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Vinex Visioenen 
Vorige maand verscheen een actueel overzicht over een aantal Vinex wijken. Gaat, na 
de eerste indrukken van de jaren '90, het beeld van saaie en eenvormige wijken nog 
op? Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal 

Ontroerend Goed in Abcoude 
Het Nederlandse landschap verandert snel. Hoe kunnen sporen uit het verleden zicht
baar blijven? Kunstenaar Ida van der Lee doet een poging met haar project Ontroe
rend Goed. Geinschuurtjes uit en thuis. Margot de Jager, Architectuur Lokaal 

Het Beloonde Wonen 
Nieuw certificaat voor de beoordeling van woon kwaliteit: Woon Keur. Berny van der 
Donk, Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting 

10 Europan Apeldoorn 
Een enthousiaste impressie van Albert Fien, gemeente Apeldoorn, over deelname van 
de gemeente Apeldoorn aan Europan 

De Ver~nîging Nieuwspoort schreereen prijsvraag uit, op zoek naar nieuwe concepten 
. vrij.staande woonhuizen àls' i!iJ,t~'r~atief voor standaard cataloguswoningen. Wel-

ke mogelijkheden biedt dit voor el~è'na'ar/bewoners? Saskia Voest, Architectuur Lokaal 

\m\\"~onlijk ge"ouW'~ 
. .• AstN4'p"arse.n, Architectuur'Lokaal, 'óv~.rbet boek Een eigen aardig huis. Gunnar Daan 

16 

i;>ouw~ê'WÉlf)ingen voor 12 particuli~fèfbp'diach~evers, van de AmsterdamSe.~iJin~n-
stiidtötC;p' het Friese platteland ' '.,. . 

"NteArchitectuur:~.tënnale 
In een l~sprek met directeur van het Nfo.i," Aarcln Betsky gaat Nel van Holst in op de 
progra',nmaonderdelen van de eerste Á·~.(;~it~ctuur Biënnale die gehouden w(m:lt in 
Rott~rilàm. Centraal staat de discussie o'vêi"meöiliteit, over de toekomst van architec
tuur en stedenbouw in een wereld in bê~~ging 

18 Parallelle wereld 
Wie reist er mee met P-reizen naar de parallelle wereld? Een nieuwe kijk op de heden
daagse werkelijkheid door Hans Jungerius en Rob Groot Zevert, G.A.N.G 

20 De identiteit van Zeewolde 
Beeldende kunst in het nieuwe land van de Flevopolder: een manifestatie over kunst, 
natuur en landschap. Door Nicolette Gast 

22 Kwartaalbericht Ontwerpwedstrijden 
Derde kwartaalbericht van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden: een overzicht van de 
lopende en komende wedstrijden in Nederland. Astrid Aarsen, Architectuur Lokaal 

24 Wedstrijden NL-D 
Eerste oriëntatie op de verschillen in de Nederlandse en de Duitse wedstrijdcultuur. 
Andrea Möhn, Möhn Bouman Architekten, Rotterdam - Stuttgart 

25 Welstand met nieuw elan 
Onderzoek van de Federatie Welstand naar mogelijkheden voor het opstellen van 
nieuwe welstandsnota's in het kader van de wijziging van de Woningwet. Matthijs de 
Boer van Matthijs de Boer Stedebouw Rotterdam 

25 Welstandscongres 
Jaarcongres van de Federatie Welstand; Carry van Weert. Federatie Welstand 

26 Kwaliteit in meervoud 
Weg met de Babylonische spraakverwarring rond het begrip ruimtelijke kwaliteit. Een 
systematische zoektocht naar aspecten die schuilen onder het begrip ruimtelijke kwa
liteit, van Pieter Hooijmeijer, NETHUR, Universiteit Utrecht en Joke Luttik, Alterra, 
Wageningen 

28 Adressen ArchiMctuurcentra 
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Vinex visioenen 

Nederlanders gelden als saai en nuchter. Sinds de oude Drees hebben in het bij
zonder wethouders en hun ambtenaren met dat vooroordeel te maken. Maar de 
laatste jaren is er wel degelijk plaats voor fantasie. 
Veel gemeenten die iets groots gaan ondernemen, zoals de bouw van een 
woonwijk, gaan eerst op zoek naar een visie, een Leidende Gedachte. 
Toegegeven, de oorsprong van die visie ligt meestal buiten het ambtelijk appa
raat. De inspiratie moet vooral komen van architecten, landschapsarchitecten en 
stedenbouwkundigen. Maar op hun fantasie wordt veelvuldig een beroep 
gedaan. Ook bij het bedenken van de spreekwoordelijk saaie Vinex-wijken. Dat 
is na te lezen in de intrigerende Verkenningstocht naar Vin ex-land van Hans 
van Rossum, Frank van Wijk en Lodewijk Baljon. 

1. Eilandenbuurt, Min2 bouw-kunst, Almere
Buiten 

2. Oostvaardersbuurt, Almere-Buiten 

3. Woontypen Zuiderburen, Leeuwarden 

4. Woningen De Held, Groningen, ontwerp 
Erick van Egeraat 
volgende pagina, onder rechts 

Beeldmateriaal uit besproken boek 

Informatie 

De stad in uitersten. Verkenningstocht 
naar Vinex-/and, Hans van Rossum, Frank 
van Wijk, Lodewijk Ba/jon, met een bijdrage 
van Bernard Huisman, NAi Uitgevers 2001, 
ISBN 90-5662-203-x, prijs fl. 45,-. 
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Gemeentelijke tijgers 
In de publiciteit rond de studie De stad in uitersten, 
verkenningstocht naar Vinex-Iand is ruimschoots naar 
voren gekomen dat de auteurs het beeld van de saaie 
en eenvormige Vinexbouw nuanceren. Boeiend is het 
licht dat zij werpen op de rol van gemeenten bij de 
vormgeving van deze nieuwe wijken. 
Ook in de jaren negentig, een periode waarin markt
partijen meer invloed zouden krijgen op het wonen, 
blijkt de invloed van de gemeente nog altijd groot. 
De gemeente stuurt niet alleen op het bouwprogram
ma (de dichtheden, de aantallen woningen in ver
schillende prijsklassen), maar juist ook op de gewens
te vormgeving en uitstraling van het nieuwe gebied. 
Het gemeentelijk architectuurbeleid en het gemeen
telijk opdrachtgeverschap blijken bepaald geen 
papieren tijgers. 

