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~ Tien jaar architectuurbeleid 
Ton Idsinga, Architectuur Lokaal, stelde voor het NAi te Rotterdam de tentoonstelling 
De grote projecten samen. Bij de opening hield hij een uiteenzetting over het Neder
lands architectuurbeleid van de laatste tien jaar en de eventuele invloed hiervan op de 
huidige succesvolle situatie van de Nederlandse architectuur 

R Verover je eigen monument 
Theo van Oeffelt, adviseur van het project Verover je eigen monument, over jonge
ren die wel degelijk geïnteresseerd kunnen raken in monumenten, maar dan wel op 
een heel eigen wijze 

11 Omgevingsarchitectuurprijs 
Marianne Keeris, Zorge Partners Public Relations bv, over deze tweejaarlijkse prijs, die 
toegekend wordt aan het kwalitatief beste project dat betrekking heeft op de open
bare buitenruimte 

12 Berichten van het Steunpunt Ontwerp
- wedstrijden 
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14 Proeftuin Twente 
Sjoerd Cusveller, S@M stedebouw en architectuurmanagement, over de culturele iden
titeit van Twente en de vraag naar de relatie tusen die identiteit en de toekomstige 
ruimtelijke inrichting van deze streek 

16 Smarthouse 
Robert Winkel, Smarthouse bv, ontwerpt huizen op maat al naar gelang de wensen 
van de kopers, die gedurende het bouwproces niet alleen goed begeleid worden maar 
ook een huis krijgen met garantie 

18 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
Peter Paul Witsen, publicist, over het nationale ruimtelijke beleid, dat dreigt te worden 
gereduceerd tot verstedelijkingsbeleid. Hoe scherp zijn de rode contouren van Pronk? 

20 Tuinwijk 
Oaphne Pappers, Artland, ziet in de samenwerking tussen Woningbouwvereniging 
Amsterdam en beeldend kunstenaar Franck Bragigand een unieke kans voor de verbe
tering van de leefbaarheid van Tuinwijk, een buurt in de Amsterdamse Watergraafs
meer 

22 Welstand in Zaltbommel 
Tweede deel in de serie over de vernieuwing van de welstand. Theo van Oeffelt in 
gesprek met Jos Penninx, wethouder Ruimtelijke Zaken van de gemeente Zaltbommel 

24 Europan 7 
Na 6 succesvolle prijsvraagronden is het de beurt aan Europan 7, dat als thema heeft 
nieuw leven in de suburb. Emmie Vos, Europan Nederland, nodigt hiertoe gemeenten 
uit locaties beschikbaar te stellen en heldere opgaven te formuleren die goed aanslui
ten bij dit thema 

26 Universiteit als Tuinstad 

geschikte 10 

Europan 7." 

Naar anleiding van het veertig jarig bestaan van de Universiteit Twente gaan Henk 
Oirkx en Peter Timmerman na wat de idealen waren die ten grondslag liggen aan de 
bouw van de campus van de Universiteit van Twente 

28 Adressen architectuurcentra 
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jaar 
ARCHITECTUURBELEID 
De Grote Projecten 

Bij de opening van de tentoonstelling De Grote Projecten in het 
NAi te Rotterdam gaf Ton Idsinga, samensteller van deze 
tentoonstelling, een uiteenzetting over tien jaar 
architectuurbeleid in Nederland. Zijn vragen waren: heeft het 
architectuurbeleid van de afgelopen tien jaar een belangrijke rol 
gespeeld in de totstandkoming van de huidige, succesvolle 
situatie van de Nederlandse architectuur, en is de architectuur 
hierdoor op een hoger plan gebracht? 

J. Duiker, Cineac, Amsterdam, 1934 
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Buitenland 
De afgelopen tijd heb ik verschillende bijeenkomsten 
meegemaakt met vertegenwoordigers van ministeries 
en architectuurorganisaties uit onder meer Glasgow, 
Londen, Parijs, Berlijn, Kopenhagen en Brussel. Ze 
wilden allemaal meer weten over het kennelijk 
bijzondere architectuurbeleid in Nederland. Men was 
vooral geïnteresseerd in de Nederlandse infrastructuur 
van architectuurinstellingen en lokale architectuur
centra en in de regeling voor ontwerpwedstrijden en 
ontwikkelingscompetities via Kompas. Ook wilde men 
meer weten over het voor hen onbekende fenomeen 
van een Rijksbouwmeester, die zich de onafhankelijke 
adviseur van het hele kabinet mag noemen, en over 
de positie van de Nederlandse architect in het bouw
proces. Maar bovenal vroeg men zich af hoe het komt 
dat 'de cultuur' zo nauw betrokken is geraakt bij het 
bouw- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Vooral dat laat
ste wordt opmerkelijk gevonden. In Duitsland bijvoor
beeld is het architectuurbeleid in feite bouwbeleid en 
volledig ondergebracht bij het Bundesministerium für 
Verkehr; Bau- und Wohnungswesen. 
De echte reden van die gegroeide interesse voor de 
Nederlandse situatie ligt natuurlijk in eerste instantie 
in de naam die de Nederlandse architectuur de afge
lopen jaren in het buitenland heeft opgebouwd met 
het Nederlandse paviljoen in Hannover - van MVRDV 
- als spraakmakend visitekaartje en Koolhaas als de 
onbetwiste vaandeldrager. Sommigen spreken zelfs 
over een internationale hype van Nederlandse archi
tectuur, of om het helemaal erg te maken: een 
Unique Selling Point. De titel van het boek van Bart 
Lootsma, Superdutch!, zegt in dit verband veel. 

Preciezen en rekkelijken 
Dié situatie is wel eens anders geweest. Ik kan me een 
curieuze vergadering in Parijs herinneren - eind 1987-
over het oprichten van een Europese organisatie 
gebaseerd op het Franse PAN (dat staat voor: 
Programme d'Architecture Nouvelle), een prijsvraag 
voor jonge architecten. Ik werkte toen nog voor het 
toenmalige ministerie van WVc. Delegaties uit de 
meeste Europese landen werden direct getrakteerd 
op ronkende verhalen over de architectuur in 
Frankrijk. En dat wij in het kader van de viering van 
200 jaar Franse revolutie ons aan hun zijde moesten 
scharen door deel te nemen aan een Europese orga
nisatie naar Frans voorbeeld: Europan. De argumen
tatie werd kracht bijgezet met zalm en veel witte 
wijn. Vooral de Noord-Europese landen voelden zich 
al snel niet zozeer uitgenodigd, maar min of meer 
ontboden en ingepakt. De Fransen werden op hun 
beurt zeer geïrriteerd toen vooral de noordelijke 
landen ook nog het lef bleken te hebben om nota 
bene kritische vragen te stellen. Er werd een soort 

Ton Idsinga 

cultureel-psychologische streep dwars door Europa 
zichtbaar. De noordelijke landen - op Duitsland en 
Nederland na - haakten af en de zuidelijke landen 
bleven. Een soort scheiding tussen de preciezen en de 
rekkelijken. Het is allemaal- zoals u zult weten -
later toch nog goed gekomen met Europan. 
De verhoudingen liggen nu geheel anders. Nu komen 
vertegenwoordigers van de Mission Interministrielle 
pour la Qualité des Constructions Pub/ics hun licht in 
Nederland opsteken. 

Tentoonstellingen 
De vraag is: hoe is dat gekomen? Is dat het resultaat 
van het architectuurbeleid? Of is dat te veel eer. Is de 
ontwikkeling van de Nederlandse architectuur zélf 
hier verantwoordelijk voor? En dan is er natuurlijk de 
onvermijdelijke - misschien wel wat typisch 
Nederlandse - vraag: is de Nederlandse architectuur 
en de Nederlandse architectuursituatie wel zo bijzon
der? 
Voor een poging deze vragen te beantwoorden moet 
ik even teruggaan in de tijd, aan de hand van wat 
referentiebeelden. 
Nadat in de jaren van wederopbouw de bouwproduc
tie dominant zijn stempel op de architectuur had 
gedrukt, brak er in de jaren zeventig een tijd aan van 
heroriëntatie. Variatie en herbergzaamheid werden 
veel gebruikte begrippen. Dit leidde tot een soort 
sociaal-functionele architectuur die later smalend als 
houtje-touwtje architectuur werd betiteld. Men had 
het later geringschattend ook wel over zelfgebreide 
woonwijken. In die sfeer, begin jaren zeventig, was er 
een opmerkelijke tentoonstelling in het Van 
Abbemuseum, geïnitieerd door Carel Weeber en Jean 
Leering. De tentoonstelling ging over de geschiedenis 
van de Nederlandse architectuur die toentertijd rede
lijk in de vergetelheid was geraakt. 
Bouwen 20 - 40 was de ferme titel. De ondertitel: De 
Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen. De 
aandacht werd gevestigd op de heroïsche fase in de 
vooroorlogse Nederlandse architectuur. Een opvallend, 
zeer afwijkend geluid in die jaren. Ik studeerde toen 
nog, en ik kan me herinneren dat de tentoonstelling 
grote indruk op mij maakte en niet alleen op mij. 
Het monumentenjaar 1975 versterkte de opleving van 
de aandacht voor de Nederlandse architectuurge
schiedenis nog verder. In vier grote musea verschenen 
tegelijkertijd aanzienlijke tentoonstellingen over de 
architectuur rond de eeuwwisseling. Het resultaat is 
nog te zien in de zogenoemde 'blauwe catalogi'. De 
genoemde perioden werden later samengevat in een 
export-tentoonstelling naar Italië, in 1979, getiteld 
Funzione e Senso, waarbij senso zowel als richting en 
als gevoel kan worden opgevat. 
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Culturele dimensie 
Zijn deze tentoonstellingen te zien als voorboden van 
een verbetering van het architectuurklimaat in het 
algemeen, dit geldt zeker voor de grote Nieuwe 
Bouwen tentoonstellingen in 1982 in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam, Museum Boymans-Van 
Beuningen in Rotterdam, museum Kröller-Müller in 
Otterloo, het Haags Gemeentemuseum en het 
Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, 
de Droogbak voor ingewijden. Ik was zelf betrokken 
bij de tentoonstelling in het Boymans en ik kan me 
herinneren dat de tentoonstelling, die de hele nieuwe 
vleugel besloeg, maar liefst 40.000 bezoekers trok. En 
dat voor een architectuurtentoonstelling. Dat was in 
die jaren ongekend. 
De gegroeide belangstelling voor de culturele dimen
sie van het bouwen in de jaren tachtig was mijns 
inziens het resultaat van elkaar versterkende factoren: 
een jonge, actieve generatie architecten, de aanwezig-

J 

P. Kramer, de bijenkorf, Den Haag, 1924 -1925. Foto: coll. NDB 

heid van enkele spraakmakende cultureel bevlogen 
wethouders en hun ambtenaren, veel publicerende 
architectuurhistorici en journalisten, baanbrekende 
manifestaties zoals in Groningen, en het stimulerende 
werk van Stichting Wonen, het Nederlands Documen
tatiecentrum voor de Bouwkunst, de sectie architec
tuur van de Rotterdamse Kunststichting en later 
ARCAM in Amsterdam en ABC in Haarlem. 

Brede coalitie 
In dat reeds sterk verbeterde klimaat in de jaren '80 
namen de ministers Brinkman van WVC en Nijpels van 
VROM het initiatief een architectuurnota op te stellen. 
Je kunt dat slim noemen. Of gewoon verstandig. 
Beleid ontwikkelen tegen de stroom in, is in negen 
van de tien gevallen tot mislukken gedoemd. Wat 
veel meer effect heeft, is het versterken van reeds in 
gang gezette, positieve bewegingen. Dat gold ook 
voor het beginnende architectuurbeleid. Bij de facto-
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ren, waar ik eerder over sprak, voegden zich in 1987 
dus VROM en WVc. Zo .ontstöndeen breclecöalitie 
tussen mensen die dirt:!ctbet.rof<i<$nV\fàren biJ de '. 
archlte.ctuur enbe.feidsmakers.Patvörmde.desolide 
.b.asis 

Eind 2000 verscheen de nota Ontwerpen aan 
Nr:derland'vvaêlrin driedoefstellingen werden ge
fq~rnulE!erd~ J.\.llereersthet conti;fUJeren van het 
bestaande voorwaardenscheppende'~~Jeid. In dE!. 

meer aandachtgE!via<\lQ.~yoor 
architectuur, immers.:." :'/« ••. 

voor iedereen', zo werd , 
1,ó"''''''\A,orA",n daar de Grote 



Ik weet dat ik me door het ste~lerîvan deze vragen, 
het er niet gemakkelijker qprf1aak. Maar op een 
moment als dit mag het niet àchterwege blijven, vind 

denk vooral dat de culturele infrastructuur 
aad de afgelopen tien i,'par ervoor gezorgd 

architectuur, de aaó~acht voor het 
ont~erp, meer in de belangs~êlling is komen te staan. 
!:iet NAi; heeft inmiddels ruim'1 00.000 bezoekers jaar
Iijks,~~~~\i~~~yWLokaal d~\~~ op de achtergrond veel 
nuttig:L~~rkêri;,*~, Stimuler)1;îgsfonds maakt talloze 
projecten van 'der'äen' mog~!ljk. 
Een paarjaar geleden is doo~Pieter Rings onderzoek 
gedaanl1a~r de belangstelling in Nederland voor 
hedendaagse architectuur, en die heeft heel nuchter 
een enO~()1e toename van artikelen in de kranten 
over a(~hitèctuur geregistreerd. De relatie met het 
çlrChite:etuurbeleiden het verschijnen van werkelijk 
een eno'rme reeks boeken over architectuur is zonder 
meer aëinte.tonenlHet is werkelijk niet meer bij te 

Daarbij komt, dat de cultuur van eerlijke, 
iseerde architectuurwedstrijden sterk 

kom ik tot de voorzichtige conclusie 
h~t~:f;ittvvbord 'Ja' moet zijn,. alhoewel men dit 

f;ii;:;~.;'fR9\Qit.'~3f tel;'limmer glashard kan aantonen. 
nT\A1l"1l"1rrl op de ~weede vraag. 

