dienen nu als padden poel en veedrink
plaats. En ter verhoging van de verkeersveiligheid zijn 
suggestiestroken voor fietsers aangebracht. 

Bottum-up methode 
Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
heeft in 1996 aan STAMM (dat STAat voor Mens en 
Maatschappij) de opdracht verstrekt om in het kader 
van het Europese leaderprogramma een project te 
ontwikkelen voor Zuidwest Drenthe. In 1997 heeft 
STAMM de Vereniging voor Dorpsbelangen benaderd 
om mee te denken over plattelandsontwikkeling in 
Echten. Dorpsbelangen heeft verschillende potentiële 
deelnemers benaderd en gepolst. Veel enthousiaste 
ideeën zijn geboren. Vervolgens heeft een projectteam 
een stappenplan opgesteld volgens de 'bottum-up' 
methode. Deze methode houdt in dat inwoners een 
centrale rol spelen. De ideeën en projectvoorstellen 
zijn dan ook aangedragen door de bevolking. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot een totaalplan voor de 
toeristische en recreatieve ontwikkeling van Echten. 
Verschillende projecten zijn inmiddels opgepakt. Zo 
kan er gekampeerd worden bij de boer en is de 
promotiefolder Echten, een kei van een dorp gemaakt. 
Ook is er een kunst- en natuurroute ontwikkeld. De 
reden hiervoor is dat veel recreanten die in de omge
ving fietsen of wandelen niet weten wat de historische 
waarde van de omgeving is. Daarnaast wonen en 
werken in het dorp twee kunstenaars en wordt in 

Hanke Ipenburg 

Duiventil bij Huize Echten. Foto's: Gerrie Prent 

Huize Echten veel gedaan op het gebied van kunstnij
verheid. Kortom, in Echten is veel te beleven op het 
gebied van kunst en natuur. De route, de natuur en 
de kunstobjecten zijn beschreven in een brochure die 
wordt verkocht op toeristische en recreatieve punten. 

't Huus met de Belle 
In 1998 kwam er een boerderij leeg te staan. Een 
enthousiaste groep inwoners kwam op het idee om 
vanuit deze boerderij recreanten te informeren over 
de mogelijkheden en bezienswaardigheden in het 
dorp. Vervolgens zijn alle ideeën gebundeld in een 
project. Het project bestaat uit verschillende onderde
len. Op het erf van de oude Saksische boerderij 
genaamd 't Huus met de Belle staan een schaapskooi, 
een hooi- en een varkensschuur. De varkensschuur 
wordt omgebouwd tot appartementen voor bed & 
breakfast. In de schaapskooi is een informatiecentrum 
en een 'plattelandswinkel' en in de hooischuur is een 
expositieruimte. Bij de boerderij wordt ook nog een 
brink aangelegd. Vrijwilligers en een vaste medewer
ker, daar werkzaam vanuit een instroombaan, 
houden de boel draaiende. Het project heeft subsidie 
gekregen uit het Europese leadergeld, van het ISP 
(Integraal Structuurplan Noorden des lands) en van 
gemeente De Wolden. Het project is in zomer 2000 
van start gegaan en heeft verschillende effecten, 
zoals meer dagrecreatieve mogelijkheden en over
nachtingen, toename van het aantal dagjesmensen, 
meer bestedingen in toeristische, recreatieve en 
horecabedrijven, vergroting sociale samenhang en 
samenwerking tussen bedrijven, toenemende 
verkoop van producten uit Echten en behoud en 
versterking van cultureel erfgoed in Echten. 

Toekomst 
Voor jongeren zijn er heel weinig mogelijkheden om 
in Echten te blijven wonen. In het Provinciaal Ontwik
kelings Programma POP staat namelijk dat er in Echten 
de komende jaren zeer weinig woningen gebouwd 
mogen worden. Noodgedwongen moeten jongeren 
vertrekken naar omliggende dorpen en steden. Als zij 
wegtrekken is dat een bedreiging voor het voortbe
staan van de peuter- en basisschool. De jongeren 
hebben ideeën om hun huisvestingsprobleem op te 
lossen. Ze willen onder andere in leegkomende boer
derijen appartementen gaan realiseren. Ook is ver
grijzing in Echten geen onbekend verschijnsel. Vutters 
uit het hele land komen in Echten 'Drentenieren'. 
Maar door alle inspanningen van de inwoners blijft 
Echten leefbaar. Want iedereen in Echten is het er 
over eens: we moeten er met z'n allen voor zorgen 
dat Echten, Echten, blijft, kleinschalig, leefbaar en 
economisch sterk. 



Voorstel vergunningvrij bouwen van Staatssecretaris 
Remkes is een bedreiging voor de kwaliteit van de 
openbare ruimte Ben Verfürden 

De plannen van Staatssecretaris Remkes voor het 
verruimen van het vergunningvrije bouwen vormen 
een grote bedreiging voor de ruimtelijke kwaliteit 
van dorp, stad en landschap. Door uit- en aanbou
wen, bijgebouwen (zoals garages, bergingen, atelier
ruimte), dakkapellen en gevelwijzigingen ook aan de 
voorzijde van gebouwen geheel vergunningvrij te 
maken, wordt het beleid van veel gemeenten, om de 
ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving te verbete
ren en te handhaven, gefrustreerd. Doordat plannen 
voor deze bouwwerken in het geheel niet meer 
getoetst zullen worden aan het bestemmingsplan, 
aan het Bouwbesluit en aan redelijk eisen van 
welstand, zullen gemeenten op geen enkele wijze 
meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van 
de plannen op zichzelf en in relatie tot de omgeving. 
De samenhang in bouwvolumes, vormgeving, materi
aal- en kleurgebruik zal snel verloren gaan, zeker in 
het huidige tijdperk van grote (ver)bouwwoede. Half 
volgebouwde voortuinen, een rommelig straatbeeld, 
storende elementen in het landschap, aantasting van 
waardevolle stedenbouwkundige en architectonische 
kenmerken van wijken (bijvoorbeeld uit de vooroor
logse periode, maar ook zeer recente gebouwde 
bijzondere wijken) zal het gevolg zijn. Ervaringen in 
gebieden waar men de teugels al eerder heeft laten 
vieren (en achteraf met veel spijt), zijn het tastbare 
bewijs. 

Dat de burger meer vrijheid wil om de eigen woning 
naar zijn of haar zin te maken, is begrijpelijk en moet 
waar mogelijk gehonoreerd worden. Dat mag echter 
niet leiden tot verlies aan kwaliteit in de openbare 
ruimte, aan de straat, het plein of het openbaar groen. 
Vergunningvrij bouwen moet zich daarom beperken 
tot de achterzijde van de bebouwing. Het bouwen 
aan de openbare weg en andere openbare ruimte 
moet voldoen aan eisen van deugdelijk bouwen en 
aan redelijke eisen van welstand en daar moet het 
gemeentebestuur op kunnen toezien, in het belang 
van de direct omwonenden en namens alle inwoners 
van de gemeente. 
Het welstandtoezicht moet wel doorzichtiger worden 
en op een meer democratische wijze plaatsvinden. 
Staatssecretaris Remkes heeft voorgesteld gemeenten 
te verplichten om welstandsbeleid te formuleren en 
vast te leggen in een welstandsnota. Dit biedt de 
mogelijkheid om meer aansluiting te vinden bij het 
ruimtelijke beleid en de ambities die het gemeente
bestuur koestert ten aanzien van de stedenbouw en 
architectuur in de gemeente. Ook biedt dit betere 
mogelijkheden voor betrokkenen om invloed uit te 
oefenen op het welstandtoezicht in de eigen 
gemeente. 

