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loenen aan de Vecht 
Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal, over een nieuw te bouwen woonwijk in Loenen 
aan de Vecht, waar projectontwikkelaars de toekomstige bewoners moeten gaan 
ondersteunen. 

De lach-of-ik-schiet-architectuur 
Berichten over de wereld waar de serieuze architectuur zijn neus voor optrekt. 
Journalist Jaap Huisman neemt ons mee naar een wereld tussen droom en daad. 

~ Engeland met de billen bloot 
Margot de Jager, Architectuur Lokaal, over Engels erfgoed op de website 
www.imagesofengland.org.uk 

10 Naar een passende plek voor het ultieme 
afscheid 
Herma Hekkema over de studentenprijsvraag voor het ontwerpen van een uitvaart-
centrum in Den Haag. 

11 De toekomst van de boerderij 
Door de ontwikkelingen in de landbouw dreigen vele cultuurhistorisch of landschap
pelijk waardevolle boerderijen hun oorspronkelijke functie te verliezen of zelfs ges
loopt te worden. Guerite Flury, projectleider van de Stichting Jaar van de Boerderij, 
over het programma van de stichting omtrent het behoud van de agrarische bouw
kunst in Nederland. 

12 Het beste van 3 werelden 
Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal, naar aanleiding van de excursie 'Het beste van 3 
werelden', over wonen, zorg en architectuur. 

14 Wilde Woonboten 
Guus Enning, voormalig interim-secretaris van het Project Beheer Woonboten bij het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, over de effecten van het ontbreken van regelgeving 
voor woonbootbewoners. 

16 Een intensief maar essentieel proces in Uden 
Theo van Oeffe/t projectleider Projectbureau Welstand op een nieuwe leest, in 
gesprek met Ernest de Groot, wethouder van de gemeente Uden, over het opstellen 
van een gemeentelijke welstandsnota. 

18 Europan 6 
In december is de zesde prijsvraagronde van Europan met als thema Hybridisatie van 
de Stad afgesloten. Emmie Vos en Sandra MeI/aart bespreken de Nederlandse Europan 
locaties en de bekroonde plannen. 

20 Droomhuizen 
Pa trick Spijkerman, Kunstcommissie Nieuwspoort, doet verslag van de paneldiscussie 
naar aanleiding van de door Architectuur Lokaal georganiseerde ideeënprijsvraag 
Droomhuizen. 

22 Een multiculturele woonmachine 
Hüsnü Yegenoglu en Jeroen Boomgaard over de ontwerpstudio van de TU Eindhoven, 
waar studenten zich bezig houden met het begrip 'multicultureel bouwen'. 

23 Berichten van het Steunpunt 
Ontwerpwedstrijden 

24 Adressen architectuurcentra 

STeUNPUNT -~ 

ONTWERPWEDSTRIJDEN 
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Informatie 

Gemeente Loenen 
Postbus 99 
3632 ZS Loenen aan de Vecht 
T 0294-236262 
E 106463.277@compuserve.com 

4 Archlt .. ctuur Lok ..... 34 

Voorwaarden 
De laatste tijd verandert 
ontwikkelaars. Terwijl zij vroege!'''',.. ....... ,,1 

woningen op de markt brachten, 

.tontwi 





e lach-of-ik-schi t-architectuur 
Inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe stedelijke woonmilieus Jaap Huisman 

Er bestaat een wereld waar de kunst met een grote K en de serieuze architec
tuurde neus voor optrekken. En trouwens ook geen vat op hebben. De berich
ten uit deze wereld zullen nooit doordringen tot de jaarboeken voor 
architectuur, zijn objecta non grata voor tijdschriften als Archis( en nauwelijks 
voer voor de zich intellectueel noemende kranten. Er zijn andere wetten op 
toepasbaar, en soms zijn er zelfs helemaal geen wetten, omdat het gaat om 
uitingsvormen die zich onttrekken aan e.sthetische normering. Gevoel telt er 
meer dan vers.tand (biJik versus hoofd), beleving is er belangrijker dan functio
nalit~it, zoals avontuur en afwisseling ook op een hoger plan staan dan orde
ning en hiërarchie. Goede smaak is in dit genre niet direct aan de orde. Het is, 
kortom, de lach-of-ik-schiet.architectuur die de overhand heeft in de parallelle 
wereld, een wereld die zoals het woord al aangeeft, gelijk opgaat met de dage
lijkse, die vooral in de ban is van conventies en tradities. 

BatallÎa stad· 
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Flevoland 
Niet toevallig bloeit deze parallelle wereld in de meest 
onhistorische provincie van Nederland: Flevoland. Dat 
is wel begrijpelijk, omdat de ongerepte polder een uit
stekende voedingsbodem is voor uitwassen en experi
menten waarvoor in het volgebouwde oude. land met 
zijn belasting van bestemmingsplannen, geen plaats is. 
Minder begrijpelijk is dat het pas nu gebeurt, rUÎm der
tig jaar na de drooglegging van wat toen nog Zuidelijk 
Flevoland heette. Alsof er niet alleen voor Flevoland 
maar voor heel Nederland -want de provincie is 
immers een kind van dit land - een achterstand ingelo. 
pen moest worden, het heeft er de schijn van dat er 
een sluimerende behoefte bestond aan een speeltuin 
voor volwassenen, aan een landschap waar nu eens 
niet de wet van nut en noodzaak en het gebod van 
goede smaak zou heersen. Reis een dag door'.depolder 
en raak doordrongen véln de 'aanvallen van uitersten', 
waarbij we ons nog niet eens hoeven te beperken tot 
Almere, waarsinds de planning van de jaren ;::eventig 
een soort anarchie lijkt te woeden die zich manifes
teert in expressieve woningbouw. Het wilde midden is 
het wilde westeh van Nederland. 
Is het vreemd dat uitger.ekend hier een kasteel wordt 
gebouwd, een nauwgezette kopie van eén exemplaar 
dat Î.n het Waalse Jemappesalenk$leslordlge decen
nia zijn dienstheeftbewez.en'? Een kasteel met alles 
d'top en d't'aan, hetgeeqneerkomtop een enclave 
van slotgr.;lcht,koetshuis, orangerie, dopjonsen for
mele tui.n,Want!.zo gaat het verhaal, de.trouwlusti
gen in.AIr;nere vinden de ()Uverture v.;lnhun juridisch 
verbond In het inderda(ld z~k~IiJk;esta~hui~ niet rij
men met hun romantischegeyoelen~/.ze.zijn, zou Je 
kunnenzeQgeq, op2.Q~k rlaarrootsineen omgeving 
wa.llr dienognauwenjksbesta~n .. Hun referentie is 
het sprookje van het oude l.an<:t ni~t het~abo/a rasà 
van . .h:~t nieuwe .land.Qaatmee schaartFlevol·andzich 
ironischi.n een b~sta~ncle~radltie,nélmeliJkdlevan 
de Nieuwe Werel.c:I; waar de.cultyur uit het moeder
Jan.dwerdgékopieerd en Zelfs. nog verbe.tefd om.zo 
het gevoel te houd~n d.atnetmoederlanq l;lij wijze 
van spreken .omde hoelda.g; 

Gedogen en ri.;l$s1:elkaar !even 
Deironie g(lat nog een ~tapverder.En c:lieHiustreert 
Qpeenmeesterlij~e wijze dat er daadwe.fkeHJksprElke 
is vaneen parél.II~lIewereld, eenoff:ideuze.dj~naastde 
officiële gedijt .. Jh.het verlengc;(evan hetkasteel irlaan~ 
bouw valt aan de hprizon. de. wording van het centrum 
vanAlmereteontwaren! een próject dat\illordt 
omarmdc:l.Qor de vakper~en ar<;hitectpur<;ritiêiottlgat 
het - ph ironie .-:" een van de weinige stedenbou\i\lkLln
digeprestaties in Nederland van de enige Nederlandse. 
superarchitecti~: Rem Koolhaas.vermoedelijk 1.(11 hij 
zelf met de <;ombinatie ~een moeilijkheden hebben, 
liefhebber als hij is van camp en ontworteling.z.oallidi.e 
voorkornenin een gemiddelde Japàn~estad,maar 
opmerkelijk is het wel. Want gelijktijdigworden Ineen 
Nederlandse stad twee polen .()otwikkeld, e.en hyper,. 
romantische in de vorm van dat gekopieerde kasteel 
en een hyper-futuristische met een gebogen maaiveld 
waarin warenhuis en pa~keergarage wordenonderge
bracht, juist de iconen van een nieuwe tijd, .zoals een 
kasteel een symbool is van. onverzettelijkheid en intto
vertie. Het hoeft geen verbazing te wekken als de 
gebruikers van het kasteel Oberhaupt niet weten wie 
Koolhaas is, zoals de aanhangers van Almere Nieuw 
CentrLlm zich verre zullen houden vanh.et initiatief 
voor Kasteel Almere. Gedogen en naastelkaar leven 
lijkt dagelîjksepraktijk tevvorcJen in het Nederlandvan 
nu. Er mag nog zo hQ()g opgegeven worden van de 
verstrengeling van high ar/dlow culture in dit land, ze 
zijn vaker gescheiden van elkaardanmetelkaar ver. 
bonden. mustratief daarvoor zijn de kreten van verba
zingen opmerkingen .die werden .gepla.~tst bij de .Reis 
door de Parallelle Wereld.!l.ie ArGhitectuur Lok~al bij 
zijn 8,5 jarig jubileum begin.novemberor~anjseerde! 
waarbij onder meerhet Kasteel Alm.ere werd ~ange
daan .. Eenvt:Yormallg rijksbollwtnl=ester typeerde de 

" 
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bouw van dat kasteel als een moordaanslag bij klaar
lichte dag, terwijl een voormalige wethouder publieke
lijk te kennen gaf dat hij zo in verwarring was geraakt 
dat hij hierover diezelfde avond met zijn vrouw een 
debat diende te voeren. Zijn wereld, zoveel werd dui
delijk, was door elkaar geschud. 