:;i{~~Een kistje dat een kastje werd 
. Ik kom zelf uit de ge:neratie die vindt dat het buiten
gewone, het bijzondere in het gewone zit opgeslo
ten. Rietvelds 'een kistje dat een kastje werd'. Ik zie 

.veel ontwerpen waar het min of meer bijzondere is 
toegevoegd, als een toefje slagroom, en niet is geïn-
corporeerd in de totaliteit van de architectuur, niet is 
verinnerlijkt. Architectuur is geen vorm van toegepas
te beeldende kunst, maar evenmin een technisch
utilitaire discipline. Ik vind dat men architectuur naar 
haar aard moet beoordelen. Dat is niets bijzonders 
overigens, het is het oude ideaal van het samenbren
gen van vorm en functie. 
Wanneer dit lukt, is er mijns inziens een wonder 
geschiedt. Soms zie je een voorbeeld waarbij dit 
ideaal akelig dicht benaderd wordt. Dan denk ik: zie 
je wel, het kan dus tóch! 
Heeft het architectuurbeleid de architectuur op een 
hoger niveau gebracht? Soms kan je heel lang naden
ken over een vraag, maar kan het ahtwoord heel kort 
zijn: ik denk het wel, maar ik weet het niet. 

J. F. Berghoef, Comeniusstraat, Amsterdam, 1959 

In het februarinummer vanSMMK, 
het tijd.schrift van het Ontwefpatelier Rijks
bouwmeester jaargang 2, nummer S~ordt 
aandacht besteed aan eenaaotat Grot~ 
Projècter. . 
W www.rijksbóuwmeester.nl 

NAi 
Museumpark 25 
3015 eB Rotterdam 
T010-4401200 
F 010-4366975 
E info@nai,nl 
wwww.nai.nl 
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Diverse nationaliteiten 
Naar een kerkhof in Purmerend, naar de koepelgevan
genis in Haarlem, naar het Hofje van Splinter in 
Alkmaar, naar het Theehuis in het Amsterdamse 
Vondelpark. Ruim 160 jongeren, in de leeftijd van 14 
tot 19 jaar, lieten zich de afgelopen maanden rond
leiden door bewakers en zich de geschiedenis van het 
gebouw vertellen door gidsen en bewoners. 
Op initiatief van het VSB Fonds legden teams van 
jongerenonderzoekers leeftijdgenoten vragen voor 
die gingen over het beeld dat zij hebben van monu
menten, over hun betrokkenheid bij de monumen
tenzorg, waar zij informatie over monumenten 
vandaan halen en wanneer zij het interessant vinden 
om een monument te bezoeken. Het VSB Fonds nam 
dit initiatief als vervolg op de samenwerking die in 
2000 werd overeengekomen met de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg. Het fonds reserveerde toen 
voor vijf jaar gelden ter ondersteuning van de restau
raties van zogenoemde 'kanjers', en voor de verbre
ding van het draagvlak voor de monumentenzorg. 
De onderzoeksteams werden gevormd door de stich
ting Alexander, een organisatie die beleidsgericht 
onderzoek verricht, waarbij jongeren actief betrok
ken worden bij de opzet en de uitvoering van onder
zoeksprojecten. 
In drie plaatsen in Nederland werden daartoe jonge
ren geworven via scholen, jongerencentra, het Leger 
des Heils en Scouting Nederland. 
In Haarlem waren zo'n twaalf jongeren bereid om op 
deze wijze een zakcentje te verdienen. De meesten 
van hen hadden een Marokkaanse achtergrond, twee 
een Surinaamse, twee een Nederlandse en twee een 
Turkse. Vijf Marokkaanse jongens haakten gaandeweg 
het project af. Sommigen vanwege gebrek aan motiva
tie, anderen doordat de school of een of ander bij
baantje teveel tijd vroeg. De groep vulde zich echter 
ook weer spontaan aan, met Marokkaanse vrienden en 
vriendinnen, een Indonesische jongen en een Neder
lands meisje. Zo bleef de diversiteit gehandhaafd. 

Chaotische bijeenkomsten 
De jongeren bleken niet van het type dat zich rustig 
en netjes voegt in de gang van zaken zoals door stich
ting Alexander bedacht. De bijeenkomsten waren 
doorgaans tamelijk chaotisch en er vielen onderling 
zelfs klappen. Maar op dezelfde gepassioneerde wijze 
werden plannen bedacht om monumenten onder de 
aandacht bij leeftijdsgenoten te brengen. 
Olav en Frans hadden een idee voor een speurtocht, 
te beginnen en te eindigen op de Haarlemse Grote 
Markt. 'We zijn op school met behulp van een zelfge
maakte flyer gaan werven en kregen vervolgens de 
steun van de leraar Geschiedenis. Hij gaf twee klassen 
vrijstelling om hieraan mee te doen. We maakten 
voor iedereen een vragenlijst met daarop een kaartje 
met monumenten, een aantal meerkeuzen vragen en 
tot slot een oproep om een slagzin te bedenken. Ook 
stond vermeld dat de winnaar of winnares een feest
pakket zou winnen, wat heel stimulerend werkte. 
Ondanks het slechte weer namen ruim 60 jongeren 
deel aan de tocht: 
AI even tevreden zijn Eusten, Huseyin en Isman die 
andere allochtone jongeren een rondleiding gaven 
door de St. Bavokerk in Haarlem. 'We hadden eerst 
zelf een rondleiding gekregen, maar die was erg saai 
en duurde veel te lang, wel twee uur! Wij zorgden 
zelf daarna dat het niet langer duurde dan drie 
kwartier. En we hielden een prijsvraag. Wie de meeste 
vragen goed beantwoordde over wat wij hadden 
verteld, kreeg een bioscoopbon.' 

Fun en gezelligheid 
David Bruggeman, die namens stichting Alexander de 
jongerenteams begeleidde, concludeert uit het project 
'dat jongeren wel degelijk, maar op een heel eigen 
wijze het monumentale erfgoed waarderen. Wat 
betekent het gebouw voor mij, is de constante toets. 
Het gebrek aan actieve interesse neemt niet weg dat 
een monument voor veel jongeren aan waarde wint 
als zij er meer informatie over krijgen. Maar wat je 
ziet is dat de toon van de informatie en de rondleiding 
vaak breedsprakig is en geworteld is in een traditie 
van degelijkheid. Jongeren zijn er niet op uit om een 
intellectuele prestatie te leveren, daar hebben ze de 
lessen op school al voor. Enkele gebouwen ontdekken 
en van goedgekozen verhalen genieten is beter dan 
talloze details en uitwijdingen.' 
Groots, heftig, spannend, luguber, vol liefde, beroemd, 
machtig - waar verhalen of kenmerken van monumen-

ten dergelijke emoties raken krijgen zij een plek bij 
de jeugd, worden het gebouwen waar je van kunt 
genieten. Dan zijn jongeren ook uitstekende partners 
om mee samen te werken, aldus Bruggeman. 'Ze heb
ben verrassende vondsten, een goed gevoel voor het 
maken van sfeer en oog voor veel details, tot en met 
cadeautjes voor de gastheren. Bovendien versterken 
ze het gevoel bij andere jongeren dat de betreffende 
monumenten er inderdaad voor hen zijn, en geen 
educatief instrument van volwassenen. Werken mét 
jongeren, vóór jongeren en dóór jongeren vraagt 
natuurlijk inzet, aandacht en vooral bereidheid eigen 
zekerheden los te laten. De opbrengst is echter niet 
mis: motivatie en betrokkenheid vanuit de jongeren 
zelf! Jongeren die het wel zien zitten om een monu
ment eens geheel op eigen strakke wijze te veroveren.' 

Spannende videoclips 
Die ervaring deed ook het Amsterdamse productie
bedrijf Bosch Films op. Ook zij trokken op verzoek 
van het VSB Fonds met een zeer gemêleerde groep 
jongeren op, om op film vast te leggen hoe voor hen 
monumenten gingen leven. Dat leidde tot een fasci
nerende documentaire die toont hoe de aanvankelijke 
afstandelijkheid, 'het gaat alleen maar om zielige 
oude verhalen', omslaat in enthousiasme. Want op
nieuw zijn het details die hen treffen. Een graf tempel 
van 150 jaar oud die een Italiaanse schone heeft laten 
bouwen na de dood van haar Hollandse man. Een 
ontsnapping uit de koepelgevangenis in Haarlem. De 
Waag in Amsterdam die verzakt door de urine van 
wildplassers. Deze verhalen inspireerden de jongeren 
tot het maken van vijf videoclips. Alkmaarse meisjes 
beschermen als Charlie's Angels een molen, 
Marokkaanse jongens sjezen met steps door de 
koepelgevangenis. Surinaamse en Antilliaanse rappers 
redden in een animatiefilmpje De Waag van de 
ondergang. Het Theehuis in het Vondelpark leent 
zich voor een parfumachtige reclame en bij de graf
tempel in Purmerend vindt een verleidingsscêne in de 
sfeer van Harry Potter plaats. 
De clips en de documentaire zijn in de maand april 
veel op televisie te zien, uiteraard bij de specifieke 
jongerenzenders, zoals Yorin, YorKiddin, The Box en 
rond Goede Tijden Slechte Tijden op RTL 4. De cam
pagne wordt begeleid met advertenties in bladen als 
Break Out en Hitkrant en uiteraard veel free publicity. 

www.veroverjeeigenmonument.nl 
De clips en de advertenties verwijzen telkens naar de 
gelijknamige website, die vanaf begin april 'in de lucht 
is'. Een site als ontmoetingspunt voor iedereen die is 
geïnteresseerd in het project met informatie over 
plaatselijke activiteiten, links naar alle mogelijke rele
vante websites. Met de mogelijkheid vragen te stellen 
- 'ik zoek voor een werkstuk informatie over oude 
boerderijen'. Met een antwoord op die vraag. Met 
quizzen en spelletjes. Met prijsvragen en verhalen
wedstrijden. Met postcode gestuurde database - 'wat 
kan ik in mijn omgeving vinden?' 
Het onderzoek van stichting Alexander toont aan hoe 
belangrijk internet voor de jeugd als informatiebron is. 
Zij is op zoek naar compacte teksten en makkelijk te 
downloaden plaatjes, in plaats van complexe biblio
theken en omvangrijke naslagwerken. 
Ook deze site wordt ontwikkeld in opdracht van het 
VSB Fonds, maar opnieuw met de uitdrukkelijke doel
stelling deze een plek te laten krijgen bij bestaande 
organisaties. 

Flying Teams 
De site en de aandacht in de media voor het project 
'Verover je eigen monument' dienen om de Flying 
Teams in hun activiteiten te ondersteunen. Voorlopig 
worden drie van deze teams begeleid en ondersteund 
om scholen en lokale organisaties te inspireren en om 
activiteiten te ontwikkelen die specifiek zijn gericht 
op jongeren. 
Stichting Alexander heeft ervaring opgedaan met 
Flying Teams, een geselecteerde en daarvoor getrainde 
groep 14 tot 19-jarige jongeren, gevarieerd van 
samenstelling, die kan inventariseren en adviseren. In 
een eerder project hebben Flying Teams bijgedragen 
aan het informeren en enthousiasmeren van jonge
ren voor vrijwilligerswerk, en het stimuleren van vrij
willigersorganisaties om deze groep een goede plek 
binnen de organisatie te bieden. Knelpunten in de 
jongerenparticipatie werden vanuit het perspectief 
van de jeugd bekeken en er werd naar oplossingen 
gezocht. ' De Flying Teams richtten zich op het 

Architectuur Lokaal 35 9 



Informatie 

Het project Verover je eigen monument 
werd op 4 april in Paradiso te Amsterdam 
gepresenteerd. Vanaf die datum zijn bij de 
jongerenzenders Yorin, YorKiddin, The Box 
en op RTL 4 de clips te zien. De gelijknamige 
documentaire wordt onder andere uitge
zonden bij YorKiddin op zondag 14 april 
rond twee uur 's-middags. 

Ton Lodders, hoofd communicatie VSB Fonds 
T 030-2303300 
W www.veroverjeeigenmonument.nl 

Stichting Alexander 
T 020-6263929 
W www.st-alexander.nl 
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vergroten van de toegankelijkheid 
van het vrijwilligerswerk door en 
voor jongeren en het verschaffen 
van (methodische) richtlijnen aan 
de lokale afdelingen van vrijwilli
gersorganisaties aan de hand 
waarvan zij zelf jongeren kunnen 
mobiliseren en ondersteunen', 
aldus de Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV) in het 
evaluatierapport. 

De methodiek van Flying Teams blijkt goed te 
werken: 'Het is een creatieve en innovatieve manier 
om jongerenparticipatie te stimuleren', concludeert 
de NOV. 
De Flying Teams kunnen ondersteuning geven aan 
docenten op school, aan lokale comités van de Open 
Monumentendag, plaatselijke historische verenigin
gen, afdelingen van de Bond Heemschut of aan lokale 
a rch itectu u rcentra. 

Lokale organisaties 
In de drie steden, waar stichting Alexander het 
onderzoek heeft gehouden, gaf de jeugd niet alleen 
een reflectie op de resultaten, maar ook een aanzet 
tot een follow-up: activiteiten die bij hen aanslaan en 
waaraan zij zelf, ook in organisatorische zin, willen 
meewerken. Aan de plaatselijke organisaties nu de 
uitdaging om met de programmatische suggesties en 
de aangeboden participatie aan de slag te gaan. 
Daartoe initieerde het VSB Fonds begin dit jaar een 
eerste overleg met alle mogelijke partijen, waaronder 
vertegenwoordigers van het Purmerends Museum, 
het AI.A in Alkmaar, de stichting Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland, Haarlem Promotie en het ABC. 

'Kunnen jullie de infrastructuur bieden die het 
project 'verover je eigen monument' in structureel 
opzicht handen en voeten geeft?' was de vraag. 
Die mogelijkheid is er, bleek. Soms door aansluiting te 
zoeken bij bestaande activiteiten, zoals het project 
'Ruimte voor jongeren' van het ABC in Haarlem. Of 
door gebruik te maken van een evenement als de 
Dag van de Architectuur, waarvoor het AI.A in 
Alkmaar mogelijkheden ziet. En natuurlijk de Open 
Monumentendag in september, die dit jaar 'handel' 
als thema heeft, een thema dat zich goed leent voor 
jeugdige invullingen. 
De initiatieven en ervaringen moeten als een olievlek 
gaan werken. Wat in Alkmaar kan, kan ook in 
Groningen of Breda. Een foldertekst, bedacht door 
vier meiden van het Alkmaarse Willem Blaue College, 
kan overal verschijnen: 
'Ben jij avontuurlijk ingesteld? Heb je zin om zaterdag 
iets leuks te doen voordat je het nachtleven in duikt? 
Ben je geïnteresseerd in de lugubere kant van de 
gebouwen in Alkmaar? Kom dan naar de open avond 
van Monumentenzorg voor jongeren!' 



