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Inhoud 

~ Kunst als aanleiding voor hergebruik 
Op het terrein van het psychiatrisch centrum De Gelderse Roos bij Wolfheze en van de 

psychiatrische kliniek Wi llem Arntsz Hoeve in Den Dolder, zijn in samenwerking met 

de SKOR kunstprojecten georganiseerd. Op deze manier hebben karakteristieke 

gebouwen een nieuwe bestemm ing gekregen waardoor ze voor sloop behoed zijn . 

Liesbeth Melis, SKOR, beschrijft wat deze samenwerking opgeleverd heeft. 

§ Retro-architectuur in revisie 

.8 

Van de negen grote ontwerpprojecten die in de nota Ontwerpen aan Nederland zijn 

gepresenteerd heeft het Nieuwe Rijksmuseum tot nu toe de meeste aandacht gekre

gen . Het grote budget dat het rijk heeft vri jgemaakt spreekt tot de verbeelding, maar 

ook de 'openbare' discussie die werd gevoerd en de se lectie van arch itecten krijgt aan

dacht in de med ia. Rob de Wildt, RIGO, verrichtte onderzoek naar het Rijksmuseum en 

reflecteert in d it artikel op de discussies die rond de restauratie en nieuwbouw van 

het museum ontstaan zijn. 

De tijd - ruimte paradox 
Nederland als ontwerpopdracht is op alle mogelijke manieren aan de orde. Elders in 

deze krant worden de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, de Nota Belvedere 

en de Nota Mensen, wensen, wonen besproken. Recentelijk zijn bovendien het Natio

naal Verkeers- en Vervoersplan Van A naar Beter, de Waternota en de derde architec
tuurnota Ontwerpen aan Nederland verschenen. Peter Dordregter, vm. directeur VNG, 

beziet de ontwikkelingen tegen het licht van de tijd . - - ---

10 Raakvlakken tussen oud en nieuw 

16 Adres: Prins Clausplein 
Het Prins Clausplein in Den Haag is binnen een decennium geen stadsrand meer. Door 

de VINEX-uitbreiding ligt het knooppunt binnen het stedelijk gebied. Maar wordt het 

ook een stedelijke plek, of blijft het de versteende weerslag van de infrastructurele 

dynamiek? Het Haags Architectuurcafé (HaAC) vroeg om ideeën en organiseerde een 

forumdiscussie over het onderwerp. Van de ideeën is een publicatie verschenen. In dit 

artikel gaat Richard Koek, HaAC, in op de opgave die gegeven was voor ideeën voor 

dit verkeersknooppunt en licht hij de publicatie toe. 

18 Waar vind ik mijn architect? 
Op internet natuurlijk! 
Wie van plan is een woonhu is te laten bouwen of anderszins opdrachtgever is, kan op 

zoek gaan naar een architect. Voor wie daar maar zelden mee te maken heeft is het 

niet vanze lfsprekend waar men dan op moet letten en hoe men de meest geschikte 

architect vindt. Piet Voffaard, ArchiNed, legt uit hoe en waarom een architect via inter-

net gezocht kan worden. 

t~ 
20 Ontwikkelingscompetities in Nederland 

Na Kompas, handleiding voor Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten, voor wedstrij

den waar het gaat om het verkrijgen van het beste ontwerp, is er nu ook Kompas bij 

Ontwikkelingscompetities, waar het gaat om het zoeken van de ju iste ontwikkelaar. 

Ciffy Jansen, Architectuur Lokaal, licht de nieuwe handleiding en de verschillende 

types wedstrijden toe. 

22 Kwartaalbericht Ontwerpwedstrijden 
Frank Strolenberg, Projectbureau Belverdere, schrijft over de Nota Belverdere, de doe- Eerste kwartaalbericht 2001 van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden, met een over-

len en plannen van het uit de nota voortvloe iende Projectbureau Belverdere en de zicht van de lopende en komende ontwerpwedstrijden in Nederland. Astrid Aarsen, 
subsidieregeling van Belvedere. De integrerende insteek van Belvedere wint aan Architectuur Lokaal. 

belangste lling, vooral nu gemeenten en provincies in het licht van de Vijfde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening, belangrijke acteurs worden binnen de ruimtelijke ordening. 

12 De ontwerpopgaven in de Vijfde Nota 
Op 15 december 2000 is het lang verwachte ontwerp van de Vijfde Nota over de Ruim

telijke Ordening uitgebracht. De Vijfde Nota bevat het beleid tot het jaar 2020 met 

een doorkijk naar 2030. Het is een nota op hoofdlijnen: een strategische nota d ie als 

doel heeft richting te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland, met als 

motto 'centraal wat moet, decentraal wat kan' . Deze publicatie is de eerste van vier 

delen waaruit de nota zal bestaan . Eric Westerhuis, Zandvoort Ordening en Advies, 

gaat in op de ontwerpopgaven van het eerste deel. 

14 U en ik als spil van het Nederlandse 
- woonbeleid 

De nieuwe Nota Wonen geeft de koers aan voor het woonbeleid. Zoals past in de tra

ditie van het ministerie van VROM is er veel aandacht voor de socia le kant van het 

wonen. Maar tekenend voor de veranderingen in de afgelopen jaren is dat de term 

'volkshuisvestingsbeleid' plaats maakt voor 'woon beleid'. De hoofdrol is weggelegd 

voor 'de burger'. Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal. 

15 www.snelweghuis.nl 
www.snelweghuis.nlis de titel van een prijsvraag die het ministerie van VenW heeft 

uitgeschreven. Aan de hand van de opgave, ideeën te leveren waarbij de weg meer

waarde biedt aan de woonfunctie, wil het ministerie de discussie aangaan over de 
vraag of infrastructuur kansen biedt voor naast-, op- of ondergelegen woonbebou

wing. Gerard van Sloten, Bouwdienst Rijkswaterstaat. 

24 Prix de Rome: Coming Soon! 
Wat is precies de Prix de Rome? Wat is de bedoeling van die prijs? Waar zijn de meest 
recente resu ltaten te bekijken? Christine Wagner, Prix de Rome Nederland, over de 
opgave en inzendingen van 2001. .. .... _ .. ' "'-"'"io 

26 Hapklare ideeën op de website van Europan 
Ruim 60 hapklare ideeën van bekroonde architecten zijn sinds kort te bezichtigen op 

de webs ite van Europan Nederland, www.archined.nfleuropan-nl. Europan heeft de 
site uitgebreid met een kaartenbak waarin bijna alle prijswinnaars voor Nederlandse 

locaties van de afgelopen vijf prijsvraagronden gepresenteerd worden. Sandra 
Meffaart, Europan, over de vernieuwde en uitgebreide site van Europan . 

27 Oproep aan gemeenten 
Het Nederlands Architectuurinstituut doet een oproep aan gemeenten om deel te 

nemen aan de informatiemarkt Heilige Huisjes op 15 en 16 september 2001, die in het 

teken staat van het individueelopdrachtgeverschap. 

28 Adressen OLA 
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Twee psychiatrische instellingen 
Kunst als aanleiding voor hergebruik 

Liesbeth Melis 

Het psychiatrisch centrum De Gelderse Roos bij Wolfheze en de psychiatrische 
kliniek Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder bestaan beide uit diverse paviljoens, 
verspreid over een groot bosrijk terrein. Opvallend is de kenmerkende archi
tectuur van deze paviljoens, terwijl ze vaak in verschillende perioden zijn 
gebouwd. In verband met bezuinigingen stond bij beide instellingen een grote 
bouwkundige reorganisatie op het programma en zouden diverse paviljoens 
moeten worden afgestoten. Karakteristieke gebouwen dreigden daardoor te 
verdwijnen. Daarnaast bestond bij beide instellingen de behoefte aan meer 
aansluiting met de maatschappij. Met behulp van een geëngageerd kunstproject 
hoopten ze aan deze behoefte te kunnen voldoen. De instellingen 
zochten contact met het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten van de 
Mondriaanstichting, dat opgegaan is in SKOR. 

Het Gekke Huis 
Het psychiatrisch centrum De Gelderse Roos had 
contact gelegd met een groep kunstenaars uit 
Arnhem, die enkele leeggekomen paviljoens in de 
toekomst wilde gaan gebruiken als woon- en werk
ruimte. Zij wilden hier kleinschalige bedrijven vestigen 
op het gebied van mode-ontwerp, video- en filmpro
ductie, meubelontwerp, grafisch ontwerp, evenals 
ateliers voor beeldend kunstenaars. De gebruikers 
wilden aantonen dat het integratiebeleid van het 
ziekenhuis ook andersom kan werken: aan de ene 

Project van Maria Roosen in Het Gekke Huis. kant nemen de patiënten voor hun maatschappelijke 
Foto: Liedeke Kruk terugkeer voorzichtig weer een kijkje in de stad en 

aan de andere kant zijn er de kunstenaars die juist 
vanuit de stad het isolement van de bossen in 
Wolfheze opzoeken. 
Zes kunstenaars huren sinds vorig jaar het prachtige 
gebouw Dennenoord voor tien jaar van het zieken
huis. Vanuit dat gebouw worden de projecten voor 
het terrein van de instelling gerealiseerd. Hester 
Oerlemans en Marry Overtoom organiseerden samen 
met een aantal andere kunstenaars het eerste 
project. In samenwerking met SKOR ontstond Het 
Gekke Huis, een kennismakingtentoonstelling. Voor 
Het Gekke Huis kregen de organisatoren de beschik
king over een leegstaande sociowoning: drie aan 
elkaar gebouwde huizen waar tot voor kort patiën
ten woonden. De kamers werden afgesloten met 
wanden van plexiglas, waardoor een soort kijkkasten 
ontstonden. Sommige kunstenaars lieten de kamer 
intact en voegden hun werk toe aan de bestaande 
ruimte. Maria Roosen liet bijvoorbeeld alle donker
bruine meubels staan en legde op de zittingen enor
me glazen ogen. In een van de kamers plaatste A.E. 
Kliest een installatie, die het manische bouwen laat 
zien van Mr. Fantasy. Onderdeel van deze installatie 
vormde een rondrazende speelgoedtrein, die op een 

Het gebouw waar de tentoonstelling Het bed stond en daarmee het dwangmatig handelen van 
Gekke Huis plaats vond. veel psychiatrische patiënten verbeeldde. Boven legde 

Brieke Dros de badkuip en een wasbak helemaal vol 
met glazen objecten, mooi uitgelicht, zodat de bleke 
berkenboompjes op de tegeltjes bijna verdwenen. 
Jaap Kroneman verzamelde alle deuren en spiegels 
uit het huis en plaatste die in afzonderlijke ruimtes. 
Het werk was niet los te zien van deze specifieke 
plek. Overal was wel een soort gekte in te ontdekken. 
Alles ademde de beklemmende sfeer van hoe het 
geweest moet zijn. Of je wilde of niet: bij al het werk 
ging je verbanden zoeken met de psychiatrie. 

Het Vijfde Seizoen 
Ook bij de psychiatrische kliniek de Willem Arntsz 
Hoeve gold dat wegens inkrimping een aantal pavil
joens zouden moeten worden afgestoten en dat 
tegelijkertijd gezocht werd naar een middel om de 
maatschappij dichter bij de inrichting te brengen en 
het geïsoleerde karakter van het terrein te doorbre
ken. Door het voormalige Praktijkburo en de HC 
Rümkegroep werd voorgesteld om het uit de jaren 
dertig daterende paviljoen 'Het heuveltje' te behou
den en hier een nieuwe bestemming voor te vinden. 
Vormgever Christoph Seyfferth werd gevraagd het 
paviljoen te verbouwen en - ook hier - in te richten 
als kunstenaarsverblijf. Hij gaf de herinrichting van 
het paviljoen de titel Spartaanse luxe mee. Om de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebouw zo helder 
mogelijk te maken werd het vrijwel volledig gestript. 
Alleen de keuken is gehandhaafd. De wanden zijn 
vervolgens wit gestuukt. Aan de buitengevel is boven 
de entree een luifel aangebracht, gemaakt van de 
letters die samen de aan' Kurt Tucholsky ontleende 
woorden Het Vijfde Seizoen vormen, de titel van het 
kunstenaarsproject. Het interieur voorziet in verrijd- en 
verplaatsbare meubelen. Zo kan elke toekomstige 
bewoner op elke gewenste plek in het huis een bad 
nemen, zijn bezoek ontvangen of zijn werkplek 
inrichten. Alleen het bed en de schommel hebben 
een vaste plek, waarop de kunstenaar zijn creativiteit 
kan ontplooien. Deze mobiele meubelen benadrukken 
de helderheid en openheid van de ruimte, terwijl ze 
tegelijkertijd telkens weer een ander gebruik van de 
ruimte genereren. Tafels kunnen aaneen geschoven 
worden of juist worden verspreid door de ruimte, 
afhankelijk van het gebruik op dat moment en door 
die ene persoon. Door de monumentale vorm van het 
bad, dat pontificaal door de ruimte zwerft, wordt het 
nemen van een bad een bijzondere gebeurtenis. 
Ook gewoon het gaan zitten krijgt iets theatraals. 
Bijvoorbeeld door de U-vormige bank aan het tapijt 
te verankeren en in zijn geheel als een eiland op 
wielen te behandelen, krijg je het gevoel een podium 
te betreden. Het paviljoen wordt zo tot een theater, 
waar de kunstenaar acteur en toeschouwer tegelijk is. 