Het geheel meer dan de som der delen 
Stuk voor stuk komen de verhalen in De stad in uiter
sten de lezer van deze krant waarschijnlijk bekend 
voor. Maar juist doordat 13 geschiedenissen bij elkaar 
zijn gebracht ontstaat een boeiend beeld van de 
Nederlandse manier om wijken en landschappen te 

Dirk Bergvelt 

maken. De auteurs confronteren ons met de tegen
woordig haast vanzelfsprekende behoefte aan cul
tuurhistorisch houvast. Een nieuwe wijk moet voort
bouwen op het verleden. En dus komen in Ypenburg 
verwijzingen naar het vliegveld dat daar ooit lag. Het 
is de gemeente die zoiets uit naam van het algemeen 
belang kan afdwingen. Maar: 'waarom wel aan een 
vliegveld refereren en bij voorbeeld niet aan een 
ander twintigste-eeuws fenomeen als de ruilverkave
ling, waarvan de sporen op de meeste Vinex-Iocaties 
juist grondig worden uitgewist om houvast te vinden 
bij het oudere landschap?' De vraag is niet te beant
woorden, we kunnen alleen maar hopen dat dergelij
ke min of meer willekeurige uitgangspunten leiden 
tot iets bevredigends. Wat dat betreft is het 

voorbeeld van Ypenburg ongelukkig, want het eind
oordeel over deze wijk is niet al te best. Maar er zijn 
andere ervaringen. De gemeente Leeuwarden heeft 
zich bij de ontwikkeling van Zuiderburen laten leiden 
door de visie van bureau Alle Hosper op het gewens
te landschap. Ook (of juist?) in Friesland leidt het stre
ven naar eigen identiteit tot voortborduren op het 
bestaande, in dit geval het waterrijke weideland. 
Maar de ontwerpers schrokken niet terug voor con
troversiële bosaanleg. Zo kwam hier in opdracht van 
de gemeente een nieuw landschap tot stand en het 
tekent de verhoudingen in de Vinex-periode dat de 
woningbouwers zich moeten voegen naar in de visie 
van de landschapsarchitect. Willekeur misschien, maar 
het resultaat mag er zijn, afgaande op het geobjecti
veerde kwaliteitsoordeel van deze studie. Jammer 
overigens dat dit boek weinig uitleg geeft over de 
totstandkoming van dat oordeel. 

Welstand 
In het licht van de discussie over vernieuwing van het 
welstandstoezicht is het interessant om te bekijken 
wat de juridische basis was van de gemeentelijke 
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invloed op de Vinexbouw. De in dit boek beschreven 
wijken zouden goed kunnen illustreren hoe gebieds
gerichte welstandscriteria in de praktijk werken. Toch 
komt welstand in dit boek erg weinig aan bod. Zie 
bijvoorbeeld de verschillende buurten van Stadsha
gen in Zwolle. De gemeente wilde daar per gebied 
van ongeveer 400 woningen een eigen bouwstijl en 
karakteristieke groenvoorzieningen. Vergelijkbare 
ambities hadden andere gemeenten met hun eigen 
Vinex-wijken. Maar in de 13 geschiedenissen gaat het 
vooral over supervisoren, stedenbouwkundige plan
nen en, zoals het geval van Stadshagen, over excur
sies om op één lijn te komen met de projectontwikke
laars en de woningcorporaties over het gewenste 
kwaliteitsbeeld. In de praktijk was de Woningwet 

(waarin welstand wordt geregeld) niet het centrale 
instrument om de gemeentelijk visie op architectuur 
uit te dragen. 
Als het aan de paarse coalitie ligt, groeien we toe 
naar een nieuwe rolverdeling bij het invullen van 
nieuwe woongebieden. In de beschreven periode 
waren de bouwers nog vooral professionals: project
ontwikkelaars en woningcorporaties. De kopers van 
individuele kavels die hun eigen woning bouwden 
pasten niet zo goed in het Vinex-samenspel. Zij zorg
den in de Vinex-wijken vooral voor de introductie van 
weinig gewaardeerde cataloguswoningen, die slecht 
aansluiten op het door de gemeente zo zorgvuldig 
geregisseerde totaalbeeld. Maar straks moeten zij 
een derde van de productie gaan verzorgen. Zo 
bezien zijn er in de toekomst van het lokale architec
tuurbeleid nog harde noten te kraken tussen 
gemeente en burgers. Dan zal de gemeente de favo
riete fantasieën op het gebied van woningbouw 
meer expliciet inzet moeten maken van politieke dis
cussie. Verankering in het welstandsbeleid ligt dan 
voor de hand. Ook de discussie over architectuurbe
leid wordt een zaak voor iedereen. 

2 

3 

4 



~
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
~
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
 



Ràil fnfri'fbeheer 
Leo de .vries 
Projectteam AmsJerdam-Utrecht 
Postbus 203$ 
3500 GA Utrecht 
T 030 - 2358551 
E iff.devries@railinfrabeneer.nl 
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Europan 6 

Frisse kijk op Europan-Iocatie Apeldoorn 
Afbert Fien 

Europan, Prix de Rome, Charlotte Köhlerprijs, (jonge) Maaskantprijs, prijsvraag Het aanzien van Nederland, Groepsportretten, Ground
control, het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, Archiprix: Nederland beschikt over een rijke infrastructuur voor 
jonge architecten. Daar wordt het talent zichtbaar, daar toont zich de toekomst van het vakgebied. 
Europan is in dit rijtje een heel bijzondere: Europan 6 had ruim 2100 inzendingen van architecten(teams) voor 67 locaties in heel Europa, 
waarvan 5 in Nederland. Apeldoorn is er daar een van. De deelnemers zijn in de eerste plaats de architecten, de landschapsarchitecten en 
de stedenbouwkundigen, maar als gemeentelijke organisatie ben je zo betrokken dat je je ook deelnemer voelt. Voor de corporaties/ont
wikkelaars en de jury zal hetzelfde gelden. A/bert Fien, hoofd Afdeling Stedenbouw van de gemeente Apeldoorn over zijn belevenissen 
met Europan. 
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Prachtige vernieuwing van de binnenstad 
Waarom doet een gemeente mee aan Europan? Het 
kost tijd, geld en energie en je moet afwachten wat 
het oplevert. Wanneer je het vak serieus neemt, volg 
je de Europan opgaven, de resultaten en de winnen
de architecten. Deelnemen als gemeente, een locatie 
beschikbaar stellen, vergroot je betrokkenheid. Het is 
spannend, geweldig leuk, het levert nieuwe contac
ten op, draagt bij aan een goed architectuurklimaat 
in je stad en na een lang traject kan het inspirerende 
plannen en ontwerpers opleveren. 
Mijn eerste kennismaking met Europan was Europan 
4 in 1995 in Almelo, met als resultaat een fascinerend 
plan van de architecten Maaskant en Van Velzen. 
Europan 5 had een hoog randstedelijk gehalte en als 
je daar kritiek op hebt, dan weet je dat je, in je nieu
we functie in Apeldoorn, voor Europan 6 opnieuw 

Plan Almelo Europan 4 van Maaskant en Van Velzen Architecten 
(boven) 

Tweede prijs Apeldoorn Europan 6 (links) 

wordt uitgedaagd. Het begon met aftasten in het 
stadhuis. Apeldoorn heeft met Europan 2 een verle
den zonder winnaar, maar er is geen sprake van een 
kater, integendeel: Europan was de aanjager voor de 
prachtige vernieuwing van een versleten stuk binnen
stad. Het College van B&W was enthousiast om mee 
te doen, het geld werd geregeld, maar toen kwam de 
lastige discussie over de locatie. Voor het Europan 6-
thema Hybridisatie van de stad of In-between Cities 
zijn er in het tot stad gegroeide dorp Apeldoorn vele 
mogelijkheden. Juist daardoor was de discussie in het 
College over de locatiekeuze pittig. Even ontstond de 



vrees dat het College deelname zou afblazen, maar 
gelukkig besloot het de locatie Veldhuis voor te dra
gen. Deze locatie maakt deel uit van het masterplan 
Kanaaloevers en is gelegen tussen station, spoor en 
kanaal. Het is een hybride gebied, waarin naast een 
aantal grote bedrijfsgebouwen, ook kleinschalige 
woningbouw is gesitueerd. Dan begint voor ons het 
werk: het samenstellen van het locatiedossier met het 
ruimtelijke en functionele programma, en het verta
len van het masterplan naar de Europan-Iocatie. In 
oktober 2000 volgt de presentatie van de Nederland
se locaties op de informatiemarkt in het Nederlands 
Architectuurinstituut en in november de internatio
nale beginmanifestatie in Berlijn, waar nieuwe con
tacten worden gelegd en oude hersteld. 
Endry van Velzen, bestuurslid van Europan, legt haar
fijn uit wat een 'hybride' locatie is. In Berlijn worden 
alle locaties in Europa gepresenteerd. Wat een kan
sen, hoe moet een architect hieruit kiezen? De debat
ten, onder leiding van het wetenschappelijk comité 
van Europan, zijn taai, maar de lezingen en excursies 
zijn prachtig. Je merkt dat bestuurders door dit soort 
uitwisselingen een hart voor architectuur ontwikke
len en dat werkt door in het draagvlak voor lokaal 
architectuurbeleid. 

