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De stichting Architectuur Lokaal werd in 1993 opgericht 
naar aanleiding van de architectuurnota Ruimte voor 
Architectuur (1992-1996). Architectuur Lokaal is opgeno
men in de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland 
(2001-2004) en in de cultuurnota Cultuur als Confrontatie 
(2001-2004). 

Architectuur Lokaal is het onafhankelijke landelijke ken
nis- en informatiecentrum voor cultureel opdrachtgever
schap in Nederland. Zowel publieke als private opdracht
gevers kunnen gebruik maken van de voorbeelden van 
beleid die Architectuur Lokaal heeft verzameld van archi
tectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastruc
tuur en inrichting van de openbare ruimte. Architectuur 
Lokaal is een vraagbaak voor alle opdrachtgevers en fun
geert als bruggenbouwer tussen de verschillende partijen 
die bij het bouwproces betrokken zijn. Daarbij hoort ook 
het overbruggen van de kloof tussen de culturele wereld 
en die van 'de markt'. Hierdoor onderhoudt Architectuur 
Lokaal nauwe contacten met uiteenlopende organisaties 
en initiatieven in Nederland en daarbuiten. 
De bibliotheek bevat een uitgebreid documentatiebe
stand over architectuurbeleid, opdrachtgeverschap en 
ontwerpwedstrijden. Elk kwartaal wordt een krant uitge
bracht waarin ontwikkelingen op alle relevante beleid
sterreinen aan de orde komen. Verder is er de uitgebreide 
website: www.arch-Iokaal.nl 

Stimuleringsprogramma's 
De stimuleringsprogramma's die Architectuur Lokaal 
organiseert zijn bedoeld om de deskundigheid op het 
gebied van het architectuurbeleid te bevorderen en daar
door de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbete
ren. Bij de organisatie van de programma's wordt zoveel 
mogelijk samengewerkt met verwante instellingen en 
partijen. Architectuur Lokaal stelde onder meer het Hand
boek Architectuur en Beleid, Niet Grijs! samen en geeft 
uiteenlopende publicaties uit. 
Sinds enkele jaren worden op verzoek cursussen architec
tuur en beleid gegeven. De programma's worden op maat 
samengesteld. Er werden inmiddels cursussen en studierei
zen georganiseerd voor het Bouwfonds, voor Woonzorg 
Nederland, voor corporaties, voor de Rijksgebouwen
dienst en voor diverse gemeenten en provincies. 
Ook worden door Architectuur Lokaal beleidsopdrachten 
uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek Wel
stand op een Nieuwe Leest. 

Steunpunt Ontwerpwedstrijden 
Sinds 1997 is het landelijke Steunpunt Ontwerpwedstrij
den gehuisvest bij Architectuur Lokaal. Het Steunpunt 
maakt deel uit van het Convenant Ontwerpwedstrijden 
dat door de Rijksoverheid is gesloten met betrokken 
publieke en private partijen, met het doel de wedstrijdcul
tuur in Nederland te verbeteren. Het Steunpunt heeft tot 
taak uitschrijvers van wedstrijden behulpzaam te zijn bij 
de programmering aan de hand van de handleiding Kom
pas bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten. 
In opdracht van de Rijksbouwmeester heeft Architectuur 
Lokaal meegewerkt aan een tweede Kompas ten behoeve 
van de werving en selectie van projectontwikkelaars, 
Kompas bij Ontwikkelingscompetities. Het Steunpunt 
biedt sinds 2001 ook ondersteuning bij de programmering 
van ontwikkelingscompetities en heeft een eigen website: 
www.ontwerpwedstrijden.nl 

Overleg Lokale Architectuurcentra 
Architectuur Lokaal coördineert het Overleg Lokale Archi
tectuurcentra van Nederland. In 1993 waren er vier archi
tectuurcentra, nu zijn het er bijna veertig. In de Neder
lands/Engelse uitgave POKON (1999) werden 28 centra 
geportretteerd. Eenmaal per jaar wordt een buitenlandse 
studiereis voor de lokale architectuurcentra georgani
seerd. Daarbij worden telkens vertegenwoordigers van 
verwante organisaties voor deelname uitgenodigd. Archi
tectuur Lokaal coördineert het OLA vanwege het belang 
van de zogeheten bottom-up gedachte voor de architec
tuur. 