'Heimwee naar de oersoep' 
Door elk seizoen een andere kunstenaar uit te nodigen 
om hier te wonen en te werken en samen met de 
patiënten een kunstproject te realiseren, zou de 
maatschappij letterlijk dichterbij worden gebracht. 
Tien kunstenaars hebben inmiddels in Het Vijfde 
Seizoen gewoond en gewerkt. Het is een inspirerende 
plek en een extreme ervaring. Het verblijf, gemiddeld 
drie maanden, is voor het realiseren van een kunst
project relatief kort. Maar de periode is lang als je in 
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zo'n afgezonderde leef-woonsituatie verkeert. De 
grenzen tussen ziek en niet ziek lijken soms wegge
vallen voor de kunstenaar én de patiënten. 
Na Christoph Seyfferth was de Italiaan Mario Rizzi de 
volgende gast. Hij werkt voornamelijk met fotografie. 
Voor zijn project werkte hij samen met patiënten van 
de Rozenburg, de gesloten afdeling van de Willem 
Arntsz Hoeve. Rizzi deelde meer dan tweehonderd 
wegwerpcamera's uit aan de patiënten. Hij beschouw
de zijn taak als die van ontwerper en katalysator. De 
centrale rol wordt in zijn ogen vervuld door de foto's 
die de patiënten hebben gemaakt. 
Dick Tuinder had zich voorgenomen om in de vijf 
ruimtes van Het Vijfde Seizoen te werken met vijf 
verschillende disciplines. Hij richtte zijn aandacht op 
het proces van verrotting en dood in het bos, schreef 
gedichten, maakte tekeningen en zocht naar de 
verbeelding van 'waan en zin' door maskers te teke
nen. Over deze onderwerpen hield hij gesprekken 
met patiënten, die beschreven worden in zijn boek 
Heimwee naar de Oersoep, geschreven tijdens zijn 
verblijf in Het Vijfde Seizoen. Daarnaast gaf hij voor 
de bewoners van de kliniek een nieuwe huiskrant uit, 
de Rümke Gazette. Tuinder sloot zijn verblijf af met 
een tentoonstelling in Het Vijfde Seizoen. 
Ook heeft er een gezin gewoond op het terrein van 
de Willem Arntsz Hoeve, de kunstenaars Fransje 
Killaars en Roy Villevoye en hun dochtertje Céline. 
Villevoye's projecten van de laatste jaren worden 
bepaald door zijn bezoeken aan het Asmat gebied in 
Nieuw-Guinea. De bewoners van Asmat hechten een 
grote ceremoniële en emotionele betekenis aan 
bomen, waar zij prachtige beelden uit hakken. 
Villevoye onderkent de therapeutische betekenis die 
kan worden ontleend aan het bewerken van hout: 
het kerven van je naam, het kerven van tekens die 
een hoogstpersoonlijke of juist universele betekenis 
hebben. Hij vroeg een aantal patiënten om in bomen 
die zich op het terrein bevinden tekens te kerven. Er 
ontstond commotie over de verminking van de bomen 
en veertig protestbrieven bereikten de directie. Zo 
kwam de maatschappij op onverwachte wijze binnen. 
De bijdragen van David Bade en Ellen Ligteringen zijn 

nog in ontwikkeling: Bade werkt aan zijn Robin Hood 
Fitness-beeldengroep en Ellen Ligteringen maakt een 
website, die zij in nauwe samenwerking met een 
aantal patiënten ontwerpt. 
Christiaan Bastiaans, de huidige bewoner van Het 
Vijfde Seizoen, ontwikkelt momenteel het project 
King Lear Memory Ambush, dat is gebaseerd op 
Shakespeare's King Lear. Na individuele gesprekken 
met deelnemende patiënten over de karakters die in 
het drama voorkomen, wordt de definitieve cast 
samengesteld. Door de universele betekenis van de 
Shakespeare personages is Bastiaans in staat om ieder 
personage in het toneelstuk uitgebreid te bespreken 
met de acteurs. Wanneer iedere patiënt zich een 
beeld heeft gevormd van zijn of haar rol, krijgt King 
Lear Memory Ambush een definitieve bewerking en 
aankleding. Dan zal het voor publiek worden opge
voerd. 
Dit voorjaar zal Eric van Lieshout als gast in Het Vijfde 
Seizoen verblijven. 

Voortbestaan gegarandeerd 
Na een periode van onzekerheid over het voortbe
staan van Het Vijfde Seizoen, is inmiddels de voort
zetting van Het Vijfde Seizoen gegarandeerd vanwege 
een subsidie van het VSB-fonds en zijn Boudewijn van 
Grunsven en Suzanne Oxenaar door Patricia Pullens 
opgevolgd als curator. De hierboven beschreven 
projecten illustreren hoe karakteristieke architectuur 
op een zinvolle manier kan worden hergebruikt. 
Hiermee zijn deze paviljoens niet gedegradeerd tot 
een soort museale, doodse objecten, maar hebben ze 
een bestemming gevonden die nieuwe ontwikkelin
gen genereren. Het isolement van de bestaande 
instellingen werd met deze beide kunstinitiatieven 
doorbroken. 

Dit artikel is gebaseerd op eerder verschenen artikelen 
van Inge Pollet in Metropolis M nr. 3, 2000, van 
Liesbeth Melis in de Architect, oktober 1998 en van 
Suzanne Oxenaar in het nog te verschijnen boek 
Publiek Werk van de SKOR. 

Inrichting van Het Vijfde Seizoen door 
Christoff Seyfferth 
Foto's: SKOR 

Informatie: 

SKOR 
Ruysdaelkade 2 
1072 AG Amsterdam 
tel. 020-6722525 
fax 020-3792809 
e-mail: info@skor.nl 
www.skor.nl 

Van elk project dat tijdens het verblijf in Het 
Vijfde Seizoen wordt gerealiseerd, is een 
boek samengesteld. Deze publicaties maken 
deel uit van het oorspronkelijk streven de 
wisselwerking tussen de kliniek en de maat
schappij te bevorderen. De publicaties van 
Het Vijfde Seizoen zijn bij SKOR te bestellen. 
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De tijd-ruimte paradox 
Peter Dordregter 

Nederland als ontwerpopdracht is op alle mogelijke manieren aan de orde. 
Elders in deze krant worden de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, de nota 
Belvedere en de nota Mensen, wensen, wonen besproken. En dan zijn daar 
nog het Nationaal Verkeers- Vervoersplan Van A naar Beter, de Waternota 
en last but not least de derde architectuurnota Ontwerpen aan Nederland. 
Peter Dordregter beziet de ontwikkelingen tegen het licht van de tijd. 
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Aan nieuwe ambities geen gebrek. Integendeel, ze 
tuimelen over elkaar heen. Alle nota's staan vol met 
concrete beleidsvoornemens, van ruimte voor nieuwe 
woningen en bedrijven tot nieuwe natuur etc. Het 
hele platteland wordt als een concrete ontwerpopgave 
neergezet. Ook de aantallen te realiseren hectares 
woningen te bouwen, te herstructureren of te slopen, 
railverbindingen etc. De komende vijf tot tien jaar 
worden als beleidsopgave geformuleerd. De maak
baarheid is weer terug van weggeweest. 
We zijn nog aan het bekomen van de verbazing over 
de tegenvallende kwaliteit van het aanbod op de 
VINEX-Iocaties. Kwaliteit staat in alle nota's met stip 
genoteerd. Kwaliteit van het landschap, van de 
woonomgeving, van de woning zelf, van het bedrijfs
terrein, van de stadsharten, van wat niet al. 

Tijd als ontwerpfactor 
Kwaliteit kan op verschillende manieren worden 
benaderd. Daar is allereerst de kwaliteit van dit 
moment. Voldoet het nieuwe object aan normen van 
duurzaamheid, wooncomfort en inpasbaarheid in zijn 
omgeving? Er is ook een andere kwaliteit die pas 
blijkt in het gebruik, bij het verstrijken van de tijd. 
Kwaliteit is dan een meer tijdloos begrip, dat zich 
onttrekt aan de expressiedrang van de vormgevers 
van dit moment. Kunnen de afzonderlijke objecten 
en de omgevingen waarin ze staan, de vanzelfspre
kende vraag naar verandering aan? Is er sprake van 
robuustheid in de tijd, van een zekere tijdloosheid? 
Bestuurders en ontwikkelaars hebben een beperkte 
tijdshorizon, omdat een bestuurder politiek wil 
scoren en omdat tijd geld is voor de ontwikkelaar. 
Toch is tijd een bepalende, maar onderschatte 
ontwerpfactor waarvan de samenleving juist door de 
enorme omvang en korte realiseringsperiode van de 
talrijke ontwerpopdrachten nog op een veelal onaan
gename wijze de gevolgen zal ondervinden. 

Ruimte maken en tijd maken 
De Vijfde Nota heeft als titel meegekregen Ruimte 
maken, ruimte delen. De nota had beter Ruimte 
delen en tijd maken kunnen heten. Waarom? . 
Tijd heeft verschillende verschijningsvormen, tijd als 
rit in de dag en tijd als rit in de toekomst. Laten we 
beginnen met het dagritme. Mensen streven als 
gebruikers van de ruimte en de daarbinnen gelegen 
voorzieningen en verbindingen naar een optimaal 
gebruik van de tijd. De paradox van onze tijd is dat er 
weliswaar meer niet-werkgebonden tijd beschikbaar 
is, maar dat die tijd schaarser is dan ooit. Door de 
enorme drukte op de wegen zijn de afstanden uitge
drukt in tijd, gegroeid. De ruimte over de weg krimpt 
of dijt uit met de uren van de dag. Rijden en parkeren 
voor werk, winkelen en ontspanning kost tijd. De 
moderne mens moet met zijn tijd woekeren. Speelt 
de stedelijke omgeving daarop in? Benzinestations, 
transferia en spoorwegstations zouden behalve als 
vervoersknooppunten tevens als centra voor alledaag
se behoeften kunnen uitgroeien: voor winkelen, 
sporten, diensten als kappers, banken, stomerijen, 
restaurants. En dan moeten die natuurlijk open zijn 
als hun klanten van of naar hun werk gaan. Tot nu 
toe ondervinden supermarkten die zich in tanksta
tions willen vestigen alleen maar tegenwerking van 
overheden. Flexibele werktijden vragen ook om flexi
bele openingstijden. Waarom zijn theaters bijvoor
beeld 's avonds wel geopend en musea niet? 
Niet alleen het dag- en nachtritme van voorzieningen 
is aan verandering toe, ook dat van de seizoenen. 
Waarom kunnen bedrijven wel met een vrij vakantie
ritme omgaan en scholen niet? Massaal tegelijk op 
vakantie leidt tot reusachtige verkeersknopen, tot 
duizenden doden in het verkeer en tot een inefficiënt 
gebruik van accommodaties. En de lange wachttijden 

niet te vergeten bij de monumenten, de parkeerplaats, 
de skilift etc. Waarom bepalen scholen het totale 
seizoensritme ook voor die massa mensen die helemaal 
niets met onderwijs te maken hebben? 