Wie goed om zich heen kijkt zal onmiskenbaar gemerkt hebben dat er buiten, in de directe woon-
en leefomgeving, zaken aan het veranderen zijn. Dit betreffen niet alleen de vele bouwactiviteiten in de 
huizen- en kantorenmarkt, maar juist ook alles wat zich daar omheen bevindt. Mooi aangelegde groenzones in 
nieuwbouwwijken, esthetisch vormgegeven bruggen, overzichtelijke en fraaie pleininrichtingen bij renovaties 
van bestaande gebieden, straatinrichtingen met weloverwogen materialen, allemaal voorbeelden van een 
stijgende kwaliteit van onze publieke buitenruimte. Niet verwonderlijk, want de openbare ruimte is 'in'. 
De Omgevingsarchitectuurprijs (OAP), een tweejaarlijkse prijs die in 1993 is opgericht, zet de openbare 
ruimte extra in de schijnwerpers. 

Omgevingskwaliteit 
'Sinds een jaar of tien is er zichtbaar sprake van een 
stijgende waardering voor de openbare ruimte, een 
wonderbaarlijke opstanding van het begrip omge
vingskwaliteit,' bevestigt ing. Rien van Rosmalen 
Zweers. Als hoofd Openbare Ruimte en Verkeer van 
de gemeente 's-Hertogenbosch is hij een duidelijke 
voortrekker van deze ontwikkeling en trend in het 
beleid. 'De openbare ruimte herontdekt, zou je 
kunnen stellen. Aan het eind van de 1ge eeuw was er 
ook al aandacht voor de omgeving, getuige de 
ontwikkeling van de stadsparken in Franse, classicisti
sche stijl. Maar tot begin negentiger jaren werd de 
openbare inrichting toch voornamelijk bepaald door 
factoren als functionaliteit, beheerbaarheid en tech
nische kwaliteit. De verkeerstechniek stond voorop. 
Daar is nu zeker verandering in gekomen. Kijk maar 
naar binnensteden, heringerichte wijken of bedrij
venterreinen, parken en uitbreidingswijken. Zaken als 
leefbaarheid en kwaliteit van het publieke gebied 
staan nu behoorlijk in de belangstelling, resulterend 
in stijlvolle ontwerpen en fraaie, duurzame verhar
dingsmaterialen. Ook de inwoners worden er meer 
bij betrokken. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft 
voor haar openbare ruimte een plan uitgewerkt met 
als thema De binnenstad buiten, dat veel breder is 
dan een beeldkwaliteitplan. Gebruik en beheer zijn 
hierin opgenomen. De belangstelling tijdens de 
inspraakrondes was enorm, de zalen zaten vol. Een 
grote betrokkenheid dus bij de mensen, ook van 
buiten het centrumgebied.' 

Toonaangevend 
De Omgevingsarchitectuurprijs brengt de beleving en 
de kwaliteit van de buitenruimte sterker onder de 
aandacht van het brede publiek en onder die van de 
beleidsmakers, want als grootste opdrachtgever 
speelt de overheid een toonaangevende rol. De prijs 
maakt zich sterk voor de kwaliteit van de publieke 
buitenruimte. Deze unieke erkenning richt zich exclu
sief op de vormgeving en inrichting van deze ruimte. 
Door het beoordelen van de deelnemende (heel 
diverse!) projecten wordt een goed beeld verkregen 
hoe het met onze inrichting is gesteld, wat het kwali
teitsniveau is. Trends in die ontwikkeling kunnen zo 
worden gesignaleerd. De projecten worden beoor
deeld op factoren als: relatie tot de omgeving, func
tionaliteit, innovatieve en culturele waarden, karak
ter, toegepaste materialen, beheer en onderhoud, 
consistentie in ontwerp en uitvoering en de relatie 
tussen cultuur en natuur. Met de Omgevingsarchitec
tuurprijs 2002 beleeft deze prijs haar eerste lustrum. 
De organisatie verwacht een sterke deelname met 
veel kwaliteit, glans en uitstraling. 

Animo groot 
'De Omgevingsarchitectuurprijs draagt zeker bij aan 
de stijgende kwaliteit van onze omgeving', denkt Van 
Rosmalen Zweers. 'De aandacht hiervoor wordt in 
ieder geval versterkt. Sinds de oprichting zijn er 
telkenmale vele projecten ingediend, dat zegt toch 
wel wat. Binnen de vakwereld, onder ontwerpers en 
landschapsarchitecten, en bij de gemeenten is het 
fenomeen goed bekend. De animo voor deelname is 
binnen de gemeente 's-Hertogenbosch in ieder geval 
groot. En bij mijn weten is dat binnen andere 
gemeenten, bijvoorbeeld Breda en Den Haag, ook zo. 
Als we kijken naar de ingediende projecten van voor
gaande jaren, mogen we dit jaar zeker weer veel 

toonaangevende projecten verwachten.' Gemeenten 
worden aangespoord hun projecten in dit kader te 
bekijken en deelname te overwegen. Het heeft ook 
haar weerslag op de aanpak van nieuwe projecten. 
Men zal wellicht extra kwaliteit nastreven bij nieuwe 
ontwerpen met prestigieuzere resultaten. 

Stad in trek 
'Natuurlijk is de economische situatie erg bepalend 
voor de waardering die de openbare ruimte krijgt 
toebedeeld. Zeker is dat door de stijging van de 
welyaart de kwaliteit van de openbare inrichting 
goed heeft kunnen gedijen. Los daarvan zien we een 
herwaardering van de stad. De stad staat weer 
centraler en geniet weer volop belangstelling. In 
tegenstelling tot de jaren zeventig, toen men juist de 
stad ging mijden. ( ... ) De Omgevingsarchitectuurprijs 
ontwikkelt zich naar mijn idee goed. Tien jaar is in ons 
vak nog betrekkelijk kort om een oordeel uit te spre
ken, het is immers een 'traag' vak. Plannen worden al 
jaren vooruit gemaakt en moeten vervolgens weer 
jaren meekunnen. Maar sinds de oprichting van de 
prijs is er veel verandering op gang gekomen, dus er 
gaat wel degelijk invloed van uit. Er is al heel wat 
bereikt en aan de doelstelling wordt zeker voldaan. In 
de huidige formule kan de Omgevingsarchitectuurprijs 
beslist nog een aantal jaren voortbestaan. 
Overigens is het merkwaardig dat de pers voor een 
landelijke literatuurprijs wel heel veel aandacht 
heeft, maar voor een architectuurprijs als de OAP, met 
eenzelfde zwaarte en uitstraling, veel minder publici
taire belangstelling heeft. Misschien moet daar wat 
harder aan getrokken worden. Alles opgeteld is de 
Stichting Omgevingsarchitectuurprijs goed bezig.' 

R. Rosmalen Zweers. Foto: Zorge Partners 
Public Relations, Marianne Keeris 

Informatie 

De winnaar van de Omgevingsarchitectuur
prijs 2002 wordt op donderdag 13 juni 2002 
bekendgemaakt tijdens de Dag van de 
openbare ruimte in het NAi te Rotterdam. 
Op die dag wordt ook de tentoonstelling 
van de meest aansprekende inzendingen 
van de OAP geopend, die vervolgens rei
zend door het land trekt. 
Aan de prijs is een geldbedrag verbonden 
van € 24.000, waarvan eenderde voor de 
ontwerper is en tweederde voor de 
opdrachtgever. Deze laatste is gehouden 
het bedrag binnen een jaar te besteden aan 
de verbetering van de kwaliteit van de 
publieke buitenruimte. 

Stichting Omgevingsarchitectuurprijsvraag 
2002 
J. Toet 
Pla Zorge Partners Public Relations bv 
Postbus 89 
2810 AB Reeuwijk 
T 0182-393900 
F 0182-393923 
E j. toet@zppr.nl 
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Berichten van het 

Uitslagen wedstrijden eerste kwartaal 2002 Jacqueline Wippo 

Meervoudige studieopdracht, 
Herontwikkeling locatie Noordeinde, 
Zevenaar. 
op 7 februari 2002 werd het ontwerp van Buro 5 te 

Maastricht door de beoordelingscommissie boven de 

ontwerpen van Architectenburo Van Ede b. v. te Arnhem 

en De Architectengroep te Amsterdam verkozen. 

6e Eo Wij ers open ideeënprijsvraag, 
Grenzeloze beweging/Grenzenlose 
Bewegung. Leven en bewegen tussen 
twee metropolen. 
De jury heeft op 25 januari 2002 aan 9 van de 10 geno

mineerde ontwerpen een prijs toegekend en het tiende 

ontwerp kreeg een eervolle vermelding. 

De eerste prijs, € 14.000 was voor het ontwerp Livin' 

on the edge van Eric-Jan Pleijster en Cees van der 

Veeken uit Wageningen. 

De gedeelde tweede prijs, elk € 10.000, was voor het 

ontwerp h2€ van Nadia Casabella, Agnes Franzen, 

Stefan Pieterse, Willem Verbeek, allen uit Rotterdam en 

het ontwerp Let's jist again van Christian Voigt, Guido 

Walraven uit Berlijn in samenwerking met Luuk Boelens, 

Wies Sanders uit Rotterdam. 

De derde prijs, € 5.000 was voor de inzending 

Statische Strukturen Dynamische Felder ingezonden 

door Tobias Hundt, Carolin Lüke, Christian Marx, Vera 

Sassmannshausen, Svenja Strauchmann uit Dortmund 

met Lars-Christian Lange uit Unna. De aanmoedigings

prijs van € 2.000 was voor het ontwerp Grenzeloos 

wonen van Jelle Akkermans en Samantha Hoogewerf 

uit Arnhem. 

Vervolgens waren er 4 aanmoedigingsprijzen van 

€ 1.000 voor inzending Bruto Nationaal Geluk van 

Jorg Derksen uit Lobith, de inzending Deltaf/ow van 

Ronaid Rietveld uit Amsterdam, het ontwerp East of 

Eden ingezonden door Kai Figge, Phillip von Kapp, 

Florioan OttJ, Babette Schumacher, Simone Skiba, Insa 

Wagner, Jörg Zeppezauer, Nadine Zietlow allen uit 

Berlijn, tot slot het ontwerp Meander of Education, 

Culture and Landscape van Timo Brühl, Christopher 

Klement, Carlos Kolmans, Merle Stein, Markus Wolff uit 

Dortmund. 

De eervolle vermelding ging naar het ontwerp Food 

Valley Region ingezonden door Tess Broekmans uit 

Den Haag, Gemma Fernandez Miras, Northon Flores 

Troche, Holger G/ads, Madir Shah, Josje-Marie Vrolijk 

allen uit Amsterdam, Andries Geerse uit Bussum, 

Ulrich Harms-Liedkte uit Bochum, Lora Nicolaou uit 

Londen en Jhon van Veelen en Luc Vrolijks uit Den 

Bosch. 

Alle prijs winnende inzendingen van de 6e Eo Wijers 

Prijsvraag zijn tot 12 april in de entreehal van het 

Minsterie van VROM, Den Haag en van 15 tot en met 

18 april op de BouwRAl in Amsterdam te zien. Deze 

tournee wordt vervolgd. 

www.eowijers.nl 
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Referentiebeeld uitvaartcentrum, Necroplaza, ontwerp: Pieter Bas Zwaga 

Ideeën prijsvraag Stadskantoor 
Van de 25 genomineerde inzendingen werd een tentoon

stelling gehouden in de centrale bibliotheek van 

Rotterdam en bij boekhandel Donner. Bij de tentoonstel

ling vonden op 7 maart 2002 tijdens een symposium, 

de formele prijsuitreiking en een presentatie plaats. De 

jury wees 5 gelijkwaardige winnaars aan. Zij ontvingen 

een prijs van € 10.000. 

De winnaars zijn PHE N. Y. L.A. La Nine van ir. Lidy 

Meijers en ir. Helga Snel te Rotterdam, Figure Sky van 

ir. Rajan V. Ritoe en Koen Kragting en Patrick Colly van 

R. V. Ritoe architecture, urbanism and infrastructure te 
Delft, De Vlinder van Maarten van Tuijl en Tom 

Bergevoet en Naoko Hikami te Amsterdam met mede-

werking van Peter Boer, Kop van de Stad van Christian 

Müller van Christian Müller Architects te Rotterdam en 

tot slot Fountainhead van Fjodor Richter en Frank Pier 

Servaas en Hjalmar Frederiksson van Forideas te 

Amsterdam, met Gaston Peer van Ecotronics en Ronaid 

Wisse van Visual data. 

De winnaar van de publieksprijs Mediator van ir. Marc 

Prins en ir Igor Kebel en ir. Mika Cimolini van Elastik te 

Den Haag kreeg een eervolle vermelding. 

