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leidsche Rijn, de VINEX-opgave voor de kunst
Als grootste VIN EX-locatie van Nederland staat Leidsche Rijn landelijk in de belangstelling en dient als voorbeeld voor andere locaties. Ook voor kunst wil Leidsche Rijn een
voorbeeldfunctie vervullen. Samen met de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR)
formeerde de gemeente Utrecht een projectteam dat de mogelijkheden voor kunst in
de VINEX-wijk onderzocht. Marjolein Sponselee, SKOR.

16 MeelFabriek nieuwe stijl
De Meelfabriek De Sleutel in Leiden is vorig jaar aangewezen als Rijksmonument.
Daarmee ontstaat een kans voor herbestemming van dit unieke industriële erfgoed.
Frank Köster, ICS Advies en Usa Johnson, Stichting Leidse Studenthuisvesting.

18 Twente heeft haast

Q Nesselande
In deze krant veel aandacht voor bouwen door en voor bewoners. Zo schreef de
gemeente Rotterdam begin dit jaar een prijsvraag uit voor het ontwerpen van een losstaand woonhuis op de nieuwbouwlocatie van de Waterwjik in Nesselande. De beste
inzendingen zijn opgenomen in een brochure, die dient om kavelkopers op ideeën te
brengen.

Het Architectuurcentrum Twente organiseerde een workshop voor een nieuwe architectonische opgave: het ontwerpen van nieuwe gebouwen in de plaats van uit bedrijf
genomen boerenbedrijven, die het oorspronkelijke volume niet overstijgen.
Joost Cannegieter, Architectuurcentrum Twente.
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19 Bollenschuur of Zwarte Tulp
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De Vijfhoek in Deventer
VINEX-wijken verrijzen in heel Nederland en met grote regelmaat, niet alleen rond de
vier grote steden maar ook elderd, zoals bij Oegstgeest, Vlissingen, Wageningen,
Zaanstad, en Deventer: daar komt in Colmschate een wijk met 4.600 nieuwe woningen.
De wijk is nog niet af maar het is al duidelijk dat het een bijzondere wijk wordt.
Jolie Kalmijn, Architectuur Lokaal

De afgelopen vijf jaar heeft de projectgroep Herbestemming oude bollenschuren
gewerkt aan de waardering van gemeenten en eigenaren voor hun oude schuren.
Biedt dit een betere bescherming dan de titel Rijksmonument? Marieke Hitlen, Architectuur Lokaal

20 Een nieuw concept voor wonen en zorg
10 Werk Spoor

In de landelijke politiek wordt de laatste jaren veel gesproken over de noodzaak van
een nieuwe aanpak van wonen en zorg. Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal, over ouderenzorg in het Friese Trynwalden: niet meer wonen, zorg en welzijn allemaal alleen
vanuit de bejaardenoorden, maar meer ruimte voor individuele keuzes.

In Amsterdam ligt, ingesloten door water en spoor, een industriegebied van 11 ha.
Nadat de dieselmotorenfabriek Stork besloot naar Zwolle te verhuizen werd dit terrein
in 1998 verkocht. De Stichting Werk Spoor heeft plannen voor herbestemming in gang
gezet. Marjolijn Boterenbrood, Anne Hemker en Cassandra Witkins, Werk Spoor.

21 In Amsterdam te wein!jJ en
- in leeuwarden te veel.
12 Bosland in Flevoland
Stichting Bosland ontwikkelt openbaar en eigentijds landgoed in Almere. De stichting
werkt nauw samen met de gemeente en met Staatsbosbeheer. Els Scholtes en Titia
Frieling, Stichting Bosland.

14 Exodus van boeren uit het Groene Hart
Herman van Zwieten, burgemeester van Woerden over de bedreigingen van de veeteelt in het Groene Hart, en de initiatieven om het tij te keren. De gemeente Woerden
strekt zich ten noorden van de A 12 uit tussen Utrecht aan de oostzijde en de Nieuwkoopse plassen aan de noordwestzijde. De gemeente heeft een oppervlakte van een
kleine 10.000 hectare, waarvan ongeveer 8.500 hectare landbouw- en veeteelt.

In de Nota Wonen wordt gemeenten opgelegd om 33% van de nieuw te bouwen
woningen tot stand te laten komen door particulier opdrachtgeverschap. Gemeenten
hebben de taak gekregen dit te faciliteren. Hoe gaat dat in de Randstad en hoe wordt
het bouwen van een eigen huis in het Noorden begeleid? lolie Kalmijn, Architectuur
Lokaal.

22 Ontwerpwedstrijden in Nederland
Tweede kwartaalbericht van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden. Glly Jansen en Astrid
Aarsen, Architectuur Lokaal.

24 Adressen Architectuurcentra

12. Wikken en Wegen in Waardevolle Wijken
In de vernieuwing van de stad staat het behoud van culturele waarden vaak op
gespannen voet met ruimte voor verandering en dynamiek. Voor omgang met wijken
uit de jaren '20-'40 wordt een aanpak voorgesteld. Margriet Pflug, DE LIJN, bureau
voor ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.
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Als grootste VINEX-Iocatie van Nederland staat Leidsche
Rijn landelijk in de belangstelling en dient het als voorbeeld voor andere locaties. Ook ten aanzien van de
kunst wil de gemeente Utrecht met Leidsche Rijn een
.'
voorbeeldfunctie vervullen. De gemeente formeerde
onder leiding van Peter Kuenzli een projectteam, waarin
de afdeling Culturele Zaken van de gemeente Utrecht,
Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) en enkele
onafhankele deskundigen zitting hebben. Dit team
onderzocht de mogelijkheden voor kunst in de VINEXwijk. Het onlangs gepresenteerde scenario Beyol1d is
het resultaat van dit onderzoek. Evenmin als het
Masterplan Leidsche Rijn uit 1995, is Beyol1d een dicht~
getimmerd plan.. Het is eerder een richtlijn, een scenàrio
dat gedurende de ontwikkeling van het gebied verder
zal worden ingevuld. Beyol1d neemt de specifieke
kenmerken van de wlïk als uitgangspunt en biedt een
gevarieerd pakket van mogelijkheden voor kunst in relatie tot het landschap en het bouwprogramma. De kunst
wordt daarbij niet opgevat als een serie autonome beelden die als bakens in het landschap staan, maar als een
fenomeen dat te pas en te onpas op verschillende
niveaus in de wijk opduikt.

Het programma
Beyond bestaat uit verschillende onderdelen die
gezamenlijk tot doel hebben bij te dragen aan de
stedelijkheid van Leidsche Rijn. In het plan worden
zes programmapunten gepresenteerd waarbinnen de
kuns:t. e.en plek kan krijgen in de wijk. In het Action
onderzoeken kunstenaars de
het project Leidsche Rijn door
ke acties en interventies. Het onderontwerpopgaves zet kunsteontwerpteams in voor een
ontwerpopgaven zoals
ijk, de inrichting van
omgeving van het A2-

Het richt zich specifiek op kunst die geënt is op de
factoren tijd en plaats. Een aantal kavels wordt
aangekocht ten behoeve de kunst. Waar Parasites
met name plaats vindt op vooralsnog onbebouwbare
zones in het gebied, zijn de witte vlekken gesitueerd
op locaties waar voorlopig nog niet gebouwd wordt.
Kunst neemt deze witte vlekken met concrete ingrepen in beslag vanuit een engagement met de omgeving. Looping tenslotte richt zich op de ontwikkeli
van een communicatie structuur.
Voor de uitvoering van Beyond stelt het projecttt:>'
voor een aparte stichting op te richten die vera
woordelijk wordt voor de realisatie van kunstproj
in Leidsche Rijn.

rshuÎzen heeft tot doel met een
naar bouwen en wonen in een
omgeving "il~r'V90ral de grote projectontwikkelaars
bepalen wa(~~~i9~bouwd wordt en de architect hoe
dat er uit zié,~~~?reen .aantal kavels in de wijk
ontwerpen k~I!~~~n~~rs,een woonhuis.
Par~sites is hef\'~~~tt~,~.g:~8nderd~el dat tijdelijk ..
bezit neemt van "'-lÎ:~li, nog niet ontwikkeld zIJn.
Kunstenaars bouweri"!ji8IDlljke nederzettingen waar
nieuwe fysieke en sociale potenties van het gebied
. Ook het onderdeel Witte Vlekken maakt
van locaties die nog niet in ontwikkeling zijn.