In de welstandnota moeten zo concreet mogelijke 
criteria worden benoemd die toegepast worden bij 
de beoordeling van bouwplannen door de welstand
commissie en het gemeentebestuur. Burgers kunnen 
daardoor al van tevoren inzicht krijgen in de eisen die 
gesteld worden en daar bij de uitwerking van plannen 
rekening mee houden. 
De toetsingscriteria zullen zoveel mogelijk per samen
hangend gebied worden uitgewerkt. Het maakt 
immers nogal wat uit of er gebouwd wordt in een 
karakteristieke vooroorlogse woonwijk, in een bed rij
venterrein of in een nog nieuw aan te leggen woon
wijk. Ook is van belang welke ruimtelijke ontwikke
lingen in het gebied plaatsvinden of verwacht worden 
en welke ambities het gemeentebestuur koestert. 
Het uitwerken van welstandsbeleid heeft echter 
weinig zin meer als het vergunningvrij bouwen zo ver 
wordt uitgebreid als Remkes nu in gedachten heeft. 
Zijn plannen betekenen immers dat in bestaande 
gebieden alleen zeer grote aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen van meer dan 100m3 alsmede nieuw
bouw nog getoetst kunnen worden. Juist bij de 
minder omvangrijke bouwwerken wordt vaak geen 
architect ingeschakeld en veelal ook geen gekwalifi
ceerd bouwbedrijf. Dat wil niet zeggen dat plannen 
dan per definitie slecht zijn, want veel bouwplannen 
worden door de welstandscommissie positief gewaar
deerd en door de gemeente goedgekeurd. De huidige 
welstandspraktijk laat echter ook zien dat, wanneer 
geen deskundige vormgever betrokken wordt, ramp
zalige plannen worden voorgelegd die tot groot 
kwaliteitsverlies zouden leiden. Dergelijke plannen 
worden meestel dusdanig aangepast dat alsnog een 
bouwvergunning wordt verleend. Ook al leidt dit 
aanvankelijk wel tot teleurstelling en frustratie, de 
opdrachtgevers zijn uiteindelijk vaak dankbaar voor 
de deskundige adviezen die zij van de welstandscom
missie krijgen. En als in de toekomst van tevoren al 
duidelijk wordt gemaakt wat wel en wat niet kan, 
zullen deze gevallen steeds minder voorkomen. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de 
Federatie Welstand doen een dringend beroep op de 
leden van de Tweede Kamer om de zeer vergaande 
plannen van Staatssecretaris Remkes tegen te houden. 
Nederland heeft een lange traditie en een grote 
reputatie waar het gaat om de kwaliteit van de 
gemeenschappelijke openbare ruimte. De gemeente
besturen hechten eraan om, namens de burgers, op 
die kwaliteit te kunnen blijven toezien. De rijksover
heid mag hen dat niet verbieden. 

Foto's: Ben Verfürden 

Informatie 

Ben Verfürden 
Federatie Welstand 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
tel. 026-4421742 
fax 026-4429404 
e-mail: fw@fw.nl 
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nd met beleid in het landelijk gebi 

plan vorm. Een dergelijk plan 
geeft sturing aan welstandsas
pecten, zoals kleur- en materi
aalgebruik, kapvormen etc., 
teneinde een samenhangende 
architectuur en inrichting te 
krijgen. Voor het buitengebied 
is dit echter nog een nieuw 
fenomeen. Het beeldkwaliteit
plan buitengebied van de 
gemeenten Bergh, Doetinchem, 
Gendringen en Wehl is daardoor 
bijzonder. Ook is bijzonder dat 
één beeldkwaliteitplan is op 
gesteld, dat van toepassing is in 
vier gemeenten. Deze unieke 
aspecten waren voor het 
Stimuleringsfonds voor 
Architectuur aanleiding om het 
project financieel te onder
steunen. 
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Voor het stedelijk gebied lijkt een beeldkwaliteitplan 
eerder voor de hand te liggen dan voor het landelijk 
gebied. Immers de relatie tussen de bebouwing is 
veel sterker aanwezig. Indien de architectuur daar 
niet goed op elkaar wordt afgestemd, ontstaat een 
rommelig geheel. In het landelijk gebied is veelal 
sprake van verspreide bebouwing waardoor verschillen 
in de architectuur veel gemakkelijker geaccepteerd 
kunnen worden. 
Waarom dan toch een beeldkwaliteitplan voor het 
buitengebied? En waarom is het beeldkwaliteitplan 
gekoppeld aan het bestemmingsplan buitengebied 
voor deze vier gemeenten? Hiervoor zijn meerdere 
redenen aan te geven. 

Ingrijpende veranderingen 
Een belangrijke aanleiding voor het beeldkwaliteitplan 
vormen de te verwachten ingrijpende veranderingen 
in het landelijk gebied in de komende jaren (platte
landsvernieuwing). Sommige agrarische bedrijven 
zullen moderniseren en flink vergroten. Andere 
bedrijven starten recreatieve nevenactiviteiten, zoals 
overnachtingsmogelijkheden. Meerdere agrarische 
bedrijven zullen stoppen. Denk bijvoorbeeld aan de 
beëindigingsregeling voor (intensieve) veehouderij
takken en de 'woning voor stallen regeling'. Ook de 
Reconstructiewet in wording kan hierbij worden 
genoemd. 
Het stoppen van bedrijven leidt tot hergebruik van de 
gebouwen, bijvoorbeeld de vestiging van nieuwe 
bedrijven, of de boerderij wordt verbouwd tot 
burgerwoning. Vaak leidt dit tot verbouw of nieuw
bouw, die het aanzien van het buitengebied behoor
lijk kunnen veranderen. Het is dus zaak om sturing 
aan dit soort ontwikkelingen te kunnen geven 
(bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan) om te voor
komen dat de kwaliteiten van het landelijk gebied 
verloren gaan. 