Parallelle wereld 
Niet alleen zijn wereld. De gebouwde samenleving 
stoelt op de schok van herkenning en ontkenning, 
waartussen wij allen pendelen. De parallelle wereld 
bestaat uit golfresorts die door aannemers op een 
achternamiddag in elkaar zijn geflanst en desondanks 
voor een miljoen gulden aan nouveaux riches worden 
aangeboden, uit pretparken op Amerikaanse leest, 
uit een getrouwe nabootsing van de Swifterbantcul
tuur in de vorm van namaak-plaggenhutten gelegen 
aan een namaak-ven, en uit vakàntiedorpen waar de 
idylle van eenzaam maar niet alleen kunstmatig 
wordt opgeschroefd. Architecten komen er hoege
naamd nietaan te pas, dit zijn de decors die de con
sument zichzelf wenst als hila. geld heeft en b. ruim
te krijgt toegewezen. Toegewezen, let op dit woord, 
want vrijheid is een gelimiteerd goed, ook in de pol
der. Is dit het voorland van Nederland, als we ieder
een in de gedachten van Remkes zelfbeschikkings
recht geven? PvdA-Kamerlîd Adri Duivesteijn, die 
regelmatig de schoot deelt met de WD'er, gelooft 
van niet. Als we door het armetierige Flevo Golf Res~ 
ort rijden, wisselt hij lachbuien af met sombere 
bespiegelingen. Dit is niet wat consumenten willen, 
dit is wat aannemers en projectontwikkelaars denken 
wat zij willen, is zijn commentaar. Het moet afgelo
pen zijn met een dergelijke betutteling, en met een 
bouw die wel in naam inspeelt op de persoonlijke 

wens van de koper maar in werkelijkheid een schamel 
aftreksel daarvan laat zien. Duivesteijn wendt het 
hoofd af bij het zien van dergelijke protserige maar 
leeghoofdige spinsels van een ontwikkelaar: het is 
ook in ae parallelle wereld een schaduwzijde. 
Het interessante van een reis door de parallelle wereld 
is die discrepantie tussen droom en daad, tussen de 
ambtelijk goedgekeurde bouwplannen en de wens 
om meer persoonlijk wonen te genereren met bewa
king van de kwaliteit. We reizen dus niet alleen door 
het wilde midden maar ook over de smalle marges 
tussen de ouderwetse overheidsbevoogding en het 
laisser faire-principe van de geliberaliseerde tijd. Daar
voor is de dijk die Flevoland scheidt van het water bij
na het spreekwoordelijkescheidingsmidç:lel, aan de 
ene kant het onbegrensde water en zijn mogelijkhe
den, aan de andere kant het land met zijn nuchtere, 
maar beperkende ste,lsel van wetten en re,gels. Op 
kleine schaal botst een recreatiepark als datvanKete/~ 
haven met clie oer-Hollandse regeldrift, typÎschel;!n 
residu van het oude land. Wat begon al.s een park met 
strikt aangegeven rooilijnen, bouwhoogten, bouwma.
terialen en kapconstructies, omdat het zo hoort in de 
Slaapstad van Nederland, is op initiatief van de bewo
ners geleidelijk aan losgegooid. Wat is het resu.ltaat? 
Een halfbakken park. De ouverture is een serie gelijk
vormige vrijstaande vakantiehuizen met schuine kap, 
het sluitstuk bestaat uit romantisch georiënteerde 
herenhuizen. Miniatuur-Nederland botst hier met 
miniatuur-België. Kinnesinne moet de onderliggende 
wrevel zijn in Kete/haven, veroorzaakt door een wei
felende overheid die halverwege de procedure de telli
gels heeft gevierd. Bungalowpark Kete/haven toont 
zo in een notendop de breuk die ontstaat tussen twee 
regimes. 

Batavia Stad 
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Kasteel Almere 
Architect Storm van Leeuwen 
T 0032-84223057 
810m Vas.tgoed 
T 035-5316462 
W 1NWW..l<asteelalmere.nl 

Golf Resort Lelystad 
Houtribweg 40 
8221 RE Lè/ystad 
T0320·264175 
F 0320-264281 
E flevogolf@hetnet.nl 
W VWIIVV. flevogolfresort.nl 

Batavia Stad 
Out/et shopping 
8ataviaplein 60 
8242 PN Lelystad 
T 0900-2282842 
W wvvw.bataviastad.nl 

Ketelhaven 
Gerrit Stegeman 
T032-1372265 

Rivièra Snów Camping 
Biddinghuizen 
T032-1330441 

Stichting Prehistorisr::hè Nederzetting 
Flevoland 
Postbus 2302 
8203 AH Lelystad 
E spnf@c(olfijn.nl 
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1 Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland 
2 FlevoGoJfresort 
.3 Rivièra SnowCamping 
Foto's: Architectuur I.,okaal 

Vo.ór de g~k geholJde.n 
L~~t~rg~en misverstand oyer bestaan; de parallelle 
w~reld is ons, esthetici, niet vreemd, het .is een deel 
van onsilmmers, w~brengenonze (vrije) tijd door in 
bungalowparken/we hur~nski's op een indoor-skipis
te, we bez.itten ee~ tweede huisje op een .camping en 
we gevenol1s over aan. h.et winkelen in een out/et-vil.: 
lage in the middle ofnowhete. D.e parallelle Wereld is 
dus geen schim vand~ officiële, hij breekt in in die 
officiële, aJs een virus dat zich dobr een lichaam ver
spreidt .. Het is de consequentie van een cultuur waarin 
de nadruk ligt op samplen, op het hergroeperen van 
oude wa.ardenen nieuwe vormen, op de grote waar~ 
dering die er ÎI1 het begin van deze eeuw ligt op het 
narratieve. E.en verhaal vertellen, dat wars isvan ab
stractie: daarvoor kun je .in de polder terecht. Je 
bezoekt een kasteélwaarvan de muren zijn bekleed 
m~t~tenen uit Hongaarse ruïnes, je reist door naar 
BataviaSt~cI, een heuse fortificatie aan de rand van 
lelystad -meer een relikwie uit e~n Kar! M~y..;boek 
da~ iets uit de VOC'êtijd -.en je ~ihdigt bij een hutten
dorp uit de prehistorie, het typeert Flevoland zoals het 
altiJd~edroomdheeft te zijn. De "erwendl;ilmoderne 
mens wil voorde gek gehouden worden, welnu hU 
wordtopzijn wenken bediend. Wie geen geschiedenis 
h~eft,vindt hernuit of importeert hem,délt is de for
mule waarAmerika mee groot geworden is. 
Wi.e reistdoQf dez~ parallelle wereld, krijgteengewe
tensvraag voorgelegd.Willenwe daarwelof niet de 
reg.els. van het oude land, gegoten in een bestem
mingsplan of bouWvoorschriften, op toepassen? Heeft 
ook Nederland behoefte aan eenvrijpli;lats,iets waar 
je k.unt zondigen zonder dat je door de bouwdomi
nees op de vinger wordt getikt? Die vraag kwam in 
versterkte mate op bij .het bezoek aan het recreatie-

park RiVièra.,ergéns tussenZeElwt>ldeenAlmE!r:E:l,il'1 de 
buurtvanSixFlags. Het uitgangspul'lt is 0E!,-H.ollands, 
een camping met seizoensgasten, die door het hele 
jaar he.eo vertier mo.etlwil bieden aan zijn klanten. 
EentropÎ~ch zwembad? Allicht .. Een indoor s.klbaan? 
Moet kunnen. (Zeker als wordt bedacht.datde afval
warmte van zwembad ten goede kan komen aan de 
skipistE!' d.e zogeheten thermische ret;ycling.) 
De centrale hal van de Rivièra,camping - de naam 
alleen al- is.ternauwernood in staat om de illusie van 
tropisch Nederland op te. wekken, aangezien. het 
sauzen van stalen H-balken .ook zijn begrenzing kent, 
maar het creëren Van eén helling voor ski-liefhebbers 
blijkt ook nog een kunst apart. Ve.ertlen meter hoog, 
maar dan wel echte sneeuw, daarop kun je de sport 
leren, het is beter dan niks in de parallelle wereld, 
het is, kun je zeggen, altijd een schrale troost bij de 
mondiale werkelijkheid .. Heb je geen geld voor een 
reis naar Tahiti, dankopie.er je Tahiti. En.zo is het ook 
met de Alpen, je fabriekt een stand-in. Geen villa, 
dan maar een villaatje, in plaats van eel'lluxueus 
go/fresort replica-luxe, geen authentiek kasteel: dus 
een nagebouwd, beproefd type. 
Dat is de schijnwereld waarin we ons, onder meer 
dankzij de televisie, aanhElbben overgeleverd. Nep is 
geen namaak, is de condusie die je zou kunnen trek
ken, hij bestaat, hij is in .onze. echte wereld doorge
drongen. Moet de serieuze architectuur zich daar 
mee bemoeien ·of zelfs druk om maken? l<!ten we 
afspreken van niet. Erisin Nederland al zoveelgere
geld en geësthetiseerd dat er iets over moet blijven 
om je overte verbazen. 



De website Images of England is een initiatief van de National Monuments Record, het 
publieke archief van de English Heritage te vergelijken met onze Rijksdienst 
Monumentenzorg. De English Heritage wiJ van elk monument, dat rond 2000 op de 
monumentenlijst stond, een foto laten maken, die vervolgens op de website wordt 
geplaatst. Het moeten 370.000 foto's worden van evenzoveel monumenten, die vergezeld 
gaan van een zakelijke bouwkundige beschrijving. Vanaf 1999 nemen meer dan 500 vrijwil
lige fotografen deel aan dit project. Hiermee zal www.imagesofengland.org.uk een van 
de grootste, vrij toegankelijke, digitale beeldarchieven van de wereld worden. 

English Heritage 
In 1999, na drie jaar van planning 
en research, gaf de toenmalige 
staatssecretaris van Cultuur, Media 
en Sport meer dan drie miljoen 
pond (afkomstig uit het Heritage 
Lottery Fund) aan de National 
Monuments Record voor het uit
voeren van het project. Verder 
kwam er geld van de English 
Heritage zelf en van Kodak 
Professional, die gratis film ter 
beschikking stelde voor het eerste 
jaar. 
De opzet is de website voor een zo 
groot mogelijk publiek toeganke
lijk te maken, dus zowel in Enge
land als daarbuiten. De monumen
tenlijsten, die openbaar zijn, wor
den opgesteld door de English 
Heritage zelf. Deskundigen op het 
gebied van de architectuur geven 
van elk monument een zakelijke 
bouwkundige beschrijving. De 
English Heritage houdt ze bij in 
een database, die de ruggengraat 
vormt van deze website. 
De meer dan vijfhonderd vrijwilli
ge fotografen zijn onontbeerlijk 
voor dit digitale beeldarchief. 
Velen zijn lid van ofwel de Royal 
Photographic Society, ofwel lokale 
fotoclubs in Engeland. Zonder hen 
zou de website niet kunnen 
bestaan. Zij worden goed geïnstru
eerd op pad gestuurd (met een 
legitimatiekaart): de opdracht is 
elk gebouw in een pakkend beeld 
van het exterieur te vatten, dat wil 
zeggen, dat de foto het architec
turale karakter van het gebouw 
moet laten zien, zijn functie en 
zijn context. Verder moet het een 
waarheidsgetrouw beeld opleve
ren. De foto's worden genomen 
vanaf publiek toegankelijk terrein, 
tenzij het gebouw dan niet goed 
zichtbaar is. In dat geval wordt de 
eigenaar benaderd om toestem
ming hiervoor te geven. Met de 
voltooiing van de website zal een 
uniek en waardevol overzicht ont
staan van het architecturale land
schap in Engeland aan het begin 
van de 21ste eeuw. 
Het zal niet lang meer duren of de 
gebruiker van de website, c.q. 
eigenaar van een monument, kan 
prints van zijn eigen huis direct via 
de website bestellen. Er komt ook 
een nieuwsbrief voor alle eigena
ren van een huis dat op de monu-

mentenlijst staat. Eind 2002 moe
ten alle 370.000 foto's op de web
site staan. 