Bureau 
Het bureau en de bibliotheek van Architectuur Lokaal zijn 
op weekdagen openbaar toegankelijk; bij voorkeur op 
afspraak. 
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Een reis door de parallelle wereld, de excursie ter 

gelegenheid van het 81/2 jarig bestaan van Archi

tectuur lokaal op 2 november 2001, wees de geno

digden met de neus op de feiten. Aan de excursie 

namen projectontwikkelaars, burgemeesters, 

kiilmerleden, wethouders, architecten, provinciale 

bestuurders, journalisten, ambtenaren en vertegen

woordigers van welstands- en monumentenorgani

saties, lokale architectuurcentra en woningcorpora

ties deel, kortom: vertegenwoordigers van partijen 

die van belang zijn voor het dagelijks werk van 

Architectuur lokaal. 

Tijdens de reis door de Flevopolder viel men van de 

ene verbazing in de andere: de jongste polder leek 

één groot pretpark te zijn geworden, terwijl het 

ontstaan daarvan aan ieders aandacht was ont

gaan. Hoezeer allen zich in het dagelijks werk ook 

inspannen om te plannen, te regelen en de 

opdrachtgeversrol zorgvuldig te vervullen: deze 

ongeplande planning was door de meeste deelne

mers niet voorzien. Zelfs de illusie van de maak

baarheid van Nederland bleek maakbaar. De 

behoefte van veel mensen aan uit Amerika afgelei

de vormen van vertier had hier een geheel eigen 

weg naar realisatie gevonden en zich onttrokken 

aan de vertrouwde kaders van de wijze waarop de 

verzorgingsstaat Nederland de afgelopen decennia 

werd ingericht. 

Architectuur lokaal is in 2001 een volgende fase 

ingegaan met het nieuwe beleidsplan TraÎt-d'Union, 

voor de periode 2001-2004, als fundament. In het 

essay Maatschappelijke trends, als oriëntatie op de 

komende jaren bijgevoegd bij het beleidsplan, wer

den beleidsmatige consequenties van een aantal 

voorziene ontwikkelingen geschetst. 

In het hoofdstuk Sociaal-culturele ontwikkelingen 

komen onder meer economisering van de samenle

ving, individualisering, 'globalisering' en vrijetijds

besteding aan de orde. Het resultaat van dergelijke 

tendensen bleek werkelijkheid geworden in de Fle

vopolder. Van integrale ruimtelijke planning bleek 

geen sprake, de bouwprojecten waren in zichzelf 

gekeerd, de ommuurde factory outlet Batavia Stad 

is zelfs voorzien van kanonnen om de vijand buiten 

de muren te houden. De projecten staan elkaar in 

de weg: de dagelijkse files naar Batavia Stad heb

ben de stilte langs de IJsselmeeroevers verdreven 

die daar zo gewenst was door de bewoners van 

het Golf Resort op het nabijgelegen golfterrein. 

Gelukkig kunnen zij in hun vrije tijd nog uitwijken 

naar de relatieve rust van de prehistorische neder

zetting met oerbos, wisenten en Germaanse leem

hutten even verderop in de polder, nabij vliegveld 

lelystad. 

In de nota Cultuur voor Culturen waarschuwde de 

Raad voor Cultuur voor de puur op winst gebaseer

de ontwikkelingen: 'In feite functioneert de com

merciële gerichtheid in de Europese cultuur als ide

ologie en gaat Europa ook in dit opzicht steeds 

meer op Amerika lijken. Als cultuurbeleid teveel 

meegaat in deze economiseringstendens, komt de 

vrije ruimte in gevaar voor 'onaangepaste activitei

ten' in de marges van de markt. Het bewaken van 

die marges is een halszaak in tijden dat alles in het 

teken staat van marktdenken en terugtreden van 

de overheid'. 