Eenvormigheid voorkomen 
De gemeenten zijn bang dat de herkenbaarheid van 
het landelijk gebied van hun gemeente zal verdwij
nen. Steeds vaker worden er gebouwen neergezet, 
die min of meer uit een catalogus komen, en die in 
alle delen van Nederland worden gebouwd. 
In het beeldkwaliteitplan is daarom een analyse 
gemaakt van de specifieke cultuurhistorische kenmer
ken van de bebouwing, de erfindeling en het land
schap in het betreffende gebied. Uit deze analyse is 
een visie voortgevloeid, die is getypeerd als eenheid 
in verscheidenheid. Het bijzondere van het landelijk 
gebied van de gemeenten Bergh, Doetinchem, 

Gendringen en Wehl is, dat er sprake is van een grote 
diversiteit in de aanwezige landschapstypes. Ruwweg 
zijn er 7 verschillende landschapstypen te onderschei
den, variërend van landgoederen tot open komgebie
den. 
De visie gaat uit van het behouden en versterken van 
dit streekeigen karakter van grote diversiteit van 
landschapstypen. Daarbij bleek dat enkele landschap
pelijke kenmerken in verschillende landschapstypen 
voorkomen, bijvoorbeeld openheid in essen, kommen 
en rivierweiden. De landschappelijke verschillen zijn 
met name waar te nemen in verschillen in openheid 
en beslotenheid en wel of niet aanwezig zijn van 
reliëf. De beeldkwaliteitseisen zijn daarom gekoppeld 
aan deze drie herkenbare hoofdgroepen: open en 
vlak landschap, open landschap met reliëf en beslo
ten landschap (met reliëf). Bijvoorbeeld het open en 
vlak landschap kent een zodanige schaal dat grotere 
bouwvolumes goed in te passen zijn, mits voorzien 
van forse erfbeplanting. De erven dienen hier enigs
zins van de weg af te liggen. In het besloten land
schap dient de bebouwing juist direct langs de weg te 
liggen en zou bij voorkeur kleinschaliger moeten zijn. 
De keuze voor het terugbrengen tot drie hoofdgroe
pen vergroot de praktische toepasbaarheid van het 
beeldkwaliteitplan. Een verdergaande uitsplitsing zou 
slechts leiden tot nuanceverschillen in de richtlijnen 
voor de beeldkwaliteit. Dat bemoeilijkt de beoorde
ling per geval, terwijl de meerwaarde gering is. 
Ten aanzien van de bebouwing en erfindeling blijkt 
uit de analyse van de cultuurhistorische kenmerken, 
dat in het buitengebied van Bergh, Doetinchem, 
Gendringen en Wehl niet (meer) gesproken kan 
worden van duidelijk herkenbare streekeigen bebou
wing en erfinrichting. De kenmerken blijven beperkt 
tot enkele globale aspecten van de bebouwing en de 
erfinrichting, zoals zadeldaken met wolfseinden en 
compacte, stevige bouwvormen van de woningen 
(zonder veel aan- en bijgebouwen) en compacte 
erfvormen met een willekeurige ordening van de 
gebouwen. Daarnaast zijn enkele streekeigen details 
herkenbaar, zoals toptekens en kleurgebruik (ossen
bloedrode topgevels). Tevens zijn sommige kenmer
ken gekoppeld aan de klassieke boerderijtypen, die 
van oudsher voorkwamen (Hallehuis, T-boerderij en 
Saksische boerderij). Bijvoorbeeld woningen met een 
hoge goot in de T-boerderij omgeving en juist met 
een lage goot in de Hallehuis- en Saksische omgeving. 
Op deze onderdelen bevat het beeldkwaliteitplan 
derhalve globale richtlijnen. Gedetailleerde richtlij
nen zouden ook geen recht doen aan de noodzaak 
om de meest efficiënte en economische bouwwijzen 
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erfvorm 

clustering achterstevoren ligging 

steilranden 

toe te kunnen passen. 
Verbetering van de landschappelijke inpassing 
Een derde reden voor een beeldkwaliteitplan betreft 
de zorg voor de landschappelijke inpassing van de 
bebouwing. Lang niet altijd is er aandacht voor 
goede erfbeplanting rondom de bebouwing. Dit 
knelt des te meer, omdat uit de analyse naar voren is 
gekomen, dat het beeld van de bebouwing en de 
erven meestal sterker wordt bepaald door de aanwe
zigheid (of juist het ontbreken) van erfbeplanting 
dan door de aard van de bebouwing. Daarom is als 
essentiële eis in het beeldkwaliteitplan opgenomen 
dat een grootschaliger bouwplan vergezeld moet 
gaan van een beplantingsplan. De richtlijnen voor 
welstand gaan daardoor verder dan eisen voor de 
bebouwing en betreffen ook de erfaankleding. In dit 
opzicht heeft dit beeldkwaliteitplan een bredere reik
wijdte dan een beeldkwaliteitplan voor het stedelijk 
gebied. 

Koppeling aan het bestemmingsplan 
Het beeldkwaliteitplan is in nauwe samenhang met 
het nieuwe bestemmingsplan buitengebied voor 
Bergh, Doetinchem, Gendringen en Wehl opgesteld. 
Ook hieruit blijkt de constructieve wijze van samen
werken tussen deze vier gemeenten. Deze koppeling 
is zowel procedureel als inhoudelijk. 
Procedureel, doordat het beeldkwaliteitplan samen 
met het bestemmingsplan door de vier gemeentera
den zal worden vastgesteld (naar verwachting 
november 2000). De vaststelling betekent tevens dat 
het beeldkwaliteitplan daarmee het toetsingskader 
vormt voor de welstandscommissie (Gelders 
Genootschap) bij de welstandstoetsing. 
Inhoudelijk, doordat in het bestemmingsplan een 
koppeling is aangebracht met het beeldkwaliteitplan. 
Bij regelingen in de voorschriften waarbij grootschali
ge bouwmogelijkheden kunnen worden toegestaan 
(bijvoorbeeld een wijzigingsbevoegdheid voor het 
toestaan van nieuwe functies in voormalige agrarische 
gebouwen of voor het vergroten van agrarische 
bouwpercelen), wordt verwezen naar het beeldkwali
teitplan. Tevens is in het bestemmingsplan de moge
lijkheid opgenomen voor de colleges van Burge
meester en Wethouders om nadere eisen te stellen 
aan de situering van gebouwen en beplanting en aan 
de maatvoering van gebouwen. 
Door de koppeling aan het bestemmingsplan komt 
het aspect beeldkwaliteit in een vroegtijdig stadium 
aan de orde en niet pas als bouwplannen al volledig 
zijn uitgewerkt bij de welstandstoetsing. 