Ambitieus 
Het is duidelijk dat het om een 
zeer ambitieus en arbeidsintensief 
project gaat. Tegelijkertijd echter 
rijst de vraag voor wie deze web
site interessant is. De website Ima
ges of England doet vooral een 
appèl op lokaal geïnteresseerden. 
Elke regio, nee, elke stad en elk 
dorp wordt onder de loep van de 
fotograaf genomen, die met zijn 
lijst aan de slag gaat. Je kunt op 
de website ook zoeken op foto
graaf, en dan zie je vaak dat die 
een bepaalde plaats (zijn woon
plaats?) of een aantal plaatsen in 
een bepaalde regio covered. Je 
kunt ook op onderwerp en perio
de selecteren; dan zie je series 
telefooncellen aan je voorbij trek
ken. Het project doet denken aan 
de door Flaubert beschreven kan
toorklerken Bouvard en Pécuchet, 
kopiisten in een tijd zonder 
kopieermachines, die als echte 
amateurs alles willen weten. Ze 
lezen zich suf en voeren alles zo 
goed mogelijk uit zoals het echte 
kopiisten betaamt. Zo lezen ze 
onder andere alles over fruitteelt, 
oudheidkunde, politiek, archeolo
gie, geologie enzovoort op zoek 
naar de waarheid. Zo zie ik al die 
vrijwillige fotografen zich in aller
lei bochten wringen om het 'defi
ning image' te maken van een 
telefooncel, een cottage, een post
kantoor, om al die monumenten 
bij elkaar gefotografeerd te krij
gen en zo de plaatjesatlas van 
Engeland compleet te maken. De 
gedachte die aan de website ten 
grondslag ligt is nogal tweeslach
tig. In de eerste plaats gaat het 
erom zoveel mogelijk monumen
ten op het internet te zetten, 
maar aan de andere kant mogen 
monumenten die na 2000 op de 
lijst gezet zijn niet op de site. Blijk
baar moest er iets verzonnen wor
den voor de eeuwwende. De naam 
voor de website Images of Eng
land is hierdoor wat misleidend, 
het zijn beelden die bepaald zijn 
door de English Heritage zelf. AI 
met al is het wel fascinerend dat 
er zoveel historie visueel gemaakt 
wordt. 

Informatie 

Images of England 
National Monuments Record Centre 
Kemble Drive 
Swindon 
SN2 2GZ Engeland 
T 00-44-1793-414779 
F 00-44-1793-414848 
W wwwJmagesofengland.org.uk 
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Je hoopt er zo weinig mogelijk te komen. De dood is echter onvermijdelijk, dus ook de 
gang, zo nu en dan, naar een uitvaartcentrum, een crematorium, een begraafplaats. 
Met zo'n begraafplaats kun je 'geluk' hebben, zeker wanneer ze kan bogen op een 
respectabele staat van dienst en op de een of andere manier de cultuurgeschiedenis 
van de rouw reflecteert. Wie weet, is de begraafplaats een oud kerkhof of een door 
Zocher, Roodbaard of Springer aangelegde dodenakker met een mooi poortgebouw 
van de stadsbouwmeester van decennia her. Maar meestal betekent het ultieme 
afscheid de tocht naar een of ander verlaten oord, waar de overledene, als het 
meevalt, in een bouwwerk met de uitstraling van een gemiddeld hotel de laatste eer 
wordt bewezen. Dat het ook anders kan, passender, sfeervoller en dichter bij het leven, 
ligt als overtuiging ten grondslag aan de ideeënprijsvraag Uitvaarfcultuur als 
Ontwerpopgave, die bedoeld is voor studenten. 

Locatie: Bricorama 

" 
" 

Locatie: Scheveningen Radio 

Informatie 

De prijsvraag staat open voor architectuur
studenten aan de Technische Universiteiten, 
Academies voor Bouwkunst, HBO en univer
sitaire opleidingen in ruimtelijke disciplines_ 

Henk Heethuis 
Herma Hekkema 
pla Hoge der Aa 35-a 
9712 AE Groningen 
T 06-51584798 
T 06-53842756 
E uitvaartcultuur@zonnet.nl 
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In een nog niet eens zo grijs verle
den waren de rituelen rond uit
vaart en rouw in Nederland min of 
meer vanzelfsprekend. Daarmee 
had ook de 'huisvesting' van die 
rituelen een logische plek. In de 
ontkerkelijkte en op efficiëntie en 
vooruitgang geënte maatschappij 
van na de Tweede Wereldoorlog is 
daarin verandering gekomen. 
Vooral in de jaren '60 tekent zich 
een tendens af van een hoge 
waardering van vitaliteit en - de 
keerzijde van de medaille - een 
ontkenning van ouderdom en 
dood. In combinatie met een op 
het functionele gerichte men
taliteit leidt die tot het uithollen 
van begrafenisrituelen, het instal
leren van speciale sterfruimten in 
ziekenhuizen en het veronachtza
men van stervensbegeleiding en 
de mogelijkheid tot rouwverwer
king. Ook uitvaartcentra zijn in die 
tijd sterk in opkomst. Ze voor
zagen onmiskenbaar in een 
behoefte. De woningen die de 
grootscheepse wederopbouw van 
na de oorlog opleverde, waren 
voor het opbaren van een overle
dene immers nauwelijks geschikt. 
En waarom zouden ze ook als het 
buitenshuis efficiënter kan. 
Schoon en netjes. 

Sterfstylistes 
Een reactie bleef niet uit. Vanaf de 
jaren '80 tekent zich een gevoel 
van onbehagen af over de ver
schraling van rouwrituelen, een 
ontwikkeling die past binnen een 
algehele herleving en herinterpre
tatie van rituelen, waarvan bij
voorbeeld ook het in zwang raken 
van 'geboorteparty's' en de terug
keer van de bruiloft met-alles
erop-en-eraan getuigen. 
De individualistisch ingestelde 
mens van vandaag de dag is op 
zoek naar zingeving en spirituali
teit en gaat daarbij een eigen, niet 
noodzakelijk religieuze weg. Die 
kan, zo doen de gespecialiseerde 
websites ons geloven, leiden tot 
kunstzinnige kisten en artistieke 
stèles op bestelling, tot door maal
tijdkunstenaars aanbevolen 
doden broden, sterfstylistes, uit-

vaartchoreografen en rouwkoste
ressen. Bij de meeste Nederlanders 
loopt het overigens zo'n vaart 
niet, maar er is wel een trend 
gezet en ook kleine afwijkingen 
van het stramien verlangen een 
anders gerichte benadering van 
het ontwerp van het uitvaartcen
trum, het crematorium en wellicht 
ook de begraafplaats. Bovendien 
stelt de multiculturele samenle
ving nieuwe eisen aan funeraire 
architectuur, aangezien allochtone 
groepen in Nederland andere, 
vaak uitgebreide rouw- en uit
vaartrituelen kennen, waaronder 
wakes en bidstonden, gezamenlij
ke maaltijden en voedseloffers. 

Knuppel in het hoenderhok 
Tot dusver lijkt de rol van de ont
werper niet veel verder te reiken 
dan het geven van uitdrukking 
aan bepaalde onderdelen van het 
uitvaartritueel. Hooguit ontstaat 
er een 'piëteitvol' decor, veelal 
met obligaat paars en grijs, schoon 
metselwerk en natuursteen. ZeI
den wordt aan verschillende bele
vingen gerefereerd. Laat staan dat 
er uit andere dan logistieke over
wegingen is nagedacht over de 
plaats en de situering van uitvaart
centra. 
De ideeënprijsvraag Uitvaartcultuur 
als Ontwerpopgave is bedoeld als 
de spreekwoordelijke knuppel in 
het hoenderhok. Aankomende 
architecten en andere ruimtelijke 
ontwerpers in spé worden uitge
daagd een uitvaartcentrum te ont
werpen, al dan niet in combinatie 
met een crematorium of begraaf
plaats, dat inspeelt op de culturele 
veranderingen in de samenleving. 
De prijsvraag richt zich op studen
ten om juist jong talent zich uit te 
laten spreken over een op de toe
komst gerichte ontwerpopgave. 
Een jury, onder voorzitterschap 
van rijksbouwmeester Jo Coenen, 
zal zich buigen over de plannen. 
Naast de prijsuitreiking op 28 
maart is er een middagsymposium 
in het Nederlands Architectuurin
stituut in Rotterdam. Aansluitend 
worden de inzendingen hier geëx
poseerd. 

Locatie: Prins Clausplein 

Actuele aspecten 
De inzet van Uitvaartcultuur als 
Ontwerpopgave is de situering en 
de architectuur van uitvaartcentra 
onder de aandacht te brengen van 
architecten, stedenbouwkundigen, 
bestuurders en beleidsmakers, uit
vaartondernemingen en aanver
wante disciplines én van het brede 
publiek. Op het symposium zal 
vooral de situering onder de aan
dacht worden gebracht, omdat die 
immers raakt aan de actuele 
aspecten van planologie, ruimtelij
ke ordening en stedenbouw. Drie 
controversiële keuze locaties, alle 
in Den Haag, zijn aangegeven om 
binnen de prijsvraag de situering 
van het uitvaartcentrum gericht 
aan de orde te stellen: een locatie 
naast (en eventueel onder) het 
verkeersknooppunt Prins Claus
plein, grenzend aan Vinexwijk 
Ypenburg; een typisch binnenste
delijke locatie met een uitgespro
ken multicultureel karakter in de 
vorm van een langgerekt stedelijk 
bouwblok langs een trambaan tus
sen de Transvaalbuurt en de Schil
derswijk en de voormalige locatie 
van Scheveningen Radio, dichtbij 
zee, maar 's zomers ook bij het 
drukke strandleven. Gemotiveerd 
kan van de keuzelocaties worden 
afgeweken door bijvoorbeeld uit 
te gaan van een uitvaartcentrum 
binnen het stedenbouwkundige 
principe van de corridor of het 
concept van de gestapelde stad. 
Of wat te denken van een mobiel 
uitvaartcentrum. Aan de prijs
vraagdeelnemers de taak prikke
lende voorzetten te doen om de 
dood weer bij het leven te betrek
ken. 

s 
r 
t 
e 
n 
H 
u 
p 
té 
2~ 
2( 
g~ 

ri! 
ra 
dE 
se 
DE 
zo 
be 
en 
ge 
rer 
op 
of 
wa 
19, 
gel 
cul
dig 
Uit 
vor 
SChi 
91,( 
corr 
hoo 
1941 
ond 
bou 
Het 
ond 
mon 
aam 
boer 
voor 
de, i: 
de h 
laats 
cons1 
ten I1 
Rijks~ 
zorg 
van c 
rijen 
Noon 
Bijna 
en so 
derije 
91.001 
er no~ 
name 
20 tot 



~ 

I 

Toekomst van de 
Nederlandse boerderij in gevaar 
2003, een jaar met een opdracht 

Door ontwikkelingen in de landbouw en een steeds strikter wordende milieupoli
tiek staken steeds meer boeren hun bedrijfsvoering. Boerderijen verliezen meer en 
meer hun oorspronkelijke functie. Naar verwachting zal van de circa 100.000 
boeren die Nederland momenteel nog telt in het komende decennium jaarlijks 
zo'n 3% stoppen. Zeker 30.000 boerderijen verliezen daardoor hun oorspronkelijke 
functie. Het gebrek aan landelijke ruimte maakt dat zij veelal het veld moeten 
ruimen voor nieuwbouw of voor andere activiteiten, waarvoor een soms zeer 
ingrijpende verbouwing noodzakelijk wordt geacht. Daarmee dreigt een uniek 
stuk Nederlandse cultuur verloren te gaan. De Stichting 2003 Jaar van de 
Boerderij zet zich in om de gevolgen van deze ontwikkeling af te remmen. 