Seminar
Op 16 maart werd het scenario Beyond-Leidsche
de VINEX-opgave voor de kunst in een besloten
nar gepresenteerd aan een deskundig publiek.
Opdrachtgevers, kunstenaars, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, bestuurders en
critici kregen de gelegenheid Beyond kritisch te
beschouwen en op het plan te reageren. Doel was
het plan inhoudelijk te toetsen alvorens de gem
telijke besluitvorming over het plan op te star
Na een korte uiteenzetting van het plan door
Kuenzli gaven drie gasten een eerste reactie op0\"\et
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plan. Achtereenvolgens waren dat Chris Dercon,
directeur van museum Boijmans Van Beuningen,
Petran Kockelkoren, hoogleraar kunst en technologie
hoofdredacteur van het tijdschrift
ek op de overvloed aan
ellen in dit typ
man d
iet

waren de
een kritische
achtergronden van
aanleiding voor men
stedenbouwkundige waren enth,ouslastover het
vormen van interdisciplinaire teams, maar de aanwezige kunstenaars wisten uit ervaring dat zij daarbij
vaak aan ,het kortste eind trekken. De oprichting van
een aparte stichting voor de kunst in Leidsche Rijn en
het opzetten van een apart communicatiemodel, leek
strijd met het elders in het plan gevoerde
voor integratie van de kunst met andere
Ook ten aanzien van de positie die het
rio Beyond inneemt tussen richting geven en
verdere invulling van het plan, waren er gemengde
gevoelens.
Waar de kunstenaars met name enthousiast waren
over de onbepaaldheid van het plan, bleek dit voor
de bestuurders juist een lastig punt.
Toch lijkt de centrale aansturing van kunst in Leidsche
in de vorm van een stichting de beste oplossing
een samenhangend geheel en een effectieve
ing te komen. Het Utrechtse gemeentebedan aan het plan als geheel goedkeuring
verlenen en de stichting de ruimte bieden het plan
verder in te vullen. Naar verwachting beslist het
gemeentebestuur in juli.

Informatie
Culturele Zaken
Postbus 2158
3500 GD Utrecht
T 030-2862687
E beyond@utrecht.nl
SKOR
Stichting Kunst en Openbare Ruimte
Ruysdaelkade 2
1072 AG Amsterdam
T 020-6722525
F 020-3792809
E info@skor.nl
W www.skor.nl
SKOR is een landelijk opererende
die de taak heeft bijzondere beeldende
kunstprojecten te realiseren. Door op te
treden als adviserende en begeleidende
partij wil de stichting het opdrachtgeverschap op dit gebied bevorderen en verbeteren. SKOR werkt samen met gemeenten, .....
culturele instellingen, instellingen in,,~;'
gezondheidszorg en het onderwijs,.rrl~ar
ook private organisaties en de rijk~Qverheid.
De stichting wordt gesubsidieerd dQor het
Ministerie van OCenW.
Architectuur Lokaal 32
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Waterrijk wonen in Nesselande
De gemeente Rotterdam schreef begin dit jaar een prijsvraag uit voor
het ontwerpen van een losstaand woonhuis. Architecten, bouwbedrijven
en studenten konden een 'droomhuis' ontwerpen voor de vele vrije
kavels in Waterwijk, de sjieke villabuurt van nieuwbouwlocatie
Nesselande. De beste inzendingen zijn opgenomen in een brochure, die
bedoeld is voor alle toekomstige bewoners van Waterwijk. De brochure

Projectbureau Nesselande, T010-4897356

Gedeelde eerste prijs: Cécile Calis en Angelique Slatius, Mind the Gap

Gedeelde eerste prijs: Buro Krill, Harmen van de Wal, Huis in de schuur
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dient om kavel kopers op ideeën te brengen. Op deze pagina's een aantal
ontwerpen, waaronder de genomineerde en winnende projecten.
Informatie
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Gedeelde tweede prijs: ir. S.V. Wegter, Rietkraag

Gedeelde tweede prijs: bbvh architecten, Joris van Hoytema, Zinken schip

Eervolle vermelding: De Nijl Architecten, Ben Cohen, Behouden huis

Eervolle vermelding: Annemiek Braspenning, Een ruime jas

Eervolle vermelding: ir. Andries Span, Kluitje in 't riet
Architectuur Lokaal 32
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Nieuwe tuinstad in Deventer
Jolie Kalmijn

VINEX-wijken verrijzen in heel Nederland en met grote regelmaat. Niet alleen rond
de vier grote steden maar ook elders, zoals in Oegstgeest. Vlissingen, Wageningen,
Zaanstad en Deventer. Daar verrijst in Colmschate een wijk met 4.600 nieuwe woningen. De wijk is nog niet af en het is toch al duidelijk dat het een bijzondere wijk
wordt. Waarin is het unieke gelegen van de Vijfhoek? Een indruk van het onlangs
over deze wijk verschenen boek.

De makers van het boek zullen enthousiast geweest
zijn over de wijk en gretig om het boek nu al uit
geven, terwijl de wijk nog niet af is. De mensen van
wie het huis nog niet klaar was toen men aan de
publicatie werkte, zullen hun huis er niet in terugvinden. Maar compleetheid of een encyclopedie was ook
niet de opzet van het boek. Voor de vormgeving en
structuur van het boek is, zo schrijft de redactie, voor
een zap-cultuur-achtige opzet gekozen die past in de
huidige maatschappij.
Het geheim van de Vijfhoek
Intrigerend zijn de passages in het boek waar gesproken wordt over 'het geheim van de Vijfhoek'. Waaruit
bestaat dat? In de inleiding van het boek wordt dat
als volgt omschreven:
'Vanuit de lucht gezien is de structuur van De
Vijfhoek direct duidelijk: een brede laan die als een
met mathematische precisie aangelegd cirkelsegment
de daar omheen liggende woningen ontsluit. [ ... l De
geleidelijke schaalovergangen van de stedelijke
elementen zoals straten en pleinen, die vanuit de
lucht al enigszins zichtbaar zijn, blijken van dichterbij
verder te zijn doorgezet. De bijna on-Nederlandse
breedte van de hoofdontsluitingsweg, vertakt naar
een stelsel van bredere buurtontsluitingswegen en
smallere woonstraten. Over de hele wijk ligt verder
een fijnmazig netwerk van voet- en fietspaden. [ ... l
Voor het karakter van de wijk zijn de details, de
verschillen in de bestrating, de bomen, de gevels van
de huizen, de straatlantaarns belangrijk. Wat bij een
eerste bezoek aan De Vijfhoek vooral opvalt is dat de
wijk, vergeleken met andere nieuwbouwwijken, zo
opvallend rijk gedetailleerd is, dat de verkeersstructuur direct duidelijk is, dat de verschillende buurten
direct aan de architectuur herkenbaar zijn en vooral
dat de wijk al zo groen is. [ ... l Wat langer in de wijk
rondwandelend gaat de zorgvuldigheid van de
detaillering van de openbare ruimte opvallen: de
hagen om de tuinen, de straatlantaarns, de bestrating, de straatnaambordjes, de bankjes, aan alles lijkt
- op het pietluttige af - te zijn gedacht.'
8
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Vervolgd wordt met een pleidooi om de architectuur
in een wijk een relatieve ondergeschiktheid te geven,
zoals dat in De Vijfhoek gedaan is. 'De zorgvuldige
vanzelfsprekendheid en het ontbreken van opvallende stedenbouwkundige en architectonische retoriek,
maakt De Vijfhoek een uitzondering in de reeks
VINEX-wijken. In De Vijfhoek is in zekere zin niets aan
de hand, De Vijfhoek is gewoon goed.'
Uitgangspunten bij grond uitgifte
Over de architectonische kwaliteit wordt in het boek
verder uitgeweid. 'Bij het ontwerp van een grote
uitbreidingswijk als De Vijfhoek, is het geen gemakkelijke opgave om een helder en samenhangend
architectonische geheel van hoge kwaliteit tot stand
te brengen, zeker als de verschillende woningen in
relatief kleine groepen door verschillende architecten
worden ontworpen. [ ... l Er zijn in de huidige stedenbouwpraktijk nog geen echte middelen om de
gewenste uitstraling en architectonische kwaliteit te
sturen. Het stedenbouwkundig plan kan natuurlijk
zodanig worden ingericht dat de verkeersstructuur,
de verkaveling en de inrichting van de openbare
ruimte sterk en helder genoeg zijn om de - eventueel
extreme - afwisseling en variatie in de architectuur op
te vangen. Maar afdoende is dit zelden. In de huidige
woningbouwpraktijk, met kleinere, losse blokjes en
veel vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen, is
meer nodig om samenhang te bewerkstellingen. Een
van de mogelijkheden is het opstellen van een beeld-