Als maatschappelijke trend in het hoofdstuk 

Bestuurlijk/organisatorische ontwikkelingen werd 

geconstateerd dat er steeds meer onduidelijkheid is 

ontstaan over de bestuurlijke verhoudingen, met 

frustrerende gevolgen voor integrale ruimtelijke 

planning. Onderkend werd reeds de behoefte aan 

een sterkere overheidsregie op onderdelen. 

In deze krant een impressie van de activiteiten van 

Architectuur lokaal in het afgelopen jaar. Daarbij 

viel op, hoezeer de enkele jaren geleden voorziene 

maatschappelijke trends reeds werkelijkheid zijn 

geworden in het landschap, de resorts, de vrije

tijdsindustrie, de ouderenhuisvesting. Bij deze en 

andere opgaven, zoals bijvoorbeeld ook het parti

culier opdrachtgeverschap, gaat het om meer dan 

ruimtelijke vraagstukken die door professionelen 

ter hand worden genomen. Analoog aan de soci

aal-culturele, en dus de actuele politieke ontwikke

lingen zijn en voelen zich steeds meer partijen 

betrokken. Dat vraagt van politici en andere pro

fessionals in de bouw- en ontwerpwereld de 

bereidheid te zoeken naar bindingen met en tussen 

culturen, om vanuit die maatschappelijke verant

woordelijkheid zowel de collectieve waarden te 

behartigen als in de individuele behoefte van 

'leken' te voorzien. De taak van Architectuur lokaal 

als kennis- en informatiecentrum voor cultureel 

opdrachtgeverschap, het bouwen van bruggen tus

sen de verschillende culturen in het bouwproces, is 

onverminderd actueel. 

Cilly Jansen 
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Er bestaat een wereld waar de kunst met een grote 
K en de serieuze architectuur de neus voor optrek
ken. En trouwens ook geen vat op hebben. De berich
ten uit deze wereld zullen nooit doordringen tot de 
jaarboeken voor architectuur, zijn objecta non grata 
voor tijdschriften als Archis, en nauwelijks voer voor 
de zich intellectueel noemende kranten. Er zijn ande
re wetten op toepasbaar, en soms zijn er zelfs hele
maal geen wetten, omdat het gaat om uitingsvormen 
die zich onttrekken aan esthetische normering. 
Gevoel telt er meer dan verstand (buik versus hoofd), 
beleving is er belangrijker dan functionaliteit, zoals 
avontuur en afwisseling ook op een hoger plan staan 
dan ordening en hiërarchie. Goede smaak is in dit 
genre niet direct aan de orde. Het is, kortom, de lach
of-ik-schiet-architectuur die de overhand heeft in de 
parallelle wereld, een wereld die zoals het woord al 
aangeeft, gelijk opgaat met de dagelijkse, die vooral 
in de ban is van conventies en tradities. 

Flevoland 
Niet toevallig bloeit deze parallelle wereld in de 
meest onhistorische provincie van Nederland: Flevo
land. Dat is wel begrijpelijk, omdat de ongerepte pol
der een uitstekende voedingsbodem is voor uitwas
sen en experimenten waarvoor in het volgebouwde 
oude land met zijn belasting van bestemmingsplan
nen, geen plaats is. Minder begrijpelijk is dat het pas 
nu gebeurt, ruim dertig jaar na de drooglegging van 
wat toen nog Zuidelijk Flevoland heette. Alsof er niet 
alleen voor Flevoland maar voor heel Nederland -
want de provincie is immers een kind van dit land -