Verlies historische boerderijen 
Het Nederlandse landschap is 
ondenkbaar zonder deze kenmer
kende gebouwen. Door hun 
opvallende verschijningsvorm en 
streekgebonden architectuur leve
ren boerderijen een wezenlijke 
bijdrage aan de belevingswaarde 
en identiteit van de verschillende 
regio's en cultuurlandschappen. 
Hoe groot de bedreiging is blijkt 
uit de resultaten van een steek
proefsgewijze, cijfermatige inven
tarisatie die in de periode 1999-
2001 in opdracht van de Stichting 
2003 Jaar van de Boerderij is uit
gevoerd door de Stichting Histo
risch Boerderij Onderzoek. Het 
rapport van dit onderzoek is in 
december aangeboden aan staats
secretaris Faber van Landbouw. 
De centrale vraag van het onder
zoek luidt: hoe groot is het 
bestand aan historische boerderij
en in Nederland, hoe worden deze 
gebruikt en in welke staat verke
ren zij. Het onderzoek richtte zich 
op alle nog bestaande historische 
of streekgebonden complexen 
waarvan het hoofdgebouw voor 
1940 werd gebouwd (of langdurig 
gebruikt) als boerderij, ongeacht 
cultuurhistorische waarde of hui
dige functie. 
Uit de inventarisatie kwam naar 
voren dat zich in Nederland naar 
schatting momenteel nog ruim 
91.000 grote of kleinere boerderij
complexen bevinden waarvan het 
hoofdgebouw dateert van voor 
1940. Ter vergelijking zijn voor dit 
onderzoek de cijfers van de land
bouwtelling van 1938 van belang. 
Het bouwbestand waarop het 
onderzoek zich richtte, was op dat 
moment immers in volle sterkte 
aanwezig. Van de circa 192.000 
boerderijcomplexen die ons land 
voor de Tweede Wereldoorlog tel
de, is momenteel nog minder dan 
de helft over. Kijken we naar de 
laatste tien jaar, dan kunnen we 
constateren dat na het Monumen
ten Inventarisatie Project van de 
Rijksdienst voor de Monumenten
zorg gemiddeld al weer bijna 20% 
van de toen geselecteerde boerde
rijen is verdwenen; in Zeeland en 
Noord-Brabant al meer dan 35%. 
Bijna overal is meer dan de helft 
en soms tweederde van de boer
derijen al herbestemd. Van de 
91.000 historische boerderijen zijn 
er nog circa 38.000 in bedrijf. Met 
name in het zuiden van het land is 
20 tot 30% van de historische 

boerderijen dusdanig aangetast, 
dat sprake is van een onherstel
baar verlies aan cultuurhistorische 
waarden. 
Cultuurhistorisch of landschappe
lijk waardevolle boerderijen wor
den vooral bedreigd doordat de 
waarde ervan te weinig wordt 
onderkend. Er wordt vaak onvol
doende creativiteit aan de dag 

Onbekend drama, foto: SHBO 

gelegd bij het aanpassen van de 
gebouwen aan de agrarische 
bedrijfsvoering of bij het zoeken 
van alternatieve bestemmingen. 
Met de steun van diverse overhe
den, sponsors, en met name ook 
de provincies, wil de Stichting 2003 
Jaar van de Boerderij op toekomst
gerichte wijze bijdragen aan het 
behoud van historische boerderijen 
en hun cultuurhistorische en land
schappelijke waarden, met ruimte 
voor nieuwe vormen en functies. 

Architectonisch ideeën boek 
Dit betekent dat de Stichting 2003 
Jaar van de Boerderij in de komen
de jaren, naast het reeds genoem
de cijfermatig onderzoek en een 
onderzoek naar knelpunten wat 
betreft het voortbestaan van boer
derijen, diverse projecten over het 
behoud van de agrarische landelij
ke bouwkunst in Nederland gaat 
organiseren en uitvoeren, uiteinde
lijk uitmondend in een breed opge
zet activiteitenjaar in 2003. 

Op landelijk niveau zal onder meer 
aandacht worden besteed aan des
kundigheidsbevordering op het 
gebied van de problematiek en de 
typische kenmerken van de agrari
sche architectuur, door middel van 
een cursus voor gemeentelijke en 
provinciale ambtenaren. Ook een 
cursus voor architecten behoort tot 
de plannen. 

Een informatiesysteem voor boer
derij-eigenaren, die met hun vra
gen op één plek meteen de ant
woorden op hun vragen en verwij
zingen naar partijen met kennis 
van zaken kunnen vinden, is een 
essentieel onderdeel van het pro
ject. 
Een 'architectonisch ideeënboek' is 
in de maak, met voorbeelden van 
goed gerestaureerde of aangepas
te boerderijen in allerlei vormen 
van gebruik, van agrarisch tot 
woonboerderij, van boerderijhore
ca tot architectenbureau. Dit boek 
kan komende boerderij-eigenaren 
tot inspiratie dienen. 
Naast een groot aantal landelijke 
activiteiten en evenementen, zuI
len op provinciaal en lokaal niveau 
de nodige activiteiten worden 
georganiseerd rondom het thema 
boerderijen, onder andere op het 
gebied van cultuur, toerisme en 
recreatie maar ook op het gebied 
van educatie en informatievoorzie
ning. Voor de ontwikkeling van 

Guerite Flury 

2003 
lAAR VAN DE 
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deze activiteiten zijn in alle provin
cies Provinciale Werkgroepen 
opgezet die zich bezig houden met 
de organisatie van regionale activi
teiten. Daarnaast is de bedoeling 
dat zo veel mogelijk organisaties 
bij hun activiteiten aan zullen 
haken bij het themajaar, op lande
lijk of regionaal niveau. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de Open Monu-

mentendag en de Landelijke Fiets
dag. Aandacht voor de agrarische 
architectuur vanuit de architectuur
centra is in het kader van het Jaar 
van de Boerderij van harte welkom. 
De Stichting 2003 Jaar van de Boer
denj nodigt u dan ook van harte 
uit om contact op te nemen als u 
ideeën heeft. 

Informatie 

Stichting 2003 Jaar van de Boerderij 
Guerite Flury 
Herengracht 474 
1017 CA Amsterdam 
T 0204209267 
E Flury@erfgoedhuis.nl 
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Het beste van 3 ""erelden 

Combinaties van wonen en zorg vormen een belangrijke bouwopgave voor de 
komende tijd. Dat komt door de woon wensen van nieuwe generaties ouderen, maar 
net zo goed doordat jongere gehandicapten deel moeten kunnen nemen aan het 
gewone leven. Deze bouwopgave is vaak ingewikkeld omdat verschillende organisa
ties samen het programma formuleren. Daarbij heeft men te maken met allerlei 
subsidievoorwaarden en voorschriften. Ook in deze complexe situatie moeten 
opdrachtgevers zich blijven afvragen wat passende architectuur is. In het verleden 
waren gebouwen vaak al te duidelijk herkenbaar als 'zorgarchitectuur'. Dat past 
slecht bij de hedendaagse trend naar integratie. Kortom: er is behoefte aan geïnspi
reerde opdrachtgevers en architecten die opgave met frisse blik benaderen. 

Kleine U, Geuzenveld, Amsterdam 
Opdrachtgever: Woningcorporatie 
De Dageraad & RIBW PC Hooft 
Architect: Ton Venhoeven 
Oplevering: 1990 -1993 
Functie: psychiatrische woonvoorziening en 
appartementen voor senioren 

Foto's: Architectuur Lokaal 

Als start van een vierjarig stimuleringsprogramma 
voor opdrachtgevers organiseerde Architectuur 
Lokaal samen met het Stimuleringsfonds voor Archi
tectuur afgelopen december een reis naar 'het beste 
van 3 werelden'. Er werden projecten bezocht die het 
beste laten zien uit de wereld van wonen, zorg en 
architectuur. De laatste jaren is er al veel aandacht 
besteed aan de combinaties van wonen en zorg. Door 
de aandacht voor de architectuur hierbij, zal de kans 
dat betrokkenen er echt 'het beste' van maken, 
alleen maar groter worden. 
Wonen en zorg is een onderwerp dat meestal in ver
band gebracht wordt met vergrijzing. Maar er speelt 
meer: het gaat om de maatschappelijke integratie 
van mensen die zorg nodig hebben. Dat kunnen 
ouderen zijn, maar ook jongeren. De architectuur kan 
helpen om het streven naar integratie tot uiting te 
brengen. Uit het verleden kennen we vooral het 
omgekeerde: zorggebouwen die al van verre laten 
zien dat daar niet gewoon wordt gewoond. De hoge 
bejaardenflats van vroeger onderstreepten door hun 
architectuur het instituutskarakter van deze instel
lingen. Sommige nieuwe combinaties van wonen en 

Dirk Bergvelt 

zorg hebben nog steeds een dergelijke uitstraling. 
In welke architectuur de nieuwe opgave wordt gere
aliseerd, is om te beginnen een zaak van de opdracht
gever. Bij de opdrachtgever ligt de taak om de opga
ve te bepalenen om daar een architect bij te zoeken; 
bij de architect de taak om de opgave te vertalen. De 
realisatie komt vervolgens tot stand in samenwerking 
tussen hen beide. 
Het opdrachtgeverschap op het terrein van wonen en 
zorg is een ingewikkelde zaak. Het gaat vaak om 
samenwerkingsprojecten waarbij tal van organisaties 
betrokken zijn, en waarbij men gebonden is aan de 
wettelijke procedures in de zorgsector. Veel energie 
gaat zitten in het bij elkaar brengen van de partijen, 
met elk weer hun eigen procedures en budgetten. 
Een belangrijke vraag is, of er dan nog ruimte is om 
van de opgave méér te maken dan een optelsom van 
functionele en financiële aspecten, of er ruimte kan 
zijn voor de culturele kanten van de opgave, zoals bij
voorbeeld de maatschappelijke integratie en de aan
dacht voor architectuur. 
Het reisprogramma dat door Architectuur Lokaal 
samen met RIGO research en advies werd samenge-



steld liet zien wat er mogelijk is in de architectuur 
van wonen en zorg. Het gezelschap ging op bezoek 
bij geïnspireerde opdrachtgevers in Almere en 
Amsterdam die nadenken over de betekenis van de 
gebouwen voor hun bewoners en de buurt waarin ze 
staan. En die bij de architectenselectie van de 
gebaande weg van de zorgarchitectuur durven af te 
wijken. 
Een voorbeeld hiervan is het in Almere gelegen ver
pleeghuis Polderburen. Opdrachtgever Steven Bless 
oriënteerde zich eerst op bestaande verpleeghuizen 
voordat hij de opgave formuleerde. Vanuit zijn visie 
op zorg had hij behoefte aan een andere architec
tuur: hij vond dat Polderburen er niet moest uitzien 
als een instellingsgebouw. De helft van de bewoners 
van Polderburen zou gaan bestaan uit 'mensen die de 
weg kwijt zijn'. Bless wilde hen door middel van de 
huisvesting structuur kunnen bieden. Dat zou kunnen 
door gebruik te maken van de archetypen van een 
huis, een huiskamer, een straat. 'Het gaat niet om de 
verschillen, maar om de overeenkomsten met het 
gewone wonen.' De opdrachtgever koos uiteindelijk 
Hans Ruijssenaars als architect om deze gedachten 
vorm te geven, hoewel Ruijssenaars op dat moment 
niet eerder een verpleeghuis had ontworpen. Dat het 
resultaat werd opgenomen in het Jaarboek voor 
Architectuur in Nederland (editie 1995/1996) is niet 
het meest interessant. Belangrijker is dat Polderburen 
ook nu nog aan bewoners en personeel prettige huis
vesting biedt. 
Een andere opdrachtgever uit Almere, Jan de Vletter, 
heeft als directeur van woningcorporatie Groene Stad 
Almere al jaren te maken met de behoefte aan nieu
we combinaties van wonen en zorg. Toen in 1990 
werd nagedacht over de Toonladder, een van de eer
ste experimenten op dit terrein, organiseerde De 
Vletter een brede verkenning onder mogelijke archi
tecten. Hij kwam toen uit op Wytze Patijn, die des
tijds nog maar kort als zelfstandig architect gevestigd 
was. Ook voor het naburige seniorencomplex De 
Muzen (1998) werd met Atelier Pro (Leon Thier) een 
architect geselecteerd die deze opgave niet als een 
routinezaak zou behandelen. 
Wie met Jan de Vletter praat over de voorbereiding 

van dergelijke projecten merkt al snel dat met de keus 
van de architect de zaak allerminst rond is. Opdracht
gever en architect hebben elkaar nog hard nodig om 
het oorspronkelijke ideaal van het gebouw dat hen 
voor ogen staat overeind te houden in de harde wer
kelijkheid van procedures en bezuinigingen. 
Een boeiend voorbeeld van wonen, zorg en architec
tuur in Amsterdam is De Miranda (1998), ontworpen 
door de Belgische architect Bruno Albert in opdracht 
van woningcorporatie Het Oosten. Hier gaat het om 
de ongebruikelijke combinatie van luxe appartemen
ten met een woonvoorziening voor psychiatrische 
patiënten. Leo Versteijlen, die namens Het Oosten de 
opdrachtgeversrol vervulde, koos met Albert iemand 
die niet op de hoogte was van de typisch Nederlandse 
regels of van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen die in 
hoge mate bepaalt hoe psychiatrische patiënten 
mogen wonen. Het Oosten ging ervan uit dat 'proce
durekennis' niet bij de architect moest worden inge
kocht. In dit geval was de opdrachtgever vooral op 
zoek naar een architect die een goede oplossing kon 
ontwerpen voor een gevoelige locatie tussen dure 
villa's en minder dure flatcomplexen. Het resultaat is 
goed ontvangen, zowel bij mensen die op zoek 
waren naar een appartement in de hogere prijsklas
sen (tot ongeveer fl. 3000,- per maand) als bij de 
bewoners van de psychiatrische woonvoorziening. 