Draagvlak 
De (procedurele) koppeling met het bestemmingsplan 
bood tevens de mogelijkheid om het beeldkwaliteit
plan al voor de vaststelling onder de aandacht van de 
bewoners en gebruikers van het buitengebied te 
brengen. Zo is bijvoorbeeld bij de inspraak over het 
voorontwerp-bestemmingsplan een toelichting gege
ven op het beeldkwaliteitplan. Tijdens de inspraakpe
riode was er ook een brochure beschikbaar over het 
beeldkwaliteitplan, die breed is verspreid. 

erf indeling 

hekwerken hagen 

voerkuil aan de weg Invloed van erfbeplanting 

Over het algemeen bestaat er begrip voor de visie uit 
het beeldkwaliteitplan. Met name de aandacht die het 
beeldkwaliteitplan vraagt voor de landschappelijke 
inpassing werd vanuit veel groeperingen ondersteund. 
De landbouworganisaties waren wel bevreesd voor 
weer extra regels en voor forse kostenverhogingen 
op grond van het beeldkwaliteitplan. Verduidelijkt is 
dat het beeldkwaliteitplan niet gezien moet worden 
als extra regelgeving. Immers ook zonder beeldkwali
teitplan waren welstandseisen gesteld. Het beeldkwa
liteitplan heeft juist als voordeel dat vooraf duidelijk
heid bestaat over de richtlijnen. De zo nu en dan 
gevoelde subjectiviteit van een welstandsadvies (de 
ene keer mag een bepaalde kapvorm wel, in een 
vergelijkbaar geval mag het niet) vermindert daar
door. Tevens wordt zo voorkomen dat bouwplannen 
achteraf nog ingrijpend moeten worden aangepast. 
Ten aanzien van de kosten kan het (zonder subsidie
mogelijkheden) natuurlijk niet zo zijn, dat de beeld
kwaliteitseisen leiden tot grote extra kostenposten. 
Het beeldkwaliteitplan is dan ook niet bedoeld als 
keurslijf van dwingende eisen, maar als richtlijnen die 
per geval concreet ingevuld moeten worden. Aan de 
verbouw van een bestaande stal kunnen natuurlijk 
veel minder eisen gesteld worden dan aan de vesti
ging van een nieuw agrarisch bedrijf. Met deze uitleg 
vonden ook de landbouworganisaties het beeldkwali
teitplan acceptabel. 

Inspelen op veranderend rijksbeleid 
Het beeldkwaliteitplan voor het landelijk gebied 
speelt uitstekend in op het veranderende rijksbeleid. 
In de herziene Woningwet, die in voorbereiding is, 
worden gemeenten aangespoord om, veel meer dan 
nu het geval is, hun welstandsbeleid op papier te 
zetten. Daarnaast heeft de Nota 8elvedere duidelijk 
gemaakt dat ruimtelijke kwaliteit van belang is, die 
past bij de cultuurhistorische kenmerken van het 
gebied. Ook de nieuwe architectuurnota Ontwerpen 
aan Nederland zet in op een verhoging van de 
ontwerpkwaliteit van ruimtelijke projecten: een hech
te verbinding tussen architectuur, landschap en ruim
telijke ordening. Het welstandsbeleid geformuleerd 
in het beeldkwaliteitplan, gekoppeld aan het bestem
mingsplan buitengebied speelt hier uitstekend op in. 

De praktijk 
Natuurlijk moet het beeldkwaliteitplan eerst vastge
steld worden, voordat het zijn definitieve doorwerking 
kan krijgen. Maar nu al zijn de effecten waarneem
baar. Steeds vaker vindt vroegtijdig overleg met de 
gemeenten plaats over bouwplannen. Maar ook in de 
welstandsadvisering van het Gelders Genootschap is 
de doorwerking merkbaar. Er is namelijk meer aan
dacht voor de landschappelijke inpassing van de 
bebouwing. 
Positieve ontwikkelingen die hopelijk zullen leiden 
tot een landelijk gebied dat zijn eigenheid in 
verscheidenheid weet te bewaren en te versterken. 
Het gebied kan mede daardoor ook in de toekomst 
aantrekkelijk blijven om in te wonen, te werken en te 
recreëren. 

Illustraties: Amer Adviseurs 

Informatie 

Beeldkwafiteitplan Buitengebied, gemeen
ten Bergh, Doetinchem, Gendringen en 
Wehl (1999), is verkrijgbaar bij Amer 
Adviseurs. Van deze. uitgave is ook een bro
chure verschenen waarin de hoofdlijnen van 
het beeldkwaliteitplan aan de orde komen. 

Henk Veldhuis 
Amer Adviseurs BV ruimtelijke ordening 
Zonnehof43 
3811 NO Amersfoort 
tel. 033-4621623 
fax 033-4651811 
e-mail: veldhuis@amer.nl 
http://www.amer.nl 

Rudy Brons 
Brons & Partners landschapsarchitecten 
Ridderstraat 8 
4101 BK Culemborg 
tel. 0345-534765 
fax 0345-534736 
e-mail: bronsenp@ixs.nl 
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Heilige wijsheid gevraagd Peter Dordregter 
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aeververbinding.en, maar; de zjttendé 
vre,~sf de gevolgen, wan ne~r\IVe:ernh;l.Iwe 
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heel Europa wordt armer als deze stad, éénvao de 
belangrijkste erfgoederen vande Europe~e culWur, 
zich razendsn.e.1 naatde. afgrond. beweegt:. Ook .de. '. 
mo~keeên, met hun. prachtige kOèPe1s~ziJ~ onderdeel 
vi;tn hetEtJropeseerfgQeçl .. De befaamde architect: 
Minmar $inafl; wasin,eel'l constaptearçhiteçt\:'rale 

.. dialoog gewlkkeldrtletdeAya~()fia,. die geheel 
vol~ens de Grièkse.orthodoxe opvattingen, door ~en 
koepel wordt overwelfd, rnaardan wel de tot dan 

. grootste koepel ter wer~ld. Máojlf watee~onbehOlpen 
!:tikke muren ens:teul1beren opçlehoeken pm het 
gewi<::ht te. tors~n. Voor.Sinanl~g er de uitdaging· ook 

>het uitwendige v<m eenkoepeJbo~w .1 kht ~Jl do.or~chij" 
neodtemaken, De Bla!.!Wèfllloskee is. zijn antwoord 
ophetvraagstuk,een en?rme Î.n.eenkeer oYerkQepel
d.e ruimte, waarvan de sPi:ltkrachten worden .opge
'vangen in halve .. koepels opd~flanR,enen v~ndaé\r 
weer naar nog meer halve ko.epel~; 

O~twerpatelier 
Il'llstanbl.llbezocht ik de Minm(jr Sinàn Vniversiteit 
v.oorar~hiteçtuu rert stedenbouw, waarmee de 
Hogesçhool voor de Kunsten uitUtrechtJntensleve 
werkrelatiesooderhoudt; Ik beland in een ontwerp
atelier, waar jOi1g.e stuçlenten- in meerderheid vrou~ 
wen! ,... zich verdiepen in de verstoorde relatie tussen 
de oever van de Bosporus.en de stadswijken aan de 
andere kant van de verkeersweg. In de oeverstrook 
liggen zowel·leegstaandemagazijhen en. loodsen als 
parkjes en moskeeën. De woonwijken aan de andere 
kant lopen stijl omhoog in een wirwar van straatjes. 
Ook hier in Istanbul is aan de orde hoe de weg te over
bruggen of op plekken te overkluizen om het verband 
tussen stad en water te herstellen. Overal om hen 
heen liggen reproducties van prenten en schilderijen, 
zelfs uit het Rijksmuseum in Amsterdam, die de verlo
ren gegane schoonheid van de zachte overgang van 
de stad naar het water laten zien, van werf jes, loods
en, woningen, parkjes en een veelheid van bootjes. 's 
Middags maken we een excursie op de Bosporus. De 
jonge docenten vertellen me aan de hand van de 
voorbijglijdende voorbeelden wat er met de stad aan 