Aansluitend aan de prijsuitreiking werd een publieke 

discussie gevoerd over de gepresenteerde ideeën voor 

de locatie. 

www.prijsvraag-stadskantoor.nl 



Steunpunt Onfwerpwed$frijden 

( S T E U N-P--iJ-Ni T J 
ONTWERPWEDSTRIJDEN 

ontwerp Necroplaza, Pieter Bas Zwaga 

Uitvaartcultuur als ontwerpopgave, locatie: Prins Clausplein 

locatie: Prins Clausplein 

Uitvaartcultuur als Ontwerpopgave 
De jury van deze ideeënprijsvraag onder voorzitterschap 

van Rijksbouwmeester Jo Coenen, kende een eerste, 

een tweede, een gedeelde derde prijs en drie eervolle 

vermeldingen toe. De eerste prijs ging naar Necroplaza, 

ontworpen door Pieter Bas Zwaga van de Academie 

van Bouwkunst in Groningen. Het plan voor de Haagse 

keuzelocatie Prins Clausplein combineert een uitvaart

gebouw met een plein van grafzerken op maaiveld

niveau, daarmee van de ruimte onder het verkeersplein 

tot een gigantische kathedraal makend met fly-overs als 

eigentijdse gewelven. Berend-Jan Engbers, eveneens 

van de Groninger AvB, won de tweede prijs met Tijd 

voor Afscheid, een ontwerp voor een uitvaartgebouw 

in het Waddengebied, waarbij de getijdewerking het 

afscheid nemen regisseert. De gedeelde derde prijs 

werd toegekend aan down-to-earth van Greetje de 

Jager (TU Delft) en Draagbaar van Bart de Rooij 

(Academie voor Architectuur en Stedebouw, Tilburg), 

beide ontwerpen voor de keuzelocatie aan de rand van 

de Schilderswijk in Den Haag. Eervolle vermeldingen 

gingen naar Brug van Marco van Geel (AvB Maastricht), 

Mo(nu)ment van Jeroen Boersma (AvB Groningen) en 

Over de grens van Nanne Fokma (AvB Groningen). 

Een selectie van de inzendingen (2e - 5e ronde) wordt 

tot 6 mei geëxposeerd in het Nederland Architectuur

instituut in Rotterdam. Alle inzendingen zijn opgenomen 

in de publicatie Uitvaartcultuur als Ontwerpopgave, 

ISBN 90-6947-015-2. 

Bekendmakingen 
lopende wedstrijden 

Sluishuis 
Bekendmaking van het winnende plan van de meervoudige ontwikkellontwerpopdracht 

Sluishuis is in april 2002. Er komt een publicatie en een tentoonstelling in het bezoekerscen

trum IJburg van de ingediende ontwerpen. De wedstrijd is uitgeschreven door projectbureau 

IJburg namens gemeente Amsterdam. 

www.ijburg.nl 

Woningbedrijf Wimpel 2002 
Deze prijsvraag bestaat uit twee ronden, uit de eerste ronde worden drie inzendingen geno

mineerd voor de tweede ronde. Dit zal op 25 april 2002 bekend gemaakt worden. De uitslag 

van de tweede ronde is op 10 oktober 2002. Stichting het Woningbedrijf Amsterdam heeft de 

wedstrijd uitgeschreven. 

www.woningbedrijf-amsterdam.nl/wimpel 

Administratief centrum Zedelgem, België 
Deze samengestelde wedstrijd, uitgeschreven door de gemeente Zedelgem, België, bestaat 

uit een open prijsvraag (in twee categorieën) en wordt gevolgd door een besloten project

prijsvraag. De datum voor bekendmaking van het resultaat van de eerste ronde is net als die 

van de tweede ronde nog niet bekend. 

Informatie 

Gedetailleerde informatie over lopende 
en afgeronde wedstrijden is te vinden 
op de website van het Steunpunt 
Ontwerpwedstrijden: 
www.ontwerpwedstrijden.nl 
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Proeftuin T1Nente Sjoerd Cusveller 

Een speurtocht naar de culturele identiteit 

Proeftuin Twente stelt de culturele aspecten van de ruimtelijke inrichting 
van Twente aan de orde. Meer in het bijzonder gaat het om de vraag wat de 
specifieke kenmerken en eigenschappen van Twente zijn en hoe die een rol 
kunnen spelen bij het ontwerpen van plannen voor de toekomstige 
inrichting. Het project stelt een dubbele vraag aan de orde. Enerzijds de 
vraag naar de culturele identiteit van Twente en anderzijds de vraag naar de 
relatie tussen die identiteit en de toekomstige ruimtelijke inrichting. 

Identiteit van Twente 
Twente staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De 
vorming van Netwerkstad Twente, de herziening van de waterhuishou
ding en de herstructurering van de intensieve veehouderij zijn nog maar 
een paar voorbeelden van ontwikkelingen die de komende jaren hun 
beslag zullen krijgen. Ontwikkelingen met een grote invloed op de ruim
telijke inrichting van Twente: de steden, de dorpen en het landschap. 
De vraag naar de culturele identiteit van Twente is in dit licht van veran
deringen een even actuele als, tot op zekere hoogte, radicale vraag. In 
een tijdperk waarin door de moderne communicatietechnieken en trans
portmiddelen de hele wereld tot het domein van de individuele burger 
gerekend kan worden, is de vraag naar het specifieke te zien als een 
verlangen van diezelfde individuele burger naar een regiona
le, of zelfs lokale verankering. 
Het beantwoorden van de vraag naar de identiteit van 
Twente is geen eenvoudige opgave. Er zijn op zijn minst twee 
vormen van identiteit. Het bedrijfsleven, het openbaar 
bestuur en de toeristenindustrie hanteren 'identiteit' als een 
merk om het product Twente te promoten. Deze benadering 
omschrijft Twente als een statische hoeveelheid eigenschap
pen en kenmerken waarin ruimte, tijd, landschap en cultuur
historie belangrijke pijlers zijn (Tijd voor Twente). 
Naast deze enge benadering staat die van identiteit als een 
cultureel product. Dat wil zeggen: identiteit als een construc
tie, die afhankelijk is van plaats en tijd, van degene die haar 
formuleert en van het doel waartoe zij geformuleerd wordt. 
De Kamer van Koophandel zal een andere identiteit formule
ren dan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 
en Kunstvereniging Diepenheim wéér een andere. De bewo
ner zal andere kenmerken benadrukken dan de bezoeker of 
de passant. De identiteit van Twente verandert in de loop der 
tijden. 
Proeftuin Twente gaat uit van de brede benadering van het 
begrip identiteit: niet alleen als een meer of minder welom
schreven merk, maar als een cultureel product, dynamisch en 
met vele lagen. Er kan aan ontworpen worden als we de iden
titeit van Twente zo benaderen. Zij schept ruimte voor twee 
complementaire invalshoeken om de vraag naar de identiteit 
van Twente te beantwoorden. De eerste invalshoek brengt de 
vele facetten van de huidige identiteit in beeld. De tweede 
invalshoek ontwerpt de identiteit van Twente in 2030. 

www.proeftuin-twente.nl 
De eerste invalshoek bestaat uit een breed en multidisciplinair 
onderzoek naar, en het in beeld brengen van de huidige identiteit van 
Twente, haar historische ontwikkeling en de vele facetten die daar deel 
van uitmaken. Dat gebeurt in de vorm van een mobiel laboratorium. 
Twaalf observatoren uit verschillende disciplines (dichters, beeldhouwers, 
filosofen, schilders, fotografen, dramaturgen, schrijvers) zullen gedurende 
een jaar elk de bijzonderheid van twaalf gemeenten in Twente in beeld 
brengen aan de hand van plaatselijke thema's. Het mobiel laboratorium 
trekt door Twente met een steeds wisselende bezetting. Alle bevindin
gen zullen worden vastgelegd in een publicatie. salontafel. twente is een 
onderdeel van de website www.proeftuin-twente.nl. De salontafel 
presenteert plannen, maakt die voor iedereen toegankelijk en laat zien 
welke facetten van Twente in deze plannen de moeite waard gevonden 
worden om te behouden. 
Aan de hand van een Atlas en een Reisgids worden de veranderingen en 
continuïteiten van de identiteit van Twente in beeld gebracht. In de 
Reisgids wordt de historische ontwikkeling van Twente in beeld gebracht 
en de manier waarop in de loop der tijden reizigers naar Twente hebben 
gekeken. De gids brengt op een a-selecte wijze de veranderingen in 
beeld. Dit levert een rijk geschakeerd beeld op van de kenmerken en 
eigenschappen van Twente, hoe die ervaren worden en hoe die verande
ren. De Atlas brengt de ruimtelijke ontwikkelingen van Twente in kaart, 
zoals de geologische ondergrond, de infrastructuur en de verstedelijking. 

Toekomst 
Bij de tweede invalshoek gaat het om de belangrijke vraag welke facet-
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ten van de identiteit op de lange duur van betekenis zijn en welke een 
incidentele of anekdotische waarde hebben. Bij het beantwoorden van 
deze vragen spelen ruimtelijke ontwerpers een belangrijke rol. Het ruim
telijk ontwerp is een van de meest geavanceerde methoden om de 
toekomst te verkennen. In het ontwerp worden de consequenties van de 
gemaakte keuzen glashelder en dus uitermate bespreekbaar. Proeftuin 
Twente vraagt aan een aantalontwerpteams om de ruimtelijke inrich
ting van Twente in het jaar 2030 te ontwerpen. Een toekomstverkenning 
voor een tijdperk dat nog enigszins voorstelbaar is, maar tegelijkertijd 
ver genoeg weg om de waan van alledag achter te laten. In deze zin is 
het ontwerp te zien als een vorm van onderzoek naar het karakter van 
Twente. 

Uit de tentoonstelling Wij van Arnold Holleman 

De teams moeten ook aangeven wat nû gerealiseerd zou moeten 
worden om de eerste stap in de richting van het ontworpen toekomst
perspectief te zetten. De gemaakte keuzen staan vervolgens ter discus
sie. Via een uitstapje naar de toekomst start Proeftuin Twente een debat 
over de huidige identiteit van Twente. Het open, zoekende karakter en 
de inzet van kunstenaars zullen naar verwachting Proeftuin Twente 
betekenis geven en het project bijzonder maken. 

Tentoonstelling 
Het onderzoek naar de culturele identiteit van Twente ging van start 
met het tentoonstellingsproject Wij van Arnoud Holleman in 
Kunstvereniging Diepenheim en Rijksmuseum Twente. Holleman maakte 
voor deze tentoonstelling een keuze uit Twentse verzamelingen, van 
Rijksmuseum tot oudheidskamers. 
Vanaf juli 2002 beginnen de observatoren in het mobiele laboratorium 
met hun verkenningen. In januari 2003 vindt vervolgens een startbijeen
komst plaats: een nationaal congres met regionale identiteit als thema. 
Tijdens deze bijeenkomst presenteren de observatoren hun bevindingen, 
wordt de Atlas gepresenteerd en de ontwerpopgave voor Twente 2030 
toegelicht. Vanaf de startbijeenkomst beginnen de ontwerpteams met 
hun ontwerponderzoek. In juni 2003 vindt de slotmanifestatie plaats, 
waarop de ontwerpers hun visie op de identiteit van Twente 2030 
presenteren. Dan wordt ook de tentoonstelling geopend die de resulta
ten van het werk van de ontwerpteams laat zien. 
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Informatie 

Het project Proeftuin Twente is een geza
menlijk initiatief van Kunstvereniging 
Diepenheim en Stichting Kunst en Open
bare Ruimte (SKOR). 

Kunstvereniging Diepenheim is een parti
culiere vrijwilligersorganisatie met leden in 
binnen- en buitenland. Het doel is het 
promoten van hedendaagse ruimtelijke 
kunst. Daarnaast houdt de Kunstvereniging 
zich al sinds haar oprichting, ruim tien jaar 
geleden, bezig met kunst in de openbare 
ruimte. 

Kunstvereniging Diepenheim 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
T 0547-352143 
F 0547-351451 
E info@kunstverenigingdiepenheim.nl 
W www.kunstverenigingdiepenheim.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 opdrachtgeverschap op 
dit gebied bevorderen en verbeteren. SKOR 
werkt samen met gemeenten, culturele 
instellingen in de gezondheidszorg en het 
onderwijs, maar ook private organisaties en 
rijksoverheid. De stichting wordt gesubsi
dieerd door het Ministerie van OcenVII. 

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 

In opdracht van de initiatiefnemers heeft 
S@M stedebouw en architectuurmanage
ment het 'Plan van Aanpak' ontwikkeld. 
Sjoerd Cusveller 
S@M stedebouw en architectuurmanage
ment 
Herengracht 23 
1015 BA Amsterdam 
T 020-42888888 
E info@samnet.nl 
W wwwsamnet.nl 

Met de benaming 'achter 'n paol' duiden WIJ hier 
in Twente de Duitse grensstrook aan. 

Wanneer hebben WIJ de h uit Twente gehaald? 

In de omgang met geschiedenis vinden WIJ in 
Twente altijd interessant, dat men in Twente 
monumenten ontzettend belangrijk vind, maar ~el 
op het erf van iemand anders. Als het op hun 
eigen erf staat zien ze het als rotzooi die in 
de weg staat. Dingen die echt oud zijn hinderen 
ze vaak, maar wat ze maken moet wel oud lijken. 

Er z1Jn meer zeventiende eeuwse molens gebouwd 
in Twente in de twintigste eeuw dan er in alle 
eeuwen daarvoor samen gestaan hebben. 

~ 
WIJ z1Jn wantrouwig ten opzichte van onbekenden, 
weinig uitbundig in ons gedrag, zuinig met geld 
en woorden en fatalistisch. 

Maar de roman ti sering van ons verleden duurt 
inmiddels ook al honderd jaar, dus dat kunnen 
WIJ dan op zich ook alweer typisch Twents noe
men. 

WIJ dachten, die textielindustrie, die staat als 
de bank van Engeland. Dit gaat nooit kapot. Mooi 
niet. WIJ gingen met duizenden tegelijk de ww 
in. 

WIJ zijn gewend om te leven met een continue 
ambivalentie over onze identiteit. 

Als WIJ twee uur in de auto willen zitten, rij
den WIJ liever naar Keulen dan naar Amsterdam. 

WIJ zijn er tegen dat er in Twente tegenwoordig 
maar te pas en te onpas krentenwegge wordt 
geserveerd. 

Wat hebben WIJ hier aan een kunstenaar die 
modder uit een riviertje in Frankrijk tegen onze 
muren gooit? Welke relatie heeft dat met ons 
leven? 

Dat gevoel van WIJ z1Jn er voor elkaar, dat is 
heel sterk in Twente. Dat zijn WIJ nog vergeten 
te zeggen. 