kwaliteitplan. [ ... l Maar [ ... l al te dwingende voorschriften zouden de aspirant particuliere opdrachtgevers kopschuw maken. Ten eerste heeft de gemeente
zelf het goede voorbeeld gegeven door die plannen
waarvoor men zelf verantwoordelijk was, als 'dragers
van kwaliteit' in de wijk te voegen. Daarnaast de
aandacht voor het detail. Gelijktijdig ontwikkelde de
gemeente samen met Het Oversticht de brochure De
Architectonische Vormgeving, een programma van
eisen met stedenbouwkundige en architectonische
randvoorwaarden. Hierin gaf de gemeente haar visie
op de gewenste architectonische kwaliteit. Bij
gesprekken over de uitgifte van grond aan particulieren, ontwikkelaars en bouwers, zijn deze uitgangspunten meegegeven. Kopers moesten zich vooraf
akkoord verklaren met de geformuleerde randvoorwaarden. Afspraken betroffen onder meer kleur- en
materiaalgebruik, vorm en richting van de kappen,
onderlinge afstand [ ... l Om het proces soepel te laten
verlopen, werd een speciale begeleidingsgroep in het
leven geroepen als vast aanspreekpunt. Bovendien is
een BNA-kring gevraagd om voorbeeldplannen te
maken, om particulieren te wijzen op de variatie aan
architectonische mogelijkheden en op de rol die een
architect kan spelen. [ ... l Er is gestreefd naar afwisseling tussen de verschillende deelgebieden, maar
samenhang binnen de deelgebieden en straten.
Kopers konden door de keuze van een specifiek deelgebied tevens een eigen architectonisch karakter van
de omgeving van de woning kiezen:

Navolgen?
Goed voorbeeld doet goed volgen. Wat te denken
van een wijk met de nauwkeurigheid en consistentie
van de inrichting van de openbare ruimte zoals De
Vijfhoek, met een variëteit aan woningen van
bijvoorbeeld Nesselande, of een verfraaiing van de
openbare ruimte zoals het kunstproject in Leidsche
Rijn? Het boek nodigt alleszins uit de wijk eens zelf te
gaan bezoeken en te kijken of het geheim zich aan
de toeschouwer openbaart.

Informatie
Piet Vol/aard e.a. (red.), De Vijfhoek, een
nieuwe tuinstad in Deventer, Nieuwegein
2001, ISBN 90-72047-83-4, voor f. 69,95 te
bestel/en bij Akro Uitgeverij, T 030-6051090
zie ook:
W www.vinex-Jocaties.nl
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e exodus van boeren

Wikken en Wegen in Waardevolle Wijken
Margriet Pflug

Nieuwbouw binnen de bestaande bouwblokstructuur, Victorieplein Amsterdam,
architectenbureau DKV, 1993

In de vernieuwing van de stad staat het behoud
van culturele waarden vaak op gespannen voet
met ruimte voor verandering en dynamiek. Dat is
bijvoorbeeld vaak het geval in de '20-'40 wijken,
gebouwd tussen de beide wereldoorlogen. Vooren tegenstanders van een bepaalde aanpak
betrekken hun stellingen en al gauw valt nergens
meer over te praten. De balans slaat door naar óf
alles willen behouden óf alles slopen. Toch moet
het mogelijk zijn op een genuanceerde manier
met de geschetste tegenstelling om te gaan. Die
overtuiging ligt ten grondslag aan het werkboek
Wikken en Wegen in Waardevolle Wijken.

Genuanceerde beslissingen
Argumentatie wordt in het proces van de vernieuwing
van de stad steeds belangrijker. De gemeente of
woningcorporatie moet andere partijen zoals investeerders, ondernemers en bewoners overtuigen van
een gekozen vernieuwingsaanpak. De in het werkboek Wikken en Wegen gepresenteerde aanpak
maakt het mogelijk op een inzichtelijke manier tot
genuanceerde beslissingen te komen tussen sloop en
nieuwbouw versus behoud en herstel en alle gradaties daartussen. De aanpak redeneert niet vanuit
boekwaardes, de bouwtechnische staat of de woontechnische staat, maar vanuit de woningmarktontwikkeling en vanuit de stedenbouw en openbare
ruimte.
Twee invalshoeken
Voor de invalshoek van de woningmarktontwikkeling
is gekozen vanuit de overtuiging dat de toekomst van
woonwijken niet gediend is bij alleen renoveren van
kleine woningen. Er is meer differentiatie in het
woningbestand nodig. Dat is bijvoorbeeld te realiseren door sloop-nieuwbouw, door samenvoegen en/of
door te verbouwen. Maar dat gaat niet tegen de al
bestaande stroom van de woningmarkt in. Daarom
omvat de aanpak in Wikken en Wegen een woningmarktanalyse die gericht is op de mogelijkheden voor
meer differentiatie.
De invalshoek van de stedenbouw en openbare ruimte is bij cultuurhistorische inventarisaties en onderzoeken vaak primitief en te veel gericht op stilistische
stereotypen. Er is te veel aandacht voor unica en
onvoldoende aandacht voor de lokale traditie en de
stedenbouwkundige cultuurhistorische optiek. Het
lijkt wel of we het nadenken over compositie op
stedenbouwkundig niveau zijn verleerd. In de stedenbouwkundige structuur kan een onderdeel architectonisch gezien weinig bijzonder zijn, maar als
element van de stedenbouwkundige, hiërarchische
compositie juist van groot belang. En andersom
kunnen stedenbouwkundig minder interessante blokken architectuurhistorisch juist van groot belang zijn.
Ook de aandacht voor de openbare ruimte ontbreekt
vaak. Fraaie profielen, bomen en andere beplantingen worden niet als cultuurhistorische fenomenen
(h)erkend. Terwijl straatprofielen misschien eerder als
monument zijn te beschouwen dan de architectuur.

Behoud én nieuwe ontwikkelingen
De essentie van de aanpak van Wikken en Wegen is
dat per invalshoek de verschillende kwaliteitsaspecten van een wijk op een kaart worden samengebracht. Door vervolgens de verschillende kaarten over
elkaar te leggen is het mogelijk de benoemde kwaliteitsaspecten in een analyse tegen elkaar af te zetten.
Op die manier gaat de analyse altijd over een groter
gebied dan één of enkele gebouwen of straten
alleen.
De analyse geeft de bandbreedte aan waarbinnen
genuanceerde beslissingen zijn te nemen over sloop
en nieuwbouw of behoud en herstel. In geval van
sloop en nieuwbouw of een ingrijpende aanpassing
biedt de analyse aanknopingspunten voor beeldkwaliteitscriteria die gefundeerd zijn op een analyse op
wijkniveau.
De kracht van deze aanpak is dat het dwingt eerst
het cultuurhistorische huiswerk te doen, voordat er
beslissingen worden genomen over de aanpak. Dat
maakt de weg vrij voor strategieën en concrete oplossingen waarbij behoud en nieuwe ontwikkelingen
zoveel mogelijk samengaan. Een zinvolle combinatie
van beide geeft cultuurhistorische identiteit kansen
voor de toekomst.