Het motto blijft: het beste van 3 werelden. Zorg
gebouwen moeten, zoals alle woongebouwen, goed 
te bewonen zijn. Verder moeten zij goed zijn afge
stemd op het leveren van de zorg waaraan bewoners 
behoefte hebben. De architectuur kan aan de kwali
teit bijdragen door een evenwicht te bereiken tussen 
functionaliteit, belevingswaarde en toekomstwaarde. 
Sommige gebouwen scoren wellicht hoger op woon
kwaliteit, en andere zijn beter vanuit de zorgvisie of 
vanuit de vormgeving. Maar het streven van 
opdrachtgever én architect zou moeten zijn, te 
komen tot een optimale mix van alle elementen. In 
maart 2002 vindt nog een reis van Architectuur 
Lokaal plaats naar 'het beste van 3 werelden'. Later 
dat voorjaar zullen de resultaten beschikbaar komen 
in een publicatie met dezelfde titel. 
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Architectuur Lokaal 
Dirk Bergvelt 
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De Miranda, Rivierenbuurt, Amsterdam 
Opdrachtgever: Woningcorporatie 
Het Oosten, Leo Versteijlen & De Querido
stichting, Koen van der Pols 
Architect: Bruno Albert Architecte et 
Associés sc, Bruno Albert 
Oplevering: 1998 
Functie: beschermde woonvorm en luxe 
appartementen 



Wilde Woonboten 
Het wilde wonen op een woonboot Guus Enning 

De aanhangers van 'het wilde wonen' vinden dat de consument aan alle kanten 
wordt beknot in zijn keuzevrijheid bij het bouwen van een nieuw huis. Dat 
komt vooral door de in Nederland heersende 'staatsarchitectuur'. Het wijdver
takte woud van overheidsregelgeving leidt volgens hen tot overal dezelfde 
dichtheid, dezelfde stedenbouwkundige en architectonische grappen, dezelfde 
singeltjes, rijtjes en blokjes en dezelfde keurigheid. Individuele bewoners 
moeten daarom meer zeggenschap krijgen over hun toekomstige woning en 
woonomgeving. 
Tot nu toe bleef de discussie over 'het wilde wonen' nogal theoretisch. 
Weliswaar wordt druk geëxperimenteerd met 'het wilde wonen' maar de 
praktische betekenis ervan blijft nog onzeker. De vraag is of bewonersvrijheid en 
dus afwezigheid van overheidsregelgeving inderdaad leidt tot een grotere 
verscheidenheid aan architectuur en een kwalitatief hoogwaardiger leefmilieu. 
In dit artikel zal ook ingegaan worden op de vraag of het snoeien in overheidsre
gelgeving kan leiden tot onverwachte neveneffecten. En ten slotte op de vraag 
of misschien al wel eens ervaring is opgedaan met 'het wilde wonen'. 

~c::b -t- JO 0 DI = 
Schip + ark = 

Zwakke positie 
'Het wilde wonen' bestaat als een echte woonvorm 
in Nederland al lang. We moeten deze niet zoeken 
aan het land of op de wal, maar op het water. 
Nederland kent ongeveer 10.000 huishoudens die 
leven op een woonboot. Voor deze groep bewoners 
geldt weinig regelgeving. Tot 1990 gold de Wet op 
de woonwagens en woonschepen, maar deze wet is 
in 1990 in het kader van de decentralisatie en dere
gulering afgeschaft. Daarmee vervielen de bouw
technische eisen die het rijk aan woonboten stelde. 
Ook een scala van andere belangrijke wetgeving 
geldt niet voor woonboten. Zo zijn de Woningwet 
(inclusief de Welstand), het Bouwbesluit, de Bouw
verordening, de Huurprijzenwet Woonruimte, de 
Huursubsidiewet en de huurbescherming niet van 
toepassing. Ook de Wet Geluidhinder is formeel niet 
van kracht voor woonboten. Pas in de jurisprudentie 
is vastgelegd dat woonboten beschermd moeten 
worden tegen geluidoverlast, maar dat geldt alleen 
voor boten op nieuwe locaties. Verder komen woon
boten weinig voor in bestemmingsplannen, waar
door in de ruimtelijke planvorming maar weinig 
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Woonboot in aanbouw met rieten dak, Gordelwij, Rotterdam, foto: Guus Enning 
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rekening wordt gehouden met de belangen van 
woonbootbewoners. 
De in veel opzichten zwakke positie van bewoners 
van woonboten plaatst de discussie over het wilde 
wonen in een nieuw daglicht. De afwezigheid van 
regelgeving heeft weliswaar een zekere charme, 
maar leidt er ook toe dat de kwaliteitswaarborgen 
die voor bewoners aan de walkant in de bouwregel
geving vastliggen, niet gelden voor bewoners van 
woonboten. Zij zullen er dus zelf voor moeten zorgen 
dat hun woonboot voldoet aan kwaliteitseisen op het 
gebied van veiligheid, gezondheid, constructie, toe
gankelijkheid, geluid en dergelijke. Daarmee rust dus 
een grote verantwoordelijkheid op de schouders van 
de bewoners van woonboten om de benodigde 
expertise zelf te organiseren. Overigens kunnen 
gemeenten via verordeningen wel een aantal eisen 
stellen aan de hoogte, breedte en lengte van de 
woonboot, aan het gebruik en aan het uiterlijk van 
een woonboot. De praktijk leert dat die eisen vrij 
minimaal zijn en in elk geval niet vergelijkbaar zijn 
met het pakket van bijvoorbeeld het Bouwbesluit. 
Ook het ontbreken van het recht op huurbescher
ming en huursubsidie voor bewoners van woonboten 
is een duidelijk verschil met de rechtspositie van 
bewoners aan de vaste wal. 

Vrijheid 
Het lijkt nu wel of bewoners van woonboten niet te 
benijden zijn. Toch is dat, hoe paradoxaal het ook 
klinkt, absoluut niet waar. De grote aantrekkelijkheid 
van het wonen op een woonboot is juist de vrijheid 
ervan. Wonen op het water is sterk verbonden met de 
beleving van ruimte en vrijheid. Vaak liggen woonbo
ten op locaties waarvan bewoners op de wal alleen 
maar kunnen dromen. Het gevolg is dat de vraag 
naar wonen op het water en naar ligplaatsen sterk 
toeneemt. Maar ook in financieel opzicht is wonen in 
een woonboot meestal aantrekkelijk. Gemeenten en 
hoogheemraadschappen berekenen in zijn algemeen
heid lage liggelden, al worden inmiddels diverse 
pogingen gedaan om naar een meer marktconform 
niveau te gaan. Zo streeft de gemeente Amsterdam 
er naar ligplaatsen in erfpacht uit te geven om een 
meer financiële gelijkwaardigheid met bewoners aan 
de wal te bereiken. 

Geen reden tot juichen 
Voor het antwoord op de vraag of het ontbreken van 
regelgeving ook leidt tot een hoogwaardige architec
tuur, is helaas niet zoveel aanleiding voor optimisme. 
Voor een toelichting op deze stelling is enige kennis 
van de typologie van woonboten nodig. Grofweg val
len drie standaardtypen te onderscheiden, namelijk 
traditionele woonschepen, woonarken en een tussen
vorm van een woonschip en een woonark, ook wel 
scharken genoemd. 
Traditionele woonschepen zijn in architectonisch 
opzicht het meest interessant. Hun oorsprong als 



schip is duidelijk herkenbaar. Soms zonder opbouw, 
soms met een opbouw, maar die lijkt dan nauwelijks 
op een opbouw die ook op de walkant zou kunnen 
staan. De traditionele schepen doen het goed in 
historische binnensteden en beschermde stadsgezich
ten. 
Woonarken zijn woningen op een betonnen of stalen 
casco. Het zijn drijvende, doosachtige woningen, die 
vaak in geen enkel opzicht op een schip lijken. Soms 
lijken ze op een huis met een pannen of een rieten 
dak. Bij de zogenaamde scharken gaat het om 
scheepscasco's met arkachtige opbouw. In architecto
nisch opzicht zijn woonarken en scharken beslist geen 
hoogtepunten (1). Ook Tracy Metz lijkt enige twijfels 
te hebben bij de architectuur van sommige woonbo
ten. Zij schrijft met veel gevoel voor understatement 
dat het wonen op het water niet noodzakelijkerwijs 
tot vernieuwende architectuur leidt (2). En zij noemt 
daarbij enkele Amsterdamse voorbeelden van woon
arken die op hun best op een Goois landhuis lijken: 
met muren van baksteen en rood witte luiken voor 
de ramen en een dik pak riet op het dak. Met haar 
ben ik van mening dat zich hier een geheel nieuw 
speelterrein voor architecten opent. Architecten kun
nen een eigentijds antwoord geven op deze uitda
gende ontwerpopgave. Architecten komen meestal 
niet aan het ontwerp van een woonboot te pas. Dat 
heeft geleid tot een nogal monotone, doosachtige, 
maar wel typische architectuur in een overigens vaak 
prachtige waterrijke omgeving. 