Elektronische communicatie 
De virtuele stad komt de fysieke stad te hulp, door 
afstand in tijd en ruimte irrelevant te maken. 
Elektronische communicatie maakt, het meer nog dan 
brief en telefoon, mensen mogelijk in gemeenschap
pen te verkeren die zich spreiden over grote ruimte, 
over continenten. Nog los van de vraag of de virtuele 
werkelijkheid face-to-face contacten kan vervangen, 
komt hier in de tijdloosheid van de elektronica toch de 
fysieke beperking van de capaciteit van elektronische 
knooppunten, van kabels en van energieproductie 
om de hoek kijken. 
Tijd begint merkbaar een component in de virtuele 
wereld te worden. 
De in de bovengenoemde nota's neergelegde ambities 
streven naar snelle verwezenlijking. Het geld is 
beschikbaar en wil renderen. Bouwlocaties worden 
aangewezen en snel ontwikkeld. De winsthorizon van 
een projectontwikkelaar en de politieke horizon van 
een wethouder zijn beide in principe niet langer dan 
vier tot vijf jaar. We gunnen in de ontwikkeling van 
ons land de tijd de tijd niet, waardoor we voortdurend 
discontinuïteit scheppen in de ruimtelijke ontwikke
ling. Het debacle van de VINEX-Iocaties heeft daar
mee te maken: snel veel van hetzelfde en gericht op 
de onmiddellijke behoeften. Daardoor ontstaat er 
een product dat niet mee kan komen in de tijd, dat 
zich zelfs niet laat aanpassen in de tijd. Mensen 
wonen in sjablonen, die hun zelfontplooiing beperken. 
Regelgeving en angst voor initiatieven van de burgers 
doen er nog een schepje bovenop. Hoe betreurens
waardig is het niet dat welstand en vergunningsplicht 
de burger en daarmee de flexibiliteit in de tijd in de 
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weg staan . De Tweede Kamer, de gemeenten en -
merkwaardig genoeg - ook de vormgevers willen 
geen vrijheid voor mensen. Zij willen beweging juist 
stoppen. Daarom houdt de onrust aan, het product 
veroudert snel en laat zich niet aanpassen, mag niet 
aangepast worden . De druk op nieuwe gebieden 
neemt snel toe. Een overmatig geloof in stuurbaar
heid van de samenleving leidt tot maatschappelijk 
onhaa lbare en verspillende concepties, die totalitair 
van karakter zijn in hun eindbeelddenken en in hun 
on procesmatige aanpak. De samenleving heeft de tijd 
niet om ontwikkelingen die door de overheid worden 
opgelegd te accommoderen. Er ontstaan kortsluitin
gen in de tijd, omdat de ambities en middelen van 
het ene departement niet zijn afgestemd op die van 
het andere, waardoor ontslu itingen en voorzieningen 
niet tijdig tot stand komen. De ontwikkeling van het 
ene segment heeft meer tijd nodig dan het andere. 
Herstructurering is een ingewikkeld en traag proces 
van ingrijpen in een bestaande en gekoesterde situ
atie, maar als een bouwlocatie eenmaal op gang is, 
dan dendert de bouw in een razend tempo voort. Dat 
kan leiden tot niet gewenste drainerende verhuisbe
wegingen van mensen en bedrijven . 

Angst voor verrommeling 
De angst voor verrommeling, in meerdere nota's 
genoemd, is een signaal van onmacht tegenover de 
invloed van de tijd. Verrommelde plekken zijn reserve
plekken, plekken waar de samenleving in een 
vertraagd tempo experimenteert met nieuwe ontwik
kelingen . Verrommeling is essentieel voor een zich 
ontwikkelende stedeli jke samenleving . Tijd is een 
tweezijdig begrip, het verwijst naar het verleden en 
het verwijst naar de toekomst. De toekomst kan niet 
zonder het verleden dat als referentiepunt dient voor 
het komende en dat de waarde van het komende 
meebepaalt. Mensen zijn zeker in een snel verande-

rende samen leving bang voor de eroderende invloed 
van de tijd, zoeken houvast in wat betekenis geeft, 
. .. à la recherche du temps perdu. 

Afwachtend karakter 
Voor het ontwerpen liggen er een aantal uitdagingen, 
die niet langer kunnen worden genegeerd . Het 
gebouwde moet meer als het begin van een ontwikke
ling worden gezien . A ls het startpunt en niet als het 
eindpunt. Dat geldt evenzeer voor de stedenbouw als 
voor de bouw van afzonderlijke objecten. Toekomst ige 
nieuwbouw zou het karakter van een raster moeten 
krijgen dat geleidelijk aan wordt ingevuld . We spreken 
al lang over aanpasbaar bouwen, een bouwvorm die 
het de gebruiker mogelijk maakt zijn omgeving aan 
veranderde wensen aan te passen. In de stedenbouw 
dienen reserveruimtes te worden ingepland, zachtere 
structuren hun kans te krijgen tussen de hardere en 
beeldbepalende structuren. Kevin Lynch sprak in dat 
verband van future preservation. Ik heb ooit eens 
geponeerd dat woonconsumenten veranderen in 
woonproducenten . Dat begrip zou evenzeer op de 
omgeving moeten kunnen worden toegepast. In de 
herstructureringsgebieden zouden in de plinten van 
de woongebouwen verander lijke, tijdelijke structuren 
hun plaats moeten kunnen vinden: een creatieve en 
uitdagende verrommeling van de omgeving . De duur
zaamheid in de tijd neemt daardoor toe en tegelijk 
de herkenbaarheid. Tijd is geld, ruimte geven aan de 
tijd kost dus ook geld. Toekomstwaarde is duurzaam
heid, die een graad van overdaad in ruimte vraagt en 
dus geld kost op korte termijn, dat zich ruimschoots 
terugverdient op langere termijn. 
Op deze wijze bouwen en ontwikkelen betekent een 
ander aanzien, omdat vee l ruimtes een onbestemd en 
afwachtend karakter krijgen. Het onderliggend raster 
is duurzaam, de invulling wisselt en ontwi kkelt zich in 
de tijd. 

Omslag How Buildings Learn; what happens 
when they're built 

Informatie 

Ruimte maken, ruimte delen; Vijfde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening 200012020, 
ministerie van VROM 2001 
te bestellen bij: 
Service centrum Uitgevers 
tel. 070-3789880 
fax 070-3789783 
e-mail: verkoop@sdu.nl 
zie ook: www.vijfdenota.nl 

Nota Belvedere 
te bestellen bij: 
distributiecentrum van VROM 
tel. 0900-8052 
fax 0900-2018052 
zie ook: www.belvedere.nu 

Mensen, Wensen, Wonen; wonen in de 
21-ste eeuw, ministerie van VROM 2000 
te bestellen bij: 
distributiecentrum van VROM 
tel. 0900-8052 
fax 0900-2018052 
zie ook: www.vrom.nl 

Nationaal Verkeers- en Vervoersplan Van A 
naar Beter, ministerie van VenW 
te bestellen bij: 
publieksvoorlichting van ministerie VenW 
tel. 070-3517086 
fax 070-3081677 

Waternota, bestaat uit de nota Anders 
omgaan met Water, Ruimte voor de Rivier 
en de Derde kustnota, ministerie van VenW 
te bestellen bij: 
ministerie van VenW 
tel. 070-3517086 
fax 070-3081677 

Ontwerpen aan Nederland, SDU uitgevers 
te bestellen bij: 
Service centrum Uitgevers 
tel. 070-3789880 
fax 070-3789783 
e-mail: verkoop@sdu.nl 
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Belvedere 

Raakvlakken tussen oud en nieuw 
Op 29 maart jI. vond een congres plaats over de raakvlakken tussen cultuurhistorie, 
architectuur en welstand in de Witte Dame in Eindhoven. De aanleiding voor deze 
bijeenkomst is begrijpelijk, immers de raakvlakken zijn evident. Een praktijkvoorbeeld: 
begin maart van dit jaar was er in landelijke kranten te lezen dat een projectontwikke
laar op last van de welstandscommissie van Brunssum zijn huiswerk moest overdoen. 
Het ontwerp voor een geheel nieuw winkelcentrum weerspiegelde naar het oordeel 
van de commissie de identiteit van deze stad onvoldoende. 
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Er is meer aan de hand 
De echte aanleiding voor het congres was echter een 
andere. Binnen een korte tijdspanne verschenen drie 
verschillende rijksnota's over cultuurhistorie, archi
tectuur en welstand; voldoende reden om hierover 
met elkaar van gedachten te wisselen. Gegeven 
bovenstaand voorbeeld is dit welbeschouwd natuur
lijk bizar. Immers, zijn cultuurhistorie en 'goed 
ontwerp' feitelijk niet een zelfde soort labels die 
alleen op een ander moment in de tijd op een 
gebouw of landschap worden geplakt? Is het verbin
dende niet de kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp. 
Zijn het geen tellers van een zelfde noemer? 
Blijkbaar is er meer aan de hand. De werelden 
tussen cultuurhistorie en architectuur liggen schijn
baar nog zozeer uiteen dat er verschillende nota's 
over geschreven kunnen worden. En niet alleen is er 
sprake van verschillende nota's, maar ook van een 
verschillend instrumentarium, onderscheiden oplei
dingen, afzonderlijke organisatievormen en een 
eigen corpus aan kennis. Zelfs binnen het ministerie 
van OCenW wordt erfgoed door een andere directie 
behartigd dan bouwkunst. Maar het tij lijkt te keren. 
De praktijk vraagt er om, zeker nu gemeentelijke en 
provinciale overheden in het licht van de Vijfde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening steeds belangrijkere 
acteurs worden binnen de ruimtelijke ordening. In 
dit artikel wordt stilgestaan bij wat er tot nu toe 
vanuit het projectbureau Belvedere aan gedaan is en 
wat er de komende jaren te gebeuren staat. 

Nieuw gedrag 
Het project Belvedere heeft als doel om de cultuur
historie meer richtinggevend te laten zijn bij de 
ruimtelijke inrichting van Nederland. De praktische 
relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrich
ting is er echter een van spanning en tegenstelling. 
Cultuurhistorici en ontwikkelaars weten van elkaar, 
men zoekt elkaar zelfs in toenemende mate op, 
maar men kan elkaar nog niet goed vinden. De 
gezamenlijke gronden zijn nog onvoldoende duide
lijk. Het zijn nog te zeer twee verschillende werel
den waarin de een al snel roept: 'het moet 
beschermd', terwijl de ander betoogt dat het alleen 
maar extra geld kost. Men vertoont oud gedrag. 

Frank Strolenberg 

Belvedere beoogt nieuw gedrag uit te lokken door 
te laten zien dat men elkaar ten nutte kan zijn. Het 
spanningsveld tussen cultuurhistorie en ruimtelijk 
ontwerp moet niet worden vermeden, noch moet 
men al te snel in oud gedrag vervallen. De spanning 
moet bewust worden opgezocht. Dit spanningsveld 
raakt namelijk de essentie van wat er op een plek 
gaat gebeuren: de transformatie van oud naar 
nieuw. Het actief sturing geven aan dit transforma
tieproces is de kern van het Belvedere gedachte
goed. Begrippen die daar bij passen zijn 'behoud 
door ontwikkeling': het behouden van het erfgoed 
door het in een ruimtelijk ontwikkelingskader te 
plaatsen, maar ook 'innovatie': het durven loslaten 
van bekende oplossingen om ruimte te scheppen 
voor nieuwe, 'multi-disciplinariteit': het verbreden 
van de visie en aanpak van dit soort vraagstukken en 
vooral het streven naar ruimtelijke kwaliteit. 

Tien jaar 
Dit betekent dat er aan gewerkt zal gaan worden 
om opdrachtgevers op het terrein van cultuurhisto
rie en ruimtelijke inrichting de goede vragen te 
laten stellen, opdrachtnemers de goede oplossingen 
te laten nastreven en het instrumentarium zodanig 
aan te passen dat er goed mee te werken valt. 
Voor de uitvoering van Belvedere staat tien jaar: van 
2000 tot en met 2009. Het afgelopen jaar heeft in 
het teken gestaan van het verkrijgen van bestuurlijk 
committment op de uitvoering van Belvedere, de 
inrichting van een projectbureau en de ontwikkeling 
van een subsidieregeling. De komende jaren zullen 
deze activiteiten een vervolg krijgen en zal vooral 
een gezamenlijke agenda worden opgezet waarmee 
aan de hand van concrete activiteiten de eerder 
geformuleerde doelen dichterbij moeten komen. 