Uit de catalogus van de tentoonstelling Wij 

van Arnoud Holleman in Kunstvereniging Diepenheim '" Architectuur Lokaal 35 15 
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SMARTHOUSE Margot de Jager 

Een huis met garantie 

Een Smarthouse is een op maat ontworpen huis dat gebouwd wordt met garantie. Het door 
Hollandse Beton Groep en Robert Winkel Architecten (RWA) opgerichte Smarthouse bv biedt sinds 
enige tijd zogenaamde Smarthouses aan voor particuliere opdrachtgevers. Het zijn huizen die op maat 
ontworpen worden al naar gelang de wensen van de kopers. Daarbij worden zij gedurende het hele 
traject van ontwerp naar realisering begeleid door het Smarthouse-team in samenwerking met de bij 
Smarthouse aangesloten architect, aannemers, leveranciers en adviseurs. 
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Professionele begeleiding 
In Zoetermeer staan de drie vrijstaande pilot 
Smarthouses, die architect Robert Winkel ontwierp. 
Het betreft drie typen: een woning met patio, een 
herenhuis en een woning met hellend dak. Deze drie 
woningen zijn op een conventionele manier 
gebouwd. 'Tijdens het ontwerpproces en de bouw 
hebben we geleerd dat er veel dingen fout gaan. 
Professionele opdrachtgevers zijn hier aan gewend 
geraakt, maar een particulier gaat door een hel. 
Daarom hebben we een concept ontwikkeld dat de 
voordelen van standaardisatie heeft, maar op de 
millimeter nauwkeurig voor een specifiek huishouden 
kan worden ontworpen', aldus Winkel. 'Tevens dient 
de benadering en de begeleiding van de klant profes
sioneel te gebeuren. De ontwerpmanager van 
Smarthouse bv begeleidt de particuliere opdracht
gever tijdens het proces. Hij of zij houdt zich bezig 
met de eigendomsakte van de grond, organiseert het 
contact met de aannemer en alle andere partijen. 
Wanneer de vrijstaande woning als opdracht vaker bij 
architecten komt te liggen, blijkt dat zij niet zijn 
toegerust om deze taken naar behoren uit te voeren. 
Niet in de laatste plaats is het budget er niet naar en 
tevens betreft het vaak jonge ontwerpers die weinig 
ervaring met het ontwerp- en bouwproces hebben.' 

Garantie 
De Hollandsche Beton Groep n.v. (HBG) heeft een 
contract met garantieverzekeraar GIW. Smarthouse bv 
is op dit moment bezig om de toekomstige 
Smarthouses onder dit contract met GIW te laten 
vallen. Nu al krijgt elke afnemer een concerngarantie 
van HBG, een grote organisatie die alle voorkomende 
problemen kan oplossen en oplost. 
In feite geeft de aannemer garantie op het samenstel 
van onderdelen; de toeleveranciers geven garantie op 
hun product en de bevestiging van de productdelen. 
Maar het gebeurt wel eens dat er toch nog gebreken 
naar boven komen, nadat de gehele aanneemsom 
aan de aannemer is betaald. 'Wanneer de aannemer 
niet thuis geeft of er zijn onduidelijkheden over de 
aansprakelijkheid, dan kan de verzekeraar de proble
men oplossen. Dit is alleen mogelijk wanneer de 
aannemer van tevoren is gescreend en het ontwerp 
met alle details en al het materiaalgebruik etcetera is 
goedgekeurd door de verzekeraar. 
In het verleden heeft Winkel ook enkele huizen 
gebouwd zonder garantie en dat heeft zo zijn nade
len, omdat er veel dingen mis kunnen gaan. 
Bijvoorbeeld: het huis is opgeleverd en het hoog rende
ment-isolatieglas blijkt gewoon isolatieglas te zijn. De 
aannemer geeft niet thuis, wat nu? Een ander veel
voorkomend probleem met woningen is lekkage. De 
aannemer kan het niet oplossen en wat moet er dan 
gebeuren? Het lijken excessen, maar deze problemen 
komen heel vaak voor. 
Uiteindelijk eindigen deze zaken in een rechtszaak en 
dat is voor geen van de partijen leuk. Een garantie
verzekering kan dit voorkomen. 

Versimpeling bouwproces 
De samenwerking met HBG is tot stand gekomen op 
initiatief van Winkel, die er na het conventionele 
aannemersavontuur in Zoetermeer van overtuigd is 
geraakt, dat het hele bouw- en ontwerpproces voor 
de particuliere opdrachtgever, de aannemer en de 

architect versimpeld dient te worden. 'Allereerst 
moet de prijs van het voorlopig ontwerp vast komen 
te staan. Optioneel zou er nog wel wat bij of af 
kunnen, maar de prijs moet in dit stadium al inzichte
lijk zijn. Het kan niet zo zijn dat een woningontwerp 
constant in prijs verandert, en uiteindelijk meestal 
duurder uitpakt.' 
De periode van acht à negen maanden voor het 
bouwen van een huis vindt Winkel veel te lang. 
'Smarthouse bv bouwt een woning in drie à vier 
maanden.' Het is erg riskant, vindt Winkel, dat er op 
geen enkele woning van een architect, die in 
opdracht van een particuliere opdrachtgever een 
woning ontwerpt, garantie zit. Als er dan iets mis 
gaat, ontstaan er grote problemen. Het voordeel van 
HBG, is dat het een grote aannemer is, die procesge
richt kan bouwen en denken. Tevens heeft de I-;IBG 
enige grondposities en grond verkrijgen is het moei
lijkste goed in Nederland. Ook hierbij kan HBG de 
particuliere opdrachtgever helpen. 
De HBG, RWA en het jonge bedrijf Smarthouse bv zijn 
nu ca. zeven maanden bezig geweest om de mogelij
ke kinderziektes uit het product te halen. Vanaf janu
ari 2002 kan er een product aan de consument 
worden aangeboden met bijbehorende professionele 
begeleiding tijdens de ontwerp- en bouwfase. In 
augustus wordt het eerste Smarthouse in Prinsenland 
(afslag Kralingen aan de Rotterdamse Ring, A 16) 
gebouwd. Dit wordt tevens een modelwoning, waar 
nieuwsgierige opdrachtgevers de woning kunnen 
bekijken. Er staan dit jaar nog vijf andere woningen 
in de planning. 

Duurzaam bouwen 
Het casco van de Smarthouses bestaat uit staal, glas 
en aluminium. Deze materialen zijn de meest gerecy
clede materialen op dit moment. Daarbij zijn deze 
materialen licht; een Smarthouse weegt een vierde 
van een conventionele woning; 'dit betekent een 
vierde minder (02 uitstoot van vervoer en minder 
files. Omdat Smarthouses op locatie worden geassem
bleerd en in de werkplaats worden geproduceerd is 
er heel wat minder bouwafval.', aldus Winkel. Last 
but not least: een Smarthouse kan makkelijk worden 
aangepast aan de individuele woonwensen van de 
bewoner; er kan na een tijd ander gevelmateriaal 
toegepast worden, de woning kan worden 'inge
breid' wanneer de kinderen het huis uit zijn. De 
woning kan zelfs zodanig gedemonteerd worden, dat 
de materialen weer kunnen worden hergebruikt en 
de grond voor een ander doel geschikt gemaakt kan 
worden. 
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Een woning met patio, achterzijde 

Informatie 

Smarthouse bv 
Generaa/ Spoor/aan 489 
Postbus 270 
2280 AG Rijswijk 
T 070-3722721 
F 070-3722747 
E info@smarthouse.n/ 
W www.smarthouse.n/ 
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Rode contouren domineren de beeldvorming over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Net als tien jaar 
geleden, ten tijde van de Vinex, dreigt het nationale ruimtelijke beleid gereduceerd te worden tot 
verstedelijkingsbeleid. Terwijl dat net het zwakste punt is van een nota die de ruimtelijke ordening de 
broodnodige assertiviteit heeft gegeven. 
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Twee kilo papier 
'Broddelwerk', riep CDA-gedeputeerde Pieter van 
Geel in het officiële gezelschap van de Provinciale 
Planologische Commissie (PPC). Zijn eigen streekplan 
voor Noord-Brabant is bijna klaar. Na jaren van gron
dig landschappelijk onderzoek en gewaagde bestuur
lijke experimenten heeft hij eindelijk een streekplan 
liggen om trots op te zijn. Het pièce de résistance van 
zijn carrière bij de provincie. De waarde van het 
Brabantse land is minutieus uitgeplozen en omgezet 
in beleid. Gemeenten zijn genegen om over hun 
grenzen heen te kijken. Iedereen die iets in Brabant 
wil, kan terugvinden in welke delen van de provincie 
zijn initiatief welkom is en welke kwaliteiten hij dient 
te respecteren. Maar woningbouw- en bedrijfslocaties 
ontbreken. Met de informatie en de kaders uit het 
streekplan, zo is de redenering, kunnen gemeenten 
dat samen met de provincie uitdokteren in regionale 
uitwerkingsplannen. 
En dan ploft er ineens een Vijfde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening op de deurmat. Een flinke plof, 
bijna twee kilo papier. Daarin valt te lezen dat heel 
Nederland rode contouren moet trekken. Deze 
moeten de mogelijke nieuwbouwlocaties strak 
omsluiten. Terwijl die juist zo subtiel in het streek
planproces waren verweven. In de PPC suggereerde 
de vertegenwoordiger van het rijk dat de Brabantse 
gemeenten wel eens te ruime rode contouren zouden 
kunnen trekken. Van Geel had er geen boodschap 
aan. 'De provincie is geen doorgeefloket van het rijk', 
sneerde hij. 

Klassiek twistpunt 
Inmiddels is de inspraakronde over de Vijfde Nota 
achter de rug. Dat heeft geresulteerd in een aanmer
kelijk scherper beleidsdocument dan de eerste versie, 
uit januari 2001. Samen met alle inspraakreacties en 
adviezen zijn de aanpassingen gebundeld in het 
zogeheten deel 2 en 3 van de Vijfde Nota. Op 25 maart 
behandelde de Tweede Kamer deze nota (nog altijd 
zo'n anderhalve kilo), na een schriftelijke correspon
dentie met de minister waarin de Kamer bijna drie
honderd vragen stelde. Zodra het parlement de nota 
aanvaardt is de procedure rond en kan de uitvoering 
van het beleid beginnen. 
De rode contouren weerspiegelen het klassieke twist
punt in het ruimtelijke beleid. Het land is klein, de 
ruimtedruk groot, en de ruimtelijke ordening heeft 
de opdracht om die ruimtedruk zo min mogelijk ten 
koste te laten gaan van de open ruimte. Sinds de 
jaren zestig zijn daar verschillende concepten voor in 
omloop geweest die nooit echt succes hebben gehad 
- al zou de plattegrond van Nederland er zonder deze 
concepten aanzienlijk roder hebben uitgezien. 
De voorloper van de Vijfde Nota heeft zich onsterfelijk 
gemaakt door zijn naam aan een complete generatie 
uitbreidingswijken te lenen: de Vinex-wijken, syno
niem voor de vermeend eenvormige suburbs die 
niemand echt wilde maar die er toch kwamen. Het 
rumoer rond de Vinex-wijken heeft de Vierde Nota 
(Extra) in de beleving van veel krantenlezers én politici 
gereduceerd tot een woningbouw-nota. 
Helemaal terecht is dat niet. De Vinex was de nota die 
de stad terug in de belangstelling bracht, de nota van 
het stimuleringsbeleid voor mainports en het koersen
beleid voor het landelijk gebied, de nota die het 
besef introduceerde dat gebundelde verstedelijking 

alleen kans van slagen heeft als het landelijk gebied 
daar voldoende eigen kwaliteit tegenover kan stellen. 
Toch: wie nu een excursie door Nederland maakt, 
herkent het Vinex-beleid vooral aan die suburbs. Een 
parlementaire evaluatie toonde aan dat het andere 
beleid te krachteloos was. De ruimtelijke ordening 
was niet bij machte een dam op te werpen tegen de 
taaiheid van de markt, die zichtlocaties langs de snel
weg wilde en almaar meer infrastructuur. De ruimte
lijke ordening bleek bovendien niet in staat om een 
rol van betekenis te spelen in de investeringsdrift van 
andere departementen, zoals het ministerie van 
Landbouw. En, misschien nog wel belangrijker, de 
ruimtelijke ordening ontbeerde een mechanisme 
waarop het beleidsveld zich liet afrekenen. De 
samenwerking moest het doen. Vrijblijvendheid was 
troef. 

Rijksagenda 
Dat nu is met de Vijfde Nota veranderd. In 1998 trad 
met PvdA'er Pronk een minister aan die niets moest 
hebben van die vrijblijvendheid. Op een achternamid
dag, vroeg in zijn bewindsperiode, maakte hij een 
einde aan een al jaren slepende vakdiscussie over 
ruimtelijke kwaliteit. Hij bedacht zeven criteria en liet 
die door de regering vaststellen. En die gekkigheid 
van al die gemeenten die maar plukjes nieuwbouw 
en plakjes bedrijventerrein bleven bouwen, dat moest 
maar eens afgelopen zijn. Hij bedacht de rode 
contouren. 
Achteraf bezien waren dat misschien niet meer dan 
de eerste stappen op een nieuw beleidsterrein dat 
nog niet het zijne was. Daar zit hem niet de daad
kracht van de Vijfde Nota in. Belangrijker is dat de 
Vijfde Nota aangeeft waar het rijk, en de rijksplano
logie in het bijzonder, zich verantwoordelijk voor 
voelt en hoe het invulling geeft aan die verantwoor
delijkheid. In de Vijfde Nota zelf is dat nog enigszins 
omfloerst weergegeven. Maar voor het eerst gaat de 
nota vergezeld van een uitvoeringsprogramma, en 
daarin is het open en bloot terug te vinden. 
De rijksagenda laat niets te raden over. Er zijn stimu
leringsprogramma's, voor onderwerpen die het rijk 
waardevol acht maar die in de eerste plaats op regio
naal niveau hun beslag moeten krijgen. Ze gaan 
bijvoorbeeld over de herstructurering van de bollen
teelt of over experimenten met pIanvormingmetho
den. Er zijn internationale programma's, gericht op 
grensoverschrijdende open ruimten en watersystemen. 
En er zijn de nationale ruimtelijke programma's. 
Hierbij trekt het rijk de verantwoordelijkheid voor 
het bereiken van de beoogde resultaten naar zich 
toe. Hieraan is dus af te lezen waar het in de natio
nale ruimtelijke ordening echt om gaat. 