ClehanOis; '. 
Isti:ln~tJlb)e~çhtkt 9 
~tad~ge.bler;l;da~:ter! .... ~..7< \._ .)... '. .'. '.' 
t~i~en)v~p)d~\~tacLMa,i:lr)~~·aeparterne:oten.iri·Ankarà 
k~rypel\lnaa;(~~lieven,inibfeKénio·qe bevoegqheden 
vanqe~{at;l;.NI;I. hoo!JKw.aatomc{e oudeGafa~(J~rüg 
Isver'dWeJ:ler:\ •. Het mlnf~eriev9ntraosport js p;eyoegd 
belangrljk~verbi ndlnQe.h9nder ~iJI'lJurisdictie te. bren
ger:\.z,o.~in:gdat ook)F"(1e~ d)e.9tJcI~schipbrug die. 
verv.olg.ens.\iVerd ver\(<:lng~n)door een al sn.el niet 
meer fUnctionerende kli:lpbrug. De frai:lie oever voor 
de EgYPtÎsche ba.zar en het oude station van de 
OriëntexPfeswerd 'ingevuld' met een verkeersknoop
punt rnetlfrjje.krl,lisingen. TOElI'l.een prqjectontwikke
.Iac;lf e:n grotekantoorkolo$ in hetnogjntactest~de" 
Iij~ew~iSf,$elyande l1Vij~Pera.wildeplaat~ent wist hij 
d.at,.het ruimt~Hjkeplan van de stad zich daartegen 
.v~rzette, Vaou.it Ankara werd de gemeentegrens zo 
gemanipuleerd dat een.welwillig.e gemeente.de bouw 
mogelijk maakte. Als een kolossaal teken van onmach.t 
rijst d.e ~olosnu boven de wijk uit. Elders in d~ wijk 
rijst het ~k$letvan een. niet afgebouwde parkeergari:l" 
ge boven de huizen uit. Hier heeft de stad wel haar 
bel~id kunnen handhaven~mai:lrwelop eenlaat 
mOment. Niet voor niets heeft de Habitat-conferentie 
.van 1996 good. govema/1ce als ee.t1 basisvoorwaarde 
voor een menselijke samenleving geformuleerd. 

Ziogevehde openbare ruimte 
Aan de .. Minmar Sinan Universiteit ber.eiden de studén
t~n zich in de opleiding Urban de~ignvooropeen 
moeilijke toekomst in..éénvan de mooiste.historische 
stedenvan de wereld; HtJl'1. betrokkenheid en hun wil 
zijn beWonderenswaardig. Hun hoogleraar, prof. dr. 
Mehmet Cubuk zegt het zo: Urban desÎgn is eerst en 
vooral gericht op besluitvormingsprocessen in gemeen" 
schappen, Het is niet alleen een architecturaal project, 
maar een proces gericht op inpassing ineen stedelijk 
weefsel, op een bijdrage aan dat weefsel en vooral op 
communicatie en participatie, gericht op de toekomsti
ge gebruikers van het herontwikkelde gebied. Urban 
design as a design of the community which encourages 
the participation of userslcitizens. Het ontwerp van de 
openbare ruimte als de zingevende schakel in dat 
proces is essentieel. Respect voor mensen en voor de 
overgeleverde cultuur. Het is goed dat de HKU en de 
Sinan Universiteit samenwerken, er valt over en weer 
veel te leren. De onaantastbare schoonheid van de 
Aya Sofia moge symbool zijn voor de zorg voor onze 
steden, betekent Aya Sofia immers niet heilige wijs
heid? 

Informatie 

Istanbul op internet 
http://istanbulguide.net/ 
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Bruggen als onderdeel van de 
infrastructuur Marja Haring 

Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam adviseert over infrastructuur, 
bouwen milieu. Oorspronkelijk waren de opdrachtgevers de gemeente en de 
Gemeentelijke Diensten van Rotterdam. Steeds vaker wordt het Ingenieursbureau 
ook ingeschakeld door gemeentes buiten Rotterdam, private opdrachtgevers en 
(semi)-overheid. 
De getoonde bruggen zijn voorbeelden van bruggen in Rotterdamse woonwijken en 
recreatiegebieden. De bruggen zijn ontworpen door het Ingenieursbureau 
Gemeentewerken Rotterdam in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en 
het Havenbedrijf Rotterdam. De architect is Marja Haring. Voor elke gebied heeft zij 
een archetype ontworpen waar, afhankelijk van de situatie, op gevarieerd wordt. 

In Delfshaven, aan de Achterhaven, ligt het voormalige AKZO-terrein met daarop het voe
gebouw dat wordt ontwikkeld. De aansluiting met historisch Delfshaven is gerealiseerd door 
de nieuwe VOe-brug. 

Ringvaartplasbrug, Prinsenland. 

AI heel snel werd voor deze bewegende brug gedacht aan een ophaalbrug in verband met de 
ophaalbruggen in de aangrenzende Voorhaven. Gekozen werd voor een dubbele ophaalbrug 
vanwege de breedte van de haven en vanwege de ligging van een dubbele ophaalbrug in de 
Achterhaven in de 15de en 16de eeuw. Deze keuze en de gouden VOe-spreuk op de priem zijn 
verwijzingen naar de historische context; de overige vormgeving is van deze tijd. 

Alle langzaamverkeersbruggen in Prinsenland en de beweegbare brug over het Schiekanaal 
hebben als overeenkomst dat de draagconstructie en de leuning geïntegreerd zijn uitgevoerd 
als transparant vakwerk. Bij overspanningen tot circa 20 meter vormt dit de hoofdconstructie. 
Varianten hierop zijn: bruggen met pijlers (Maria Wesselingbrug en Parkbrug), onderspannen 
brug met overspanning van 40 meter (Lieftinckbrug), een tuibrug met een overspanning van 
100m (Ringvaartplasbrug) en de beweegbare brug over het Schiekanaal. 
Foto: Piet Rook 