Noodzaak inbreng architecten 
Samenvattend leidt de praktijkervaring met woonbo
ten tot enkele interessante conclusies. Twee conclu
sies zijn van belang voor het debat over 'het wilde 
wonen'. Ten eerste kan het drastisch snoeien in het 
wijdvertakte woud van bouwregelgeving een aantal 
onbedoelde gevolgen hebben voor de rechtspositie 
van individuele bewoners. De vraag is of de pleitbe
zorgers van het wilde wonen voor ogen hebben om 
in principe alle beschermende maatregelen af te 
schaffen. Of gaat het slechts om een deel van de 
regelgeving, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van 
welstand? Hierover zou toch eens wat meer duide
lijkheid moeten komen. Ten tweede is de veronder
stelling dat door afschaffing van bouwregels een 
grotere verscheidenheid aan architectuur zou ont
staan, voor wat betreft woonboten, niet bevestigd. 
Integendeel, de architectuur van woonboten is vaak 
zwak ontwikkeld. Wellicht komt dit door de afwezig
heid van welstandstoetsing, maar de belangrijkste 
oorzaak lijkt toch zijn dat relatief weinig architecten 
worden ingeschakeld. Een derde belangrijke conclu
sie betreft de rol van de gemeenten. De afwezigheid 
van de wetgever leidt ertoe dat de gemeenten zelf 
een actief beleid voor woonboten moeten voeren. 
Tegen de achtergrond van de gebeurtenissen in 
Volendam en Enschede zullen gemeenten er niet aan 
ontkomen de regelgeving regelmatig te evalueren 

en die regelgeving consequent te handhaven, met 
name waar het gaat om veiligheid in brede zin van 
het woord. 
Een vierde en laatste conclusie is dat er veel belang
stelling is voor het wonen op een woonboot. 
Gemeenten kunnen echter vaak niet tegemoet 
komen aan de vraag naar ligplaatsen. Zij zouden 
deze eigentijdse woonvorm juist actief kunnen stimu
leren door het aanwijzen van een aantal nieuwe 
locaties. Amsterdam heeft met IJburg al een goede 
start gemaakt en ook Rotterdam heeft plannen in 
de wijk Nesselande. Om tot een hoogwaardig woon
milieu te komen is het daarbij noodzakelijk een 
aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden in 
acht te nemen. En als daaraan voldaan is, kan de 
toekomstige woonboot-eigenaren nog eens dringend 
gevraagd worden een architect in te schakelen. 
Op die manier kan dan in Nederland een aantal 
gebieden met fascinerende woonbootarchitectuur 
ontstaan, waarbij de vrije waterbewoners een aantal 
juridische nadelen ten gevolge van een afwezige 
wetgever voorlopig nog maar even voor lief moeten 
nemen. 

1 IJsbaanpad, Amsterdam 
2 'Huis' met steile kap in het Lozingskanaai, 

Amsterdam 
3 Prinsengracht, Amsterdam 
Foto's: Marijke Beek 

Noten 
(1) In de Amsterdamse grachtengordel wor
den in beginsel alleen nog historische 
schepen of woonarken met een positief 
welstandsadvies toegelaten. Daarmee 
neemt Amsterdam een uitzonderingspositie 
in. In Rotterdam en andere steden wordt op 
dit moment niet op welstand getoetst. Zie 
ook Beleidsnotitie Beheer Woonboten, 
Ontwikkelingsbedrijf 
Rotterdam. 
(2) Nieuwe Nomaden op het water in 
Ilburg, Tracy Metz, NRC d.d. 12 mei 2001. 

Informatie 

Guus Enning 
Gemeente Rotterdam 
T 010-4894964/010-4532407 

Architectuur Lokaal 34 15 



Hoenderbos, Uden Zuid 

Een intensief l11aar 
essentieel proces 
in Uden 
Welstand in de gemeenteverordening Theo van Oeffelt 

Het welstandsbeleid wordt, zoals intussen wel bekend, op een nieuwe 
leest geschoeid. Nadat de wijziging op de Woningwet van kracht 
wordt, vermoedelijk op.1 april aanstaande, worden gemeenten geacht 
hun ~~/~tfiJ"'cfsbelejcJiÎ'1 ,e~n verordening vast te leggen. Dat betekent 
~~r.d"Y~rkell .. ~,!Ç):t/Ç):ka(f3(Jverheden. 'Een intensiefproces, maar essen
t(èèlolf!)f/er~jll1telijl<;'Qmgelt;ng kwalitatief goed vorm te kunnen 
?leV'en/,zegtdelJ~~ri~~~ethouder Ernest de Groot in een gesprek met 
Theo van. Qeffelt, ptoJe,.ctfêlder Welstand op een nieuwe leest. 
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U~n . 
De gemeente Uden telt ruim 40;000 inWoners. 111 rela
tief korte tijd heeft de gemeente een snelle groei 
doorgemaakt, vooral dankzij de aanwezigheid van de 
nabijgelegen vliegbasis VoikeI. Wethouder Ernest de 
Groot vormt met burgemeester .Joseph Vos .en vier 
andere wethouders het college van.B errW .. In.zijn 
portefeuille zitten Ruimtelijke Ordening, Volkshuis
vesting, Bouw- en Woningtoezicht en Onderwijs en 
Cultuur. Welstand is aan Bouw- en Woningtoezicht 
gekoppeld en aan Onderwijs en Cultuur is Monumen
tenzorg gehangen. Zo passeert de gehele gebouwde 
omgeving zijn bureau: van de nota Ruimte en beeld, 
waarinstedenbouwkundige Ashok Bhalotra het 
architectuurbeleid voor het centrum schetst tot een 
beeldkwaliteitparagraaf in een plan voor een industrie
terrein ten oosten van de gemeente. Voor 2002. heeft 
de gemeente € 60.000 begroot om te komen tot een 
welstandsnota. 'Het gaat om meer dan alleen de 
klachten over welstand terug te dringen', aldus De 
Groot. 'Een goede welstandsnota draagt bij aan de 
ruimtelijke kwaliteit. Kan van welstand, voorheen 
toch louter reactief, een actief beleidsinstrument 
gemaakt WOrden en hierdoor wellicht bijdragen aan 
een pro-actief architectuurbeleid?' 
'Ik ben in het verleden meerdere malen aangescho
ven bij vergaderingen van de welstandscommissie. Er 
is zoveel borrelpraat over dit fenomeen, dat ik van 
dichtbij de besluitvorming wilde meemaken. En ik 
heb respect gekregen voor de zorgvuldige wijze 
waarop telkens weer de grote hoeveelheid bouw
plannen werd beoorde.eld. Niet alleen achter de be
ruchte gesloten deuren, maar ook ter plaatse, waar 

Het kleurrijk lint, Uden Zuid 

de omgeving in ogenschouw werd genomen en een 
relatie werd gelegd met de bouw- of verbouwplan
nen. Wat me wel opviel is de wijze waarop ~en 
besluit vervolgens werd uitgelegd. Erg kort en zeer 
bondig. Noodgedwongen weliswaar, .de tijd ont
breekt gewoon om de argumentatie volledig aan het 
papier toe te vertrouwen, maar communicatief 
gezien werkt dat niet goed. Want ook al passeren de 
meeste aanvragen zonder slag of stoot.de commissie, 
het negatieve imagQ wordt bElpaalddoor de wijze 
waarop in een enkel gevaléen .. dialoog lijkt teontbre
ken, of amper schijhtte.wordengevoetd.' 

Is welstand normatief? 
'Het interessante van de nieuwe welstandswetgeving 
is dat het initiatief nu bij de gemeente komt te lig
gen. Wij, als college van B en W, en in nauw overleg 
met de Raad, betrokken partijen en deskundigen, 
moeten toetsingscriteria gaan opstellen, relaties met 
andere beleidsvelden aangeven, gebieds- en wellicht 
zelfs objectgericht gaan formuleren en, zeker niet het 
minst belangwekkend, de inwoners van de gemeente 
bij dit proces betrekken. Wat door de meeste burgers 
altijd al werd ervaren - welstand is de gemeente, de 
gemeente is welstand - wordt nu deels werkelijkheid.' 
'In dat proces zie ik twee cruciale momenten: het 
betrekken, ik zei het al, van de inwoners bij de tot
standkoming van deze nota en het moment waarop 
je bepaalt hoe normatief je kunt zijn. Want enerzijds 
wil je transparant zijn richting alle betrokkenen, 
architecten, ambtenaren, noem maar op, en kan het 
formuleren van normen daarvoor cruciaal lijken; 
anderzijds mag dat niet tot conservatisme of behoud-



zucht.lëiden.mq~t~lT~eëxpèrimentê~rd kpl'lliên 
worden, rshet ontdekken van ni.euwe \(QrrnenVan 
archit!':lctuur nood~aak.' 
'De g'emeer:l~~magde aftrapgeven,pikêtpaleli plaat
sen waarbin:f1en Vêr;volgëns een vverkg:röep. kan gaan 
opereren. Maar ik. bèr1 nog zoekende naar de plekken 
voor die pikétpaaltjes. Zoek naar voorbeelden elders, 
voor zover die er nu al zijn: Spreek er over met des
kundigen, bij het bureau van Bhalotra, met onze 
eigen stedenbouwkundige en met vakbroeders. Ik 
ben planoloog van oorsprong, heb gestudeerd aan de 
Landbouwuniversiteit van Wageningen, ik heb mij 
ook veel beziggehouden met landschaps- en natuur
beheer. Dat laatste wordt trouwens de actualiteit van 
morgen. Waardevolle gebieden horen integraal 
onderdeel uit te gaan maken van het gemeentelijk 
welstandsbeleid. Het gaat om meer dan alleen de 
woonomgeving, welstand heeft te maken met de 
woningomgeving en de gehele leefomgeving van 
mensen. Hoe de kwaliteit daarvan behouden moet 
blijven, of juist moet worden ontwikkeld, ook daar
over dient een gemeente zich in zijnwelstandsnota 
uit te spreken.' 