Houtkaden en langgerekte kavels 
Het nationale ruimtelijke programma bestaat uit vier 
onderdelen: nationale stedelijke netwerken, nationa
le landschappen, hoofdwatersystemen en twee 
cultuurhistorische linies (de Romeinse Limes en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie). Het uitvoeringspro
gramma zet nauwkeurig uiteen wat aan deze projec
ten belangrijk gevonden wordt. Vervolgbeleid kan 
daar steeds op beoordeeld worden. 
Het Groene Hart, even verguisd als gekoesterd, is 
bijvoorbeeld benoemd tot een van de zeven nationa
le landschappen. We wisten al waarom: geherformu-
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leerd in Vijfde Nota-taal omwille van 'rust, ruimte en 
groen in het open middengebied van de 
Deltametropool'. We weten nu ook wat het rijk 
beschouwt als de structuurdragers van het Groene 
Hart: dat zijn de 'open polders met veenweiden en 
verveningsmoerassen', de 'ontginningspatronen met 
kenmerkende bebouwing aan de voorzijde van lang
gerekte kavels en houtkaden aan de achterkant van 
de kavels', en nog een aantal landschappelijke 
elementen. De opgaven die er wat de nationale over
heid betreft liggen zijn eveneens uitgeschreven. Dat 
zijn er tien. Onder hen bekende opgaven zoals de 
'versterking van het contrast tussen het grootstedelijk 
milieu van de Deltametropool en de open ruimte van 
het Groene Hart', maar bijvoorbeeld ook het 'vergro
ten van de waterberging in droogmakerijen en het 
inrichten van circa 5000 hectare nieuw oppervlakte
water'. 
De belangrijkste winst is echter dat nu ook te lezen 
valt wanneer het ontwikkelingsplan klaar moet zijn, 
wanneer de uitvoering loopt, hoe geëvalueerd gaat 
worden en niet in de laatste plaats waar het geld 
vandaan moet komen. Voor het eerst is ook een 
substantiële bijdrage van het ministerie van VROM 
zelf beschikbaar. Het ministerie wil zich daarmee 
ontworstelen aan de financiële klem van collega-

. departementen. Het VROM-geld komt uit het BIRK, 
een afkorting die binnen afzienbare tijd begerige 
blikken zal oproepen: het Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit. 
Het uitvoeringsprogramma bevat één merkwaardige 
blinde vlek: de infrastructuur. De groei van Schiphol 
en de haven van Rotterdam, de aanleg van de 
Zuiderzeelijn en de hogesnelheidslijn naar het 
oosten, de verbreding van tal van rijkswegen: blijk
baar wordt dat niet tot het nationale ruimtelijke 
programma gerekend. Infrastructuur wordt alleen 
opgevoerd in relatie met stedelijke netwerken, dus 
op stadsregionaal niveau. Dat wekt des te meer 
bevreemding omdat zich wel degelijk infrastructuur
projecten bevinden onder de tien Grote Projecten uit 
de Derde Architectuurnota, die tot en met 5 mei in 
het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam te 
bewonderen zijn (zie pA). Ook daar heeft het rijk 
expliciet de verantwoordelijkheid naar zich toe 
getrokken. Van die tien Grote Projecten is alleen de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie prominent op de agen
da van de Vijfde Nota aanwezig. Zelfs de 
Deltametropool, de vernieuwde Randstad waar de 
Vijfde Nota bol van staat, ontbreekt als project op het 
nationale ruimtelijke programma. Met deze Vijfde 
Nota laat de minister van VROM zich niet meer de 
kaas van het brood eten, maar deze plakjes waren 
blijkbaar net te vroeg door staatssecretaris Van der 
Ploeg van Cultuur ontvreemd. 

Schijnzekerheid 
Rest de verstedelijking, die hardnekkige kwestie die 
de acceptatie van de hele Vijfde Nota kan maken of 
breken. Hier biedt het beleid geen genuanceerde 
kwaliteitsaanduidingen. Gewoon een rode streep: 
daarbinnen mag gebouwd, daarbuiten niet. Het lijkt 
duidelijk genoeg. Maar die zekerheid is schijn. De 
grens tussen wat bebouwing heet en wat niet is 
betwistbaar. Alleen al de opmerking in de Vijfde Nota 
zelf over buitenplaatsen en landgoederen wijst daar
op. Nieuwe buitenplaatsen zijn alleen toegestaan 

binnen de rode contouren, terwijl nieuwe landgoede
ren kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het lande
lijk gebied en er daarom ook buiten mogen worden 
bebouwd. 
De maatschappelijke druk om het landschap open te 
houden is groot. De rode contouren zijn daar een 
reactie op. Het is echter zeer de vraag hoe houdbaar 
de contouren zijn - en om die zekerheid op lange 
termijn was het wel begonnen. Bebouwing valt weg 
als instrument om landschappelijke kwaliteit te reali
seren, niet alleen in de erkend waardevolle land
schappen, maar overal. Tegelijk teert de landbouw in 
als economische drager van het landschap. De rege
ring heeft ervoor gekozen om het landschap open te 

Aquaduct Almberg (Noord-Brabant): hier wordt water over water heen geleid. 
Foto: Marijke Beek 

houden met grote sommen publiek geld, gekoppeld 
aan natuurontwikkeling en waterbeheer. Landschap 
wordt daarmee een publieke voorziening, vergelijk
baar met de gezondheidszorg en het onderwijs. 
Zeker als de begrotingstekorten weer terugkeren zal 
deze besteding van de publieke middelen onzeker 
worden. 
Het bureaucratische circus dat rond de rode contou
ren wordt opgetuigd, dreigt het beeld van de ruimte
lijke ordening opnieuw te beperken tot verstedelij
kingsbeleid. Dat zou spijtig en onterecht zijn. Op 15 
mei zal de Brabantse gedeputeerde Van Geel, hoog 
op de lijst van het CDA, hoogstwaarschijnlijk in de 
Tweede Kamer worden gekozen. Misschien kan hij 
vanuit die positie, met zijn eigen streekplan als voor
beeld, de Vijfde Nota op dit punt opkrikken. Maar 
broddelwerk is het niet. 

Informatie 

Notie van Ruimte, eindrapport van de parle
mentaire werkgroep Vijfde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening, juni 2000, Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, Den Haag 

Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, 
deel 1 (januari 2001) en deel 2/3 (december 
2001), Ministerie van VROM, Den Haag 

Uitvoeringsprogramma bij de Vijfde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening, versie 1, 
december 2001, Ministerie van VROM, Den 
Haag 

'Van Geel haalt uit naar Haags broddelwerk', 
Brabants Dagblad, 1 februari 2002 

Peter Paul Witsen 
T0182-670619 
E ppwitsen@xs4all.nl 
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Tuinwijk 
de lI1etall1orfose van een 
AlI1sterdall1se ""oon""ijk 
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Beeldende kunst en wonen Daphne Pappers 

Hoe gaan woningcorporaties om met hun oudbouwcomplexen in de grote steden? Om de leefbaarheid 
en de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren en tegemoet te komen aan de veranderde 
woonwensen heeft Woningbedrijf Amsterdam gekozen samen te gaan werken met beeldende 
kunstenaars. 

Tuinwijk: 1951-2002 
Tuinwijk is een buurtje in het Amsterdamse stadsdeel 
Oost-Watergraafsmeer. In opdracht van de gemeente 
bouwden de architecten Groenewegen en Van 
Woerden in 1951 een blok duplexwoningen, zoals 
dat ook op andere plekken in de stad gebeurde. 
Omdat het volkstuintjescomplex Tuinwijck tot 1939 
hier gevestigd was, besloot men het landelijke karak
ter te laten terugkomen in kleinschalige behuizing 
met voortuintjes. Om te voldoen aan de eisen van de 
woningnood koos men voor duplex, ook wel BeBo
woningen (Beneden Boven) genoemd. De architecten 
hielden er rekening mee dat de huizen op termijn, 
na de ergste woningnood, gemakkelijk zouden 
kunnen worden samengevoegd. Tuinwijk anno 2002 
is eigendom van Woningbedrijf Amsterdam. Het 
buurtje valt inmiddels onder de noemer oudbouw. 
Een jaar of vier geleden is besloten om de lang voor
genomen samenvoeging uit te voeren voor de laag
bouw in de wijk. Het betreft vijf straten met de 
gestandaardiseerde bouwstijl die zo kenmerkend is 
voor de jaren '50. 

Verder dan de voordeur 
De afgelopen jaren is er behoefte ontstaan aan kwa
liteitsverbetering. 'De leefbaarheid in Tuinwijk is 
achteruit gegaan. De woningen zijn klein voor de 
huidige begrippen en nog steeds heel goedkoop. Het 
samenvoegen van deze kleine woningen sluit goed 
aan bij de ambitie van het Woningbedrijf om grotere 
en betere woningen te realiseren', vertelt rayon
manager van het Woningbedrijf Amsterdam, Joop 
ten Brink. 
Differentiatie in woonsoorten en dus huurprijzen 
heeft een andere samenstelling van de wijk tot 
gevolg en een verbetering van de leefbaarheid. 
Zodra er een huis vrijkwam, werden de etages dan 
ook samengevoegd. Op dit moment wordt de helft 
van de woningen door één huishouden bewoond en 
daarmee is de doelstelling gehaald: er wonen nu 
gezinnen, alleenstaanden, studenten en ouderen. 
'Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de 
voordeur', zegt Ten Brink, 'Woningbedrijf 
Amsterdam is gebaat bij een goed beheerde en inge-

richte openbare ruimte: Dat roept bij bewoners 
respect op voor de architectuur en andere openbare 
voorzieningen. Bovendien heeft het Ministerie van 
VROM eisen opgesteld voor leefbaarheid en woon
omgeving. Woningbedrijf Amsterdam heeft met de 
invulling daarvan een beroemde bouwkundige tradi
tie in ere hersteld: waar nieuwbouw wordt gepleegd 
werken architecten samen met beeldend kunstenaars 
en vormgevers, zoals ook in de tijd van de 
Amsterdamse School architecten vaak samenwerkten 
met kunstenaars. 
Aansluitend bij actuele ontwikkelingen in de heden
daagse beeldende kunst, nodigt Woningbedrijf 
Amsterdam geregeld kunstenaars uit die zich bezig
houden met de beleving van de openbare ruimte en 
die aandacht hebben voor stedelijke sociale dynamiek. 

Werkplan Stuurgroep Kunst en Architectuur 
Om te voorkomen dat kunstenaars worden ingescha
keld om een gevel 'op te leuken', laat Woningbedrijf 
Amsterdam zich adviseren door twee voormalige 
adviseurs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, 
Haraid Schole en Peter van der Heijden. Beide 
kunstenaars hebben een jarenlange ervaring met 
kunstopdrachten in de openbare ruimte. Eind 2000 
presenteerden zij aan de Stuurgroep Kunst en 
Architectuur van Woningbedrijf Amsterdam hun 
werkplan voor het kunstbeleid tot en met 2003. 
Secretaris Henk Hanekamp licht de beleidslijnen toe: 
'De herkenning van entreepartijen staat centraal in 
kunstprojecten, die zoveel mogelijk op bewoners zijn 
gericht en de identiteit van de woningblokken 
versterken.' Het werkplan spreekt van 'de binding 
van bewoners en omwonenden aan de woning en de 
buurt' en 'het uniek maken van de entree van de 
eigen woning'. 'Een nieuwbouwwijk is geslaagd als 
de bewoners aan de hand van typerende gebouwen, 
monumenten, bijzondere bomen en kunstwerken 
een routebeschrijving naar hun woning kunnen 
geven', aldus Hanekamp. Het Kleurproject van Franck 
Bragigand (1971) past hier goed in. Zijn principe 
Restauration of the daily life past perfect bij de 
ideeën van Woningbedrijf Amsterdam over Tuinwijk 
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en andere oudbouwcomplexen in haar woningbezit. 
Bragigand, afkomstig uit Frankrijk, is schilder en 
gebruikt de kracht van kleur om tweedehands 
gebruiksvoorwerpen nieuw leven in te blazen. Met 
hoogglansverf in een breed, zorgvuldig afgewogen 
palet transformeert hij objecten waar niemand meer 
naar omkijkt tot begerenswaardige hebbedingen: 
afgedankte meubels, koelkasten, boeken, platen
hoezen etc, en nu ook de huizen in Tuinwijk. Franck 
Bragigand vindt het belangrijk dat kunst binnen 
ieders bereik is. 'Door mensen mee te laten beslissen 
over kleurkeuzen stel ik me open voor uitzonderin
gen op de regel. Zo bereik ik mijn doel, dat mensen 
tevreden zijn.' 

Kleurconcept 
Alweer twee jaar geleden benaderde Bragigand het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst met het voorstel 
een kleurconcept te maken voor een stukje 
Amsterdam. Na een inventarisatie van Amsterdamse 
buurten werd Tuinwijk gekozen. 'Door een harmoni
eus en weldoordacht kleurenschema wordt de mono
tonie doorbroken en heeft het gezicht van de wijk 
een positieve verandering ondergaan', zo luidde de 
overtuiging van Schole en Bragigand. 
Hanekamp, die eerst nogal wat bedenkingen had, 
werd door Schole's visie op de inzetbaarheid van 
beeldende kunst in de woningbouw enthousiast voor 
het plan van Bragigand, om van alle 76 huizen de 
voordeuren en de panelen onder de ramen te schil
deren in een kleur die de huurders konden kiezen uit 
een palet van 18 mogelijkheden in vier nuances van 
licht naar donker. Op basis van een weloverwogen 
kleurconcept stemde Woningbedrijf Amsterdam in 
met dit kunstproject waarvan de uitkomst onbekend 
zou zijn: de huurders kregen immers het laatste 
woord. Woningbedrijf Amsterdam en het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst benaderden samen 
het betrokken stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, dat 
inhaakte op het project en de vernieuwing van de 
bestrating en de straatnaambordjes financierde. 
Bragigand leverde een aanvullend kleurenschema 
voor de straatlantaarns en de elektriciteitskastjes. 