Staalkaart van opvattingen 
Dan volgt de grote stilte, de architecten kiezen hun 
locatie, je hoort een schatting van het aantal inschrij
vingen en dat is het dan, tot in april 2001 de jury op 
bezoek komt. Een kast vol plannen wordt afgeleverd. 
Wij hangen de 33 plannen, waarvoor eigenlijk een 
zaal nodig is, in een lokaaltje op. De jury zal het die 
zaterdag benauwd gehad hebben. We maken een 
eerste verkenning van de plannen, we halen een aan
tal thema's uit de inzendingen en delen die met de 
jury. Een echte winnaar halen we er niet uit, wel veel 
ideeën. We ergeren ons ook: je schrijft een program
ma niet voor niets, plannen moeten zich toch veran
keren in het ruimtelijk beleid van de stad, waarom zo 
veel standjes van architecten? Maar juist het afwijken 
van de kaders leverde in Almelo het beste plan op 
(zie de publicatie Europan 4, daarin het hoofdstuk: 
Een geslaagde prikkel ). Voor ons geen lijstje van 
favorieten, wel een goede uitwisseling met de jury 
over de gedachten achter de plannen. De jury was 
breed samengesteld, je voelt dat er een staalkaart 
van opvattingen over het vak aan tafel zit; dat wordt 
echt spannend wanneer de jury onder elkaar is. In het 
Zweedse Karlskrona bij de internationale uitwisseling 
tussen steden en jury's hangen, anoniem, ook de vier 
voor Apeldoorn geselecteerde plannen aan de wand. 
Wij zagen in een van de plannen onze winnaar, maar 
is dat straks ook de keuze die de jury gaat maken? 
Gesprekken in de wandelgangen volgen, het is lastig 
wat je wel en niet tegen een jurylid over de plannen 
kunt zeggen. De jury is vrij in haar oordeel, maar wij 
willen straks met een plan en met architecten verder. 
Voorop staat dat we een winnaar willen, geen herha
ling van Europan 2, dat is slecht voor het draagvlak 
bij het bestuur. 

Bewoners 
Eind juli wordt de uitslag bekendgemaakt in het 
nieuwe Luxor Theater Rotterdam op de Kop van Zuid. 
Er zijn bekende architecten in de zaal, we vermoeden 
dat ze meededen in Apeldoorn, maar hun werk ken
nende zaten ze niet bij de selectie. Zou de jury van de 
selectie zijn afgeweken? Nee, André Kempe en Oli
vier Thill blijken de 'Nederlandse' winnaar in Roubaix. 
Vreugde! Apeldoorn krijgt een winnaar en zelfs een 
tweede prijs. Motto RX100 is ook onze keuze en de 
kanttekeningen van de jury hadden ook wij gemaakt. 
'Het radicale plan - een van de weinige die zowel een 
strategie als ontwerp uitwerken - geeft een frisse en 
eigenzinnige kijk op de Europan-Iocatie en doet recht 
aan de waardevolle elementen van de bestaande toe
stand.' De jury plaatst twee kanttekeningen. 'Niet 
alleen de huizen van de Veldhuisstraat zouden moe
ten blijven, maar ook de bewoners; zij zijn het 
immers die het gebied kleur geven. Daarnaast zijn er 
te weinig overtuigende elementen om de huidige 
strakke kanaaloever aan te tasten.' 
Lars Courage en Jan-Willem Visscher zijn de architec-

ten, ze zijn net onder de naam ARXI hun eigen 
bureau begonnen (www.arxi.nl).En ... hetklikt.eris 
snel vertrouwen. De tweede prijs van Luc Hegeman, 
Geert Reitsma, Ronaid Feddes en Olga Russellevert 
vooral een strategie op: het uitwerken van ontwikke
lingsmogelijkheden op perceelniveau aan de hand 
van regels zonder een eindbeeld. Een strategie die 
past bij het hybride karakter van Apeldoorn, maar 
een werkwijze die niet aansluit op onze aanpak van 
de kanaaloevers, waar we regie over de stad voeren. 
De jury oordeelt als volgt: 'Met een fascinerende stra
tegie doet het plan recht aan de uitgesproken hete
rogene Apeldoornse Europan-Iocatie. Het neemt het 
thema serieus door van het marginale een kwaliteit 
te maken. Van de bestaande functies worden ook de 
minder hoogwaardige op een aantrekkelijke manier 
geïntegreerd. De jury realiseert zich dat het uiteinde
lijke resultaat van een dergelijk plan zich niet altijd 
laat voorspellen. Dit brengt en zekere kwetsbaarheid 
mee want er is weinig greep op de kwaliteit van de 
architectuur en de open ruimte.' 

Ambities waargemaakt 
De prijsuitreiking en het debat een dag later bij de 
tentoonstelling in de Van Nellefabriek waren feeste
lijk. De tentoonstelling van de Apeldoornse plannen 
vindt plaats van 15 oktober tot 3 november a.s. in de 
Burgerzaal van het Stadhuis. Het traject van idee naar 
realisatie is gestart, we hebben ons verplicht met de 
ideeën en de ontwerpers verder te gaan. De uit de 
vorige ronden gerealiseerde plannen tonen aan dat 
in Nederland de Europan-ambities worden waarge
maakt (www.archined.nl/europan.nl) daar wil Apel
doorn niet bij achterblijven. 
Gemeenten, corporaties, ontwikkelaars: Europan 7 
volgt, zorg dat je meedoet! 

",_,",~"--="_~~=~'~=_h~~~~,,_,=,_~m~"~~~_'~~~""M'N"'._~,'M_~"',"''''!-'_'''M'fu='M,,=,,''''=='"''~~ _____ ~~ 

Winnend plan Apeldoorn Europan 6 

Foto's: Theo Bos 

Informatie 

Europan schept - in en buiten Nederland -
kansen voor jonge architecten, 
mobiliseert ideeën, oplossingen, benaderin
gen en ontwerpen en draagt bij aan het 
debat over architectuur en stedenbouw op 
lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

Stichting Europan Nederland 
Museumpark 25 
Postbus 2182 
3000 CD ROTTERDAM 
T0104401238 
F 010 4360090 
E europan@nai.nl 
W www.archined.nlleuropan-nl 

Gemeente Apeldoorn Albert Fien 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 
T055-5801010 
F 055 - 5801160 
E fiena@apeldoorn.nl 
W www.apeldoorn.nl 

Op 28 juni 2001 werden de Europan 6-prij
zen voor de Nederlandse locaties uitgereikt. 