Architecten als intermediair 
'Wanneer het ons lukt om die criteria voor een eigen 
welstandsnota boven tafel te krijgen en vervolgens 
de werkgroep daar op te zetten, komt het tweede 
cruciale moment in beeld: hoede inwoners, maar ook 
bijvoorbeeld de gemeenteraadsleden, bij het proces 
te betrekken? Voor de Raad is welstand vooralsnog 
een black box, en voor de meeste inwoners gaat wel
stand niet veel verder dan de dakkapel van de buren. 

~~~,".'~'"~~--'''~-~-.... --.~ •...... ~.''''.~~''~~~~~'' 
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Misschien vraag ik de Raad wel eens de rol van wel
standscommissie te spelen om goedgekeurde én afge: 
keurde ontwerpen te bespreken, er de eigen gedac,b:
ten over te vormen.' 'Architecten spelen bij dit alles 
mijn inziens een belangrijke rol. Zij kunnen de brug: 
vormen, de intermediaire functie vervullen die het 
denken over welstand binnen handbereik van de bur~ 
gers brengt. Zij kunnen opvattingen en behoeften 
over de gebouwde omgeving vertalen in een vQrm, 
een concreet beeld.' 
'Natuurlijk zijn er ook andere gremia, denk aan de 
wijkraden, maar die trekken het meedenken in dit 
soort processen nogal eens naar het niveau van hand
tekeningen ophalen. Het is moeilijk te beoordelen 
hoe representatief wijkraden zijn, of zij werkelijk de 
mening uit de wijk vertolken en niet enkel het geluid 
van een handjevol mensen rondbazuinen. En dan 
blijft er weinig over; behalve de klassieke inspraak
avonden. Daarom denk ik aan de inbreng van archi
tecten en studeer op de mogelijkheid hen actief te 
betrekken in de communicatie met de burgers. Met 
hen samen proberen duidelijk te maken wat welstand 
betekent voor de wijk of voor de gemeente. Met 
slechte en goede voorbeelden, met fictieve situaties, 
maar ook met een heldere uitleg van genomen 
besluiten. Waarom is het ene bouwplan acceptabel, 
en het andere niet? Dat móet uit te leggen zijn.' 
'Welstand is in de kern communicatie; informatie 
brengen, informatie halen. Transparant, toegankelijk. 
Wanneer we dat goed kunnen regelen, werken we 
met elkaar beter en duidelijker aan de zorg voor de 
gebouvvde omgeving: 

Foto's: Gemeente Ud.en 
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Het Rijk heeft in de architectuurnota Ont· 
werpen aan Nederland het stimuleringspro
gramma Welstand opeen nieuwe leest aan
gekondigd. Het gelijknamige projectbureau 
stimuleert en ondersteunt het lokale 
bestuur; welstandscommissies en andere 
betrokken partijen bij de vernieuwing van 
de welstand. Het bureau initieert daartoe 
onderzoek, ontwikkelt communicatiemidde~ 
len, verzamelt voorbeelden en bevordert de 
onderlinge kennisuitwisseling. 

Projectbureau Welstand op een nieuwe 
leest 
Theo van Oeffe/t 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
T 026-3529363 
E theo@vanoeffelt.nl 
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'en nieulNe generatie 
talentvolle jonge architecten 
Emmie Vos en Sandra MeI/aart Eur 
Met de internationale eindmanifestatie in Luik begin december 2001 
is de zesde prijsvraagronde van Europan, met als thema 
Hybridisatie van de Stad, afgesloten. In totaal zonden 2126 
Europese teams een ontwerp in voor een van de 67 Europese locaties. 
In Nederland werden 243 plannen uit heel Europa ontvangen voor de 
vijf locaties die beschikbaar zijn gesteld door gemeenten, in twee 
gevallen samen met corporaties. 
Dankzij Europan 6 zijn in heel Europa 115 architecten(teams) met 
vernieuwende ideeën en talentvolle ontwerpers onderscheiden, 
waarmee de inspiratiebron voor beleidsmakers en opdrachtgevers 
kwalitatief hoogwaardig is aangevuld. 

Apeldoorn: RX 100, Lars Courage, Jan-Willem Visscher 

Levensvatbare ideeën 
De jury voor de Nederlandse 
locaties, onder voorzitterschap 
van voormalig rijksbouwmees
ter Wytze Patijn, onderscheidde 
tien plannen: vijf eerste prijzen, 
vier tweede prijzen en een bij
zondere vermelding. Zoals 
beschreven in het juryrapport, 
heeft de jury de plannen beoor
deeld aan de hand van drie 
soorten criteria. Voorop stond 
de vraag in hoeverre een ont
werp een antwoord is op de 
thematiek, in relatie tot de 
locatie en het programma. Ver
volgens is gekeken naar de 
intrinsieke kwaliteit van het 
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concept. De jury is op zoek 
geweest naar plannen die 
scherp en innovatief zijn, en 
consistent op alle niveaus. Ten
slotte was de jury geïnteres
seerd in wat ze omschrijft als de 
'levensvatbaarheid' van een 
plan. Dit betekent iets anders 
dan haalbaarheid, een begrip, 
dat te beperkend is en onvol
doende recht doet aan het stre
ven om met Europan bijzonde
re en ongewone concepten op 
het spoor te komen. Het hoeft 
geen onoverkomelijk bezwaar 
te zijn als een plan in de gepre
senteerde vorm niet meteen 
realiseerbaar is, Europan is ten-

slotte een ideeën prijsvraag, 
maar het ontwerp moet wel de 
potentie hebben op een vrucht
bare manier verder te kunnen 
worden ontwikkeld. Dat is wat 
de jury bedoelt met levensvat
baarheid. 
De Nederlandse locaties voor 
Europan 6 bevinden zich in 
Amsterdam-Noord, Apeldoorn, 
Groningen, Hoogvliet en Lely
stad. 

Verticale stad 
Voor de locatie Elzenhagen in 
Amsterdam-Noord waren de 
stedenbouwkundige randvoor
waarden reeds vastgelegd in 
een stedenbouwkundig pro
gramma van eisen. Europan 
Nederland ontving 58 inzendin
gen voor deze locatie. Het plan 
Hybrid Territories van de Neder
landers Judith Korpershoek en 
Jan Richard Kikkert werd 
onderscheiden met de eerste 
prijs. De winnaars, die hun 
eigen architectenbureau K2 
hebben, omschrijven hun ont
werp zelf als een 'verticale 
stad'. Langgerekte strips wor
den aan de oostzijde omhoog 
gevouwen in de vorm van 
negen 'huizen' langs de door
gaande Nieuwe Leeuwarder
weg. In deze huizen is het com
plete gebouwde programma 
geconcentreerd: onder meer 
kleine en grote appartementen, 
lofts, 'rijtjeswoningen', verschil
lende soorten kantoren, kinder
opvang, een supermarkt, een 
drive-in bioscoop, een panora
marestaurant en een motel. 
Niet alleen op de begane 
grond, maar ook verspreid over 
de verdiepingen. In elk huis kan 
zich een kleinschalige gemeen
schap ontwikkelen van mensen 
met een vergelijkbare levens
stijl. 

De jury noemde dit plan 'een 
conceptueel boeiend ontwerp 
dat zowel tegemoet komt aan 
het Europan-thema, als aan de 
kenmerken van de locatie'. De 
tweede prijs voor was voor het 
plan Synergie Urban Pole van 
de Mexicanen Miguel Sánchez 
en Gustavo Slovick en de Chile
nen Rocio Hidalgo en Franz 
Kroeger. Het team van de Duit
se Beate Lendt en de Nederlan
der Gerarld Lindner kregen een 
bijzondere vermelding voor 
hun ontwerp Stempel. 

Levendig in de avond 
De locatie Veldhuis is een ver
ouderd industriegebied in het 
zuidoostelijke deel van de bin
nenstad van Apeldoorn. Voor 
deze locatie werden 33 inzen
dingen ontvangen. Het ont
werp RX 100 van Lars Courage 
en Jan-Willem Visscher uit 
Nederland kwam als eersteprijs
winnaar uit de bus. De architec
ten, beiden tot voor kort werk
zaam bij Cepezed, kozen voor 
de locatie Apeldoorn vanwege 
de uitdaging van oud en nieuw. 
Een gedeelte van de karakteris
tieke woningen uit de Veldhuis
straat zullen in hun plan 
behouden blijven, maar wel 
een andere functie krijgen: als 
paviljoens op een groot plein 
waarin onder meer kunstenaars 
en architecten huizen. Een drie
honderd meter lang, glazen 
gebouw langs het spoor zal als 
geluidsbarrière en als multi
functionele 'trekker' fungeren 
met een expositieruimte, een 
bibliotheek, een winkel, kan
toorfuncties, een school en 
allerlei vermaak waardoor ook 
na kantoortijd sfeer en gezel
ligheid ontstaat. Want waar het 
dit gebied volgens de architec
ten vooral aan ontbreekt, zijn 
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Groningen: Urban Symbiosis, Elena Casanova Garcia, Jesus, Hernandez Mayor 

Hoogvliet: RH 100, Patriek Meijers, IIse Castermans, Peter Knaven 

functies die mensen trekken. Zij 
willen niet alleen overdag 
levendigheid, maar ook in de 
avonduren. 
De jury oordeelde dat dit plan 
'een frisse en eigenzinnige kijk 
geeft op de Europan-Iocatie en 
dat het recht doet aan de waar
devolle elementen van de 
bestaande toestand'. 
Aan het plan Cadavre Exquis 
van de Nederlanders Luc Hege
man, Geert Reitsma, Ronaid 
Feddes en Olga Russel werd een 
tweede prijs toegekend. 

Vides en luchtbruggen 
Uit de 54 inzendingen voor de 
locatie Oosterhamriktracé in 
Groningen werd het plan Urban 
Symbiosis van Elena Casanova 
en Jesus Hernandez bekroond 
met de eerste prijs. Deze Spaan
se architecten verhuisden twee 
jaar geleden naar Nederland 
vanwege hun interesse in de 
Nederlandse stedenbouw en 
landschapsarchitectuur. Zij von
den inspiratie voor het bekroon
de ontwerp onder andere in de 
reusachtige containerschepen 
die dagelijks langs hun Rotter
damse kantoren aan de Maas 
voorbijvaren. In hun ontwerp 
stellen zij een nieuw stelsel van 
straten, pleinen en bruggen 
voor. De bebouwing bestaat uit 
evenwijdige stroken van kleine 
bedrijfsruimten met daarboven 
appartementen en, aan de bui
tenranden, grotere woningen 
van vier bouwlagen. In het mid
den ligt een binnenstraat. De 
parkeervoorzieningen zijn 
inpandig. De grotere woningen 
hebben allemaal een vide over 
de bovenste drie verdiepingen. 
De werkgebieden zijn via de tui
nen, maar ook bijvoorbeeld via 
luchtbruggen vanuit de wonin-

. gen te betreden. 

De kracht van dit 'aangenaam 
heldere plan' zit volgens de jury 
in 'de combinatie van een neu
trale structuur en een zorgvul
dig ontwikkelde architectuur'. 
Esther Stevelink en Arie Bergs
ma uit Nederland wonnen de 
tweede prijs met het plan 
AE360. 

Terughoudendheid 
Voor de locatie Voorweg in 
Hoogvliet ontving Europan 
Nederland 37 inzendingen, 
waarvan RH 001 van de Neder
landers Patrick Meijers, IIse Cas
termans en Peter Knaven van 
het bureau A2 architecten met 
een eerste prijs werd onder
scheiden. In eerste instantie wil
de het drietal een ingreep doen 
aan de dijk langs de A 15, maar 
door de strenge milieubeper
kingen die het gebied kent, 
waren zij genoodzaakt om voor 
een andere aanpak te kiezen. 
Ze bedachten een neutraal 
gebouwen lint, met een stramien 
van zes bij zes meter en plooiden 
dat vervolgens over het terrein. 
De meanderende vorm zorgt 
voor een afwisseling van open 
en gesloten ruimten met uiteen
lopende oppervlakken als water, 
klinkers, houten terrasdelen, 
beton en groen. Het bestaande 
groen is zo veel mogelijk in 
stand gehouden. De hoogte van 
drie verdiepingen sluit aan op 
de omgeving; ter plaatse van de 
zijstraten is de bebouwing 
onderbroken. De gevels bestaan 
uit elementen met houten 
lamellen die openend, draaiend 
of vast (of geheel afwezig) kun
nen zijn. 
De jury oordeelde dat 'dit terug
houdende en liefdevolle plan 
Hoogvliet de genegenheid geeft 
die het hier nodig heeft. Kracht
patserij is hier niet aan de orde'. 

De Belgische Aglaée Degros en 
de Duitser Stefan Bendiks ont
vingen de tweede prijs voor 
hun ontwerp Best of Bath. 