Inspraak 
Geheel volgens de werkwijze van de kunstenaar werd 
voorafgaand aan de uitvoering in maart 2001 een 
voorlichtings- en inspraakbijeenkomst gehouden in 
het buurtcentrum van Tuinwijk. Behalve over het 
kunstproject ontstond er ook een gesprek over de 
identiteit van de buurt. Per post kregen de bewoners 
vervolgens een brief, waarin ze hun voorkeur 
kenbaar konden maken voor een bepaalde kleur. 
Aangezien elk huis één hoofdkleur zou krijgen, werd 
van buren in de duplexwoningen verwacht dat ze in 
overleg een gezamenlijke keuze zouden maken. 'Ik 
schilder de huizen zelf zodat mensen tot het laatste 
moment hun keuze nog kunnen aanpassen. In zo'n 
tien gevallen is dat ook gebeurd', aldus de kunste
naar. Het totaalbeeld is daarom een weerspiegeling 
van de kleurvoorkeuren van de wijkbewoners. Bij het 
schilderen paste Bragigand een door hem ontwikkeld 
idee toe: één kleur per vlak.Ter plekke bekeek hij wat 
de beste verdeling zou zijn van de donkere en lichte 
tinten. Zo konden twee buurhuizen die dezelfde 
kleur hadden gekozen er toch anders uitzien. 
De deuren en panelen, die sinds de grote onderhouds
beurt van 1988 kleurloos waren geworden, hebben 
inmiddels de favoriete kleuren. Tuinwijk is nu een 
openbaar kunstwerk van 304 monochrome schilderij
en. En daar blijft het niet bij. De wens, dat ook de 
achterkanten van de huizen, die deels zichtbaar zijn 
vanaf de straat, bij het project betrokken worden, 
werd door Woningbedrijf Amsterdam gehonoreerd. 
Medio maart 2002 hebben Bragigand en zijn assistent 
de steiger, de verf en de kwasten weer tevoorschijn 
gehaald om een begin te maken met de uitvoering 
van het tweede deel van het Kleurproject. 
Woningbedrijf Amsterdam omarmt het principe 
Restauration of the daify life van Bragigand van harte. 
Ondanks, of dankzij, de monotonie van de architec
tuur wonen de Tuinwijkers nu in een uniek huis. Een 
huurder bedankte Bragigand met de woorden: 'Ik 
woon niet meer op een nummer maar op mijn eigen 
kleur: In 2015, als de ontwikkeling van het nabij gele
gen Polderweggebied voltooid is, zal blijken of 
Tuinwijk behouden blijft als kleurrijke oase in de stad 
of moet wijken voor grootstedelijke ontwikkelingen. 

Foto's: Franck Bragigand 

Informatie 

Het Kleurproject van Franck Bragigand is te 
zien in de J.e. Breenstraat, de Van der Vij
verstraat, de Nic.de Roeverstraat en de Hajo 
Brugmanshof en de nummers 9 en 11 van 
de Polderweg 
De oplevering van het tweede gedeelte van 
het project wordt verwacht in de zomer van 
2002. 

Franck Bragigand heeft voor het kunsttijd
schrift Kastalia een beeldbijdrage gemaakt 
voor het aprilnummer 2002. Het Kleurpro
ject in Tuinwijk speelt hierin de hoofdrol. 

Artland 
Daphne Pappers 
Rombout Hogerbeetsstraat 97-1 
1052 VVAmsterdam 
T 020-6722152 
E daphnepappers@wxs.nl 

Amsterdams Fonds voor de Kunst 
Herengracht 609 
T 020-5200520 
F 020-6238389 
E afk@afk.nl 
W www.afk.nl 

Publicatie Kleurproject en andere projecten 
van het AFK: 2001: Pub/ic Space Odyssey, 
ISBN 90-8033-6769 

Woningbedrijf Amsterdam 
De Ruyterkade 7, 6e etage 
T 020·5559111 
F 020-5559190 
W www.woningbedrijf-amsterdam.nl 
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urooan 
Nieuw leven in de suburb Emmie Vos 

Na zes geslaagde prijsvraagronden wordt momenteel Europan 7 voorbereid. Van de 
eerdere prijsvraagronden zijn inmiddels zes projecten gerealiseerd en bewoond, twee 
projecten worden binnenkort opgeleverd en zes plannen zijn in diverse stadia van 
plan vorming. Zeven locaties staan voor een opdracht op het programma. Gemeenten 
kunnen nog tot de zomer locaties voordragen. 

Suburbs 
In Europan 7 staat de vraag centraal hoe de 
suburbs kunnen worden getransformeerd tot 
duurzame stadsdelen en hoe actuele wensen 
kunnen leiden tot interessante programma's 
voor stedenbouw en architectuur. In dit kader 
worden de wijken die in Nederland de afgelo
pen vijftig jaar - dus na de tweede wereldoor
log - zijn gebouwd met suburbs aangeduid. 
Het thema van Europan 7 blijkt goed aan te slui
ten bij de problematiek die in wijken van vele 
Nederlandse steden aan de orde is. Op het 
symposium, dat Europan Nederland organiseer
de om met gemeenten en ontwikkelaars van 
gedachten te wisselen over de mogelijkheden 
die het thema biedt, bleek dat 'nieuw leven in 
de suburb' veel aanknopingspunten 
geeft.Europan 7 wil het denken over nieuwe 
typologieën, over veranderbaarheid van ruimte 
en over stedenbouwkundige complexiteit 
aanmoedigen. Variatie in het woningaanbod, 
het programma, duurzame stedenbouw en 
definiëring van het sub-urbane leefpatroon 
staan centraal. 
Ideeën van jonge, talentvolle architecten 
kunnen gemeenten en ontwikkelaars hierin 
steunen. 

Eisen aan de woonomgeving 
Zoals een boom in jaarringen groeit, zo zijn in 
Nederland in de twintigste eeuw veel steden 
uitgebreid. Daarnaast werden in de jaren 
zeventig zelfstandige groeikernen ontwikkeld. 
De nieuwbouwwijken van de jaren zestig, 
zeventig en tachtig, maar ook de Vinex-wijken 
van de jaren negentig zijn voornamelijk woon
wijken met weinig of geen stedelijke voorzie
ningen. 
Nederland kent geen echte 'weilandwijken'. In 
andere Europese landen zijn in the middle of 
nowhere grote, desolate monofunctionele 
slaapsteden, met voornamelijk flatgebouwen, 
gebouwd. De wijken die in de twintigste eeuw 
in Nederland aan de randen van steden 
ontstonden, worden juist gekenmerkt door een 
suburbaan klimaat dat door velen als positief 
wordt ervaren. Het is te omschrijven als klein
schalig, groen en - zeker waar het de oudere 
gebieden betreft - ruim van opzet. Veel van de 
bewoners ontvluchtten ooit bewust de hectiek 
van de grote stad en vestigden zich in de 
suburbs. 
De bevolkingsopbouw in deze gebieden veran
derde in de loop der tijd. Waren het aanvanke
lijk vooral jonge gezinnen die vanwege de 
kinderen de drukke stad ontvluchtten, nu is die 
bevolkingsgroep aan het vergrijzen. Ook door 
de instroom van nieuwe bewoners, aangetrok
ken door de goedkopere woningvoorraad, 
veranderde de samenstelling van de huishou
dens en daarmee de wensen voor woning en 
wijk. Hedendaagse woonwensen gaan verder 

dan een eengezinswoning met tuin. Er worden 
niet alleen hoge eisen gesteld aan de directe 
woonomgeving en voorzieningen als winkels, 
scholen en eerstelijns dienstverlening, maar 
eveneens aan faciliteiten voor sport en cultuur. 
Ook in de recente Vinex-wijken blijkt behoefte 
aan een meer gevarieerd programma dan 
oorspronkelijk werd voorzien: grotere kavels, 
duurdere woningen en andere typen. 
In Nederland wordt reeds gewerkt aan de 
updating van oudere uitleggebieden zoals 
bijvoorbeeld de westelijke tuinsteden in 
Amsterdam. Verdichting, vergroting van het 
aantal woningtypen, toevoeging van woningen 
in de duurdere klassen en uitbreiding en 
opwaardering van het openbare gebied en de 
voorzieningen zijn de ruimtelijke middelen die 
worden ingezet. 

Locaties 
Europan 7-locaties dienen de mogelijkheid te 
bieden een heldere opgave te formuleren in 
het kader van het thema nieuw leven in de 
suburb. 
Suburbane gebieden, uit elke periode van de 
twintigste eeuw, zijn in principe geschikt voor 
Europan 7. Gedacht wordt aan wijken met 
woningbouw, eventueel in relatie met indus
triegebieden, waar de mogelijkheid bestaat 
architectonische ingrepen te plegen. 
Europan-Iocaties bestaan altijd uit een studie
gebied, waarop de deelnemende architecten 
een visie geven, en een plangebied dat onder
deel is van het studiegebied, waarvoor een 
architectonische uitwerking wordt gemaakt. 
Bij Europan 7 dient de ingreep op het studiege
bied gericht te zijn op veranderingen die leiden 
tot sociale intensivering en een betere stedelij
ke samenhang. Het gebied dient goed toegan
kelijk te zijn voor diverse vervoermiddelen en 
het dient aanknopingspunten te geven voor 
het werken aan een relatie tussen bebouwing 
en natuurlijke omgeving. Ook bestaande 
bebouwing die kan worden gesloopt of gewij
zigd, dient onderdeel uit te maken van de 
opgave. 
Programmatisch wordt gedacht aan opgaven 
die zowel woningen als bedrijfsruimten (aan 
huis), eerstelijns dienstverlening, voorzieningen 
en openbare ruimte bevatten. Milieuaspecten 
dienen helder aan de orde te worden gesteld. 

Deelname aan Europan 
Vijftien Nederlandse gemeenten hebben inmid
dels een of meerdere keren meegedaan met 
Europan. Zij stelden een locatie beschikbaar 
binnen het thema van de prijsvraagronde, de 
laatste tijd vaak samen met een ontwikkelende 
partij, in de meeste gevallen de plaatselijke 
corporatie (waarmee dan ook de deelnamekos
ten werden gedeeld). De partijen die een loca
tie beschikbaar stellen krijgen veel ideeën en 
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analyses. De redenen om deel te nemen 
kunnen divers zijn. Soms gaat het erom een 
locatie politiek 'op de kaart te zetten', in ande
re gevallen betreft het een locatie waar eerde
re plannen nergens toe leidden en er een 
breekijzer nodig is. In elk geval krijgen diege
nen die betrokken zijn bij de locatie een enor
me stimulans, niet in de laatste plaats door het 
netwerk van Europese steden dat gedurende 
een Europan-prijsvraag wordt opgebouwd van 
Europese steden en die alle met gelijksoortige 
problematiek te maken hebben. Gemeenten, 
ontwikkelaars, architecten en wetenschappers 
uit heel Europa verdiepen zich tegelijkertijd in 
dezelfde problemen. De stad profileert zich op 
Europees niveau en krijgt veel publiciteit, 
onder andere door publicaties op nationaal en 
internationaal niveau. 
De prijsvraag wordt georganiseerd door 
Europan Nederland, dat ook assisteert bij het 
formuleren van het prijsvraagprogramma. 
Europan Nederland verricht verder alle werk
zaamheden die samenhangen met de organisa
tie van de prijsvraag: de publiciteit, het 
verspreiden van het prijsvraagmateriaal, de 
verwerking van de inzendingen, de jurering, de 
prijsuitreiking, de tentoonstellingen, de publi
catie etc. 
De jurering wordt verricht door een deskundi
ge jury, die is samengesteld door Europan 
Nederland volgens internationaal daarover 
gemaakte afspraken. Zo zal er een aantal archi
tecten, stedenbouwkundigen en eventueel een 
landschapsarchitect in de jury zitten, maar ook 
wetenschappers en personen vanuit de wereld 
van ontwikkelaars. Minimaal drie juryleden 
dienen een buitenlandse nationaliteit te 
hebben. De partijen die een locatie beschikbaar 
stellen zijn niet rechtstreeks vertegenwoordigd 
in de jury. De jurering vindt plaats in twee stap
pen, waarvan de eerste stap, indien mogelijk, 
plaatsvindt in de stad waarin de locatie zich 
bevindt, zodat de partijen die de locatie 
beschikbaar stelden kennis kunnen nemen van 
de inzendingen voor de locaties. In de eerste 
stap wordt door de jury een selectie gemaakt 
van plannen die representatief zijn voor de 
oplossingen die denkbaar zijn voor de locatie. 
In heel Europa wordt een dergelijke selectie 
gemaakt en de op die wijze geselecteerde 
inzendingen worden samengebracht in het 
internationale Forum van Jury's en Steden, 
waar door vertegenwoordigers van de locaties 
en jury's wordt gediscussieerd over de in 
Europan 7 aan de orde gestelde problematiek 
en de mogelijke oplossingen daarvoor. De 
tweede stap van de jurering vindt weer plaats 
op nationaal niveau en leidt tot het aanwijzen 
van de winnende plannen. 
Er wordt van de deelnemende gemeenten en 
ontwikkelaars wel wat gevraagd. Behalve dat 
zij een locatie beschikbaar stellen, moeten zij 

ook het voor de deelnemende architecten 
noodzakelijke materiaal aanleveren, waarbij in 
deze prijsvraagronde zeker sprake zal zijn van 
digitaal materiaal. Ook is het nadrukkelijk de 
bedoeling dat zij deelnemen aan de evenemen
ten die op internationaal niveau worden geor
ganiseerd. 
Omdat Europan-prijsvragen moeten leiden tot 
werk voor de deelnemende architecten - bij 
voorkeur een opdracht voor het winnende plan 
op de aangeboden locatie - gaan Europan en 
de beschikbaarstellende partij(en) een overeen
komst aan waarin de wederzijdse rechten en 
plichten worden vastgelegd. Daarnaast onder
tekenen de beschikbaarstellende partijen een 
verklaring waarin de intentie wordt vastgelegd 
met de door de jury aangewezen winnaar(s) 
opdracht te verstrekken. 
Tenslotte dient een bedrag van 56.725,- euro 
(excl. BTW) door de beschikbaarstellende partij
en te worden betaald ter dekking van een 
aantal door Europan voor het organiseren van 
de prijsvraag te maken kosten. 