Amsterdam-Noord 
1 e prijs Judith Korpershoek en Jan-Richard 
Kikkert 
2e prijs Miguel Sánchez (Mexico), Gustavo 
Slovick (Mexico), Rocio Hidalgo (Chili), Franz 
Kroeger (Chili) 

Apeldoorn 
1e prijs Lars Courage en Jan-Willem Visscher 
2e prijs Luc Hegeman, Geert Reitsma, 
Ronaid Feddes en Olga Russel 

Groningen 
1 e prijs Elena Cassanova (Spanje) en Jesûs 
Hernandez (Spanje) 
2e prijs Esther Stevelink en Arie Bergsma 

Hoogvliet 
1 e prijs Pa trick Meijers, I/se Castermans en 
Peter Knaven 
2e prijs Aglaée Degros (België) en Stefan 
Bendiks (Duitsland) 

Lelystad 
1 e prijs Regis Verplaetse (België), Christop
her Burton (Engeland) en Eddy Joaquim 
(Portugal) 
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Op de rand van een stuwwal 

;'( ) 

Plattegrond vakantiehuizen 

Een stenen kubus in een stedelijke oase 
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Particulier opdrachtgeverschap 
Persoonlijk gebouwd 

Astrid Aarsen 

De een vraagt om een schoenendoos zonder franje, de ander levert de architect 
een boekje vol basisschetsen aan zodat hij zijn ideeën er op los kan laten. In het 
onlangs verschenen boek Een eigen aardig huis bieden Gunnar Daan en 
Dieuwke van Ooij een kijkje achter de schermen van het particulier opdrachtge
verschap. 

Angst voor eigenzinnigheid 
Alleen al door de uitzonderlijke vormgeving van Gert 
Jan Slagter verdient het boek Een eigen aardig huis 
een speciale plek in de boekenkast. De zwart-wit 
foto's zijn functioneel; de kleurenfoto's bieden een 
blik op de dagelijkse leefwereld van de bewoners. 
Maar waar het natuurlijk vooral om gaat is de 
inhoud. In deze publicatie geeft architect Gunnar 
Daan aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen 
bureaupraktijk zijn uitgesproken mening over het 
particulier opdrachtgeverschap. In zijn pleidooi voor 
'architectuur als afdruk van een cultuur' haalt hij fel 
uit naar de huidige regelgeving en verwijt de overhe
den angst voor eigenzinnigheid die ze volgens Daan 
in bedwang houden door de bevolking te dwingen in 
'het keurslijf van de tweekappers'. Dat Daan dan ook 
het particulier opdrachtgeverschap dankbaar aan
grijpt om architecten op te roepen vorm te geven aan 
de individuele rijkdom van onze samenleving, is niet 
verwonderlijk. Maar minstens zo belangrijk is de 
oproep aan de particulier om de rol van opdrachtge
ver op zich te nemen, want zijn het niet juist de indi
viduele voorkeuren die de architect in zijn ontwerp
proces voeden, de architectuur kleuren en die een 
huis eigen maken? 
Wat het boek een toegevoegde waarde geeft, is dat 
naast Gunnar Daan ook de opdrachtgevers veelvuldig 
aan het woord komen. 

Bewustwording 
Het bouwen van een eigen huis blijkt voor de 
opdrachtgevers voor een belangrijk deel een bewust
wordingsproces. Het is voor de architect noodzakelijk 
dat hij zoveel mogelijk informatie krijgt over de cul
turele achtergrond en de leefwijze van de toekomsti
ge bewoners, maar ook over de vigerende wetgeving 
en de financiële middelen. Vaak vond Daan in het 
oude huis belangrijke aanknopingspunten voor het 
verwachte gebruikspatroon of leverde de keuze van 
de plek al veel bruikbare informatie op. Uit de ver
schillende anekdotes van de bewoners blijkt hoe 
belangrijk het is zich bewust te zijn van de dagelijkse 
gebruiken en behoeften. Elk detail verdient aan
dacht. De trap bijvoorbeeld lijkt een vanzelfsprekend
heid, maar wat een verschil of je je voet wel of niet 
helemaal op de trap treden kunt zetten! Waar de ene 
bewoner nadrukkelijk kenbaar maakte een 'luie trap' 
te willen, een waar je je hele voet op kwijt kan, is de 
breedte van de traptreden in een andere woning aan 
de aandacht ontsnapt en stoort iemand zich nu regel
matig aan de te smalle traptreden. 

Architectenkeuze 
Om de particuliere opdracht tot een goed einde te 
kunnen brengen moet er een vertrouwensrelatie ont
staan tussen architect en opdrachtgever. De opdracht
gever zal ervan overtuigd moeten zijn dat de archi
tect een woning bouwt die overeenkomt met zijn 
wensen. De architect aan de andere kant heeft vol
doende bewegingsvrijheid nodig om te kunnen ont
werpen. 
Een belangrijk moment voor de opdrachtgever is dan 
ook de keuze van een architect. Om uiteenlopende 
redenen zijn de opdrachtgevers bij Daan terechtgeko 

men. Soms bleek zijn bekendheid met het landschap 
de doorslag te geven of was een eerdere ervaring de 
aanleiding om opnieuw met Daan samen te werken. 
In een ander geval had een opdrachtgever zich door 
Daan's ontwerp in één van de Architectuurjaarboe
ken van het NAi laten inspireren. Uitzondering vor
men de kopers van een kubuswoning in een Leeuwar
dense nieuwbouwwijk. Zij kregen op basis van een 
gedetailleerd stedenbouwkundig plan niet alleen de 
kubus als basisvorm voorgeschreven maar ook de 
architect toegewezen. Gelukkig konden ze het met 
Daan goed vinden. 

Tussen droom en daad 
Iedere woning die in het boek besproken wordt, heeft 
zijn eigen karakteristiek, zoals ook blijkt uit de hoofd
stuktitels van het boek: het regenpijpje, de kinkhoarn 
of iets abstracter gesteld: de perfectie. Incidenteel leid
de zelfs een aanvankelijk probleem tot een meesterlij
ke architectonische oplossing, zoals bij het ontwerp in 
het hoofdstuk 'het kerstdiner'. In dit ontwerp heeft de 
wettelijke eis om op de aangekochte grond minimaal 
vier huizen te bouwen geleid tot een bijzonder vakan
tiehuis, zowel wat betreft het exterieur als wat betreft 
de plattegrond. Het beoogde 'huis' is een cirkelvormig 
complex van vier aan elkaar grenzende woningen 
geworden. De wens van bewoners voor een grote 
gemeenschappelijke familieruimte kon gerealiseerd 
worden doordat de gemeente uiteindelijk instemde 
met het plan twee woningen op de begane grond met 
elkaar te verbinden. 
Naast wettelijke waren er voor de opdrachtgevers 
ook financiële beperkingen. Voor Daan is het beschik
bare budget slechts een zijdelingse randvoorwaarde 
die hem globaal inzicht verschaft in zijn ontwerpmo
gelijkheden. En hij geeft dan ook volmondig toe dat 
geen enkel huis gerealiseerd is binnen het maximum 
gestelde bedrag. Dat dit voor de opdrachtgevers 
anders ligt, blijkt wanneer een van de geïnterview
den vertelt, dat hij het bezuinigen -om verschil tus
sen offerte en beschikbaar budget op te lossen - als 
de moeilijkste periode in het hele bouwproces heeft 
ervaren. Veel budgettaire problemen werden uitein
delijk uit de weg geruimd doordat de opdrachtgever 
bijvoorbeeld zelf de afwerking van het interieur op 
zich nam. Dit alles maakt duidelijk dat ook wat 
betreft het particulier opdrachtgeverschap tussen 
droom en daad wetten in de weg staan en praktische 
bezwaren. Het interessante van deze publikatie is 
echter, dat het laat zien, dat woningen die op indivi
duele en persoonlijke wijze gebouwd zijn een waar
devolle bijdrage kunnen leveren aan de hedendaagse 
architectuur. Even is de verleiding groot het boek als 
een catalogus ter hand te nemen en geboeid door 
een specifiek ontwerp de architect te bellen met de 
vraag: mag ik er ook zo een? Op dit punt is het boek 
echter uitgesproken. Het gaat om een eigen aardig 
huis: een huis dat als een portret de persoonlijkheid 
van zijn bewoner uitdrukt. En soms gebruikt een 
architect hiervoor eigenaardige hulpmiddelen: 'Bin
nen het bureau wordt van de opdrachtgever vaak 
een karikatuur gemaakt. Dat is handig omdat je als 
architect die uitvergroting nodig hebt om te kunnen 
ontwerpen.' 