Alleen gezamenlijk 
Als het doel is om de cultuurhistorie meer richting
gevend te laten zijn bij de ruimtelijke inrichting van 
Nederland, dan is een eerste en noodzakelijke stap 
op weg daar naar toe dat alle bestuurlijke lagen dit 
streven onderschrijven. Zowel rijk, provincies, 
gemeenten als waterschappen hebben medio 2000 
uitgesproken bereid te zijn om gezamenlijk de 
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uitvoering van Belvedere aan te sturen. Wel was er 
daarbij nog enige discussie over de meest passende 
vorm van gezamenlijke aansturing: centraal of 
decentraal. Momenteel wordt verkend of het moge
lijk is om gezamenlijk een bestuurlijke Regiegroep in 
het leven te roepen die de uitvoeringsvraagstukken 
waar Belvedere voor staat aan sturen. 
Mede ter ondersteuning van de toekomstige regie
groep Belvedere is een projectbureau Belvedere 
opgericht. In zijn opzet is het projectbureau opzette
lijk klein gehouden, immers de daadwerkelijke 
kennis van het ontwikkelingsgericht omgaan met 
cultuurhistorie is/wordt opgebouwd bij de verschil
lende kennisinstituten en uitvoerende partijen op dit 
terrein. Het projectbureau ondersteunt, faciliteert en 
waar nodig stimuleert en coördineert het bureau de 
uitvoering van Belvedere. 
De activiteiten en resultaten van Belvedere worden 
uitgedragen door een vier maal per jaar verschijnend 
8elvedere Nieuws en de website www.8elvedere.nu 
waarop voor de beroepsbeoefenaar praktische infor
matie is terug te vinden over wet- en regelgeving, 
geld, voorbeelden en een relevant netwerk aan 
adressen . 

De subsidieregeling 8elvedere 
Het verschijnen van de nota 8elvedere ging gepaard 
met het oormerken van een budget van (vooralsnog) 
168 miljoen gulden voor de uitvoering van Belvedere 
voor een periode van tien jaar. De gelden zijn 
beschikbaar gesteld door de departementen van 
LNV, OCenW en VROM. Op dit moment wordt nog 
nader onderzocht op welke wijze deze gelden het 
beste kunnen worden beheerd, hoe met geld, geld 
gemaakt kan worden etc. 
De gelden zijn bedoeld om de doelen van Belvedere 
dichterbij te brengen . Voor een deel gebeurt dat 
door vanuit Belvedere initiatieven van derden te 
ondersteunen met behulp van een subsidieregeling. 
Voor het jaar 2000 werd op die manier een financië
le bijdrage geleverd aan 37 projecten die het 
gedachtegoed van Belvedere verder tastbaar maken. 
Opvallend in de bijna 180 aanvragen was dat veel 
aanvragen betrekking hadden op de gebouwde 
omgeving, maar dat er relatief maar weinig op 
ontwikkeling van het cultureel erfgoed gerichte 
aanvragen werden ingediend. Had de snelheid waar
mee aanvragen moest worden ingediend daar mee 
te maken, of de onbekendheid met de essentie van 
Belvedere? 
Begin mei zal voor 2001 een subsidieronde worden 
opengesteld waarbij 9,5 miljoen gulden te verdelen 
is. Nieuw is deze keer dat er aanvragen kunnen 
worden gedaan voor kennisontwikkeling op het 
terrein van het ontwikkelingsgericht omgaan met 
cultuurhistorie én voor experimenten die de grenzen 
van het denken hierover kunnen oprekken. Evena ls 
vorig jaar zal een adviescommissie van onafhankelij
ke inhoudelijke deskundigen de bewindslieden advi
seren over de verschillende aanvragen. 

Vermeldenswaard is overigens dat de regeling opge
steld is als tenderregeling, dat wil zeggen dat gege
ven het beschikbare budget, alleen de beste aanvra
gen zullen worden gehonoreerd. 

Agenda 2001-2004 
De daadwerkelijke integratie tussen cultuurhistorie 
en ruimtelijke vraagstukken kan alleen maar plaats
vinden in de praktijk van ontwerpers, projectontwik
kelaars, grondeigenaren en terreinbeheerders, 
cultuurhistorici, watermanagers, agrariërs, natuur
ontwikkelaars, planologen etc. Veelal is de bereid
heid er wel om deze integratieslag te willen maken, 
maar ontbreekt het vaak aan 'iets' waardoor dit niet 
gebeurt. Per sector kan de oorzaak hiervoor echter 
anders liggen: bij de een is er sprake van een gebrek 
aan specifieke kennis om de cultuurhistorie ontwik
kelingsgericht in te kunnen zetten, bij de ander 
verzet de regelgeving zich er tegen, bij weer een 
andere sector is er geen geld en/of tijd om aandacht 
te kunnen besteden aan de cultuurhistorie. 
Om hiermee gericht aan het werk te kunnen gaan 
wordt een agenda 2001-2004 opgezet met daarin 
concrete activiteiten ten behoeve van verschillende 
sectoren en beroepsgroepen zoals natuur, land
bouw, water, infrastructuur, recreatie en toerisme en 
ontwerp. Die agenda 2001 -2004 wordt gezamenl ijk 
met vertegenwoordigers uit die sectoren opgezet en 
moet inzicht bieden in de activiteiten die de komen
de jaren vanuit het Projectbureau Belvedere worden 
ondernomen én in de activiteiten die vanuit verschil
lende organisaties uit die sectoren worden onderno
men om cultuurhistorie een betere p lek te geven in 
het eigen beleid. 
Concreet zullen deze activiteiten vorm krijgen in het 
opzetten van scholingsprogramma's, het beschikbaar 
stellen van cultuurhistorische informatie, het bieden 
van good practices, het stimuleren van dialoog, het 
op elkaar afstemmen van de financiële en ruimtelij
ke regelgeving etc. 

Is dat alles? 
Neen, de kennisinstituten op het terrein van de 
cultuurhistorie slaan onder de vlag van Belvedere de 
handen ineen om vanuit hun perspectief de relatie 
tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting in 
ieder geval al te verbeteren. Het werken aan inte
grale advisering is hierbij bijvoorbeeld aan de orde, 
maar ook het samen met andere partijen bezien hoe 
de bestaande kennisinfrastructuur te verbeteren is. 
Daarnaast zal er vanuit Belvedere tweejaarlijks aan 
de Tweede Kamer worden gerapporteerd over de 
uitvoering van Belvedere: de zogenaamde 
Belvedere-monitor. Het is de bedoeling dat deze 
monitor de dialoog uitlokt over wat ruimtelijke 
kwaliteit is, nu en in het verleden en hoe wij daar 
mee om willen gaan . Een goede transformatie van 
onze leefomgeving moet wellicht eerst voorafge
gaan worden door een transformatie in ons denken. 
Ik denk, dus ik verander? 

Gerestaureerd en uitgebreid stadhuis van 
Utrecht 
Foto's: Jolie Kalmijn 

De restauratie van het stadhuis van Utrecht. 
Oude materialen zijn natuurlijk hergebruikt 
en oude structuren in tact gelaten of ver
sterkt. Maar de politiek heeft vooral de nei
ging weerstaan om iets 'nieuws en groots' 
neer te zetten ten koste van het oude. De 
architect E. Miralles, voor de restauratie bij
gestaan door Hoogevest O&R, toont in zijn 
ontwerp de transformatie van de gebouwen 
vanaf het oorspronkelijke begin, uitlopend 
in een ruimtelijk vertaalde open en onbe
kende toekomst. 

Informatie 

Meer informatie over 8elvedere (de nota, 
het projectbureau, de subsidieregeling 2001 
of de in 2000 gesubsidieerde projecten): 

Projectbureau 8elvedere 
Kromme Nieuwegracht 38 
3512 Hl Utrecht 
tel. 030-2305010 
www.8elvedere.nu 
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De ontwerpopgaven in de Vijfde Nota 
Eric Westerhuis 

Op 15 december 2000 is het lang verwachte ontwerp van de Vijfde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening uitgebracht. De Vijfde Nota bevat het beleid tot het 
jaar 2020 met een doorkijk naar 2030. Het is een nota op hoofdlijnen: een strate
gische nota die als doel heeft richting te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling 
in Nederland, met als motto 'Centraal wat moet, decentraal wat kan.' Dit is het 
eerste van vier delen waaruit de nota zal bestaan. Eric Westerhuis, Zandvoort 
Ordening en Advies, gaat in op de ontwerpopgaven van dit eerste deel, waarin 
de visie van het kabinet verwoord wordt. In deel 2 volgen de gebundelde reac
ties, in deel 3 het regeringsstandpunt en in deel 4 de definitieve planologische 
kernbeslissing (PKB). 

Strategische nota 
De Vijfde Nota is een strategische nota. Er wordt in 
geanalyseerd, er worden thema's, opgaven en aan
dachtspunten geformuleerd. Een grote rol bij de 
concrete uitwerking hiervan wordt toevertrouwd aan 
provincies, gemeenten en bij sommige opgaven zeker 
ook aan de private partijen. Zo lijkt de gemeente een 
belangrijkere opdrachtgever voor de architect en 
bouwer te worden. 

De diversiteit van het landschap 
De diversiteit van het landschap, de ruimtelijke con
trasten en het cultureel erfgoed staan onder druk. 
Het hedendaagse landschap is teveel bepaald door de 
trends van spreiding en functionele nevenschikking. 
Ondanks de toegenomen aandacht voor architectuur, 
zijn er buiten de historische steden in het landschap 
gelijktijdig mono-functionele enclaves voor wonen, 
werken, winkelen en vermaak ontstaan. Tegen deze 
achtergrond is vernieuwing van beleid voor de ruim
telijke verscheidenheid dringend gewenst. Aan onder
scheid tussen bebouwing en natuur, oude en nieuwe 
structuren, moet een nieuwe vorm worden gegeven. 
Daarbij gaat het om de beide polen van stad en land, 
de kwaliteit van plekken en om variatie tussen en 
binnen de verschillende milieus. Vergroten van de 
verscheidenheid betekent markante verschillen maken. 

De opgaven/thema's 
In de Vijfde Nota wordt een strakke tweedeling 
gemaakt tussen stedelijk en landelijk gebied, ook wel 
buiten- of balansgebied genoemd. Aan de hand van 
deze tweedeling worden hieronder de in de Vijfde 
Nota geformuleerde ontwerpthema's en opgaven 
nader bekeken. 

Stedelijk gebied 
Het eerste thema voor het stedelijk gebied is 
Samenhang in stedelijke netwerken. Nieuwe locaties 
voor wonen en werken binnen de stedelijke netwer
ken dienen in samenhang te worden ontwikkeld en 
verschillend van karakter en bebouwingsdichtheid te 
zijn: een toenemende variatie in woonmilieus. 
'Levendige steden met echte stedelijkheid wat betreft 
verschijningsvorm en functies is het doe!.' 
Met het tweede thema, Wensen van de multiculturele 
samenleving, wil de regering voorkomen dat de toe
nemende variatie in woonmilieus leidt tot een 
gedwongen segregatie: een kloof tussen arme steden 
en rijke suburbane gebieden. Zowel in oude wijken, 
waar de transformatie leidt tot meer duurdere en 
grotere woningen, als in nieuwe woongebieden is 
aanbod nodig van betaalbare woningen. Eveneens 
wordt gesteld, dat 'het karakter van de woongebieden 
zal moeten aansluiten bij de voorkeuren en eisen van 
de multiculturele samenleving zodat de integratie 
bevorderd wordt'. 
Het derde thema is Beweging, volksgezondheid en 
vergrijzing. In de komende jaren zal de beleidsvor
ming van gemeenten op het gebied van ruimtelijke 
aspecten van sport en bewegen worden gestimuleerd. 
Zoals in de nota staat: 'De woonomgeving zou 
moeten uitnodigen tot bewegen.' En: 'De vraag 
vanuit de zorg zal vanwege demografische, maar 
vooral ook uit maatschappelijke ontwikkelingen, 
veranderen en vergroten. Nieuwe woonvormen en 
woon-/zorg gebieden waar zorg op maat of mantel
zorg geboden kan worden, zullen ontwikkeld 
moeten worden'. Levensloopbestendig, flexibel 
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bouwen en een aanpasbare stedelijke woonomgeving 
zijn daarbij punten van aandacht. 
Met het thema Meebewegen met water wil men de 
ontwikkeling van watervriendelijke bouwvormen 
stimuleren. Voor alle nieuwe verstedelijking in 
Nederland geldt het zogenaamde 'waterneutraal' of 
'Transformatie-opgaves', zoals ze genoemd worden, 
zijn het terugbrengen van oude watergangen en 
ontwikkeling nieuwe waterfronten in centrum-stede
lijke woonmilieus. En de ontwikkeling naar 
groen/blauwe stedelijke milieus, in buiten-centrum
milieus. 