Voordracht locaties tot de zomer 
De aan Europan 7 deelnemende landen 
hebben tot de zomer van 2002 de tijd locaties 
voor te dragen, waarna Europan op internatio
naal niveau besluit welke locaties in Europa (in 
totaal ca 65) worden geselecteerd. In het 
najaar van 2002 wordt het informatiemateriaal 
voor de deelnemende architecten samenge
steld. Architecten(teams) kunnen zich vanaf 
januari 2003 inschrijven voor deelname. De 
nationale en internationale beginmanifestaties, 
waar de locaties worden gepresenteerd voor 
de jonge architecten vinden plaats in februari 
en maart. Eind juni worden de plannen ingele
verd en start de jurering. In september van dat 
jaar vindt het internationale Forum van Jury's 
en Steden plaats, waarschijnlijk in de 
Oostenrijkse stad Graz. In november 2003 
worden de resultaten bekendgemaakt, waarna 
de publicatie in productie wordt genomen en 
de nationale en lokale tentoonstellingen 
kunnen worden voorbereid. De internationale 
eindmanifestatie is gepland voor begin 2004. 

Informatie 
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Universiteit als 
instad Henk Dirkx en Peter Timmerman 

De campus in 1967 met vierbaans Drienerlolaan. Foto: Historisch Archief Universiteit Twente 

De campus van de Universiteit Twente bestaat veertig jaar. Haar verjaardag werd onlangs gevierd met het congres De 
ideale universiteit!? Supervisorarchitecten van de universiteiten uit Amsterdam, Delft, Utrecht en Enschede vertelden 
over de idealen - of juist het gebrek daaraan - waaruit hun universiteit zijn voortgekomen. De Universiteit Twente neemt 
daarbij een bijzondere positie in, omdat op haar campus twee idealen samenkomen namelijk het Amerikaanse 
campusmodel en de CIAM-stad. Wat hield dit fascinerende experiment precies in? En welke les voor de toekomst trekt 
Jan Hoogstad, de nieuwe supervisor in Twente, uit dit geïnspireerde verleden? 
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Idealen 
The way to heli is paved with good intentions. Als het 
aan Pi de Bruijn (supervisor Universiteit van 
Amsterdam) ligt, wordt het idealisme in architectuur 
en stedenbouw, inclusief haar goede bedoelingen, 
met wortel en tak uitgeroeid. Of daarmee alle 
problemen opgelost zijn is zeer de vraag. Ook zonder 
goede bedoelingen is een stedenbouwkundige hel te 
bereiken, zie de Uithof van de Universiteit Utrecht. 
Zonder enig ideaal is daar in de jaren zestig een 
raster in een weiland getekend waarbinnen een 
aantal fantasieloze betonkolossen zijn neergezet. Het 
is er winderig en onoverzichtelijk. Aan Art Zaaijer en 
OMA de uitdaging dit gebied aantrekkelijk te maken. 
Maar hoe zit het in Enschede? Op de campus van de 
Universiteit Twente struikel je haast over het idealisme 
en de goede bedoelingen. Zijn we daar in de hel 
beland? Om die vraag te kunnen beantwoorden 
onderzoeken we eerst haar idealistische wortels. 
Van Tijen en Van Embden, in de jaren zestig en zeven
tig, de supervisorarchitecten bij de bouw van de (toen 
nog) Technische Hogeschool Twente, schreven in1963: 
'De prachtige eenheid in veelzijdigheid van de groe
pen colleges in Oxford en Cambridge met hun park
omgeving en sportvelden geven een beeld van wat 
op Drienerlo, uiteraard in moderne vorm zal kunnen 
worden nagestreefd en bereikt.' impliciet laat deze 
uitspraak zien welke idealen er aan de THT ten 
grondslag liggen: een universiteitsgemeenschap naar 
het college-model van Oxford en Cambridge, echter 
volgens moderne stedenbouwkundige inzichten. 
De THT verrees op het landgoed Drienerlo, gelegen in 
de bossen tussen Hengelo en Enschede. Op deze 
unieke locatie zou voor het eerst in Nederland een 
echte campus naar Amerikaans model gebouwd 
worden, namelijk een hechte universitaire gemeen
schap waar studenten, docenten en professoren met 
elkaar zouden wonen, werken en recreëren. 

Ordening 
Van meet af aan is geprobeerd in Twente de ideale 
universiteit gestalte te geven. Hoewel dit voor 
Nederland uniek is, past het in een lange idealistische 
traditie. De ontwikkeling van de campusuniversiteit 
in Amerika is een doorlopende poging de ideale 
universiteit uit te vinden. Rond 1800, wanneer de 
Verenigde Staten van Amerika nog naar zichzelf op 
zoek zijn, ontstaat er behoefte aan een eigen 
Amerikaanse intellectuele elite die de VS zijn identi
teit kan geven. Het campusmodel wordt ingezet om 
deze elite te kweken. De blik is daarbij vooral op de 
Engelse voorbeelden gericht: Oxford en Cambridge. 
Deze universiteiten zijn georganiseerd in colleges, die 
op hun beurt - zowel qua sociale opbouw als verschij
ningsvorm - zijn afgeleid van de middeleeuwse kloos
ters. De hechte, naar binnen gerichte gemeenschap 
van studenten en docenten, gehuisvest in een complex 
dat uitdrukking geeft aan deze gemeenschappelijk
heid, wordt de onderlegger voor de Amerikaanse 
campusuniversiteit. Maar er komt een nieuw element 
bij. De universiteit wordt overgeplant naar een onge
rept landschap, weg van de verderfelijke en afleidende 
invloed van de stad. Zo ontstaat een ideale gemeen
schap waar, naast het verwerven van kennis, vooral 
het werken aan de juiste contacten belangrijk is, 
opdat men later in de maatschappij de verwachte rol 
op zich kan nemen. 
in de verschijningsvorm speelt symboliek een belang
rijke rol. De bibliotheek neemt op de campus een 
prominente plaats in: een tempel gewijd aan kennis. 
Zo ook de gebouwen en ruimten, die het meest 
getuigen van gemeenschapszin: de Hall, de eetzaal 
en de kapel. Deze vier elementen zijn gerangschikt 
rond een grote centrale open ruimte, waar zich het 
informele ontmoeten afspeelt. Aan de formele, 
hiërarchische ordening laat zich de opbouw van de 
universiteit helder aflezen. De Amerikaanse campus 



wortelt dus enerzijds in de Engelse universiteitstradi
tie, met het college als bouwsteen van de academi
sche gemeenschap, en anderzijds in het verlichtings
denken: kennis als de nieuwe god. 

Twentse CIAM-stad 
In Twente neemt men het idee van een hechte univer
sitaire gemeenschap, gehuisvest buiten de stad in een 
arcadisch landschap, over, maar niet de verschijnings
vorm van de Amerikaanse campusuniversiteit. Van 
Tijen en Van Embden zien de kans schoon om hier hun 
ClAM-ideaal uit te proberen. De CIAM (Congrès Inter
nationaux d'Architecture Moderne) bijeenkomsten 
vormen in de eerste helft van de twintigste eeuw het 
platform waarop moderne architecten discussiëren 
over architectuur en stedenbouw. De daar ontwik
kelde ideeën grijpen onder meer terug op het werk 
van Ebenezer Howard. In zijn boek To-Morrow: a 
Peacefull Path to Rea/ Reform (1898) beschrijft 
Howard de tuinstadgedachte, waarin het vestigen 
van gemeenschappen in tuinsteden in het groen 
buiten de stad als ideaal wordt gezien. 
Het ideaal dat Van Tijen en Van Embden in Twente 
voor ogen stond, is een complete tuinstad voor een 
overzichtelijke universiteitsgemeenschap. Hierin vindt 
het wonen, werken/studeren en recreëren plaats in van 
elkaar gescheiden zones; het verkeer is de (ver)binden
de factor. De Drienerlolaan, die precies door het 
centrum loopt, verbindt de campus met de buitenwe
reld. Van Tijen en Van Embden hebben getracht het 
ideaal van de campusuniversiteit samen te laten 
vallen met de ideaalstad van ClAM. Omdat het hier 
een kleine universiteit met een overzichtelijke 
gemeenschap betrof, is deze poging zeer geslaagd. 
Zelden is de ClAM-stad overtuigender gebouwd. 
De ordening is volstrekt helder. De zone met wonin
gen in het bosachtige gedeelte van het terrein is door 
een grote open ruimte voor het recreëren gescheiden 
van het centrum. Aan de andere kant van het 
centrum bevindt zich de zone van het studeren en 
werken. Centraal op het terrein ligt de monumentale 
vierbaans Drienerlolaan, die als ruggengraat het 
geheel draagt. Grote gebouwen zijn strategisch op de 
open plekken in het bestaande landschap geplaatst 
en waarborgen op het terrein een goede oriëntatie. 
En alhoewel niet alles geslaagd is - het centrum is 
niet geworden wat men ervan verwachtte en er zijn 
iets teveel betonnen zitjes die als het ware ontmoe
tingen moeten afdwingen - de idealen en goede 
bedoelingen, waarmee de weg geplaveid was, hebben 
niet geleid naar de hel. Integendeel. Niet het idealis
me is het probleem, maar het ondoordacht geknutsel 
waarmee in de loop der jaren de heldere uitgangs
punten aangetast zijn. Zo heeft de Drienerlolaan een 
rare knik gekregen, alsmede een Check Point Char/ey
achtig portiershuisje. Bovendien is in de onderwijswijk 
een schuine lijn geïntroduceerd, die de overzichtelijk
heid van de orthogonale plattegrond vertroebelt. 
Maar dat is nog onschuldig vergeleken bij wat de 
toekomst brengt: supervisor Jan Hoogstad en het 
bestuur willen een autoluwe campus met ringweg. 
De Drienerlolaan moet wijken voor een 'evenemen
tengazon', zodat de campusbezoeker de universiteit 
alleen nog via een achterdeur kan betreden. 

De toevallige ontmoeting bij het AKN-gebouw van Jan Hoogstad 
(2000). Foto: Henk Dirkx 

Flexibiliteit 
Het CIAM-experiment leert ook veel over 'flexibili
teit'. De veranderingen in het onderwijs (computers) 
zouden tegenwoordig een flexibel gebouwenbestand 
vereisen. Hoogstad ziet in de architectuur van Van 
Tijen en Van Embden geen mogelijkheden: 'dat is 
cockpit- en maliënkolderarchitectuur, die maar voor 
één functie geschikt is:. Toen Van Embden en Van 
Tijen aan hun opdracht begonnen was er veel ondui
delijk: welke faculteiten kwamen er precies en met 
wat voor proefopstellingen? Zij kozen voor een flexi
bel - mu/ti-purpose- gebouwenbestand. Het fraaiste 
voorbeeld hiervan vormt het prachtige Hallencomplex 
van Choisy. Het is eigenlijk één groot dak, waaronder 
op vele manieren muren en verdiepingen geplaatst 
kunnen worden. Ook de technohal voor Chemische 
Technologie heeft zijn multifunctionaliteit bewezen: 
stonden daar vroeger metershoge proefopstellingen, 
nu huisvest zij een kunstacademie. Maliënkolder
architectuur? Hoogstad zit met het functionalisme in 
zijn maag: 'Zelf kom ik ook uit het functionalisme, 
maar ik ben verder gegaan. Het functionalisme werkt 
niet omdat het geen ruimte laat voor toeval. 
Gebouwen moeten zodanig zijn ontworpen dat er 
ruimte ontstaat voor toevallige ontmoetingen: Als er 
in het experiment in de Drienerlose bossen iets is 
uitgeprobeerd, is het wel de toevallige ontmoeting. 

Jonge Architecten 
Van Tijen en Van Embden nodigden de jonge genera
tie architecten van toen uit, om een aantal belangrij
ke gebouwen te realiseren. Piet Blom verbouwde een 
boerderij en maakt zijn intrigerende Bastille. Herman 
Haan tekende voor de studentenhuisvesting, in de 
vorm van Mastaba's en Piramiden. Heijdenrijk en Mol 
ontwierpen het gebouw voor Toegepaste Wiskunde. 
Deze angry young men, die regelmatig in het tijd
schrift Forum publiceerden, verzetten zich tegen de 
grootschaligheid en zakelijkheid van het functionalis
me en pleitten voor gebouwen die bestaan uit kleinere 
structuren, die ruimtelijk in elkaar overvloeien. Om 
hun ideaal - een hechtere academische gemeenschap 
- te realiseren zetten zij de architectuur in om sociaal 
samenzijn te bevorderen. De Bastille van Blom is het 
summum van ontmoetingsarchitectuur: overal nisjes, 
trappetjes, bankjes en doorkijkjes. Het hart van het 
gebouw herbergt zelfs een heuse speakers-corner. 
Bloms goede bedoelingen ten spijt, ligt het interieur 
er desolaat bij. Maar ook buiten, op de betonnen 
stoeltjes heeft nooit een ontmoeting plaatsgevonden. 
De naakte waarheid van de geforceerde ontmoeting 
- mensen laten zich niet door steen en beton dresse
ren - springt iedereen in het oog, behalve Jan 
Hoogstad. In zijn Masterplan spreekt hij van een 'soci
aal brandpunt', waar hij ruimte voor de 'toevallige 
ontmoeting' gaat maken, zodat de campusgemeen
schap beter integreert. Hoogstad verzet zich tegen 
het CIAM-ideaal, omdat dit star en niet-sociaal zou 
zijn, maar in zijn verzet herhaalt hij slechts de zetten 
van de structuralisten. Hoogstad bestrijdt het ene 
idealisme blind met het andere. De waarschuwing 
van Pi de Bruijn is voor de actuele Twentse situatie 
helaas weer al te zeer van toepassing. 

De toevallige ontmoeting bij de Bastille van Piet Blom (1964). 
Foto: Henk Dirkx 

Informatie 

Het congres De ideale universiteit!? werd 
gehouden op 28 november 2001 op de Uni
versiteit Twente. Sprekers: Henk Dirkx, Art 
Zaaijer (UU), Pi de Bruijn & Pieter van Wese
ma el (UvA), Ann Busker (TU Delft), Jan 
Hoogstad (UT), Aaron Betsky (directeur NAi, 
tevens voorzitter). De organisatie was in 
handen van Peter Timmerman & Henk Dirkx 
(i.s.m. Architectuurcentrum Twente). 

Peter Timmerman 
Studium Generale, Universiteit Twente 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 
T 053-4894456 
E p.timmerman@wmw.utwente.nl 
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