Plattegrond kwekershuis 

Informatie 

Gunnar Daan en Dieuwke van Ooij, Een 
eigen aardig huis, Rotterdam 2001, ISBN 
90-6450-412-1, f. 49,50, Uitgeverij 010 
Publishers, tel. 010-4333506. 
zie ook: www.vijfdenota.nl 
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Mobiliteit 
1 ab - 1 e Architectuur Biënnale in Rotterdam 

Een internationale manifestatie over architectuur en stedenbouw, kunst en design. 
Dat wordt de eerste Architectuur Biënnale, van 5 september tot december 2002 in 
Rotterdam. De eerste aflevering van 1ab - de eerste ook die in Noord-Europa wordt 
gehouden - stelt mobiliteit centraal. 'Ontwerpen voor een wereld in voortdurende 
beweging', stelt Aaron Betsky, directeur van het Nederlands Architectuur Instituut. 
Door de thematische aanpak kunnen nieuwe ontwikkelingen beter en uitdagender 
dan in een opzet met landenpaviljoens, getoond worden. Betsky: 'Zo kunnen we 
innovaties signaleren, experimenten stimuleren en natuurlijk ook een bijdrage leve
ren aan het internationale debat.' Daarnaast is de Rotterdamse Biënnale natuurlijk 
ook het feest van de architectuur dat een belangrijke bijdrage aan de promotie van 
architectuur en stedenbouw voor een breed publiek moet gaan leveren. 
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Pendelen 
De Biënnale is een initiatief van Kristin Feireiss, tot 
juni van dit jaar directeur van het NAi. Zij kreeg 
enthousiaste steun van de gemeente Rotterdam, 
creëerde draagvlak in Den Haag en zette een project-

Nel van Holst 

organisatie op. Opvolger Aaron Betsky dook er direct 
in, want als er ergens een Biënnale moet komen, dan 
is het in Rotterdam vindt hij: 'Rotterdam is het hart 
van de architectuur. Rotterdam is een stad van recen
te datum, die zichzelf helemaal heeft opgebouwd. 
Een stad ook die voortdurend in beweging is. Hier in 
Rotterdam leeft de architectuur, het is onderdeel van 
het debat.' 
Voor de organisatie kan men bovendien terugvallen 
op de sterke festivaltraditie van Rotterdam. De invul
ling van het thema mobiliteit dient zich in de groot 
ste haven van de wereld als vanzelf aan. 
Betsky licht het thema en de daarin besloten uitda
gingen als volgt toe: 'Alles beweegt. Mensen reizen 
steeds meer, verhuizen steeds vaker, pendelen tussen 
huis, werk en vrijetijdsbestemming. Iedereen staat 
daarbij ook voortdurend in contact met iedereen 
door middel van de moderne media. We kunnen niet 



meer denken vanuit een plek, want die plek is door 
verandering onzeker geworden. Wat blijft erover in 
een wereld waarin alles beweegt? Wat heeft al dat 
bewegen voor invloed op het landschap, op de vorm
geving? Als je altijd en overal met anderen verbon
den bent, welke invloed heeft dat dan op de cultuur 
en de vormgeving daarvan? Zijn er straks geen huizen 
of kantoren meer nodig maar simpelweg plekken 
waar je kunt inpluggen om data uit te wisselen? Die 
vraagstukken onderzoeken we tijdens de Biënnale.' 
Mobiliteit is bij uitstek een thema dat bestuurders en 
opdrachtgevers in de civiele sector moet aanspreken. 
Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen is 
immers één van de belangrijkste aspecten van hun 
bezigheden. 'Eigenlijk', lacht Betsky, 'zou ik, als ik 
Nederlander was, zeggen dat we het hier allang door 
hebben. Door de ligging in de Delta van de Rijn is de 
Nederlandse economie al vele eeuwen lang afhanke
lijk van de beweging van geld, goederen en data.' 

Mobiliteit als gegeven 
Architecten en bouwers spelen hier als vanzelfspre
kend op in. Toch is het noodzakelijk om juist nu nader 
onderzoek te doen. Betsky: 'De ontwikkelingen gaan 
steeds sneller. Om het met een metafoor te zeggen: 
nu de versnelling van 2 naar 5 is gegaan, wat bete
kent dit voor de vormgeving van de auto? Kiezen we 
voor een Dafje of gaan we voor de Maserati? Zijn er 
oplossingen mogelijk waar we ons allemaal in kun
nen herkennen?" 
De workshops, debatten en exposities rond het the
ma mobiliteit willen een bijdrage leveren aan de 
meningvorming op dit terrein. 'Een belangrijk onder
deel van 1ab, de eerste Architectuur Biënnale wordt 
de tocht langs de Rijn, een working party die de 
structuur en de mobiliteitspatronen in Europa zal 
onderzoeken. Dit mondt uit in het Maas Manifesto 
waarin een reeks ontwerpprincipes in een tijd van 
mobiliteit op een rij gezet zal worden. We geven wel
licht antwoorden maar zeker ook mogelijkheden aan. 
Je moet niet gaan proberen om het bewegen stop te 
zetten. Mobiliteit is een gegeven. Voor mij is het de 
uitdaging hoe je al die bewegingen misschien kunt 
inpolderen en op een passende wijze kunt gebrui
ken.' 
Het duurt nog krap een jaar voordat 1ab Rotterdam 
in bezit gaat nemen. De voorbereidingen voor het 
toch behoorlijk grootschalige evenement zijn inmid
dels in volle gang. Betsky: 'Op dit moment druppelen 
de ontwerpen voor de Stims, objecten die mobiliteits
knooppunten verbeelden, langzaam binnen. Heel 
spannend om te zien wat kunstenaars met het thema 
doen.' 