Informatie
In 1998 werd het onderzoek Jonge Bouwkunst in de 21ste eeuw afgerond. Het onderzoek werd uitgevoerd door DE LIJN, in
samenwerking met Rein Geurtsen & Partners,
in opdracht van het Architectuurplatform en
de gemeente Amsterdam. De resultaten van
dat onderzoek waren in 1999 uitgangspunt
voor de werkconferentie Wikken en Wegen
in Waardevolle Wijken, georganiseerd door
Architectuur Lokaal. De publicatie is een uitwerking van het werkboek dat bij de werkconferentie werd uitgebracht en brengt de
resultaten van het onderzoek en de discussies tijdens de werkconferentie samen.
Werkboek Wikken en wegen in waardevolle
wijken, uitgave van DE LIJN, Rein Geurtsen
& Partners, Reijndorp Stedelijk Onderzoek &
Advies, 2001, gratis verkrijgbaar bij DE LIJN.
DE LIJN, bureau voor ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Fredriksplein 43
1017 XL Amsterdam
T 020-6250421
F 020-6254891
E info@delijn.nl
W www.delijn.nl
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MeelFabriek nieuwe stijl
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Frank Köster, Usa Johnson

Herbestemming industrieel monument in leiden
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De MeelFabriek De Sleutel in Leiden is vorig jaar aangewezen als Rijksmonument,
waardoor een kans wordt geboden voor herbestemming van dit unieke industriële
erfgoed. Het succes van functioneel hergebruik van de MeelFabriek zal afhankelijk
zijn van de kracht en uitstraling van het concept, de bereidheid tot samenwerking
tussen private en publieke partijen, de bewaking van de transformatie en last but
not least de commerciële haalbaarheid. De MeelFabriek Groep, die bestaat uit de
Stichting Leidse Studentenhuisvesting en de ontwikkelaars Van der Wiel en Proper,
doet een voorstel.

Traditie
De herbesteming van de MeelFabriek past in de traditie van het opnieuw gebruiken van waardevolle
industriële monumenten, een traditie waarmee de
Spaanse architect Ricardo Bofill al in 1979 mee begon
toen hij als een van zijn eerste projecten op dit
gebied, een in onbruik geraakte cementfabriek bij
Barcelona omvormde tot een multifunctioneel complex. Bofill bewees hiermee dat met visie, creativiteit
en verbeeldingskracht elke ruimte voor nieuw
gebruik kan worden omgevormd, hoe groot het verschil ook is tussen de oude en de nieuwe bestemming.
Ook in Nederland lukt het om bedreigde industriële
monumenten een nieuwe bestemming te geven, bijvoorbeeld de Westergasfabriek en het Olympisch
Stadion in Amsterdam en de Van Nellefabriek in
Rotterdam.
Gezamenlijke verplichting
Het voorstel van de MeelFabriek Groep voor de transformatie van de MeelFabriek is gebaseerd op een
16
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multifunctionele invulling aan de hand van het uitgangspunt dat de fabriek de historische structuur versterkt en het oostelijk deel van de binnenstad een
nieuwe uitstraling geeft. In de veelzijdigheid van het
gebruik keren alle aspecten terug waarop de stad
Leiden zich wil profileren: als stad om te wonen, te
werken en te ondernemen, om te leren en kennis te
verspreiden, en als een stad die cultuur en ontspanning een belangrijke plaats toekent.
Een multifunctionele bestemming vereist ook dat de
verschillende betrokken partijen zich gezamenlijk verplichten het gekozen concept tot uitvoering te brengen. Alleen op die manier is het mogelijk om op economisch verantwoorde wijze te komen tot een mix
aan functies die de waarde van het gebouwencomplex en de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van Leiden verder versterken. Dat geldt niet alleen binnen
de singels. Juist de ligging van dit imposante gebouw
net buiten de singel, aan het water, zorgt voor een
grandeur en een uitstraling die Leiden overstijgt, en
nationaal en internationaal effect sorteert. De aantrekkingskracht van de MeelFabriek nieuwe stijl zal
dan ook te herleiden moeten zijn tot een bindende
factor voor een multifunctionele toekomst, waarin
wonen en werken, water en toerisme, hotel-/congresaccommodatie en horeca, ateliers en musea, exposities en studiefaciliteiten elkaar ontmoeten.
Beeldbepalend
Herontwikkeling van de MeelFabriek behelst meer
dan het geven van een nieuwe bestemming aan een
in onbruik geraakt gebouw. Het is een economische
en stedelijk revitalisering van een belangrijk deel van
Leiden. Waar in de oude fabriek een samenhangend,
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Foto's: Ed Kooreman

volledig productieproces plaatsvond, wordt de MeelFabriek nieuwe stijl een metropool waarin vijf thema's (wonen, werken, kennis, cultuur en ontspanning) op een nieuwe manier worden verenigd.
De MeelFabriek biedt ruimte en uitzicht. Het complex
bestaat uit 14 afzonderlijke gebouwen, waarvan de
hoogste 13 verdiepingen de lucht in steekt. De
gebouwen zijn nauw met elkaar verweven, maar kunnen ook afzonderlijk van elkaar een groot aantal
functies vervullen.
De geschetste plannen passen moeiteloos in de stedelijke visie van Leiden op de 21ste eeuw, waarin de uitstraling van een stad die trots is op het historische
erfgoed en zich bewust is van de belangrijke plaats
die zij op cultuurhistorisch gebied inneemt, centraal
staat. De MeelFabriek leent zich goed om dit ambitieniveau waar te maken omdat niet gekozen wordt
voor een eenzijdige bestemming, maar voor een
zorgvuldige invulling met diversiteit binnen een
totaalconcept. Het beeldbepalende aspect van de
MeelFabriek en de omgeving vormen daarbij het uitgangspunt.
De fabriek is sinds 1883 diverse malen uitgebreid, wat
kan worden afgelezen aan de omvang, bouwstijl en
ouderdom van de verschillende gebouwen. Het ketelhuis, met zijn gebogen dak in de vorm van een halve
cirkel, dateert uit 1896 en is een van de vroegste
Nederlandse voorbeelden van een grote betonconstructie. Een dergelijk dak, met een overspanning van
ongeveer 15 meter, is waarschijnlijk niet eerder in
Nederland gerealiseerd. Ook het interieur van de
fabriek is bijzonder, met industriële en architectonische aspecten zoals zuilen, silo's, stalen pijpen en
immense vloeroppervlakten. De bijzondere architectuur, locatie en bestemming vereisen samenwerking
met een bijzondere architect bij de uitwerking van
het concept. De architect moet naast een spraakmakende visie beschikken over de talenten om leiding te
geven aan de uitvoering, waarin uiteenlopende disciplines hun bijdrage leveren op het gebied van industriële monumenten, met betrekking tot het interieur,
stadsplanning, infrastructuur, verkeer en vervoer, cultuur en ruimtelijke ordening.
Short stay housing, Meelcity en WerkHotel
In het plan dat er nu ligt, zullen de woningen die
worden gerealiseerd in de MeelFabriek een bijzonder
karakter krijgen. Gedacht wordt aan een combinatie
van stedelijke eengezinswoningen en zogenaamde
hightech houses waarin alle comfort-voorzieningen
die de ICTwereld mogelijk maakt, zijn opgenomen. In
de bestaande bebouwing is ruimte voor lofts en penthouses met verbluffende vergezichten. De appartementen worden casco opgeleverd. Verder biedt de
MeelFabriek vanwege de ligging een uitgelezen gelegenheid om het tekort aan woonvoorzieningen voor
kort verblijf, short stay housing op te heffen. Zowel
bij het bedrijfsleven als bij universiteit bestaat een
sterke behoefte aan tijdelijke woonvoorzieningen
voor buitenlandse bezoekers die kortstondig in Leiden
werken, studeren of doceren. Er is voldoende wooncapaciteit om een deel daarvan te bestemmen voor
tijdelijk wonen.
Hiernaast kan de MeelFabriek voorzien in de behoefte
aan extra hotelaccommodatie op niveau, voor bezoekers die luxe graag willen combineren met een hotel-