Landelijk gebied 
Het eerste thema voor het landelijk gebied is Vrijko
mende bebouwing. De mogelijkheden om vrijkomen
de gebouwen in het buitengebied een andere 
bestemming te geven of vervangende nieuwbouw te 
realiseren, zullen worden verruimd. Ook mogen 
bestaande bedrijfsgebouwen ten behoeve van een 
functieverandering worden gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw, maar dit uiteraard onder bepaalde 
voorwaarden. 
Het aantal Tweede woningen, het tweede thema, zal 
naar verwachting substantieel toenemen. Er zijn er 
nu al rond 600.000 inclusief volkstuinhuisjes. Voor de 
komende dertig jaar zou een vraag kunnen ontstaan 
naar nog eens 300.000 tweede woningen. Om de 
negatieve effecten van deze tweede woningen op 
het karakter van het landelijk gebied tegen te gaan, 
kunnen nieuwe tweede woningen alleen gerealiseerd 
gaan worden binnen de 'rode contouren', dan wel in 
vrijkomende agrarische bebouwing. 

De aanpak 
Om de hiervoor beschreven wensen te bereiken, 
worden in de Vijfde Nota drie zogenaamde interven
tiestrategieën aangereikt. Dat zijn ten eerste trans
formeren en daarnaast intensiveren en combineren. 
Verder worden een aantal criteria van ruimtelijke 
kwaliteit geformuleerd, namelijk ruimtelijke diversiteit, 
economische en maatschappelijke functionaliteit, 
culturele diversiteit, sociale rechtvaardigheid, duur
zaamheid, aantrekkelijkheid en tenslotte de menselij
ke maat. 
Om te laten zien wat de mogelijkheden zijn voor 
meer verscheidenheid, transformatie en menging van 
functies wordt de typologie van zes gemengde woon/
werkmilieus aangereikt, zoals die is ontwikkeld voor 
de Nota Wonen. In deel drie van de PKB (planologische 
kernbeslissing) zal het rijk de kwantitatieve en kwali
tatieve opgave per landsdeel vaststellen. 

Waar blijft Nederland in de Nota? 
Wat opvalt aan de Vijfde Nota is dat de stedelijke 
opgaven, in termen van 'echte stedelijkheid', 'hoog
bouwen ondergronds bouwen', met name lijken op 
te gaan voor het handje vol 'echte' grote steden in 
Nederland. De opgaven voor het landelijk gebied 
bevinden zich meteen op het niveau van de tweede 
woning en vrijkomende bebouwing. Een opgave of 
aanpak voor de middenmoot ontbreekt, terwijl stede
lijkheid in Nederland daar toch voor het grootste deel 
uit bestaat. Het is een terugkerend thema in kritieken 
op de Vijfde Nota: is het niet teveel een 'Randstad
nota'? De schrijvers van de Vijfde Nota lijken bij 
stedelijkheid meer aan begrippen als 'Manhattan aan 
de Maas' te denken, dan dat ze het karakter van een 
Nederlandse stad op gedegen wijze analyseren. In het 



spanningsveld tussen de mondialisering - en daarmee 
wellicht de architectonische vervlakking - aan de ene 
kant en het versterken van de cultuurhistorie en iden
titeit aan de andere kant, zijn de ontwerpopgaven in 
de Vijfde Nota misschien wel teveel naar buiten 
gericht, op Europa en de hele wereld, en te weinig 
naar binnen, op Nederland zelf. Betekent het 'in 
samenhang ontwikkelen van locaties' dat elke stad of 
elk stedelijk netwerk weer zijn bouwmeester of stads
architect krijgt, dat het gemeentelijk apparaat weer 
een sterker sturende rol op zich neemt? Of hoe zien 
de makers van de Vijfde Nota dit door de markt 
opgepakt gaan worden? 

Kernpunten 
De drie belangrijkste opgaven, onder andere vanwege 
hun omvang, de opgave met betrekking tot de multi-

culturele samenleving, die met betrekking tot de 
vergrijzing/zorg en natuurlijk alle opgaven samen
hangend met duurzamer ontwerpen, bouwen en 
gebruiken. Voor een belangrijke opgave als ontwer
pen/bouwen voor een steeds multicultureler worden
de samenleving, wordt er maar weinig over gezegd in 
de Vijfde Nota. Wat zijn die voorkeuren en eisen van 
de multiculturele samenleving? Hoe ontwerp je 'inte
gratie bevorderend'? 
De ten aanzien van intensief ruimtegebruik geformu
leerde opgaven zijn niet nieuw. Wel is een interessante 
vraag hoe deze zich nu gaan verhouden tot het 
recent aangescherpte veiligheidsbeleid. Daarbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan opslag of transport van 
gevaarlijke stoffen in/door die intensiever te bebou
wen gebieden. 

Informatie 

Ruimte maken, ruimte delen; Vijfde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening 200012020 
ministerie van VROM 2001 
te bestellen bij: 
Service centrum Uitgevers 
tel. 070-3789880 
fax 070-3789783 
e-mail: verkoop@sdu.nl 
zie ook: wvvvv.vijfdenota.nl 
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Nota Wonen Dirk Bergvelt 

U en ik als spil van het Nederlandse woonbeleid 

De nieuwe nota Wonen geeft de koers aan voor het Nederlandse woonbeleid aan het 
begin van de 21ste eeuw. Het is een omvangrijk stuk, vooral door de analyses die de 
basis vormen voor het aangekondigde beleid. Zoals past in de traditie van het ministerie 
van VROM is er veel aandacht voor de sociale kant van het wonen. Maar tekenend voor 
veranderingen in de afgelopen jaren is, dat de term 'volkshuisvestingsbeleid' plaats 
maakt voor 'woon beleid'. Zoals past bij een liberaal bewindsman is de hoofdrol 
weggelegd voor 'de burger'. Dat is niet alleen ideologie, maar ook een poging om in de 
ingewikkelde wereld van het bouwen en wonen een helder perspectief te kiezen. 

Foto's: Architectuur Lokaal 

Informatie 

Mensen, Wensen, Wonen; wonen in de 
21-ste eeuw, ministerie van VROM 2000 
te bestellen bij: 
distributiecentrum ministerie van VROM 
tel. 0900-8052 
fax 0900-2018052 
zie ook: www.vrom.nl 
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De burger als maat der dingen 
Met de burger als maat der dingen vervaagt het 
onderscheid tussen 'wonen', 'welzijn', 'cultuur' en wat 
we verder aan vakgebieden onderscheiden. Dat is te 
merken in passages over architectuur en de culturele 
kant van het bouwen. Het opdrachtgeverschap van 
woonconsumenten krijgt mede de aandacht omdat 
men hoopt dat het een rol kan spelen bij het aantrek
kelijker maken van oude wijken. Het gaat echter niet 
uitsluitend om probleemwijken. De nota wil in het 
algemeen 'kiezen voor stedelijke woonkwaliteit'. Dat 
past in het aloude streven van het ministerie van 
VROM grenzen te stellen aan het volbouwen van ons 
land. De open ruimte moet gespaard blijven, steden 
moeten aantrekkelijk, vitaal, welvarend zijn. De 
burger mag kiezen, maar het rijk ziet toch liefst de 
keus voor een stedelijke omgeving. Dus moet er iets 
worden gedaan aan woonkwaliteit aldaar. Vanuit 
deze gedachtegang bepleit het rijk meer samenhang 
in sociale, economische en fysieke interventies. 
Zorg over sociale problemen concentreert zich op de 
wat oudere wijken aan de randen van de steden. In 
nieuw te bouwen wijken zijn andere thema's aan de 
orde. Daar gaat het meer expliciet over architectoni
sche kwaliteit. Deze nota hanteert het brede 
kwaliteitsbegrip dat we ook uit de architectuurnota's 
kennen. Culturele aspecten komen aan de orde, maar 
ook gebruiks- en toekomstwaarde. In de nieuwe 
wijken wil het rijk vooral dat de verhouding tussen 
prijs en kwaliteit verbetert. Met als aandachtspunt 
dat de marges voor de ontwikkelaars wel erg ruim 
zijn geworden. 

Kritiek 
De nota heeft kritiek op organisaties in de woning
bouw die zich richten op maximaliseren van hun eigen 
financiële opbrengst en niet op (maatschappelijke) 
kwaliteit. De kritiek richt zich op commerciële bedrij
ven zoals projectontwikkelaars, maar ook de gemeen
ten blijven niet buiten schot. Grondbedrijven zijn al 
even financieel georiënteerd als andere marktpartijen. 
Verder klinkt de kritiek door dat gemeenten hun wel
standstoezicht vaak niet goed of niet klantvriendelijk 
organiseren. 
De huidige welstandsregels zouden burgers ontmoe
digen om zelf in de rol van opdrachtgever te stappen. 
Volgens de nota moeten woningzoekenden juist 
worden gestimuleerd om in het bouwproces het heft 
in eigen hand te nemen. Dat is de methode om de 
woningproductie om te buigen in de richting die het 
kabinet graag zou zien. Terwijl de nota stelt dat 'aan 
de aanbodzijde (. .. ) geen van de partijen een primair 
belang (heeft) bij hogere kwaliteit, diversiteit of 
aansprekende identiteit', verwachten de auteurs dat 
burgers zich wel laten leiden door dergelijke maat-

schappelijk wenselijke doelen. Als de burger zelf 
optreedt als opdrachtgever voor de bouw van de 
woning, levert dat 'een zeer belangrijke impuls aan 
de doelstelling de keuzevrijheid en de zeggenschap 
van de burger te vergroten. Dit geldt zowel voor de 
nieuwbouw als voor de transformatieopgaven van 
woonmilieus binnen de bestaande voorraad'. Terwijl 
op VIN EX-locaties de zeggenschap van burgers 'beslist 
te mager' wordt genoemd is de algemene diagnose 
dat de positie van de burger in het krachtenspel op 
de woningmarkt relatief zwak is. 

Individueel en collectief belang 
Zo is de nota dus kritisch over allerlei instituties en vol 
vertrouwen dat individuele burgers bereid zijn om 
met belangen van anderen rekening te houden. De 
cynicus zal misschien beweren dat mensen vooral 
keuzevrijheid voor zichzelf willen, terwijl zij wel 
vinden dat de buren niets extravagants mogen 
bouwen. De nota is echter heel optimistisch over de 
spanning tussen individueel en collectief belang: 
'burgers zijn in het algemeen heel goed in staat om 
eigen wensen en maatschappelijke eisen met elkaar 
te verbinden'. De bewoner die zelf of in een collectief 
als opdrachtgever optreedt, is een verantwoordelijk 
burger met bewustzijn van de gevolgen van zijn 
bouwactiviteiten voor de gemeenschap. 
Toch beseffen de opstellers van de nota dat het niet 
simpel zal zijn om bewoners te verleiden tot een 
meer actieve rol. Zij geven aan dat er risico's zitten 
aan het opdrachtgeverschap en beseffen dat het veel 
tijd kost. Maar dat het duurder is om zelf een huis te 
laten bouwen wordt bestreden. De sterke prijsstijgin
gen van afgelopen jaren zijn voor een belangrijk deel 
te verklaren uit de hoge marges van de projectont
wikkelaars. Hier valt het nodige te verdienen bij zelf
werkzaamheid. 

Plan van aanpak 
De nota geeft aan dat consumenten binnen enkele 
jaren een derde van de totale woningproductie voor 
hun rekening zouden moeten nemen. Dat is een forse 
toename ten opzichte van het huidige percentage 
van nog geen 20%. Vooral in d~ randstad, waar het 
inmiddels zeer ongebruikelijk is dat mensen zelf hun 
huis bouwen, zal dit percentage niet automatisch 
groeien. Het ministerie van VROM denkt aan stimu
lansen via onder meer voorbeeldprojecten en experi
menten. De Tweede Kamer heeft tijdens de behande
ling van de architectuurnota een motie aangenomen 
waarin de regering wordt verzocht om Architectuur 
Lokaal een integrale aanpak te laten maken voor het 
bundelen van de kennis rond dit onderwerp. In een 
volgend nummer van deze krant leest u hierover 
meer. 







Randstedelijk transferium 
Met deze kijkrichting is het interessant naar het Prins 
Clausplein te kijken. Zou dit niet de plek zijn voor een 
randstedelijk transferium, een verknoping van hoog
waardig openbaar vervoer, op internationaal, natio
naal, regionaal en lokaal niveau? Zou hier geen nieu
we stedelijke kwaliteit zijn te realiseren, die de 
transferia van Leiden en Amsterdam Arena ten ene 
male ontberen? Een perfecte, logistiek doordachte 
verknoping van auto- en openbare mobiliteit moet 
kunnen en een 24-uurs levendigheid moet, zeker 

gelet op de prima locatiekwaliteit gemakkelijk te 
realiseren zijn. De derde eis, dat de kwaliteit van het 
aanzicht en de kwaliteit van de binnenruimte een 
'filmisch' stedelijk decor moeten vormen, is met 
goede inzet van de voor handen zijnde ontwerpcapa
citeit eveneens te realiseren. 