Bijzondere ervaring 
De locatie in Lelystad bevindt 
zich aan een van de grote 
doorgaande dreven die het 
stadscentrum met de kust ver
binden. Het ontwerp Utopia 
Revisited van de Belg Regis Ver
plaetse, de Engelsman Chris
topher Burton en de Portugees 
Eddy Joaquim werd uit de 60 
inzendingen geselecteerd voor 
de eerste prijs. Inmiddels heb
ben deze architecten samen 
met de Belg Nikolaas Vander
Keere het bureau UR architects 
opgericht. Aanvankelijk maak
ten zij een prijsvraagplan als de 
vele andere die werden ingele
verd, maar zij waren daar niet 
tevreden mee en begonnen 
opnieuw. In hun gewaagde 
ontwerp wordt de Visarend
dreef plaatselijk opgetild. 
Onder de golvende 'wegberg' 
die daardoor ontstaat, wordt 
gewoond. Gezien vanuit de 
auto die over het gebouw - dat 
tevens infrastructuur en land
schap is - rijdt, ontvouwt zich 
een nieuwe utopie, een life
style die buiten de grenzen van 
de directe woonomgeving 
treedt. Zeventig procent van de 
woningen is grondgebonden 
en heeft een privé-tuin op het 
zuiden. Aan de noordkant ligt 
een openbaar park. 
'Het heeft de jury de nodige 
overwegingen gekost, maar 
uiteindelijk is ze ervan over
tuigd geraakt dat het plan een 
doeltreffend antwoord is op de 
weerbarstige stedenbouwkun
dige problematiek. Het zal een 
bijzonder ervaring zijn over dit 
gebouw te rijden: 

Informatie 

Documentatie 
Uitgebreide documentatie van de winnende 
plannen, interviews met de eersteprijswin
naars, essays over het thema, de locaties en 
de jureringscriteria: Hybridisatie van de 
stad. Europan 6 in Nederland (ISBN 90-5662-
221-8), NAi Uitgevers, onder andere ver
krijgbaar bij NAi boekverkopers: prijs, 
€22,46 
E booksellers@nai.nl 

Conferentie 
Hoe worden jonge uitleggebieden getrans
formeerd tot duurzame stadsdelen? Hoe 
worden sociaal-culturele wensen omgezet 
in interessante programma's voor steden
bouwen architectuur? 
Op 31 januari 2002 organiseert Europan 
Nederland een conferentie voor gemeen
ten, ontwikkelaars, architecten en andere 
geïnteresseerden over het thema van Euro
pan 7. Aan de orde komen de betekenis van 
het thema voor de Nederlandse situatie en 
de soort locaties die in aanmerking zouden 
kunnen komen voor de zevende prijs
vraagronde. 
De conferentie vindt plaats op 31 januari 
2002 van 15.00 uur tot 17.30 uur in het 
auditorium van het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25 te 
Rotterdam. 

Stichting Europan Nederland 
Museumpark 25 
Postbus 2182 
3000 CD ROTTERDAM 
T0104401238 
F 010 4360090 
E europan@nai.nl 
W www.archined.nlleuropan-nl 
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articulier opdrachtgeversc 
niet alleen voor l11iljonairs 
Paneldiscussie DROOMHUIZEN 

a 

Pa trick Spijkerman 

Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) vindt dat een cultuuromslag hard nodig is in de wereld van 
bouwen en wonen. 'Particulier opdrachtgeverschap is niet alleen voor miljonairs weggelegd. ',verklaarde hij 
op 13 november j.l. tijdens .de wegens de terroristische aanslagen in Amerika uitgestelde paneldiscussie rond 
het thema particulier opdrachtgeverschap. 
Hij toonde zich daarom erg gelukkig met de door Architectuur Lokaal op verzoek van de Kunstcommissie 
Nieuwspoort georganiseerde prijsvraag DROOMHUIZEN. 
In de vorig jaar uitgekomen Nota Mensen, wensen, wonen heeft de bewindsman gekozen voor meer 
zèggenschap enkeuzevrijheid voor de burger bij het wonen als een van de speerpunten van zijn beleid. 
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Eerste prijs 
De eerste prijswinnaar van DROOMHUIZEN, Arjan Duin, 
presenteerde voordat de discussie onder leiding van 
journalist Jaap Huisman van start .ging, zijn ontwerp 
Huisje - boompje - beestje. Een Nederlands. droomhuis. 
Hij zei gekozen te hebben voor een rninihuisje van 80 
m2 in een lineaire bebouwing, waardoor de helft van 
de kavel (20x25m) vrij blijft. De kosten vergen een 
bedrag van ruim twee. ton (exclusief grondkosten). Bij 
meer ruimtebehoefte kan de bewoner delen aanbou
wen naar eigen inzicht. Deze uitbreiding zit in de slag
schaduw van het voorhuis en zou volgens Arjan Duin 
zonder bouwvergunning gerealiseerd moeten kunnen 
worden. De enige beperkingen zouden in dit verband 
de financiën en de fantasie van de bewoner kunnen 
zijn. Ook de tuin ontwikke.lde hij in de vorm van een 
lineaire opbouw met een kersenboomgaard als natuur
lijke afscheiding van de kavel. Daar tussenin een wei~ 
land met koe en het huis op een soort terp. 

Idealewc::ming 
Op dè. vraag van Huisman naar zijn ideale woning, 
merkte staatssecretaris Remhs op délt hij op tw.ee 
niveaus woont:hoogstedelijk in Den Haag en oP het 
platteland in Groningen. 
HijZàg als woonideaal: 'D.at huis waar mensen hun 
.eigen woonvoorkeuren onbekommerd kunnen .uitle
ven binnen bepaalde ruimtelijke grenzen: 
Marlies Pernot, algemeen directeur van de vereniging 
eigen huis, constateerde dat de afgelopen jaren de 
toekomstige bewoners het sluitstuk vormden bij de 
particuliere woningbouw. Er is nu een lichte kente
ring waar te nemen, doordat de markt steeds mondi
ger vvordt. Jammer genoeg zijn er nog te veel beper
kingen.' 
Volgens.PvdA Tweede Kamerlid Ad ri Duivesteijn moet 
uitgangspunt zijn: 'Als mensen watwiUen, dan moet 
dat ook mogelijk zijn: AI praat je <;Ianwel over een 
heel ander type woning, De prijs vond de spreker 
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Multiculturele Habitat in de Bijlmermeer, 
TU Eindhoven, faculteit bouwkunde, 
Magdalena Mostowska 

Informatie 

H.H. Yegenoglu 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
T 040-2474666 
F 040-2475883 
E h.h.yegenoglu@bwk.tue.nl 
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'Multicultureel bouwen' is een 
populair begrip, maar niemand 
schijnt te weten wat er precies 
mee wordt bedoeld. Om meer 
greep te krijgen op deze opgave is 
er dit jaar voor derde en vierde
jaars studenten aan de TUE een 
ontwerpstudio, waar zij zich kun
nen buigen over 'de multiculturele 
woonmachine'. De titel is een 
knipoog naar het idee van Le Cor
busier dat de moderne samenle
ving vooral vraagt om functionele 
oplossingen voor het wonen. Juist 
de gewenste functionaliteit roept 
vragen op. Omdat onduidelijk is 
wat men zich moet voorstellen bij 
multicultureel bouwen of wonen, 
is besloten dat de studenten, voor
dat zij gaan ontwerpen, eerst een 
onderzoeksfase inlassen, gericht 
op het begrip multiculturaliteit. 
Verder is, omdat dit onderwerp 
vooral speelt in een stedelijke 
omgeving, gekeken naar het ste
delijke wonen in andere landen. 
De vraag was onder meer of 
elders significante voorbeelden te 
vinden zijn van stedelijke woonge
bouwen met bijzondere platte-

gronden. Het onderzoek bleek uit 
te monden in twee kernthema's: 
(1) de verbanden tussen ruimte, 
wonen en identiteit en (2) de ver
banden tussen multiculturaliteit 
en wonen binnen een stedelijke 
cultuur, context en leefpatroon. 
Op basis van het vooronderzoek 
kregen de studenten voor hun 
ontwerp als centrale doelstelling: 
ontwikkel nieuwe stedelijk 
woningtypologieën vanuit een 
multiculturele invalshoek binnen 
een stedelijk cultuur en context. 
Het ontwerpprogramma wil met 
name dat er aandacht is voor de 
publieke ruimte en de activiteiten 
die daar plaats moeten kunnen 
vinden (deels publiek, deels com
mercieel). De diversiteit van onze 
samenleving manifesteert zich 
immers het meest in de openbare 
ruimte. 

Nieuwe sociale utopie 
Culturele identiteit heeft gevol
gen voor het inrichten en gebrui
ken van een woning. Die gevolgen 
kunnen typologisch zijn (verwij
zing naar een specifieke woning-

typologie) of symbolisch (het ver
wijzen naar een bepaalde culture
le achtergrond met behulp van 
architectonische elementen). In 
deze ontwerpopgave zal echter 
voor deze aspecten geen plaats 
zijn, omdat het moet gaan om een 
multicultureel gebouw in een ste
delijke context, dat niet wordt 
ontworpen voor één specifieke 
doelgroep. Bovendien is er in dit 
geval geen rechtstreekse relatie 
tussen ontwerper en bewoner. 
Daarom moet gezocht worden 
naar een andere manier om het 
verband tussen identiteit en 
wonen gestalte te geven. 
Om culturele specificatie moge
lijk te maken in het gebruik, zon
der deze vast te leggen, zal op 
het niveau van de plattegrond 
gezocht moeten worden naar 
herdefiniëring van de begrippen 
functionaliteit en flexibiliteit. De 
vraag hierbij is met welke ruim
telijke middelen het begrip keu
ze benaderd kan worden, zonder 
te vervallen tot de open platte
grond (Mies van der Rohe) die 
veel keuze lijkt te bieden, maar 
uiteindelijk slechts een beperkt 
aantal manieren van gebruik toe
staat. Daarbij kan gedacht wor
den aan een variatie tussen speci
fieke en algemene ruimtes, grote 
en kleinere ruimtes, licht en don
ker, introvert en extravert, 
publieke en privé-ruimtes en ont
sluiting door verschillende vor
men van circulatie. 
Als locatie voor het project is het 
centrum van de Bijlmer gekozen. 
Dit is niet alleen een gebied met 
een grote culturele en etnische 
diversiteit, maar ook een gebied 
waar op dit moment een trans
formatie aan de gang is ten 
gevolge van de sloop van de 
bestaande bebouwing. De oude 
sociale utopie (collectief, schei
ding woon-werk, hoogbouw) lijkt 
vervangen te worden door een 
nieuwe (individueel, integratie 
van functies, laagbouw). Het pro
ject wil op deze ontwikkeling 
reageren door te streven naar 
een stedelijke verdichting in het 
gebied door middel van multicul
turele woonmachines, en te zoe
ken naar aansluiting bij het Are
na-gebied. Geen gemakkelijke 
opgave voor de TU studenten, 
wel een boeiende. In de tweede 
helft van dit jaar zullen zij hun 
resultaten presenteren. 
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Bekendmakingen 

lopende wedstrijden 

Stadskantoor 
Bekendmaking resultaat van de open 
ideeënprijsvraag Stadskantoor, uitge
schreven door de gemeente Rotterdam, 
is op 7 januari 2002. 
Tentoonstelling van de 25 genomineerde 
inzendingen vindt plaats van 7 januari 
2002 tlm 21 februari 2002. Als afsluiting 
van de wedstrijd is er een publieke dis
cussie op 21 februari 2002 onder leiding 
van Wiel Arets, juryvoorzitter, met de 5 
prijswinnaars. 
W www.prijsvraag-stadskantoor.nl 

Grenzeloze beweging. Leven 
en bewegen tussen twee 
metropolen 
De nieuwe datum voor de bekendma
king van de prijswinnaar van deze open
bare ideeënprijsvraag, uitgeschreven 
door de EO Wijersstichting is 25 januari 
2002. De prijsuitreiking is in het Musis 
Sacrum, Velperbuitensingel 25 te 
Arnhem. 
W www.eowijers.nl 

Sluishuis 
Bekendmaking van het winnende plan 
van de meervoudige ontwikkel/ontwerp
opdracht Sluishuis is in februari 2002. 
De wedstrijd is uitgeschreven door 
projectbureau IJburg uit naam van de 
gemeente Amsterdam. 
W www.ijburg.nl 

Informatie 

Gedetailleerde informatie over lopende en 
afgeronde wedstrijden is te vinden op de 
website van het Steunpunt Ontwerpwed
strijden: www.ontwerpwedstrijden.nl 
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