Foto: Marja Haring 
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De infrastructuur is de verbinding tussen de gebou
wen. Behalve de letterlijke betekenis heeft dit ook 
een ruimtelijke betekenis: de infrastructuur verbindt 
in meer of mindere mate de bouwvolumes. Alle 
onderdelen van de infrastructuur, zoals bushaltes, 
lantaarnpalen, waterkolken en bruggen worden 
ieder met een eigen vorm en in een eigen ritme gesi
tueerd. 
Vooral bij locaties waarbij ieder bouwblok een eigen 
architectuur heeft, is de vormgeving van infrastruc
tuur een belangrijk middel om een eenheid te creë
ren en een gebied een identiteit te geven. 
Bruggen vormen een onderdeel van de infrastructuur, 
de kruising tussen de twee bewegingen: water en 
wegverkeer. 
Bij het ontwerpen van een nieuwe woonwijk wordt 
door de stedenbouwkundige dienst naast het 
bestemmingsplan, aanvullende plannen gemaakt 
waarin de uitgangspunten en sfeerbeelden worden 

vastgelegd voor de bebouwing en infrastructuur. 
Vaak wordt in het stedenbouwkundig ontwerp het 
waterstelsel als drager van de wijk ingezet. Het water 
vormt de woonbuurten en de bruggen verbinden ze. 
De uitgangspunten voor deze bruggen worden 
beschreven in buitenruimteplannen, inrichtingsplan
nen, waterhuishoudingsplannen en soms ook in 
speciale bruggen boeken 
Meestal blijken de catalogusbruggen niet aan te slui
ten bij het gewenste sfeerbeeld en worden ze te duur 
door de vereiste verscheidenheid in afmetingen en 
aansluitingen van de bruggen. Door het ontwikke
lingsbedrijf wordt dan vervolgens een architect of 
ingenieursbureau ingeschakeld om de bruggen te 
ontwerpen. In Rotterdam adviseert het 
Ingenieursbureau van Gemeentewerken voor het 
hele proces van het bouwrijp maken tot het ontwer
pen van de kunstwerken. 



Maria Wesselingbrug, Prinseneiland. Foto: Harm Bokje 

Beweegbare brug Schie-kanaal. Foto: Piet Rook 

" 

Lieftinckbrug, Prinsenland. Foto: Marja Haring 

Voetgangersbrug Prinsenland. Foto: Marja Haring 

Voetgangersbrug Prinsenland. Foto: Marja Haring 

De verkeersbruggen in Prinsenland zijn uitgevoerd in beton met houten leuning ondersteund 
door een stalen zigzaggende strip. Deze zigzag is een verwijzing naar de vakwerkleuningen 
van de langzaamverkeersbruggen. Foto: Piet Rook 

Informatie 

Ingenieursbureau Gemeentewerken 
Rotterdam 
Postbus 6633 
3002 AP Rotterdam 
tel. 010-4894730 
fax 010-4894547 
http://www.gw.rotterdam.nl 
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Foto's: Jeroen van Dijk 
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De gemeente als regisseur Jeroen van Dijk 

Nieuwe woonbuurt met vrije kavels: Kapellenberg Rozendaal 

De locatie en het programma 
Het dorp Rozendaal ligt aan de noordoostzijde van 
Arnhem, dicht bij belangrijke uitvalswegen zoals de 
A 12 en de ASO, vlak naast het zorgvuldig gerestau
reerde Kasteel Rosendael en aan de rand van het 
Nationaal Park Veluwezoom. Rozendaal is een kleine, 
zelfstandige gemeente die tot ver in de 20ste eeuw 
niet meer dan vierhonderd inwoners telde. Inmiddels 
zijn dat er 1500. 
Het project De Kapellenberg is gelegen aan de west
zijde van de gemeente, op een gedeelte van het 
voormalige sportcomplex De Del. Het terrein wordt 
omringd door fraaie bosranden en is met grote hoog
teverschillen terrasgewijs opgebouwd. Op deze 
bijzondere plek verrees een villawijk van 51 vrije 
kavels en 79 projectmatig gebouwde woningen. De 
woningen waren in de eerste plaats bestemd voor de 
inwoners van Rozendaal. Het doorstromen van oude
ren van het bestaande dorp naar Kapellenberg en het 
huisvesten van jongeren waren daarbij voor het 
gemeentebestuur twee belangrijke beleidspunten. 

Het doel: samenhang en individuele vrijheid 
De rode draad bij de ontwikkeling van het project De 
Kapellenberg was het bereiken van een hoogwaardige 
kwaliteit van de woonwijk. Belangrijke ingrediënten 
waren de aantrekkelijke ruimtelijke structuur met 
een fraaie inrichting van de openbare ruimte en de 
harmoniërende architectuur. Maar De Kapellenberg 
ging nog verder. Het plan was er op gericht om deze 
ingrediënten zodanig op elkaar af te stemmen dat er 
binnen de harmonie van het totaalbeeld toch een 
grote vrijheid voor de individuele bewoners ontstond. 
Landschappelijke, stedenbouwkundige en architecto
nische vormgeving stonden vanaf de planvorming in 
nauwe relatie tot elkaar. De ontwikkelde ideeën 
werden achtereenvolgens vastgelegd in bestemmings
plan De Kapellenberg, een plan voor de inrichting 
van de openbare ruimte, een beeldkwaliteitplan en 
een architectuurleidraad. Tot slot werden alle onder
zoeken en ideeën samengevoegd in één totaalplan. 

Bebouwing 
Het ruimtelijk concept voor het nieuwe woongebied 
komt geheel voort uit de aangetroffen situatie. Waar 
eerst de sportvelden lagen werden nieuwe woon
buurtjes, 'De Velden', gepland. Deze werden met 
elkaar verbonden door een ontsluitingsweg, 'De Laan'. 
Deze weg met forse laanbeplanting is een nieuw 

landschappelijk element en sluit aan op bestaande 
straten in Rozendaal. De hoogteverschillen, de taluds 
en de beplantingen bleven zoveel mogelijk behou
den. Ook werd een centrale groene as door het plan
gebied aangelegd: 'de Groene Route'. Deze recreatie
ve voetgangersroute loopt naar de bossen aan de 
noordwestzijde van het woongebied. 
Er bestaan kenmerkende verschillen tussen de bebou
wing langs De Laan en die op De Velden. Langs De 
Laan werd een hoogteverschil van circa 23 meter 
overwonnen en heeft de verkaveling een gebogen 
rooilijn. De bebouwing langs De Laan vormt een 
duidelijke eenheid met een eigen karakter. Deze 
bebouwing bestaat uit riante witte villa's met zwarte 
daken en twee bijzondere projecten van geschakelde 
woningen in De Boog en in Het Rond. 
Op De Velden is er in de lengterichting geen of een 
gering verschil in hoogte en heeft de verkaveling 
steeds een rechte rooilijn. Ook ieder veld heeft een 
specifieke verschijningsvorm, wat - behalve door de 
verkaveling en de bouwvorm - ook door een eigen 
kleurstelling van de gevels wordt bereikt. 
Bijzonder in het project De Kapellenberg was dat er 
samen met de projectmatig te bouwen woningen, ,op 
vele kavels individueel werd gebouwd. Om ondanks 
deze individuele diversiteit toch een optimale harmo
nie van de bebouwingen binnen de wijk te verkrij
gen, moest de gewenste beeldkwaliteit in het plan 
omschreven worden. Het plan benoemde zaken als 
de aard van de bebouwing, de verkaveling, de bouw
vorm en het kleur- en materiaalgebruik. Centraal 
thema in De Kapellenberg is dat alle bebouwing op 
een kavel aaneengesloten wordt gerealiseerd in één 
bouwmassa. De kapvorm van de verschillende huizen 
draagt in hoge mate bij aan de harmonieuze beeld
vorming in De Kapellenberg: alle bebouwing heeft 
een schilddak met kleine hellingshoek en een royaal 
dakoverstek. 