een achterstand ingelopen moest worden, het heeft 
er de schijn van dat er een sluimerende behoefte 
bestond aan een speeltuin voor volwassenen, aan een 
landschap waar nu eens niet de wet van nut en nood
zaak en het gebod van goede smaak zou heersen. 
Reis een dag door de polder en raak doordrongen 
van de 'aanvallen van uitersten', waarbij we ons nog 
niet eens hoeven te beperken tot Almere, waar sinds 
de planning van de jaren zeventig een soort anarchie 
lijkt te woeden die zich manifesteert in expressieve 
woningbouw. Het wilde midden is het wilde westen 
van Nederland. 
Is het vreemd dat uitgerekend hier een kasteel wordt 
gebouwd, een nauwgezette kopie van een exemplaar 
dat in het Waalse Jemappes al enkele slordige decen
nia zijn dienst heeft bewezen? Een kasteel met alles 
d'r op en d'r aan, hetgeen neerkomt op een enclave 
van slotgracht, koetshuis, orangerie, donjons en for
mele tuin. Want, zo gaat het verhaal, de trouwlusti
gen in Almere vinden de ouverture van hun juridisch 
verbond in het inderdaad zakelijke stadhuis niet rij
men met hun romantische gevoelens, ze zijn, zou je 
kunnen zeggen, op zoek naar roots in een omgeving 
waar die nog nauwelijks bestaan. Hun referentie is 
het sprookje van het oude land, niet het tabuia rasa 
van het nieuwe land. Daarmee schaart Flevoland zich 
ironisch in een bestaande traditie, namelijk die van 
de Nieuwe Wereld, waar de cultuur uit het moeder
land werd gekopieerd en zelfs nog verbeterd om zo 
het gevoel te houden dat het moederland bij wijze 
van spreken om de hoek lag. 



Gedogen en naast elkaar leven 
De ironie gaat nog een stap verder. En die illustreert 
op een meesterlijke wijze dat er daadwerkelijk sprake 
is van een parallelle wereld, een officieuze die naast 
de officiële gedijt. In het verlengde van het kasteel in 
aanbouw valt aan de horizon de wording van het 
centrum van Almere te ontwaren, een project dat 
wordt omarmd door de vakpers en architectuurcritici 
omdat het - oh ironie - een van de weinige steden
bouwkundige prestaties in Nederland van de enige 
Nederlandse superarchitect is: Rem Koolhaas. Ver
moedelijk zal hij zelf met de combinatie geen moei
lijkheden hebben, liefhebber als hij is van camp en 
ontworteling zoals die voorkomen in een gemiddelde 
Japanse stad, maar opmerkelijk is het wel. Want 
gelijktijdig worden in een Nederlandse stad twee 
polen ontwikkeld, een hyperromantische in de vorm 
van dat gekopieerde kasteel en een hyperfuturisti
sche met een gebogen maaiveld waarin warenhuis en 
parkeergarage worden ondergebracht, juist de ico
nen van een nieuwe tijd, zoals een kasteel een sym
bool is van onverzettelijkheid en introvertie. Het 
hoeft geen verbazing te wekken als de gebruikers 
van het kasteel überhaupt niet weten wie Koolhaas 
is, zoals de aanhangers van Almere Nieuw Centrum 
zich verre zullen houden van het initiatief voor Kas
teel Almere. Gedogen en naast elkaar leven lijkt 
dagelijkse praktijk te worden in het Nederland van 
nu. Er mag nog zo hoog opgegeven worden van de 
verstrengeling van high and low culture in dit land, 
ze zijn vaker gescheiden van elkaar dan met elkaar 
verbonden. Illustratief daarvoor zijn de kreten van 

verbazing en opmerkingen die werden geplaatst bij 
de Reis door de Parallelle Wereld die Architectuur 
Lokaal bij haar 8 1/z jarig jubileum begin november 
organiseerde, waarbij onder meer het Kasteel Almere 
werd aangedaan. Een voormalig rijksbouwmeester 
typeerde de bouw van dat kasteel als een moordaan
slag bij klaarlichte dag, terwijl een voormalige wet
houder publiekelijk te kennen gaf dat hij zo in ver
warring was geraakt dat hij hierover diezelfde avond 
met zijn vrouw een debat diende te voeren. Zijn 
wereld, zoveel werd duidelijk, was door elkaar 
geschud. 