kamer op een speciale locatie en met een bijzondere
uitstraling - en met gunstige afstanden tot het centrum en uitvalswegen naar Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam.
Ook zijn sommige van de gebouwen geschikt te
maken als werkruimte voor startende en groeiende
ondernemingen. Daarbij zal waar mogelijk gekozen
worden voor combinaties van werken en wonen,
gezien de verwachte groei van de vraag naar dit
soort oplossingen. Dit gaat op basis van een flexibele
inrichting, zodat starters bij succes snel en zonder al
te veel problemen hun vierkante meters in het Mee/City project kunnen uitbreiden. Gedacht wordt verder
aan mogelijkheden om deze starters te ondersteunen
vanuit de gemeente en de Kamer van Koophandel.
Een mogelijke verdieping van deze aanpak kan
bestaan uit vestiging van een WerkHotel in De MeelFabriek. In dit 'hotel' krijgen jongeren de mogelijkheid woon-Ieer-werkprojecten te volgen als opstap
naar een volwaardige baan en een woning.
Kennis, kunst en cultuur
Leiden is een kennisstad en heeft de ambitie om dit
ook op landelijk en internationaal niveau uit te stralen. De MeelFabriek wil daar een bijdrage aan leveren,
bijvoorbeeld door zich op te werpen als vestigingsplaats voor nieuwe initiatieven van de universiteit, al
dan niet samen met private partners. Dankzij de toepassing van geavanceerde informatie en communicatietechnieken wordt de MeelFabriek met de stad, de
universiteit en met binnen- en buitenland verbonden:
de zogenaamde Mee/Connection.
Waar de MeelFabriek uitblinkt in architectonische en
bouwtechnische hoogstandjes, zullen ook kunst en
cultuur er letterlijk de ruimte krijgen. In het complex
zal atelierruimte voor kunstenaars komen en mogelijkheden voor kleinschalige podia. Daarnaast liggen
er kansen om de MeelFabriek te ontwikkelen als
regionale en zelfs landelijke tentoonstellingsruimte.
De initiatieven daartoe kunnen door particulieren
worden genomen, maar ook voortkomen uit de
samenwerking van de brede groep kunstenaars, die
in de fabriek zelf werken. Ook voor de meer traditionele museale invulling biedt de MeelFabriek straks
voldoende capaciteit. Zo kan het gebouw een belangrijk gemis opheffen: waar Leiden naam en faam heeft
wat historische musea betreft, ontbreekt een aantrekkelijke locatie waar het heden en het verleden
van de stad in elkaar samenkomen. Ateliers, museale
bestemmingen, expositieruimte en veel mensen die er
wonen, werken en passeren: dat biedt uitstekende
kansen voor horeca. De ligging aan het water, tussen
twee parken, met volop openheid en ruimte bied
daartoe ruim de gelegenheid. De verbinding over het
water naar en van de MeelFabriek kal'! opnieuw worden gebruikt.
De aantrekkelijkheid van dergelijke initiatieven voor
het publiek mag wel blijken uit illustere voorbeelden
als Hotel New Vork (in het voormalige hoofdkantoor
van Holland Amerika Lijn) op de Kop van Zuid in Rotterdam en Café-Restaurant Amsterdam (in het voormalige Machinepompgebouw) bij de Haarlemmertrekvaart in Amsterdam. Voorlopig zijn het voor de
MeelFabriek alleen nog plannen, maar wie weet kan
de Meelfabriek zich in de toekomst onder deze
geslaagde herbestemmingsprojecten scharen.

Informatie
Frank Köster
ICS Advies BV
Rijnsburgerweg 31
2334 BJ Leiden
T 071-5190494
Stichting Leidse Studentenhuisvesting
Usa Johnson
Postbus 11275
2301 EG Leiden
T071-5161718
E info@sls.nl
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Twente heeft haast

Joost Cannegieter
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Ontwerpen voor verdwenen boerenbedrijven
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Met de nota Belvedere is een ontwikkeling in het architectuurbeleid ingezet naar
behoud vanuit een ontwikkelingsperspectief. Een belangrijke vraag is: hoe kunnen
bebouwingskarakteristieken in het
Nederlandse cultuurlandschap worden
behouden? De Provincie Overijssel en
Architectuur Lokaal hebben het initiatief
genomen tot het pilotproject Belvedere
in Zuid-Twente, uitwerking Hof van
Twente/Haaksbergen. In dit project
wordt gezocht naar ontwikkelingsmogelijkheden van Twentse karakteristieken in
dit gebied. Ook elders in Overijssel zijn
dergelijke initiatieven van de grond gekomen. Het Architectuurcentrum Twente
organiseerde een workshop voor een
nieuwe architectonische opgave: het
ontwerpen van nieuwe gebouwen in de
plaats van uit bedrijf genomen boerenbedrijven, die het oorspronkelijke volume
niet overstijgen. Er is haast geboden.
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Informatie

De originele schetsen en maquettes worden
momenteel in diverse Twentse gemeenten
tentoongesteld. De resultaten van de
workshop zijn gepubliceerd in Architectuur
en Landschap. Deze publicatie is aan te vragen bij Architectuurcentrum Twente en kost
f. 35,00 (excl. verzendkosten), ISBN 903655
1568-8.
Architectuurcentrum Twente
Oude Markt 26
7511 GB Enschede
T 053-4300999
E info@architectuurcentrumtwente.nl
W www.architectuurcentrumtwente.nl
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Wij leven in een dynamische maatschappij. De inrichting van Nederland verandert. Het landschap van
Nederland verandert. Kijk maar, waar eerst nog weilanden en boomwallen waren, komen nu huizen.
Waar eerst nog boerderijen stonden verrijzen nu villa's. Ook in Twente is steeds minder zicht op het
Twentse landschap of op dat wat wij veronderstellen
dat het zou moeten zijn. De samenhang van ecologische, landschappelijke, agrarische en bouwkundige
elementen is complex. In de ruim aanwezige aandacht voor natuur, landschap en landbouw wordt de
architectuur weinig in samenhang beschouwd. Toch
speelt architectuur een belangrijke rol in de stoffering van het landschap. Een landschap zonder gebouwen doet onvolledig aan. De oude boerderij met zijn
grote rode kap en de stallen en schuren gedrapeerd
op het met eiken omringde erf, laat ons weten dat
we in Twente en niet in Limburg, Zeeland, de Beemster of Flevoland zijn.
Boerderettes en waldolala's
Ondanks het overheidsstreven om door ruimtelijke
ordening het groene land groen te houden en zeker
niet meer bebouwing toe te laten in het buitengebied is de maatschappelijke druk om de stad te ontvluchten groot. De agrarische bedrijvigheid neemt
steeds meer af, terwijl transport, handel en dienstverlening toenemen. Meestal komt voor de oude boerderij geen boerenbedrijf terug.
Ook lijkt de complexiteit van het buitengebied nog
onvoldoende bekend bij ontwerpers en hebben ze
ongetwijfeld kansen gemist om de kwaliteit van het
buitengebied te verbeteren. Zo is in Twente in korte
tijd een rijke schakering aan quasi oude boerderijtjes
('boerderettes') en protserige villa's ('waidolala's')
ontstaan. Zijn dit de nieuwe dragers van het Twentse
landschap?
Op misschien een enkele uitzondering na hebben
deze nieuwe verschijningsvormen niet tot verrijking
van de bouwkunst op het platteland geleid. En zeker
niet tot een verhoging van de landschappelijke
schoonheid.
Het gezicht van Twente
Het architectuurcentrum Twente heeft in een cyclus
van zes bijeenkomsten het gezicht van Twente ter discussie gesteld. Hoewel het gemakkelijk is om te zeg-

gen hoe het niet moet, probeert het architectuurcentrum ook om ideeën te genereren hoe het bouwen
op het platteland wel kan. In de workshop 'architectuur en landschap' zijn de nieuwe mogelijkheden die
zich aandienen - nu door allerlei omstandigheden
veel boerenbedrijven moeten stoppen en stallen,
schuren en woningen leeg komen te staan - aangegrepen om ontwerpers uit te dagen.
Alle architecten in de regio Twente en studenten
Architectuur of Bouwkundige Vormgeving van de
academies in Enschede, Kampen en Arnhem werden
uitgenodigd deel te nemen. Uiteindelijk hebben 12
architecten zich drie dagen lang verdiept in een uit
de 'kuub voor kuub' regeling voortvloeiende nieuwe
architectonische opgave: ontwerp op de plaats van
een uit bedrijf genomen boerenbedrijf gebouwen
met een totale inhoud die het voormalige volume
niet mag overtreffenl. Eventueel konden bestaande
elementen worden gehandhaafd of worden hergebruikt.
Om voldoende weerklank van niet-architecten te
ondervinden zijn ook 12 direct of indirect bij het
Twentse landschap betrokkenen uitgenodigd tijdens
de workshop opbouwend commentaar op het werkin-uitvoering en het opgeleverde werk te geven.
Resultaten
Van drie dagen schetsen mag men geen wonderen
verwachten, maar wel verfrissende ideeën en, gelukkig, veel verschillende ideeën: revolutionaire en evolutionaire, contrasterende en harmoniserende, individuele oplossingen en algemeen toepasbare.
Uiteraard geen bestekskiare uitvoeringstekeningen,
maar wel gedachten in woord en tekening die de discussie stimuleren over wat wel en wat niet het Twentse - landschap verrijkt; een discussie die hoog
nodig blijkt. Blijven we die discussie uit de weg gaan,
dan zal, ondanks al het remmende beleid, toch het
landschap steeds meer zijn karakter verliezen door
onverschillige, onzorgvuldige en ongebreidelde
bebouwing. Maar haast is geboden, want de veranderingen gaan snel - en niet altijd ten goede.
1. regeling die voor agrariërs de schade voor noodgedwongen bedrijfsstaking vergoed in de vorm van nieuwe bebouwingsmogelijkheden op hun
kavel.
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Bollenschuur of Zwarte Tulp