Bijzondere elementen 
Vlak bij het woongebied ligt De Kapellenberg, een 
uitzichtheuvel die sterk in verval was geraakt. De 
ontwikkeling van de woonwijk is aanleiding geweest 
om De Kapellenberg in zijn oude glorie te herstellen. 
Het spiraalvormige pad met haagbeplanting werd 
opnieuw aangelegd en de boomkrans met geschoren 
linden op de top van de heuvel werd in ere hersteld. 
Nu markeert de 'gerenoveerde' Kapellenberg de 
belangrijkste entree van de wijk. 



';;# 

In het inrichtingsplan voor de openbare ruimte werd 
beeldende kunst geïntegreerd. Bij de doorgang van 
de Groene Route en de geluidswal aan de noordwest
zijde van het woongebied, werd met het materiaal 
van het geluidsscherm, cortènstaal, door de kunste
naar Huub Kortekaas een bijzonder kunstwerk 
gemaakt. Twaalf bladen van twee tot zes meter hoog 
vormen samen 'de Poort van de Aarde'. 
Door beeldend kunstenaar Marianne Hol werd een 
bijzonder object nabij De Boog ontworpen, waarbij 
een vlinder zijn toekomst tegemoet vliegt. 

Het ontwikkelingsproces 
Voor het gemeentebestuur van Rozendaal stond 
vanaf het eerste moment vast dat het zelf de kwaliteit 
van het project De Kapellenberg wilde bepalen. De 
gemeente wilde de regisseur zijn van het totale 
project, vanaf het allereerste initiatief tot aan de fase 
van realisatie. Immers, het specifieke karakter van 
Rozendaal moest in deze nieuwe wijk zichtbaar blij
ven. Maar het plan moest wel met hulp van externe 
adviseurs ontwikkeld worden. Bij de selectie van deze 
partijen - naast het gemeentebestuur, de hoofdrol
spelers in het project - werden de principes van 
concurrentie en optimale kwaliteit voorop gesteld. 
Om de samenhang tussen beleid, ontwerp en realisa
tie te bevorderen, werd door de gemeente een exter
ne projectmanager aangesteld. Deze rol werd door 
Gerard van Evert van Kuiper Compagnons vervuld. 
De werkwijze vond plaats in drie stappen: allereerst 
de planvorming, vervolgens de selectie van de realisa
tor, en tot slot de realisatie. De realisator van de 
bebouwing werd dus pas ingeschakeld, nadat het 
plan tijdens de eerste stap gedetailleerd was vastge
steld. De keuze voor het late inschakelen van een 
realisator maakte het voor de gemeente noodzakelijk 
alle gronden op tijd te verwerven. De gemeente 
Rozendaal plaatste zich door dit actieve grondbeleid 
in een comfortabele positie: allereerst kon zij haar 
ambities op stedenbouwkundig en architectonisch 
gebied in een plan vastleggen, om vervolgens bij dit 
plan de meest geschikte realisator te selecteren. 
Cruciaal voor het bereikte resultaat is, dat de gemeen
te Rozendaal vóórdat zij een realisator selecteerde, al 
haar eisen formuleerde. Stapsgewijs werd het aantal 
gegadigden teruggebracht van vijftig naar drie waar
bij tenslotte Moes Nijhuis als partij met het meest 
concurrerende bod werd geselecteerd. In een korte 
periode van drie maanden werden eisen omgezet in 

een realiseringsovereenkomst tussen de gemeente 
Rozendaal en de realisator. 
Deze overeenkomst bevatte onder andere het steden
bouwkundig plan, de beeldkwaliteit van de wijk, het 
woningbouwprogramma, het proces van de particu
lierenbouw op de vrije kavels en de prijsniveaus van 
de woningen. Natuurlijk werden hierin ook de 
samenwerking tussen realisator en gemeente, de 
bankgarantie en de boetebepalingen geregeld. Na 
ondertekening kon de realisator de projectmatige 
delen ontwikkelen en tegelijkertijd de vrije kavels in 
de verkoop brengen. 
Eén van de voorwaarden bij de verkoop van de vrije 
kavels was, dat de koper eerst vier maanden de gele
genheid zou krijgen om een eigen bouwplan, met 
eigen architect en aannemer, te ontwikkelen en 
goedkeuring te krijgen van het begeleidingsteam. 
Voor deze ontwikkelingsperiode betaalde de koper 
een waarborgsom. De grond werd pas overgedragen 
nà de goedkeuring van het bouwplan door de 
gemeente. 
Bij vertraging zou de koper de waarborgsom verlie
zen of werd er rente in rekening gebracht. De koper 
had door deze gang van zaken een duidelijk belang 
om in relatief korte tijd zijn eigen woonwensen vorm 
te geven en een bouwplan op te stellen, dat zou 
voldoen aan de voorwaarden. Dit proces werd door 
de gemeente gestuurd door een begeleidingsteam 
met coördinerend architect Hans van alphen en 
stedenbouwkundige Jeroen van Dijk. 

Tot slot 
Het ontwikkelingsproces en de verkoop van de 51 
vrije kavels met een ligging en prijs in het topseg
ment van de markt, was onder de gunstige marktom
standigheden in anderhalf jaar geschied. Terwijl men 
had gerekend op een fasegewijze ontwikkeling en 
een verkooptijd van circa vier jaar. 
De begeleiding van de bouw op individuele kavels 
bleek een tijdsintensief proces. Architecten en hun 
opdrachtgevers moesten soms wennen aan het feit 
dat de omschreven randvoorwaarden écht moesten 
worden vervuld om de harmonie in de hele wijk tot 
stand te brengen. Het eindresultaat van het bijzonde
re ontwikkelingsproces van de vrije kavels in 
Rozendaal loont echter deze moeite. 

Villa's op vrije kavels langs De Laan 

Informatie 

De gemeente als regisseur een CD-rom over 
de ontwikkeling van het plan De Kapellen
berg is bij de gemeente Rozendaal te 
bestel/en voor f. 40,00 per stuk (inclusief 
verzendkosten). 