Vier projecten 
Het programma voor 1ab staat in grote lijnen vast. 
Vier projecten - Maas Manifesto, Place to Passage, 
Stims en Container City - staan centraal. Daarnaast 
zijn er twee prijsvragen voor kunstenaars en studen
ten. Mobiliteit is ook het thema van ontwerppresen
taties voor nieuwe Nederlandse stations, nieuwe 
auto's en alternatieven voor de huidige snelwegen. 
1ab neemt gedurende deze maanden echt bezit van 
Rotterdam: er zijn volop tentoonstellingen, activitei
ten en excursies in de stad gepland. 1ab is uiteraard 
interessant voor het vakpubliek. Programmaonderde
len als Stims en Container City zullen zeker ook een 
groot publiek en speciaal ook jongeren aanspreken. 
- Maas Manifesto 
Op 30 augustus 2002 begint de Rijnreis van Bazel 
naar Rotterdam. De deelnemers, vooral professionals 
uit architectuur en stedenbouw, kunst en design, 
schepen zich in en onderzoeken onderweg de infra
structuur van de mobiliteit. Het 1ab-schip doet ach
tereenvolgens Bazel, Straatsburg, Heidelberg/Stutt
gart, Frankfurt, Arnhem en Rotterdam aan. Op 5 
september eenmaal terug in Rotterdam, stelt het 
gezelschap met een tocht van de Veerhaven naar het 
NAi de 1ab-architectuurroute in gebruik. Vervolgens 
wordt hier het Maas Manifesta geproclameerd: de 
Biënnale is van start gegaan. 
- Place to Passage 
Met het project Place to Passage wordt het spoor van 
de transformatie van het gebouw teruggevolgd. In 

aanvang een statische doos, vervolgens een verzame
ling corridors, tussenruimtes, abstracte circulatie
patronen en transportsystemen als liften, roltrappen 
en transportbanden. 
Dit onderzoek levert een tentoonstelling op die voor
al de omvorming van het gebouw tot een machine 
voor beweging laat zien, aan de hand van historische 
tekeningen, maquettes en foto's. Hoogtepunt van de 
tentoonstelling wordt een black room-installatie 
waarin alleen nog maar gegevens bewegen en de 
betekenis van ruimte vervaagt. De expositie vindt 
plaats in het NAi, van 6 september tot december 
2002. 
- Stims 
Stim is een afkorting van stimulatiepunt, een moment 
of een plek waar technologievormen die mobiliteit 
mogelijk maken, samenkomen in een ruimte. Zoals 
een woonkamer, of het interieur van een auto, een 
vliegtuigstoel of gewoon een mobiele telefoon. 1 ab 
heeft kunstenaars uitgenodigd om de verborgen 
infrastructuur van onze mobiele wereld zichtbaar te 
maken in een ontwerp voor een installatie. Zo wordt 
beweging 'zichtbaar' en tegelijk wordt duidelijk hoe 
technologie de traditionele opvattingen over bouwen 
achterhaald kan maken. 
Er komen 6 tot 8 Stims, projecten van architecten, 
ontwerpers, kunstenaars en bedrijven. 
Hun installaties krijgen een plek langs de culturele as 
van Rotterdam: van Centraal Station naar de Kunsthal 
en vanaf daar over de Erasmusbrug naar de Kop van 
Zuid. 
- Container City 
Het project Container City heeft alles in zich om een 
publiekstrekker van formaat te worden. In een arena 
van containers op de Maasvlakte of aan de Rijnhaven 
kunnen kunstenaars, architecten en enthousiaste 
(jonge) mensen tijdelijk bouwen maar ook evene
menten organiseren. Zo ontstaat een mobiele stad, 
tijdelijk maar wel met eigen winkels, restaurants, con
certen, lezingen enzovoorts. En misschien helemaal 
niet zo tijdelijk. Afhankelijk van de manier waarop 
het festival zich ontwikkelt kunnen installaties en 
activiteiten voor een langere periode in werking blij
ven en wellicht zelfs van blijvende waarde zijn voor 
het gebied. 

Andere programma's 
De centrale projecten laten 1 ab nog voldoende ruim
te voor andere onderdelen, uiteraard ook in het 
teken van mobiliteit. Belangrijk onderdeel is de Shel
ter Competition, een internationale prijsvraag voor 
het ontwerpen van een onderdak voor vluchtelin
gen. 1 ab vestigt hiermee de aandacht op de behoefte 
aan een mobiele architectuur voor de huisvesting van 
ontheemden. Ontwerpers worden uitgedaagd een 
ontwerp te maken dat niet alleen basisonderdak ver
schaft maar ook gemeenschapsgevoel, privacy en wel
licht zelfs identiteit creëert voor de tijdelijke bewo
ners. De nieuwe 'shelter' moet de tent(steden) 
kunnen vervangen. Uiteraard worden de ontwerpen 
tentoongesteld. 
De haven van Rotterdam staat centraal in The Edge: 
Harbor en Haven, een geplande expositie die tegen
wicht gaat bieden aan de opvatting dat de haven een 
industrieel gebied is dat steeds verder van de stad af 
kan liggen. De haven is immers niet alleen een plaats 
van economische waarde maar ook een plek waar 
water, lucht en land elkaar ontmoeten. 
Tijdens 1ab staan onder de titel From Terminal to 
Transit Node: New Dutch Train Stations nieuwe ont
werpen van NS Stations centraal. Architecten worden 
uitgenodigd om tegenvoorstellen in te dienen, het 
publiek om commentaar te leveren.Deze laatste twee 
programmaonderdelen staan nog niet voor honderd 
procent vast. Het programmaonderdeel A Car with a 
View tenslotte wordt een expositie van prototypes 
van auto's van de toekomst in de buitengalerie van 
het NAi. Francine Houben van architectenbureau 
Mecanoo en Winy Maas van MVRDV geven tegelijker
tijd hun visie op nieuwe mogelijkheden voor de snel
weg. 

Informatie 

lab 
Angela van der Heijden 
Postbus 1019 
3000BA Rotterdam 
TOIO-4401331 
FOIO-4364335 
E info@lab.nl 
W www.lab-rotterdam.nl 
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Openbare ruimte 

Beeldende kunst in Zeewolde 
Nico/ette Gast 

Zeewolde is de jongste gemeente van Nederland. Zeewolde is ontstaan in 1984, 
vormgegeven op de tekentafel, op een nieuw aangelegd land, de Flevopolder, zon
der authentieke kern, zonder geschiedenis. Vanaf haar ontstaan was er sprake van 
een kunstbaan, een kunstroute van ongeveer 7 kilometer lengte. Het initiatief voor 
deze kunstbaan lag oorspronkelijk bij de Woodbrookers, een religieus-socialistische 
beweging die een eenheid van cultuur en natuur nastreefde. Zij wilden buiten Zee
wolde een congrescentrum bouwen waarbij beeldende kunst de verbindende schakel 
tussen het dorp en het centrum moest vormen. De gemeente Zeewolde en de Rijks
dienst voor IJsselmeerpolders konden zich in dit plan vinden en het toenmalige Prak
tijkbureau Beeldende Kunstopdrachten gaf een aanloopsubsidie. Op 5 september 
opent de eerste manifestatie. 

Informatie 

Op 5 september is de eerste manifestatie 
met als titel ARTificial NATURAL NET
WORKSIKUNSTmatige NATUURLIJKE 
NETWERKEN geopend die is georganiseerd 
in samenwerking met SKOR (Stichting Kunst 
en Openbare Ruimte), Elf internationale 
kunstenaars zullen een aanzet geven tot 
gedachtevorming over de ontwikkeling van 
de laatste dertig jaar op het gebied van 
kunst, natuur en landschap. De manifestatie 
duurt tot 12 november. 