Marieke Hillen

Een nieuw beeld voor de Duin- en Bollenstreek
Een bollenschuur op poten. No flowers for sale heet het kunstwerk dat
Semna van Ooy in 2000 voorstelde voor het stationsplein van het nieuwe
station in Hillegom. De vraag was een ontwerp te maken waarin het heden
en het verleden van de Duin- en Bollenstreek werd weerspiegeld. De titel
verwijst naar de bordjes die de kwekers op hun erven plaatsten om buitenlandse toeristen erop te wijzen dat zij bollen kweekten, maar geen bloemen
verkochten. De schuur verbeeldt de bollenteelt; de belangrijkste bron van
inkomsten van deze streek en de hoge poten die de schuur boven het
bushokje uittillen symboliseren de afgravingen uit de Gouden Eeuw die
uiteindelijk de kalkrijke zandgronden - de geestgronden - aan de oppervlakte legden en waar het zo goed bollen op telen was. De kunstcommissie was
uitgesproken tevreden met het ontwerp. Het werk werd uiteindelijk door
B&W van Hillegom afgewezen. Een wethouder tekende hierbij aan dat de
bollenschuur nu wellicht een rijke cultuur verbeeldt, maar dat het voor velen
een herinnering aan een armoedig verleden oproept. Bovendien is de bollenschuur nog veelvuldig in het landschap terug te vinden. Dit laatste is mede te
danken aan het project Bestemmingwijziging oude Bollenschuren.
Semna van Ooy, ontwerp voor een kunstwerk op het stationsplein Hillegom, 2000

,-

Dat de kunstenaar niet voor de geijkte tulp koos, maar
voor de bollenschuur als verbeelding van het heden
en verleden van de Duin- en Bollenstreek, lijkt voor
de hand te liggen nu het Belvedere gedachtegoed in
ons land terrein wint. De bollenschuur is niet zomaar
een opslagplaats waar bollen worden bewaard en
gedroogd. In de bollenschuren worden de bollen
voorbereid voor de volgende oogst. De bollenschuur is
eigenlijk een pre-industriële fabriek waar het streekeigen product - de bol - al eeuwen wordt vervaardigd.
Toch was de bollenschuur vijf jaar geleden een object
dat slechts bij een zeldzame enkeling waardering
vond. Voor de meeste mensen uit de streek is het in
de eerste plaats een object met een gebruikswaarde,
waar - zoals de wethouder uit Hillegom beweerde wellicht weemoedige herinneringen bijhoren, maar
die niet altijd met even veel trots is bekeken en waaraan zeker geen cultuurhistorische waarde werd
gehecht.

Rijksdienst Monumentenzorg maakte diepe indruk.
Verder gaven de leden van de projectgroep menig
lezing en werd veelvuldig de publiciteit gezocht.
Na de conferentie bezochten leden van de projectgroep alle wethouders, liefst in gezelschap van hun
chef Bouw- en Woningtoezicht en een ambtenaar
voor culturele zaken en werd gesproken over de
mogelijkheden van behoud voor deze schuren. Naar
aanleiding van deze gesprekken onderzocht de
projectgroep de omgeving van de bollenschuur. Dit
leidde tot zes manuals, waarin achtereenvolgens de
inventarisatie van de bollenschuren opgedeeld in
waardevol en minder waardevol; het juridisch kader;
de landschappelijke aspecten; de cultuurhistorische
en architectonische waarde; de bouwkundige aspecten, en een marktanalyse van mogelijke herbestemmingen uiteen worden gezet. Deze handboeken
liggen op alle gemeentehuizen in de Duin- en
Bollenstreek.

Bewust geen Rijksmonument
Het Museum voor de Bloembollenstreek De Zwarte
Tulp was zich al langer bewust dat de bollenschuur
onlosmakelijk met het landschap en de cultuur van de
Duin- en Bollenstreek was verbonden. In 1996, het
Jaar van het Industrieel Erfgoed, werden zij hier nog
eens indringend op gewezen door een medewerker
van de Provincie Zuid-Holland. Die beweerde dat de
grootste schat van het museum niet in de kamers van
het museum lag, maar daarbuiten op de erven van de
bollenkwekers. Een projectgroep van het museum De
Zwarte Tulp ging op zoek naar mogelijkheden om dit
culturele erfgoed te behouden. Een van de eerste
conclusies van de projectgroep Bestemmingwijziging
oude Bollenschuren was dat zij niks voor elkaar zouden
krijgen bij de eigenaren als zij zouden proberen de
schuren één voor één op de monumentenlijst
geplaatst te krijgen.
Met subsidie van het ministerie voor LNV, de Provincie
Zuid-Holland en het Samenwerkingsorgaan Duin- en
Bollenstreek toog de projectgroep aan het werk om
inwoners en bestuurders te overtuigen van de waarde
van hun bezit. De voorzitter van het museum en lid
van de projectgroep, de heer Joop Zwetsloot, somt de
werkzaamheden op. Ten eerste inventariseerde de
projectgroep de nog bestaande schuren hiervoor
vormde het werk van Jos Warmen hoven - architect te
Sassenheim - die al uitgebreid studie had gedaan
naar de bollenschuur de basis. Elke bollenschuur werd
bezocht, onderzocht, gefotografeerd en beschreven.
Dit leverde niet alleen een uitgebreide databank van
de bollenschuren uit de streek op, maar misschien
nog wel belangrijker: elke eigenaar van een bollenschuur werd door het bezoek aan zijn schuur op de
hoogte gesteld van het feit dat zijn bezit een bijzondere waarde had. De inventarisatie leidde nog in 1996
tot de publicatie Beelden van Bollenschuren. Het
cultureel erfgoed van de Bloembollenstreek 1850-1940.
Deze publicatie werd op een speciale conferentie
gepresenteerd en aangeboden aan alle eigenaren van
bollenschuren en wethouders van de tien gemeenten
uit de Bollenstreek. Een betoog over de waarde van
de bollenschuren door een medewerker van de

Wensen lijstje
Nu, vijf jaar later, is de bollenschuur niet langer de
opslagplaats waar achteloos de caravans van tantes
en ooms worden neergezet. Ook geven gemeenten
niet zomaar een sloopvergunning of een vergunning
voor verbouwing. In de meeste gevallen wordt de
projectgroep om advies gevraagd en mocht dit niet
gebeuren dan trekken zij over het algemeen zelf bij
de betrokken gemeente aan de bel. De adviezen
konden de afgelopen jaren gratis worden gegeven
dankzij de subsidie van het ministerie. Nu lijkt het
bewustzijn dat de bollenschuur van bijzondere
cultuurhistorische waarde is zo stevig in de streek
verankerd dat de projectgroep vol vertrouwen naar
een ongesubsidieerde toekomst kijkt. Vanaf volgend
jaar moet men gaan betalen voor een advies van de
projectgroep.
Hoewel er dus veel werk is verzet, heeft de werkgroep
nog wel een wensenlijstje. Enerzijds is de waardering
voor de bollenschuur toegenomen. Anderzijds blijkt
dat veel bollenschuren slechts overeind blijven doordat na sloop niet een zelfde bouwvolume mag worden
teruggeplaatst. Verder is herbestemming in het buitengebied nog altijd een lastige zaak. Men hoopt dat
met de versoepeling van de contouren in de Vijfde
Nota meer mogelijkheden komen voor herbestemming
van bollenschuren in het buitengebied. Een laatste
wens is een nieuw ontwerp voor de hedendaagse
bollenschuur, die meer is dan de nietszeggende
dozen, die momenteel gedachteloos in het landschap
worden neergezet. Dit gaat echter buiten het werkterrein van de projectgroep. Daarom hebben zij deze
opdracht voorlopig bij de WLTO - de organisatie die
kwekers adviseert bij het bouwen van een nieuwe
schuur - neergelegd.
Ten slotte
De kunstcommissie van Hillegom zal binnenkort de
selectieprocedure voor het kunstwerk op het
Stationsplein herstarten. Het wordt spannend: krijgt
Hillegom een tulp op haar stationsplein of zal het
heden en verleden van de Bollenstreek opnieuw
worden verbeeld?