Parallelle wereld 
Niet alleen zijn wereld. De gebouwde samenleving 
stoelt op de schok van herkenning en ontkenning, 
waartussen wij allen pendelen. De parallelle wereld 
bestaat uit golfresorts die door aannemers op een 
achternamiddag in elkaar zijn geflanst en desondanks 
voor een miljoen gulden aan nouveaux riches worden 
aangeboden, uit pretparken op Amerikaanse leest, 
uit een getrouwe nabootsing van de $wifterbantcul
tuur in de vorm van namaakplaggenhutten gelegen 
aan een namaakven, en uit vakantiedorpen waar de 
idylle van eenzaam maar niet alleen kunstmatig 
wordt opgeschroefd. Architecten komen er hoege
naamd niet aan te pas, dit zijn de decors die de con
sument zichzelf wenst als hij a. geld heeft en b. ruim
te krijgt toegewezen. Toegewezen, let op dit woord, 
want vrijheid is een gelimiteerd goed, ook in de pol
der. Is dit het voorland van Nederland, als we ieder
een in de gedachten van Remkes zelfbeschikkings-

Rivièra Snow Camping 
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Bungalowpark, Ketelhaven 
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recht geven? PvdA-Kamerlid Adri Duivesteijn, die 
regelmatig de schoot deelt met de VVD'er, gelooft van 
niet. Als we door het armetierige Flevo Golf 
Resort rijden, wisselt hij lachbuien af met sombere 

bespiegelingen. Dit is niet wat con
sumenten willen, dit is wat aanne
mers en projectontwikkelaars den
ken wat zij willen, is zijn commen
taar. Het moet afgelopen zijn met 
een dergelijke betutteling, en met 
een bouw die wel in naam inspeelt 
op de persoonlijke wens van de 
koper maar in werkelijkheid een 
schamel aftreksel daarvan laat zien. 
Duivesteijn wendt het hoofd af bij 
het zien van dergelijke protserige 
maar leeghoofdige spinsels van een 
ontwikkelaar: het is ook in de paral
lelle wereld een schaduwzijde. 
Het interessante van een reis door 
de parallelle wereld is die discrepan

tie tussen droom en daad, tussen de ambtelijk goedge
keurde bouwplannen en de wens om meer persoonlijk 
wonen te genereren met bewaking van de kwaliteit. 
We reizen dus niet alleen door het wilde midden maar 
ook over de smalle marges tussen de ouderwetse over
heidsbevoogding en het laisser faire-principe van de 
geliberaliseerde tijd. Daarvoor is de dijk die Flevoland 
scheidt van het water bijna het spreekwoordelijke 
scheidingsmiddel, aan de ene kant het onbegrensde 
water en zijn mogelijkheden, aan de andere kant het 
land met zijn nuchtere, maar beperkende stelsel van 
wetten en regels. Op kleine schaal botst een recreatie-

park als dat van Ketelhaven met die 
oer-Hollandse regeldrift, typisch een 
residu van het oude land. Wat 
begon als een park met strikt aan
gegeven rooilijnen, bouwhoogten, 
bouwmaterialen en kapconstructies, 
omdat het zo hoort in de Slaapstad 
van Nederland, is op initiatief van 
de bewoners geleidelijk aan losge
gooid. Wat is het resultaat? Een 
halfbakken park. De ouverture is 
een serie gelijkvormige vrijstaande 
vakantiehuizen met schuine kap, 
het sluitstuk bestaat uit romantisch 
georiënteerde herenhuizen. Minia
tuur Nederland botst hier met 
miniatuur België. Kinnesinne moet 
de onderliggende wrevel zijn in 

Ketelhaven, veroorzaakt door een weifelende over
heid die halverwege de procedure de teugels heeft 
gevierd. Bungalowpark Ketelhaven toont zo in een 
notendop de breuk die ontstaat tussen twee regimes. 