De Verbeelding Kunst Landschap Natuur 
Verbeelding 25 
3892 HZ Zeewolde 
T 036-5227037 
F 036-5227205 
E info@verbeelding.nl 
W www.verbeelding.nl 

SKOR is een landelijk opererende organisa
tie die de taak heeft bijzondere beeldende 
kunstprojecten te realiseren. Door op te tre
den als adviserende en begeleidende 
partij wil de stichting het opdrachtgever
schap op dit gebied bevorderen en verbete
ren. SKOR werkt samen met gemeenten, 
culturele instellingen, instellingen in de 
gezondheidszorg en het onderwijs, maar 
ook private organisaties en de rijksover
heid.De stichting wordt gesubsidieerd door 
het Mnisterie van OCenW 

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 
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Het congrescentrum van de Woodbrokers is er nooit 
gekomen in Zeewolde, maar het idee voor een kunst
baan bleef bestaan. De Stichting Kunstbaan Zeewol
de kreeg in 1995 een financiële bijdrage van provin
cie en gemeente voor de bouwen de exploitatie van 
een internationaal centrum voor kunst, landschap en 
natuur. Dit paviljoen, ontworpen door René van 
Zuuk, werd vorig jaar geopend voor kunst, landschap 
en natuur. Stichting De Verbeelding beheert het 
paviljoen en organiseert manifestaties. Met de kunst
werken in de openbare ruimte bouwt de gemeente 
een collectie op, waarmee ontwikkelingen van de 
laatste dertig jaar op het gebied van kunst, natuur en 
landschap worden getoond .. 
Toen dertig jaar geleden kunstenaars buiten de muse
ummuren traden en het landschap en de natuur tot 
uitgangspunt namen, ging het hen vooral om het 
vormgeven hiervan. Zij deden ingrepen in het land
schap, waarbij natuurlijke processen en vergankelijk
heid een belangrijke rol speelden. Earth Art en Land 
Art waren de kunsthistorische termen die hiervoor 
werden gebruikt. Als reactie op deze vrij formele 
benadering van de natuur en het landschap ontstond 
een ontwikkeling waarbij het sociale en maatschap
pelijke aspect een belangrijke rol speelde. Kunste
naars wilden zoveel mogelijk het verstoorde land
schap in zijn oorsprong terugbrengen. Anderen 
gingen vooral de natuur observeren en in kaart bren
gen. In de jaren tachtig werden ecologische vraag
stukken een belangrijk thema; hoe kon vervuilde 
grond worden gereinigd, wat te doen met afvalber
gen.Tegenwoordig kiezen kunstenaars voor diverse 
invalshoeken bij het thema natuur en landschap. 
Op dit moment is er al werk te zien van Richard Serra, 
Jan van de Pavert en Carel Visser. 

Eerste manifestatie 
De stichting Kunstbaan Zeewolde organiseert haar 
eerste manifestatie ARTificial NATURAL 
NETWORKS/KUNSTmatige NATUURLIJKE NETWERKEN, 
samen met SKOR, waaraan elf beeldend kunstenaars 
uit binnen- en buitenland deelnemen. 
Een aantal van deze kunstenaars reageert op het aan
wezige landschap. Zo bouwt Atelier van Lieshout een 
palingvissershuisje na, zoals er vroeger veel langs de 
Zuiderzee stonden en installeert Henrik Hakansson 
(1968, Zweden) een observatiehut waarin een uitge
breide bibliotheek aanwezig is, waarin men alles kan 
vinden over de omringende natuur. 
Roman Signer (1938, Zwitserland) is vooral gefasci
neerd door de wind en de windmolens in de polder. 
Hij ontwierp een windcabine, waar fietsers onder
door kunnen fietsen en dan juist een sterke wind voe
len of juist de afwezigheid van wind, afhankelijk van 
de natuurlijke windrichting. 
Mark Dion (1961, USA) installeerde een scheepswrak 
in de bossen, hiermee verwijzend naar de vroeger 
aanwezige zee, maar ook naar de archeologische 
vondsten van oude scheepswrakken en sporen van 
nederzettingen uit de oertijd. 
Anderen gebruiken concepten afkomstig uit de 
wetenschap; bijvoorbeeld davidkremers (1960, USA), 

2 

3 

1. Ulf Rollof. The Forgotten Self, schetsontwerp 2000 

2. Mark Dion, The Shipwreck, schetsontwerp 2000 

3. herman de vries, Sanctuarium, schetsontwerp 2000 

Atellier van Lieshout, Fisherman's House 2000, interieur 



die met de nieuwste wetenschappelijke middelen 
werkt, om een brug te slaan tussen natuur en kunst. 
Zo ontwikkelt hij op het California Institute of Tech
nology genetisch gemanipuleerde vissen, die hij het 
liefst in de vijver bij het paviljoen wil laten zwemmen. 
Of wetgeving dit toestaat, valt nog te betwijfelen. 
Krijn Giezen ontwikkelde, samen met de genie, een 
amfibische verblijfspiek op het water, hiermee kritiek 
gevend op de problemen van een stijgende zeespie
gel, veroorzaakt door vervuiling. 
Soms gaat de eerbied voor de natuur zo ver, dat een 
plek gecreëerd wordt, waar de mens geen toegang 
heeft. herman de vries bouwt sanctuaria, die hij 
beschouwt als vrijplaatsen voor de natuur. In Zeewol
de laat hij een vierde bouwen: op een ronde wal van 
aarde zal hij een haag van rozenstruiken planten, 
waardoor deze wal ondoordringbaar wordt voor de 
mens. Hier kan de natuur jaar na jaar haar gang gaan 
zonder ingrepen van de mens. 

Eigen identiteit 
Het is opmerkelijk dat een kleine gemeente als Zee
wolde, met nog maar weinig historie en identiteit, 

René van Zuuk, Paviljoen Zeewolde 

zo'n ambitieus project samen met de provincie onder
steunt. Door het opbouwen van een collectie beel
dende kunst in de openbare ruimte met als thema 
kunst, natuur, landschap verwerft de gemeente een 
unieke collectie en een positie binnen Nederland. Er 
is niet gekozen voor een traditioneel museum of wat 
her en der geplaatste kunstwerken in de openbare 
ruimte. Gekozen is voor een thema dat goed bij het 
karakter en de historie van Zeewolde past. Behalve 
de recente, niet organisch gegroeide ontstaansge
schiedenis, is de grote diversiteit van de omringende 
natuur met onder andere het grootste loofbos van 
Noordwest Europa een belangrijk kenmerk. De op te 
bouwen kunstcollectie sluit aan op deze karakteristie
ken. Ook hebben de meeste werken van deze eerste 
manifestatie een gebruiksfunctie, zodat ze voor het 
grote publiek waarschijnlijk een stuk toegankelijker 
zijn. Ze zijn geen vreemdsoortige objecten in de 
natuur, maar dragen juist bij aan de natuurbeleving 
van de bezoeker. Geholpen door deze kunstwerken 
en de samenhang waarin deze totstandkomen zal 
Zeewolde langzaam een eigen identiteit en een eigen 
geschiedenis ontwikkelen. 
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K. Sejima en R. Nishizawa 

Informatie 

Het onderzoek Architekturwettbewerbe in 
den Staaten des Europäischen Wirtschafts
raumes, Studie im Auftrag des Bundesmi
nisteriums für Verkehr, Bau und Wohnungs
wesens, vertreten durch das Bundesamt für 
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Verkenningen op Europees niveau 