Informatie
Museum De Zwarte Tulp
Joop Zwetsloot
Grachtweg 2a
2161 HN Lisse
T 0252- 417900
F 0252- 422894
De publicatie Beelden van Bollenschuren.
Het cultureel erfgoed van de Bloembollenstreek 1850-1940 is te bestellen bij het
Museum De Zwarte Tulp.
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Trynwälden

Dirk Bergvelt

Een nieuw concept voor wonen en zorg
Het Friese platteland vergrijst nog sneller dan de rest van Nederland. Je verwacht er
dan ook de bekende problemen van wachtlijsten en personeelstekorten. Maar
Trynwalden, onderdeel van de de gemeente Tytsjerksteradiel, ziet de toekomst met
vertrouwen tegemoet. De plattelandssamenleving blijkt hier veerkrachtig. Het gaat
om een gebied ten noorden van de rijksweg Leeuwarden-Groningen met een straal
van twaalf kilometer waar zeven dorpen, twee gehuchten te vinden zijn, met in
totaal 8600 inwoners Het gebied kent nog steeds de aloude vereningen, veel burenhulp en mensen die gewend zijn hun eigen boontjes te doppen.

Modernisering van de zorgsector
Trynwälden heeft een oude ecologische structuur aan
de kop van het Fries-Drèntse zandplateau. Ooit was
het een kerkelijk en juridisch centrum en zomerverblijf
van de Friese adel. Natuurlijk Î.s. er in de 20ste eeuw
het nodige veranderd .. Ook hier kwamen de forensen,
stonden werkgelegenheid en voorzieningen onder
druk en werd de gemeenschapszin minder vanzelfsprekend.
Maar er i~ een tegenbeweging op gang gekomen.
.Foeke de Jong, directeur van zorgcentrum Heemstra
State, heeft het over een organische benadering,
waarin het zorgcentrum een belangrijke rol speelt.
Het is een. baken voor de.ouderen in het gebied en
een stabiele factor voor de werkgelegenheid.
Tegelijkertijd hE1eft d.itcentrumeen eigen dynamiek,
want hier komen verschillende ontwikkelingen
samen. Heems~ra State speelt een voortrekkersrol bij
de modernisering van de zorgsector. Foeke de Jong is
in Nederland een van de. voorlopers bij deontmanteling van hef'totale instituut' van het verzorgingshûis.
AI een aantal jaren ishijbezig om te regelen dat
mensen niet per s.e naar een verzorgingshuis of
verpleeghuis hoeven om hulp te krijgen, met andere
woorden: h~t ontkoppelen van wonen en zorg.

Informatie
F. de Jong
Heemstra State
Rengersweg 64
9062 EG Oenkerk
T 058-2560628
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Individuele keuze
Deze bènadering heeft consequenties voor de manier
waarop wordt gebouwd. Toen we nog 'bejaardenoorden' hadden kregen bewoners een totaalpakket van
wonen, zorg en welzijn. Datw.:ls wel overzichtelijk,
maar bood )IIIeinig ruimte voor ind.ividuele keuzes.
Rond Heemstra State zÎ.e je inmiddels in een tweeledige ontwikkeling hoe het ook anders kan. De woon~
functie zit niet langer in het pakket van de zorgaanbieder. Op de plek van het voormalige verzorgingshuis
komen opnieuw appartementen voor senioren, maar
nu als product van een 'gewone' huisvester,
Corporatie Holding Friesland. Juist in landelijk gebied
vindt een deel van de bevolking het prettig om op
hogere leeftijd wat centraler te gaan 'Wonen. Dan
verhuist men van de boerderij niet naar Leeuwarden,
maar bij voorbeeld naar het meer vertrouwde
Oentsjerk. De organisatie van de dienstverlening in
Trynwälden is er echter op gericht dat mensen die dat
willen ook buiten zo'n kern kunnen blijven wonen.
Tegenover deze spreiding van klanten staat een ruimtelijke concentratie van het aanbod: waar vroeger
alleen ouderenzorg zat, is nu een combinatie
gemaakt met peuterspeelzaal, bibliotheek, apotheek,
restaurant en nog veel meer. Zeker op het platteland

is bij een combinatie van functies de exploitatie
makkelijker rond te krijgen dan bij 'ieder voor zich'.
Minstens zo belangrijk is het voordeel dat het
centrum zich nu richt op de gemeenschap als geheel
en niet op een geïsoleerde groep ouderen.
Niet achter de Friese geraniums
In een voor Nederland baanbrekend experiment zijn
budgetten voor zorg, welzijn en wonen bij elkaar
gevoegd. Verzorgingshuiszorg kan eventueel bij
mensen thuis worden geleverd. Om mogelijk te
maken dat ouderen binnen een gebied als
Trynwälden gedecentraliseerd kunnen wonen, moet
ook het vervoer goed geregeld zijn. Niet iedereen
rijdt auto, niet iedereen blijft in alle weersomstandigheden fietsen. Om te voorkomen dat mensen te veel
achter de Friese geraniums blijven zitten, organiseert
het zorgcentrum een eigen vervoerssysteem, waar
vrijwilligers een centrale rol in spelen. Want hoewel
de nieuwe zorg- en dienstenorganisatie een belangrijke werkgever is, betekent modernisering van de
zorg niet dat alles wordt geprofessionaliseerd. Bij de
organische benadering hoort dat veel wordt gedaan
om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te houden.
Deens model
Na een verleden waarin de wereld van de zorg werd
geregeerd door de aanbiedende organisaties, is nu
het streven om meer macht te leggen bij 'de klant'.
Een methode om dat te bereiken is zorgen dat
mensen kunnen kiezen uit verschillende leveranciers.
Wie niet tevreden is gaat naar een andere aanbieder.
In een dun bevolkte omgeving is dat echter lastig te
realiseren. Zoals men daar al blij is met één bakker, is
het ook meestal niet haalbaar om verschillende
zorgaanbieders actief te laten zijn. Daarom heeft
Trynwälden gekozen voor een andere manier om de
klant invloed te geven. Vertegenwoordigers van de
gemeenschap hebben een duidelijke stem in het
bestuur van de nieuwe dienstenorganisatie. Deze
vorm van integratie van de dienstverlening in de
plaatselijke gemeenschap lijkt wel wat op het Deense
mode.!. In Denemarken is de burgemeester er direct
verantwoordelijk voor dat ouderen de zorg die zij
nodig hebben ook krijgen. Zover gaat Trynwälden
niet, maar wel probeert men hier de tucht van de
markt te vervangen door de lokale democratie.
IntergraJe benadering
Dit alles heeft ook geleid tot een andere benadering
van de ruimtelijke ontwikkelingen. Niet alleen is er
nauwe samenwerking tussen Heemstra State en de
woningcorporatie. AI in 1998 heeft de gemeente met
alle relevente partijen een ontwikkelingsvisie voor
Trynwalden geformuleerd. Daarin zijn de hoofdlijnen
neergelegd van een inrichting van Trynwälden die
aansluitbijde plannen op het terrein van wonen,
zorg en voorzieningen. De term 'integrale benadering' is hier nu eens op zijn plaats. De bouwkundige
vertaling is inmiddels in volle gang, onder meer via
nieuwbouw op het terrein van Heemstra State.
Naar het noorden
Het oude verzorgingshuis Heemstra State lag prachtig,
in eenbosachtig park van ongeveer 5,4 hectare
midden in het dorp. Heemstra State is een centrum
van vernieuwing, maar men is wel zo verstandig om
het waardevolle uit het verleden te bewaren. De
oude bomen en het landgoedkarakter blijven
gehandhaafd ook na sloop van het oude instituut.
Men bouwt er aan een prettige woonomgeving voor
ouderen die behoefte krijgen aan ondersteuning. Iets
voor gepensioneerden die het westen willen
ontvluchten? Daar is het niet direct voor bedoeld.
Men wil vooral de oudere Friezen in staat stellen om
in de eigen omgeving te blijven wonen en zo goed
mogelijk voor zichzelf en elkaar te zorgen.
Er wordt de laatste jaren binnen de landelijke politiek
veel gepraat over de noodzaak van een nieuwe
aanpak van wonen en zorg. In Trynwàlden zit men
echter niet te wachten op de volgende oekaze uit
Den Haag. Het is eerder omgekeerd: beleidsambtenaren uit de Randstad komen naar het noorden om te
zien hoe het ook kan.
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Particulier opdrachtgeverschap