Drs. KA Overdiep-Aaldering 
Gemeente Rozendaal 
Kerklaan 1 
6891 CL Rozendaal 
tel. 026-3843672 

Bestemmingsplan Kapel/enberg 
Kuiper Compagnons 
Jeroen van Dijk, stedenbouwkundige 
Postbus 973 
6800 AZ Arnhem 
tel. 026-3517060 
fax 026-3510815 
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ALKMAAR. AIA 
Edo Carels 
p/a Kruit en Goedhart Architecten 
Postbus 90 
1514 AB Koog aan de Zaan 
tel. 075-6283237 
fax 075-6215852 
e-mail: fkg@fkg.nl 

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

AMERSFOORT, Centrum voor 
moderne kunst en architectuur 
Hedwig Saam 
De Zonnehof 4A 
3800 AR Amersfoort 
Bezoekadres: 
De Zonnehof 8 
tel. 033-4633034 
fax 033-4652691 
e-mail: h.saam@dezonnehof.nl 

AMSTERDAM, ARCAM 
Maarten Klaas, Jeanine van Pinxteren 
Waterlooplein 213 
lOllPG Amsterdam 
tel. 020-6204878 
fax 020-6385598 
e-mail: arcam@arcam.n l 
http://www.arcam.nl 

APELDOORN, Het Bouwhuis 
Ed van Gent, Fleur Noordam 
Huis voor Schoone Kunsten 
Nieuwstraat 377 
7311 BR Apeldoorn 
Postbus 367 
7300 AJ Apeldoorn 
tel. 055-5222475 
fax 055-5788797 
e-mail: gente@apeldoorn.nl 
f.noordam@gigant.nl 

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

BOXMEER / LAND VAN CUYK, 
Beeld.Ruimte 
Peter van den Berk 
Hofstad 12 
5491 VE Olland 
tel. 0413-475192 

BREDA, Gebouw F 
Jan Willem Christiaansen 
Gemeente Breda 
Dienst RME, afd. WAM 
Postbus 3920 
4800 DX 8reda 
tel. 076-5293942 
fax 076-5293239 
e-mail: gemeentebreda@breda.nl 

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

DEN HAAG, Wils & Co 
Eline Jakobs, Birgitta van Blitterswijk 
St. Jacobstraat 133 
2512 AN Den Haag 
tel. 070-3625948 
fax 070-3561895 
e-mail: wils.co@wxs.nl 

DEVENTER, 
Architectuurcentrum Rondeel 
Marien Lanting 
Laboratoriumplein 3 
7411 CH Deventer 
tel. 0570-611901 
fax 0570-627074 

DIEPENHEIM, Kunstvereniging 
Joop Hoogeveen 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
tel. 0547-3521 43 
fax 0547-351451 

EINDHOVEN, ACE 
Mariëtte van Stralen 
De Witte Dame 
Emmasingel 20 
5611 AZ Eindhoven 
tel. 040-2961136 
fax 040-2961137 
e-mail: ace@mu.nl 
http://www.mu.nl 

GRAVE, Projectenwinkel 
Piet Ze lissen 
Postbus 7 
5360 AA Grave 

GRONINGEN, Platform GRAS 
Gert ter Haar, Olof van der Wal 
p/a Zuiderkuipen 19 
9711 HR Groningen 
tel. 050-3123395 
fax 050-3130106 
e-mail: info@platformgras.nl 
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HAARLEM, ABC 
Ellen Siebert, Frank Stolvoort 
Groot Heiligland 47 
2011 EP Haarlem 
tel. 023-5340584 
fax 023-5424928 

HEERLEN, Vitruvianum 
Volmar Delheij. Jean ine Ruijters 
Coriovallumstraat 9 
6411 CA Heerlen 
Gemeente Heerlen 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045-5604404; 5604588 
fax 045-5604579 
e-mail: vitruv@heerlen.nl 

HELMOND, Architectuurcafé 
Rin; Joosten 
Postbus 818 
5700 AV Helmond 
tel. 0492-551670 
e-mail: architectuurcafe@tref_nl 
http://wvvw.tref.nl/helmond/ 
architectuurcafe 

's-HERTOGENBOSCH, BAl 
Architectuurwinkel 
Liseth van den Dungen 
Nieuwstraat 28 
5211 NL Den Bosch 
tel. 073-6121738 
fax 073-6142657 
e-mail: BAI@ooo.nl 

HILVERSUM, Dudok Centrum 
James Purvis 
Dudokpark 1 
1217 JE Hilversum 
tel. 035-6292262 
fax 035-6292457 
e-mail: D.Vrolijk@hilversum.nl 

HOORN, Architectuurcentrum 
Joosje van Geest 
Centrale bibliotheek 
Wisselstraat 8 
1621 CT Hoorn 
tel. 0229-21944 1 
fax 0229-238424 
e-mail: ach@bibliotheekhoorn.nl 

HOUTEN, Makeblijde 
Narda Guicherit, Rozemarie Smits 
Oud Wolfseweg 3 
Postbus 460 
3990 GG Houten 
tel. 030-6365272 
fax 030-6365279 
e-mail: park@makeblijde.nl 
http://www.makeblijde.nl 

KENNEMERLAND, Gebouw & 
Omgeving Vereniging Haerlem 
Grote Markt 17 
2011 RC Haarlem 
Postbus" 05 
2001 BC Haarlem 
tel. 023-5317587 
tel. 0255-513106 

LEEUWARDEN, Bouw/Kunst 
Hans Achterbosch 
Spanjaardslaan 91 
8917 AM Leeuwarden 
tel. 058-2343131 
fax 058-2343135 
e-mai l: info@achterboscharchitectuur.nl 

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

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

NIJMEGEN, Architectuurcentrum 
Susan van Leeuwen 
Kannenmarkt 6 
6511 KC Nijmegen 
tel. 024-3244382; 024-3608971 
fax 024-3609261 
e-mail: architectuurcentrum.nijmegen@ 
worldonline.nl 

RIJNLAND, RAP 
Gudrun Feldkamp 
Rijnsburgerweg 157 
2334 BN Leiden 
tel. 071-5177311 
fax 071-5176021 
e-mail: bikarch@wxs.nl 

ROTTERDAM, WV/ArchiCenter 
Pieter Kuster 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
Postbus 21550 
3001 AN Rotterdam 
tel. 010-4369909 
fax 010-4369896 
e-mail: ac@vw.rotterdam.nl 
http://www.wv.rotterdam.nl 

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

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

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

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

VENLO,APVEO 
Paul Stevens, Joop Arts 
Julianastraat 8 
5911 AX Venlo 
tel. 077-3548494 
fax 077-3596758 
e-mail: info@apveo.n l 
http://www.apveo.nl 

ZEELAND, Het Zeeuwse Gezicht 
Berit Sens 
Postbus 41 
4330 AA Middelburg 
tel. 0118-631416 
fax 0118-627839 
e-mail: hetzeeuwsegezicht@zeeland.nl 
http://wwvv.hetzeeuwsgezicht.nl 

ZWOLLE, ZAP 
Mirjam Visser 
Kamperstraat 11-13 
8011 U Zwolle 
Postadres: 
Postbus 1187 
8001 BD Zwolle 
tel. 038-4230684 
fax 038-4227664 

Adressen van lokale architectuurcentra in 
binnen- en buitenland zijn ook op te vra
gen via de site van Architectuur Lokaal: 
http1Iwww.arch-lokaal.nl. Architectuur 
Adressenboek. 

Coördinatie OLA 
Architectuur Lokaal 
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