Wedstrijden Nederland-Duitsland 
Andrea Möhn 

In het kader van het Duitse onderzoek naar prijsvragen in Europa, Architekturwettbewerbe in den 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, dat werd verricht in opdracht van het Bundesminis
terium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen, vond op 4 juli in Bonn een afsluitend symposium met 
vakreferenten uit verschillende landen plaats. Daaronder waren Frankrijk, Tsjechië en Italië. Vanuit 
Nederland hield Cilly lansen, directeur van Architectuur Lokaal, een lezing over de Nederlandse situatie. 
Andrea Möhn, als architect werkzaam in Nederland, was de Nederlandse correspondent voor het Duitse 
onderzoek. 
Tijdens het symposium in Bonn werd al snel duidelijk dat op het gebied van prijsvragen nog veel werk 
te verzetten is als het gaat om een Europese toenadering. Toenadering en uitwisseling lijken de meest 
zinvolle weg om grenzen te overwinnen en in de toekomst vanzelfsprekender met een andere bouw
cultuur om te kunnen gaan. Als een van de resultaten van het symposium is door Architectuur Lokaal 
vanuit Nederland, en het Raumbureau in Duitsland, het initiatief genomen om de uitwisseling tussen 
de Nederlands-Duitse bouwcultuur te intensiveren. In Bonn kwam alvast het verschil tussen de Neder
landse en de Duitse prijsvragencultuur aan de orde. 

Nederland: afspraken over het wedstrijdproces 
Nederland wordt in het buitenland vaak bewonderd 
om zijn gunstige architectuurklimaat. De volkshuis
vestingstraditie en de daaruit voortvloeiende rol van 
de overheid hebben daar zeker hun stempel op 
gedrukt. Binnen die context heeft het in de jaren '90 
ingezette landelijke architectuurbeleid een zeer 
effectieve rol gespeeld. Ook de traditie van efficiënt 
bouwen en sterk gereguleerde bouwprocessen is een 
belangrijke factor: de vindingrijkheid die hiervan het 
resultaat was heeft, evenals de strijdlust, ongetwijfeld 
bijgedragen aan de uitdrukkingskracht van de Neder
landse architectuur. 
AI sinds de 18e eeuw zijn in Nederland ontwerpwed
strijden bekend. De inzendingen werden door een 
gekwalificeerde jury beoordeeld; het resultaat daar
van was bindend voor de opdrachtgever. 
De huidige praktijk is gedifferentieerder. Bij een open 
prijsvraag beveelt de jury vaak meerdere (eerste) 
prijswinnaars aan de opdrachtgever aan, waarna 
deze een uit te werken of te realiseren plan kiest. Bij 
een besloten prijsvraag spreekt de opdrachtgever 
vaak de intentie uit, een opdracht te verstrekken aan 
de inzender die door de jury als eerste prijswinnaar is 
aangewezen. Opdrachtgevers geven graag de voor
keur aan een meervoudige opdracht, omdat zij daar
bij meer invloed hebben: de uitspraak van de beoor
delingscommissie is hier een advies aan de 
opdrachtgever. 
In Nederland ontstond, als gevolg van ongestructu
reerd verlopende prijsvragen met vaak onbevredigen
de resultaten, de behoefte aan duidelijke afspraken 
over het wedstrijdproces. Daarom stelden in 1997 alle 
betrokken koepelorganisaties van onder meer ont
werpers en bouwpartijen een handboek samen voor 
het uitschrijven van ontwerpwedstrijden. Dit hand
boek Kompas heeft een aanbevelende status. Juist 
het huidige architectuurklimaat biedt kansen om tot 
een meer gestructureerde prijsvraagcultuur te 
komen, hetgeen van belang is binnen het architec
tuurdebat. 

Duitsland: wettelijke regelingen voor het uitschrijven 
van wedstrijden 
In Duitsland kennen prijsvragen ook een lange tradi
tie en behoren naast een directe opdrachtverstrek
king tot de meest voorkomende manier om aan 
opdrachten te komen. De prijsvraagcultuur heeft een 
duidelijke positie binnen de Duitse architectuurwe
reld. Er bestaan zelfs tijdschriften over dit onderwerp. 
Het uitschrijven van prijsvragen is wettelijk geregeld 
via de GRW 1995 (Grundsätze und Richtlinien für 

Wettbewerbe). Men onderscheidt zoals in Nederland 
ideeën- en projectprijsvragen. Hieronder vallen ver
schillende vormen van prijsvragen zoals de open prijs
vraag, de beperkt-open prijsvraag, de besloten prijs
vraag en verschillende vormen van procedures tussen 
ontwerper en aannemer of ontwerper en ontwikke
laar. Het oordeel van de jury is altijd bindend voor de 
opdrachtgever. 
Sinds tientallen jaren is het in Duitsland gebruikelijk 
voor ieder openbaar gebouw (musea, scholen, stad
huizen, universiteiten, etc.) maar ook voor veel parti
culiere gebouwen een prijsvraag uit te schrijven. Veel 
jonge bureaus kwamen op deze manier tot naamsbe
kendheid en verkregen hierdoor grote opdrachten. 
Dat laatste is uiteraard motiverend voor deelname 
aan prijsvragen. Verder spelen een rol: het opdoen 
van ervaring, het starten van een bureau, publiciteit, 
het presenteren van visies en het zich willen meten 
met anderen. Gemiddeld wordt ongeveer 400 uur 
aan een prijsvraag gewerkt. Dit alles, zo bleek in 
Bonn, verschilt niet zo veel van de situatie in Neder
land. In beide landen bestaat hiernaast de tendens 
om interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan 
te gaan bij opgaven, waarvan de complexiteit steeds 
meer toeneemt. 

Internationale samenwerking 
Toch kampt Duitsland sinds een aantal jaar met een 
groeiend probleem wat betreft het prijsvragen
systeem. De in Europa geldende procedures voor 
selectie van ontwerpers in combinatie met de terug
lopende Duitse economie, met als gevolg een afname 
van opdrachten voor architecten, leiden vaak tot hon
derden inzendingen per wedstrijd in Duitsland. Dat 
zorgt voor onoverzichtelijkheid en frustratie bij zowel 
opdrachtgevers als architecten. Duitsland moet nu 
een weg vinden om het oude, succesvolle prijsvragen
systeem een nieuwe toekomst te geven. Als men 
daarin slaagt, zouden de wedstrijden als een effectief 
instrument kunnen bijdragen aan een goed architec
tuurklimaat. Zoals bijvoorbeeld aan Europan te zien 
is, kunnen wedstrijden ook een geschikt middel zijn 
voor internationale uitwisseling en opening van 
nationale markten. Juist buitenlandse deelnemers 
aan prijsvragen of meervoudige opdrachten kunnen 
vaak onbevangen met opgaven omgaan. Een paar 
jaar geleden inspireerde Kollhoff's woonblok Piraeus 
op het KNSM-eiland in Amsterdam veel Nederlandse 
architecten, en dit voorjaar wonnen (ruz y Ortiz de 
meervoudige opdracht voor het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Als een belangrijk voordeel noemden zij 
de onbevangenheid waarmee zij konden werken. 
Maar ook Kazuyo Sejima en Ryue Nishizawa trekken 
op dit moment de aandacht met hun stadstheater in 
Almere en, 600 kilometer verderop, Rem Koolhaas 
met de nieuwe Nederlandse Ambassade in Berlijn. 
Wedstrijden kunnen een waardevol middel voor cul
tuurexport zijn, en misschien ligt hierin wel het 
grootste potentieel voor internationale samenwer
king en kennismaking van elkaars culturen. 
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