Opgave 
Binnen de hiervoor geschetste context heeft het 
Haags Architectuur Café aan de architecten van Den 
Haag gevraagd een visionair ontwerp te maken voor 
bebouwing binnen het aangegeven gebied. Het 
resultaat van het ontwerp moest een object zijn van 
architectonische of landschapsarchitectonische bete-

ken is. Het moest op de problematiek van de plek een 
duidelijk antwoord geven. Het ging niet om luchtkas
telen en andere ludieke ideeën, het ging om zinvolle 
bijdragen aan de discussie over de toekomst van deze 
binnenstedelijke stadsrand. 
De inzendingen overziend valt het op dat de kansen 
van de locatie weliswaar werden onderkend maar 
niet tot een samenhangend geheel zijn gesmeed, op 
basis waarvan het eigenlijke ontwerpwerk kon begin
nen. Het resultaat is een aantal programmafragmen
ten die vaak heel inspirerend zijn verbeeld. Deze 
constatering is een goede afspiegeling van de huidige 
ontwikkelpraktijk: op basis van vage programmati
sche notities wordt ontwerpers gevraagd een visie te 
ontwikkelen en al zoekend proberen ze er het beste 
van te maken, waarbij de huidige trend is dat het 
grote gebaar allerminst wordt geschuwd. 

Opdrachtgeverschap 
Voor opgaven zoals die voor het Prins Clausplein, 
ontbreekt een serieuze opdrachtgever die het 
programma tot in de vingertoppen beheerst en de 
precieze ontwerpopgaven weet te formuleren. 
De winst van Adres: Prins Clausplein is dat de lacune 
van ons ruimtelijke beleid met betrekking tot wat we 
gemakshalve de nieuwe stedelijkheid noemen scherp 
is aangetoond. De vaak inspirerende ingezonden 
ideeën schetsen de kansen die gemist worden door 
plekken als het Prins Clausplein niet op de ruimtelijke 
agenda te zetten. Het illustreert ook dat het hoog 
tijd wordt eens goed na te denken hoe het opdracht
geverschap voor de ontwikkeling van dergelijke loca
ties moet worden georganiseerd. Een gemeente komt 
hier absoluut niet uit. De Vijfde Nota en ook de Nota 
Architectuurbeleid stippen het probleem wel aan, 
maar formuleren de verkeerde antwoorden. 

De presentatie 
In 1000-voud is een mailing verstuurd aan alle leden 
van de BNA, bnSP en NVTL van de Haagse regio. Er is 
breed aandacht aan geschonken. En toch zijn maar 
twaalf ideeën ingediend. Was de opgave te complex, 
te omvangrijk? Bezit de Haaglandse architectenwereld 
geen ideeën voor deze opgave? Op beide vragen 
geeft het boek geen antwoord. Wel zijn de ontwerpen 
samengevat in dit boek. De inzendingen zijn door 
een commissie van deskundigen (Ruurd Gietema, 
Kees de Graaf, Gert Middelkoop, Maarten Schmitt en 
Wim van der Valk) beoordeeld. Een verslag hiervan 
bevindt zich in het boek. Het boek bevat ook een 
aantal essays die de opgave en de ontwerpen in een 
ruimer kader plaatsen en ruim stof bieden tot studie 
en discussie. Hiervoor was een breed scala aan 
mensen en partijen benaderd. De Rijksoverheid heeft 
het, zowel van de kant van het ministerie van VROM 
als van het ministerie van VenW, volledig af laten 
weten. Blijkbaar heeft de Rijksoverheid geen visie op 
deze cruciale plek voor de Haagse regio. Maar 
misschien komt dat ook doordat Rijksambtenaren 
allemaal met het openbaar vervoer reizen en daarom 
de kracht van het Prins Clausplein niet herkennen. 
Verder bevat het boek een korte geschiedenis van het 
Prins Clausplein, met enkele op het moment van 
verschijnen - voorjaar 2001 - vigerende initiatieven. 
De tijd zal leren of die werkelijkheid zullen worden. 
Het Office for Metropolitan Architecture zal in 
opdracht van de gemeente Den Haag, in het kader 
van de Deltametropool en de discussie over de Vijfde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening, medio 2001 een 
integrale visie op het Prins Clausplein geven. Bij het 
HaAC hopen wij dat het boek en de vakdiscussie die 
we hiermee uit willen lokken, hieraan een bijdrage 
zullen leveren. 

Illustraties uit: Adres Prins Clausplein 

Informatie 

Haags Architectuur Café 
www.haac.net 

Het boek Adres: Prins Clausplein wordt toe
gezonden na overmaking van ft. 35,- op 
girorekening 6931317 t.n.v. Stichting HaAC 
in Den Haag. 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van tek
sten van Gert Middelkoop uit hetjuryrap
port. 
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Nieuw! Cilly lansen 

Alles over ontwikkelingscompetities in Nederland 

'Gemeenten beschikken vaak niet meer over de middelen om de pIanontwikke
ling zelf ter hand te nemen. Daarom wordt steeds vaker de ontwikkelaar/
ontwerperwedstrijd ingezet. Bij zo'n wedstrijd worden meerdere project
ontwikkelaars uitgenodigd een aanbieding te doen voor de realisatie van zo'n 
project, op basis van een eveneens in te dienen ontwerp. Bij dit soort wedstrij
den doen zich vaak ernstige problemen voor die samenhangen met het twee
ledig karakter van de wedstrijd: het verkrijgen van een goed ontwerp, gekop
peld aan het verkrijgen van een concurrerende aanbieding van de ontwikkeling 
daarvan. Een oplossing hiervoor is het scheiden van de ontwerp- en ontwikke
lingsdoelstellingen, waardoor de wedstrijd in fasen plaatsvindt.' 
Deze opmerking werd gemaakt in Kompas, handleiding voor Prijsvragen en 
Meervoudige Opdrachten, dat in 1997 verscheen. Dit Kompas is inmiddels 
richtinggevend geworden voor ontwerpwedstrijden in Nederland. In vervolg op 
dit Kompas en de geconstateerde problematiek bij ontwikkelaar/ontwerper
wedstrijden, is de afgelopen jaren met alle betrokken koepelorganisaties uit de 
bouw- en ontwerp wereld aan een handleiding bij ontwikkelaar/ontwerperwed
strijden gewerkt. Het resultaat, Kompas bij Ontwikkelingscompetities, 
verschijnt in mei. 
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Convenant 
Het Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrach
ten komt voort uit het Convenant Ontwerpwedstrijden 
van 1997, dat tot doel heeft de wedstrijdcultuur in 
Nederland te verbeteren. Dit Convenant werd onder
tekend door de ministeries van VROM en OCenW, 
Aedes, AVBB, BNA, BNI, bnSP, NVTL, NEPROM, ONRI 
en VNG. De ondertekenaars spraken af hun leden op 
te roepen het Kompas te gebruiken bij het uitschrijven 
van een wedstrijd. Een aantalontwerpersverenigingen 
heeft dit zelfs in de gedragscodes voor hun leden 
opgenomen. 
In het Convenant werd afgesproken te bezien of het 
mogelijk was om ook voor ontwikkelingscompetities 
afspraken te maken. Dergelijke competities zijn een 
niet meer weg te denken verschijnsel in de praktijk van 
de ruimtelijke ordening. Gemeenten maken er steeds 
meer gebruik van. Het gaat tenslotte vaak om om
vangrijke opgaven zowel in ruimtelijke als financiële 
zin. Ontwikkelingscompetities kunnen bijdragen aan 
een inzichtelijk en toekomstgericht ruimtelijk beleid, 
en een goed georganiseerde ontwikkelingscompetitie 
kan bijdragen aan een heldere, democratische 
besluitvorming na afloop van de wedstrijd. 
Op grond van het Convenant hebben de toenmalig 
Rijksbouwmeester Wytze Patijn en Architectuur 
Lokaal het initiatief genomen voor een onderzoek dat 

zou moeten leiden tot heldere en in de praktijk bruik
bare procedures. Dit resulteerde in de nieuwe hand
leiding Kompas bij Ontwikkelingscompetities. Het 
Kompas is samengesteld onder verantwoordelijkheid 
van Tjeerd Dijkstra, voorzitter van de begeleidings
commissie van het onderzoek. De commissie was 
breed samengesteld. Er namen vertegenwoordigers 
van projectontwikkelingsmaatschappijen, gemeenten, 
ontwerpers en woningbouwcorporaties aan deel. Het 
onderzoek resulteerde in verschillende typen wed
strijden, die tezamen de drie mogelijke vormen van 
ontwikkelingscompetities zijn geworden: de meervou
dige adviesopdracht, de meervoudige offerte-aanvraag 
en de meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht. 
In mei wordt een nieuw Convenant Ontwerpwed
strijden afgesloten voor de periode 2001-2004. 
Hiervan zal het nieuwe Kompas deel uitmaken. Dit 
Convenant zal behalve door de eerdere onderteke
naars, ook door een aantal nieuwe partijen worden 
ondertekend: de ministeries van LNV, VenW, Defensie 
en Buitenlandse Zaken. 

Het beste ontwerp 
Met de komst van dit tweede Kompas, Kompas bij 
Ontwikkelingscompetities, zijn er in Nederland in 
grote lijnen nu dus twee 'hoofdsoorten' wedstrijden 
te onderscheiden: 
1) Voor een aantrekkelijk ontwerp zijn er de 
ontwerpwedstrijden. Bij ontwerpwedstrijden worden 
meerdere ontwerpers uitgenodigd een ontwerp te 
maken voor dezelfde opgave op het gebied van 
architectuur, interieur, stedenbouw of landschapsar
chitectuur. Het gaat om het vinden van het beste 
ontwerp en/of de beste ontwerper. 
Ontwerpwedstrijden zijn er in de vorm van een prijs
vraag of een meervoudige opdracht. De handleiding 
en voorbeeldmodellen zijn opgenomen in het eerste 
Kompas. 
2) Voor een aantrekkelijke ontwikkelingsaanbieding 
kan een ontwikkelingscompetitie worden georgani
seerd. Een ontwikkelingscompetitie is een methode 
om de juiste ontwikkelaar te vinden. Bij deze compe
titie nodigen gemeenten meerdere projectontwikke
laars uit om een ontwerp op te stellen op basis van 
een vastgestelde prijs. Het is ook mogelijk dat 
ontwikkelaars worden uitgenodigd om een voorstel 
te doen voor een te realiseren project en op basis 
daarvan een financiële aanbieding te doen. Het gaat 
om het maken van een afweging tussen het beste 
ontwerp en de beste prijs. 
Ontwikkelingscompetities zijn er volgens het tweede 
Kompas, Kompas bij Ontwikkelingscompetities in de 
vorm van een meervoudige adviesopdracht, een 
meervoudige offerte-aanvraag en een meervoudige 
ontwikkel/ontwerpopdracht. 

Meervoudige adviesopdracht 
Van een meervoudige adviesopdracht is sprake 
wanneer in een vroeg stadium van het planproces, 
voorafgaand aan de haalbaarheidsfase, een opdracht 
wordt verstrekt aan meerdere projectontwikkelaars 
om een ontwikkelingsvisie op te stellen. Gezien het 
conceptuele karakter kan er nog geen sprake zijn van 
bindendheid met betrekking tot de uitvoering. Er 



worden geen financiële aanbiedingen gevraagd, en 
geen ontwerpvoorstellen. De beoordeling is gericht 
op de kwalitatieve aspecten van de inzendingen. Na 
afloop van de competitie wordt de haalbaarheidsfase 
doorlopen en worden afspraken gemaakt over het 
vervolg. 

Meervoudige offerte-aanvraag 
Bij een meervoudige offerte-aanvraag heeft de 
uitschrijver een masterplan opgesteld en een 
programma van eisen. Op basis daarvan worden 
meerdere projectontwikkelaars gevraagd een 
bindend voorstel te doen voor de realisering van een 
bepaald project. Er wordt een financiële aanbieding 
gevraagd, maar geen ontwerpvoorstellen. Bij deze 
competitie is er sprake van concurrentie op basis van 
de prijs. Na afloop van de competitie wordt een 
ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de realisa
tie van het project op basis van de inzending. 

Meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht 
Op basis van een uitgewerkt en politiek vastgesteld 
programma van eisen en een daarop gebaseerd 
financieel kader met een vaste grondprijs, wordt aan 
meerdere projectontwikkelaars een bindend voorstel 
gevraagd voor de realisatie van een project op basis 
van een (in samenwerking met een ontwerper) opge
steld ontwerp. De competitie is gericht op maximale 
ontwerpkwaliteit binnen de financiële uitgangspun
ten. Bij deze competitie is er sprake van concurrentie 
op basis van plankwaliteit. Er kan ook sprake zijn van 
een bandbreedte voor de grondprijs, waardoor ruimte 
ontstaat voor een bieding op de grond, maar die 
speelt bij de eindafweging een ondergeschikte rol. 
Na afloop van de competitie wordt een ontwikke
lingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het 
project op basis van de inzending. 

www.ontwerpwedstrijden.nl 
Kompas bij Ontwikkelingscompetities is een handlei
ding en bevat spelregels voor een ordelijk verloop 
van de ontwikkelingscompetities. Kompas bevat voor 
alle drie de soorten wedstrijden heldere model
wedstrijdprogramma's die kunnen worden ingevuld 
zodat een volledig programma kan worden opgesteld. 
Een wedstrijdprogramma is in feite een contract 
tussen de uitschrijver en de deelnemers, dus zorgvul
digheid is van belang. De modellen zijn bedoeld om 

de programma's zo in te richten dat zowel de wensen 
van de uitschrijver goed tot hun recht komen, als om 
duidelijkheid en rechtszekerheid voor de deelnemers 
te bieden. De modellen kunnen vanaf 17 mei ook 
worden gedownload van de nieuwe website 
www.ontwerpwedstrijden.nl. 
Kompas bevat ook een model voor een ontwikkelings
overeenkomst. Deze overeenkomst wordt na afloop 
van de competitie gesloten tussen de gemeente en de 
ontwikkelaar die via de wedstrijd is geselecteerd. 
Naast Kompas kan ook het Steunpunt Ontwerp
wedstrijden de uitschrijvers van wedstrijden met 
praktische adviezen behulpzaam zijn. Het Steunpunt 
is opgericht door de convenantpartijen en onderge
bracht bij de stichting Architectuur Lokaal. Bij het 
Steunpunt kunt u terecht met vragen over het te 
kiezen wedstrijdtype, de inrichting van het wedstrijd
programma, de rol van de beoordelingscommissie, de 
noodzakelijkheid juridisch advies in te winnen, het 
verloop van de beoordelingsprocedure, het eindrap
port, enzovoorts. Het Steunpunt kan desgewenst ook 
behulpzaam zijn bij het opstellen van de program
ma's of reageren op concept-wedstrijdprogramma's. 
Kompas en Steunpunt geven informatie over de 
vraag of en hoe een wedstrijd al dan niet als openbare 
of niet-openbare procedure moet worden aangekon
digd volgens de Europese aanbestedingsrichtlijnen. 
Tenslotte kunnen zowel uitschrijvers als deelnemers 
voor klachten over wedstrijden terecht bij het 
Steunpunt. Uitschrijvers en ontwerpers, aangesloten 
bij de organisaties die het convenant onderschrijven, 
kunnen voor klachten natuurlijk ook terecht bij hun 
eigen organisatie. 

Met de Convenanten en de Kompassen is structuur 
gebracht in de veelheid aan wedstrijdentypen. Alle 
wedstrijden kunnen nu volgens de regelen der kunst 
verlopen. Goed georganiseerde wedstrijden kunnen 
bijdragen aan een betere wedstrijdcultuur in 
Nederland. Het is daarom van belang dat de uitschrij
ver van een wedstrijd deze bij het Steunpunt meldt. 
Melden komt er in eerste instantie op neer, dat 
uitschrijvers het wedstrijdprogramma insturen aan het 
Steunpunt. Natuurlijk kunnen deelnemers en juryleden 
dat ook doen. Op basis van meldingen ontstaat voor 
iedereen een inzicht in alle soorten en aantallen 
wedstrijden in Nederland, en van de resultaten daar
van. 

Informatie 

Het onafhankelijke, landelijk Steunpunt 
Ontwerpwedstrijden is gehuisvest bij Archi
tectuur Lokaal. Hier kan men terecht voor 
informatie en advies bij het uitschrijven van 
een ontwerpwedstrijd of ontwikkelingscom
petitie, en hier kunnen wedstrijden worden 
gemeld. De beide Kompassen zijn verkrijg
baar bij het Steunpunt Ontwerpwedstrij
den. De modellen voor ontwerpwedstrijden 
kunnen worden gedownload van de websi
te www.arch-Iokaal.nl. Vanaf 17 mei heeft 
het Steunpunt een eigen, nieuwe site: 
www.ontwerpwedstrijden.nl. Vanaf dat 
moment kunnen ook de modellen voor de 
ontwikkelingscompetities worden gedown
load. Het e-mail adres van het Steunpunt is 
vanaf 17 mei: info@ontwerpwedstrijden.nl 

Steunpunt Ontwerp wedstrijden 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
tel. 020-5304000 
fax 020-5304004 

Kompas bij Prijsvragen & Meervoudige 
Opdrachten. Handleiding en voorbeeldmo
dellen bij het uitschrijven van prijsvragen 
en meervoudige opdrachten op het gebied 
van architertuur, stedenbouw en land
schapsarchitectuur, uitgeverij 010, Rotter
dam 1997, ISBN 90-6450-292-7, f. 24.50 incl. 
btw. 

Kompas bij Ontwikkelingscompetities. 
Handleiding en voorbeeldmodellen bij het 
uitschrijven van ontwikkelingscompetities, 
uitgave Stichting Architectuur Lokaal, 2001, 
ISBN 90-802364-5-4, f. 29,50 incl. btw. 

Tips van de Rijksbouwmeester. De selertie 
van architecten in het kader van de Europe
se aanbesteding, Wytze Patijn, Uitgeverij 
010, Rotterdam 2000, ISBN 90-6450-4210. 

Richtlijn Visiepresentatie met toelichting, 
BNA, Amsterdam, 2000, tel. 020-5553666. 

Aanbevelingen voor de architectenselectie 
volgens de regels van de Europese aanbe
stedingsrichtJijnen, BNA, Amsterdam 2000, 
tel. 020-5553666. 

Convenantpartijen 
De websites van de ondertekenaars van het 
Convenant van 2001 zijn: 
www.aedes.nl, www.avbb.nl, www.bna.nl, 
www.bnsp.nl, www.bni.nl, www.minocw.nl, 
www.minvrom.nl, www.nvtl.nl, 
www.onri.nl, www.vng.nl, www.neprom.nl, 
www.minlnv.nl, www.minvenw.nl, 
www.minbuza.nl, www.mindef.nl. 
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Informatie 

Op 21 juni a.s. zal staatssecretaris Rick van 
der Ploeg de Prix de Rome Architectuur en 
Stedenbouw & Landschapsarchitectuur uit
reiken. De tentoonstelling wordt geopend 
door Rijksbouwmeester Jo Coenen. 

21 juni tlm 29 juli 
Van Nelle Ontwerpfabriek 
Van Nelleweg 1, Rotterdam 
dagelijks van 10.00 - 18.00 uur 
Christine Wagner 
Prix de Rome 
pla Rijksakademie van beeldende kunsten 
1018 GW Amsterdam 
tel. 020-5270300 
fax 020-527 0301 
e-mail: prix@prixderome.nl 

www.prixderome.nl 
www.rotterdamOl.nl 
www.ontwerpfabriek.nl 
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Prix de Rome: Coming Soon! Christine Wagner 

De Prix de Rome is een van de meest prestigieuze architectuurprijzen in Europa. De prijsvraag wordt 
eens in de vijf jaar uitgeschreven op twee terreinen: ten eerste Architectuur en ten tweede 
Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. De doelstelling van de prijs is enerzijds het opsporen en stimu
leren van jong talent en het signaleren van actuele ontwikkelingen in de architectuur en stedenbouw. 
Anderzijds kan de Prix de Rome gezien worden als een vrijplaats voor de deelnemers omdat zij tijdens 
de werkperiode van drie maanden nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen en ongestoord onderzoek 
kunnen verrichten; 

Architectónische vaardigheid 
Voor de Prix de Rome voor 
\irjtematiÓJ\alejury(orider 
Janwillem Schrofer) deze 
~ampUgni:lni, Bob \lan Reeth, I..lesbè''Î:h van der Pol, 
lars·Spuybroek en Rob Hootsmans. De jury stelde 
voor de voorronde de fictieve opdracht vast: het 
vervangen van een bestaand schoolgebouw in de 
P.LTëikbuurtvan Amsterdam - een van de 
aansprekende voorbeelden van de Amsterda 
School - door een Hammam. Met een ontlM"'rI 
past in deze delicate en gecompliceerde 
omgeving, konden de kandidaten hun arch 
sche vaardigheid en hun conceptuele denkve 
laten zien. 
Uit de inzendingen selecteerde de jury vier 
mers voor de eindronde. Ieder van hen had i 
voorronde een eigenzinnig architectonisch 
gemaakt. Marion Regitko experimenteerde 
geometrische vormen in een driedimensiona 
tunnelstructuur. De winnaar, Gianni Cito, pla 
nieuwe badhuis binnen de gevelwanden van de 
bestaande school. Fjodor Richter koos een onder
grondse oplossing en Theo Hauben plaatste de 
stoomruimte van het Turkse bad in een hoge glazen 
vitrine. 
Tijdens de werkperiode van drie maanden werken de 
deelnemers aan de eveneens fictieve opdracht voor 
de eindronde: de transformatie van het complex van 
de CSM-suikerfabriek in Halfweg tot een popcentrum 
annex entree-complex voor het natuurgebied 
Haarlemmerliede Spaarnwoude. 

Benzinestation 
De Jury voor de Prix de Rome Stedenbouw en Land
schapsarchitectuur, eveneens onder voorzitterschap 
van Janwillem Schrofer;bestond uit Sébastien Marot, 
Maike van. Stiphout, Kees Christiaanse, Maarten 
Schmitt en Branimir Medi. Voor de voorronde formu
leerde de jury de fictieve opdracht om de verblijfs
kwaliteit van een benzinestation aan de A44 bij 
Sassenheim te verbeteren. De vraag werd opgeworpen 
of het benzinestation eeilnieuw type van 'interface~. 
zou kunnen worden waar stedelijke en landelijke 
perspectieven elkaar kruisen. Hoe zou het benzine
station van een geïsoleerdestQPplallt?; .. çlig~Ueen toe- . 
gankelijk is voor automobilisten op de A44, een nieuW 
type openbare ruimte kunnen wQrden, dat ook lokaal 

van betekenis is? Op welke manier kan het 'lokale 
landschap' met de snelweg in verband gebracht 
worden? Ook hier viel de diversiteit van de concepten 
van de vier geselecteerde deelnemers op. Jago van 
Bergen ontwikkelde een ecologisch concept waarbij 

ewassen voor brandstoffen ter plaatse geteeld 
al.s brandstof in het benzinestation 

\/ .. rllnrht'\/I/Äm"n. John lonsdalè, d~ .. \1)Iinnaar, stelde 
mte 

de acht eindrondedeelnemers te zien in de 
Ontwerpfabriek in Rotterdam. In de Van Nelle 
Ontwerpfabriek hebben zich inmiddels bedrijven uit 
de wereld van de bouwkunde, de grafi-mediasector, 
design, communicatie en cultuur gevestigd. Aangezien 
Rotterdam in 2001 Culturele Hoofdstad van Europa is 
en Nederland internationaal bekend staat om zijn 
innovatieve en eigenzinnige architecten, hebben 
Europan Nederland, Archiprix en de Prix de Rome in 
het kader van Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad 
het initiatief genomen, voor gezamenlijke exposities 
en de orgal'1isati~\laD~.~n aantal activiteiten onder 
de titel Coming Soon! Archiprix presenteert de beste 
afstudeerplannen van studenten bouwkunde in 
Nederland. Tegelijkertijd organiseert Archiprix voor 
het eerst een internationale versie van deze architec
~lJurprij.s. Europan stelt alle ontwerpen ten toon die 
uit binnen- en buitenland zijn ingezonden voor de 
vijf gekozen locaties in Nederland. De winnende 
plannen zullen uiteindelijk ook gerealiseerd worden. 
De Prix de Rome presenteert de ontwerpen van alle 
acht eindrondedeelnemers van de voor- en eindronde 
op de terreinen Architectuur enerzijds en Stedenbouw 
en Landschapsarchitectuur anderzijds en brengt daar
mee de architectonische vaardigheid en het concep
tuele denkvermogen van jong talent onder de 
aandacht. 
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Hapklare ideeën op de website 
van Europan Nederland SandraMellaart 

Ruim 60 hapklare ideeën van bekroonde architecten zijn sinds kort te bezichti
gen op de website van Europan Nederland, www.archined.nl/europan-nl. 
Europan heeft de site uitgebreid met een 'kaartenbak' waarin bijna alle prijs
winnaars voor Nederlandse locaties van de afgelopen vijf prijsvraagronden 
gepresenteerd worden. Over enkele maanden worden hier ook de resultaten 
van de huidige ronde, Europan 6, aan toegevoegd. 