Jolie Kalmijn

In Amsterdam te weinig, in Leeuwarden te veel?
Het laten bouwen van een eigen 'droomhuis' staat sterk in de belangstelling. Staatssecretaris Remkes
legt de gemeenten op om eenderde van de nieuw te bouwen woningen tot stand te laten komen door
eigen opdrachtgeverschap. Of eenderde van de woningzoekenden in Nederland gebruik zal maken van
de mogelijkheid zelf te gaan bouwen, weet nog niemand, maar de belangstelling is in ieder geval
groter dan de mogelijkheden die er nu zijn. Gemeenten hebben de taak gekregen het eigen opdrachtgeverschap te faciliteren. Hoe gaat dat in de Randstad en hoe wordt het bouwen van een eigen huis
bijvoorbeeld in het noorden des lands begeleid?

De Gouden Eeuw
Zelf je eigen huis laten bouwen is niet nieuw. Ook niet
voor een stad als Amsterdam. Net als in de Gouden
Eeuw zijn er in deze tijd van economische welvaart
meer mensen die hun eigen huis kunnen en willen
laten bouwen, dan in minder voorspoedige jaren. Het
merendeel van de huizen in de Amsterdamse grachtengordel die gebouwd werden in de Gouden Eeuw, meer
dan driehonderd jaar geleden, werd gebouwd in
opdracht van de toekomstige bewoners. Maar dat
gebeurde wel volgens van tevoren nauwkeurig vastgelegde 'stadsuitleggen' c.q. stedenbouwkundig
plannen en strikte voorschriften. Het resultaat van
deze huizen die stuk voor stuk onder particulier
opdrachtgeverschap tot stand kwamen, is in ieder
geval een harmonisch stadsbeeld dat ook in deze tijd
hoog gewaardeerd wordt.

,)

Groeiende belangstelling
Met 'particulier opdrachtgeverschap' wordt in de
Nota Wonen gedoeld op de uitgifte van vrije bouwkavels waarbij de koper als opdrachtgever voor zijn
of haar eigen huis optreedt. De groeiende belangstelling voor dit onderwerp blijkt wel uit de wedstrijden
die de laatste tijd georganiseerd zijn, zoals Waterrijk
Wonen voor de Rotterdamse wijk Nesselande, Het
nieuwe landhuis in Almere en recent de wedstrijd
Droomhuizen van Perscentrum Nieuwspoort. Het
Nederlands Architectuurinstituut organiseert op 15
en 16 september de landelijke informatiemarkt
Heilige Huisjes, in het kader van het particulier
opdrachtgeverschap.
Op 10 mei jJ. vond in Rotterdam de manifestatie
Consumentgericht bouwen en Royaal Wonen plaats,
georganiseerd door de SEV in samenwerking met 100
jaar Wonen en de Neprom. Ook op die dag kwam het
particulier opdrachtgeverschap aan de orde. Er was
onder meer aandacht voor de beleidsinstrumenten die
gemeenten kunnen inzetten om het particulier opdrachtgeverschap in goede banen te leiden en een
nieuw evenwicht te vinden tussen particuliere vrijheid
en collectieve kwaliteit. Onder de sprekers waren Arie
van Wijngaarden, Stedelijke Woningdienst Amsterdam
en Hans Heijdeman, partner/directielid Heijdeman en
Tuinstra Architecten. Zij gingen in op de instrumenten
van respectievelijk Amsterdam en Leeuwarden. De
verschillen tussen de Randstad en het noorden zijn
groot.
70%
Het gemiddelde percentage van nieuw te bouwen
woningen dat momenteel onder eigen opdrachtgeverschap tot stand komt, wordt voor Leeuwarden geschat
op 70%. Om de de richtlijn van het rijk hoeft
Leeuwarden zich dus in kwantitatief opzicht niet
bekommeren. Een beleid ter bevordering van het
particulier opdrachtgeverschap is er dan ook niet.
Voor Amsterdam daarentegen lijkt 33% al veel meer
dan wat haalbaar is. Wel wordt voor de komende
jaren gewerkt aan hoger percentage. Er komen onder
andere 107 kavels op Haveneiland-west, circa 45
kavels op Grote Rieteiland en 122 op Kleine Rieteiland. En in de periode 2002-2005 meer dan 500 op
Steigereiland. Veel grond is er niet te meer te vergeven. Vrije kavels zullen er dan ook voornamelijk in
hoge dichtheid uitgegeven worden.
'Vrij' betekent niet dat de koper van zo'n kavel niet
gebonden is aan regels. Zo zijn er de kaders van een
bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan en het
welstandsbeleid.

Instrumenten
Een van de instrumenten waarmee Amsterdam het
particulier opdrachtgeverschap begeleidt, volgens
Van Wijngaarden, is het instellen van een informatiepunt bij het betreffende project. In Amsterdam is een
gemeentelijke beleidsnota in voorbereiding over
particulier opdrachtgeverschap, dat onderdeel zal
uitmaken van het consumentgericht ontwikkelen en
bouwen.
In de Nota Grondbeleid wordt het voorkeursrecht bij
gemeenten gelegd. Dat betekent dat, wanneer er
grond verkocht wordt, gemeenten als eersten de
mogelijkheid geboden moet krijgen die grond te
kopen. Op die manier kan de gemeente grond
verwerven om die vervolgens uit te geven als vrije
kavels aan particulieren. Dat geldt dus voor iedere
gemeente in Nederland. Alleen niet overal wordt
evenveel grond te koop aangeboden. En in
Amsterdam is nog maar weinig beschikbaar, voor vrijstaande woningen is al helemaal weinig plek. In
Amsterdam wordt overigens alle grond van de
gemeente in erfpacht uitgegeven. De gemeente kan
daaraan bepaalde eisen verbinden. Van Wijngaarden
noemde ook het gebruik van architecten lijstjes waaruit de eigen bouwers kunnen kiezen. Variërend per
project worden verder afspraken gemaakt met
aannemers en corporaties. De gemeente kan minder
of meer supervisie bieden en een globaal dan wel
gedetailleerd plan opstellen. Amsterdam coördineert
in sommige gevallen tijdens de bouw ook het gebruik
van de openbare ruimte.
De situatie in Leeuwarden is anders. De taakstelling
van rijksoverheid is al gehaald. Kaveluitgifte is hier
vooral een instrument in om een halt toe te roepen
Architectuur Lokaal 32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------aan de uittocht van kapitaalkrachtigen, die in de
bestemmingsplannen van omliggende gemeenten
meer mogelijkheden zagen om een vrijstaand huis te
bouwen. Uiteraard geldt ook in Leeuwarden het
voorkeursrecht uit de Nota Grondbeleid. Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van bestemmingsplannen om
het particulier opdrachtgeverschap in goede banen te
leiden. Heijdeman pleit ervoor betere stedenbouwkundige kaders te bieden. Bestemmingsplannen en
beeldkwaliteitplannen zijn nuttige instrumenten,
maar daarmee alleen kan nog niet voldoende worden
vastgelegd.

Particulier opdrachtgeverschap in de 17e eeuw:
Herengracht, Amsterdam_

Particulier opdrachtgeverschap anno 2000,
Borneo Sporenburg, Amsterdam
Foto's: Jolie Kalmijn
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Kwantiteit en kwaliteit
Bij het inzetten van beleidsinstrumenten van gemeenten om het particulier opdrachtgeverschap te bevorderen, gaat het niet alleen om het bewaken van de
kwantiteit maar ook om de architectonische kwaliteit:
uiteindelijk gaat het om goede woningen. Als een
individuele bouwer zijn eigen identiteit wil meegeven
aan de woning, hoeft dat niet te betekenen dat hij
het hele proces zelf ter hand moet nemen.
Ontwikkelaars gaan immers meer 'consumentgericht
bouwen'. We gaan een interessante periode tegemoet. Er wordt van alle alle kanten gewerkt aan een
diverser woningbestand.
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