Het winnende Europan 2-project voor de locatie De Hessenberg in Nijmegen van Dick van Garneren en 
Bjarne Mastenbroek. Foto: Rik Klein Gotink 

Informatie 

In de eerste week van juli 2001 zullen in het 
kader van Coming Soon! nog tal van andere 
activiteiten in de Van Nelle Ontwerpfabriek 
plaatsvinden, zoals een congres, debatten 
en workshops. Het Ideeënatelier op 5 juli is 
één van de activiteiten die in de Van Nelle 
Ontwerp fabriek georganiseerd zullen wor
den. Dan presenteren alle winnaars van 
Europan, Prix de Rome, Archiprix en Archi
prix International hun plannen voor 
gemeenten, ontwikkelaars en corporaties. 
Dit is dè mogelijkheid voor opdrachtgevers 
om in contact te komen met talentvolle ont
werpers en zo meer te weten te komen over 
hun visie op ruimtelijke vormgeving. In 
totaal zullen 30 tot 40 ontwerpteams aan
wezig zijn om uitleg te geven over hun ont
werp. Tussen de presentaties door vinden 
thematische debatten plaats in het Discus
siecafé, waarbij opdrachtgevers en ontwer
pers met elkaar van gedachten kunnen wis
selen. 

Stichting Europan Nederland 
Museumpark 2S 
Postbus 2182 
3000 CD Rotterdam 
tel. 0104401238 
fax 010 4360090 
e-mail: europan@nai.nl 
www.archined.nlleuropan-nl 
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Diversiteit 
Europan streeft zo veel mogelijk naar diversiteit in de 
prijsvraagopgaven. Per ronde wordt een actueel 
thema gekozen. Sinds Europan 5 worden behalve aan 
woningbouw gerelateerde onderwerpen ook andere 
thema's aan de orde gesteld. Ook de planlocaties zijn 
uiteenlopend: van binnenstedelijk tot uitbreidingsge
bied. Door deze verscheidenheid biedt de kaartenbak 
de bezoeker een gevarieerd overzicht van uitdagende 
ontwerpplannen, zoals van bureaus S333 Studio for 
Architecture and Urbanism, Arons en Gelauff 
Architecten, VMX Architects en Maccreanor Lavington 
Architects. Met de uitbreiding van de website van 
Europan is het voor zowel gemeenten als voor parti
culiere opdrachtgevers gemakkelijker om direct in 
contact te treden met een nieuwe generatie architec
ten. 
Uit de verzoeken om informatie over prijswinnaars 
die het projectbureau van Europan Nederland de 
laatste tijd krijgt, blijkt dat de belangstelling voor 
jonge, talentvolle ontwerpers groeit. Door de veran
derende eisen die de consument stelt aan zijn leefom
geving en door de toenemende rol van projectont
wikkelaars, is er meer ruimte gekomen voor de 
doorgaans vernieuwende, inspirerende ideeën van 
jonge architecten. De nieuwe generatie ontwerpers 
weet vaak inventief om te gaan met de behoefte aan 
variatie en differentiatie. Om deze architecten 
eenvoudiger te kunnen traceren, worden ze nu 
gepresenteerd op een centrale plek: de site van 
Europan Nederland. 

Kaartenbak met ontwerptalent 
Via de nieuwe rubriek kaartenbak kan de bezoeker 
op verschillende manieren zoeken naar de gewenste 
informatie. Na het aanklikken van kaartenbak op de 
openingspagina van de Europan-site, verschijnt per 
prijsvraagronde het jaar waarin de prijsvraag plaats
vond, het thema, de jury, de locaties en de eerste en 
tweede prijswinnaars. Ook is er een aparte rubriek 
voor de Nederlandse winnaars op buitenlandse loca
ties. Van alle winnaars is informatie te vinden over de 
loopbaanontwikkeling na het winnen van de prijs
vraag en over het winnende ontwerp en de stand van 
zaken van het project. Want zoals bekend, verwerven 
Europan-winnaars met de prijsvraagopgave vaak hun 
eerste opdracht. De gemeenten die de locaties 
beschikbaar stellen, hebben zich verbonden zich in te 
zullen zetten voor de realisatie van het winnende 
ontwerp. 
Weet u wel voor welke locatie die ene architect 
destijds een winnend ontwerp maakte, maar is zijn of 
haar naam u ontschoten? Dan klikt u gewoon op de 
betreffende locatie en verschijnen automatisch de 
namen van de winnaars voor die locatie op uw beeld
scherm. Alle indexen hebben een link met elkaar, 
waardoor het mogelijk is om op verschillende manie
ren naar informatie te zoeken. 

5333 studio for architecture and urbanism 
De winnende plannen die Europan op haar site pre
senteert zijn het resultaat van ruim tien jaar Europan. 
In deze periode werden zes projecten gerealiseerd. 
Een goed voorbeeld van een succesvol Europan
winnaar is het internationale gezelschap S333. In 
1993 wonnen Chris Moller, Dominic Papa en Jonathan 
Woodroffe Europan 3 met hun inzending voor het 
Circusterrein in Groningen. Het Circusterrein is onder
deel van het Circus-, Bodem- en Gasfabriekterrein 
(CiBoGa-terrein), een gebied dat moet uitgroeien tot 
een nieuwe binnenstedelijke omgeving met tal van 
activiteiten en gebruikers. 
Niet alleen de Europan-jury was onder de indruk van 
het plan van 5333, ook de gemeente Groningen was 
enthousiast en betrok de Europan-winnaars bij de 
stedenbouwkundige planvorming van het totale 
CiBoGa-terrein. Daarnaast kregen de architecten 
opdracht voor de uitwerking van twee pianonderde
len. Het team, intussen uitgebreid met Burton 
Hamfeit, richtte in 1997 in Amsterdam hun bureau op. 
In mei 2000 werd het officiële startsein gegeven voor 
de realisatie van het ontwerp dat appartementen, 
woningen, parkeerplaatsen, supermarkten en winkel
ruimte voor de detailhandel en facilitaire ruimten 
omvat. 
Het bureau heeft inmiddels nog meer prijzen gewon
nen en krijgt veel waardering voor de ontwerpen, 
onderzoeken en prijsvraaginzendingen. Momenteel 
werkt het bureau mee aan een stedenbouwkundig 
plan voor het nieuwe stadscentrum van Nieuw-Vennep. 

Presentatie van een nieuwe generatie ontwerpers 
Prijsvragen zoals Europan, waaraan realisatie is 
gekoppeld, kunnen jong talent motiveren en 
aanmoedigen tot een zelfstandige carrière. Naast 
Europan zijn onder meer Archiprix en Prix de Rome 
toonaangevende ontwerpprijsvragen. Archiprix is een 
prijsvraag waarbij de Academies van Bouwkunst en 
de Technische Universiteiten jaarlijks hun beste afstu
deerplannen selecteren en voordragen voor de prijs. 
In 2001 zal voor het eerst een internationale versie 
van Archiprix georganiseerd worden. Prix de Rome is 
de oudste en grootste aanmoedigingsprijs voor jonge 
kunstenaars en architecten in Nederland. De prijs 
wordt in tien disciplines uitgereikt, waarvan er jaar
lijks twee aan bod komen; dit jaar zijn dat architec
tuur en stedenbouw/landschap (zie p.24). 
In het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 
hebben deze drie prijsvraagorganisaties op het gebied 
van de ruimtelijke vormgeving de handen ineengesla
gen. In de maanden juni en juli wordt in de Van Nelle 
Ontwerpfabriek het ontwerptalent uit binnen- en 
buitenland gepresenteerd in een overzichtstentoon
stelling onder de naam Coming Soon! Archiprix, 
Europan, Prix de Rome Present a New Generation of 
Architects in the Van Nel/e Design Factory. De bijdrage 
van Europan bestaat uit een presentatie van de 
winnende plannen van de zesde prijsvraagronde, 
waarvan de prijsuitreiking op 28 juni aanstaande zal 
plaatsvinden. Naast de winnende ontwerpen zullen 
ook de overige 240 inzendingen te zien zijn. De 
tentoonstelling geeft de bezoeker een breed overzicht 
van de nieuwe generatie ontwerpers. 
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OPROEP AAN GEMEENTEN 
om deel te nemen aan de informatiemarkt op 15 en 16 
september 2001 in het Nederlands Architectuurinstituut 

Heilige Huisjes, bewoners als opdrachtgever 
Halverwege de Vin ex-opgave wil het Rijk dat eenderde van de nieuw
bouwproductie van woningen tussen 2005 en 2010 in handen van de 
toekomstige bewoners zelf komt. Reden voor een groot aantal lokale 
architectuurcentra en het Nederlands Architectuurinstituut om hier in 
september aandacht aan te besteden met een landelijke informatie
markt en een expositie op het buitenterrein van het NAi. 
Aan de hand van concrete voorbeelden in een expositie wil het NAi 
laten zien welke kansen de nieuwe opgave biedt. Daarbij gaat het voor
alom spraakmakende en inspirerende voorbeelden in de stad, onver
wachte vormen van opdrachtgeverschap of een verrassende omgang 
met regelgeving, bouwmaterialen en bouwbudgetten. 

De Informatiemarkt 15 en 16 september 
Het bouwen van een eigen huis vergt natuurlijk veel meer energie en 
tijd dan het kopen van een kant-en-klare woning. Om toekomstige 
bewoners hiermee bekend te maken wordt op 15 en 16 september 
2001 bij een groot aantal lokale architectuurcentra en in de Grote Zaal 
van het NAi een landelijke markt georganiseerd. Daar kunnen toekom
stige opdrachtgevers kennis maken met architectenbureaus. Ook 
kunnen bezoekers zich in het NAi verder laten informeren door instan
ties als Vereniging Eigen Huis, Ministerie van VROM, de Bond van 
Nederlandse Architecten, Stichting de Regie en Architectuur Lokaal. 

Oproep 
Vooral in gemeenten met de grotere bouwopgaven is het de bedoeling 
dat toekomstige bewoners zelf hun eigen grond kunnen verwerven 
waarop zij naar eigen inzicht hun woning realiseren. Een van de hete 
hangijzers in de discussie rond het individueelopdrachtgeverschap is 

Achter de gevel bevinden zich twee verschillende opdrachtgevers. Ontwerp: Mastenbroek
MVRDV. Foto: Christiaan Richters 

het grondbezit. In hoeverre burgers in de praktijk daadwerkelijk hun 
eigen huis kunnen bouwen zal samenhangen met de politieke wil en 
de praktische mogelijkheden bij de gemeenten. 
Om de bezoekers tijdens de informatiemarkt een zo volledig mogelijk 
beeld te geven van de mogelijkheden van zelfbouw, mogen de 
gemeenten met de grotere bouwopgaven dus niet ontbreken! 
Daarom bestaat concreet de vraag aan gemeenten of zij zich geduren
de de landelijke informatiemarkt op 15 en 16 september willen presen
teren met hun plannen en voornemens in het kader van het particulier 
opdrachtgeverschap. Daarbij kan het mes aan twee kanten snijden. 
Wellicht heeft u als gemeente al concreet bouwlocaties op het oog, of 
vraagt uw gemeente zich nog af hoe groot en gevarieerd de groep is 
die belangstelling heeft voor deze wijze van bouwen. De landelijke 
informatiemarkt biedt zowel bezoekers als de gemeenten de mogelijk
heid om met elkaar kennis te maken. 

De nieuwbouwproductie moet meer in han
den van de bewoners zelf komen. 
Foto: Rogier AIlebias 

Informatie 

NAi, Minke Mulder 010-4401224 
of Marc No/te 010-4401230 

Meer informatie over Heilige Huisjes, bewo
ners als opdrachtgever: www.nai.nl 
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