Voor de gek gehouden 
Laat er geen misverstand over bestaan, de parallelle 
wereld is ons, esthetici, niet vreemd, het is een deel 
van ons. Immers, we brengen onze (vrije) tijd door in 
bungalowparken, we huren ski's op een indoor-skipis
te, we bezitten een tweede huisje op een camping en 

we geven ons over aan het winke
len in een outlet-village in the mid
die of nowhere. De parallelle 
wereld is dus geen schim van de 
officiële, hij breekt in in die officië
le, als een virus dat zich door een 
lichaam verspreidt. Het is de conse
quentie van een cultuur waarin de 
nadruk ligt op samplen, op het her
groeperen van oude waarden en 
nieuwe vormen, op de grote waar
dering die er in het begin van deze 
eeuw ligt op het narratieve. Een 
verhaal vertellen, dat wars is van 
abstractie: daarvoor kun je in de 
polder terecht. Je bezoekt een kas
teel waarvan de muren zijn bekleed 
met stenen uit Hongaarse ruines, je 

reist door naar Batavia Stad, een heuse fortificatie aan 
de rand van Lelystad - meer een relikwie uit een Karl 
May-boek dan iets uit de VOe-tijd - en je eindigt bij 
een huttendorp uit de prehistorie, het typeert Flevo
land zoals het altijd gedroomd heeft te zijn. De ver
wende moderne mens wil voor de gek gehouden wor
den, welnu hij wordt op zijn wenken bediend. Wie 
geen geschiedenis heeft, vindt hem uit of importeert 

hem, dat is de formule waar Amerika mee groot 
geworden is. 
Wie reist door deze parallelle wereld, krijgt een gewe
tensvraag voorgelegd. Willen we daar wel of niet de 
regels van het oude land, gegoten in een bestem
mingsplan of bouwvoorschriften, op toepassen? Heeft 
ook Nederland behoefte aan een vrijplaats, iets waar 
je kunt zondigen zonder dat je door de bouwdomi
nees op de vinger wordt getikt? Die vraag kwam in 
versterkte mate op bij het bezoek aan het recreatie
park Rivièra Snow Camping, ergens tussen Zeewolde 
en Almere, in de buurt van Six Flags. Het uitgangspunt 
is oer-Hollands, een camping met seizoensgasten, die 
door het hele jaar heen vertier moet/wil bieden aan 
zijn klanten. Een tropisch zwembad? Allicht. Een 
indoor ski baan? Moet kunnen. (Zeker als wordt 
bedacht dat de afvalwarmte van zwembad ten goede 
kan komen aan de skipiste, de zogeheten thermische 
recycling.) 
De centrale hal van de Rivièra Snow Camping - de 
naam alleen al - is ternauwernood in staat om de illu
sie van tropisch Nederland op te wekken, aangezien 
het sauzen van stalen H-balken ook zijn begrenzing 

Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland 

kent, maar het creëren van een helling voor ski liefheb
bers blijkt ook nog een kunst apart. Veertien meter 
hoog, maar dan wel echte sneeuw, daarop kun je de 
sport leren, het is beter dan niks in de parallelle 
wereld, het is, kun je zeggen, altijd een schrale troost 
bij de mondiale werkelijkheid. Heb je geen geld voor 
een reis naar Tahiti, dan kopieer je Tahiti. En zo is het 
ook met de Alpen, je fabriekt een stand-in. Geen villa, 
dan maar een villaatje, in plaats van een luxueus golf
resort replica-luxe, geen authentiek kasteel: dus een 
nagebouwd, beproefd type. Dat is de schijnwereld 
waarin we ons, onder meer dankzij de televisie, aan 
hebben overgeleverd. Nep is geen namaak, is de con
clusie die je zou kunnen trekken, hij bestaat, hij is in 
onze echte wereld doorgedrongen. Moet de serieuze 
architectuur zich daar mee bemoeien of zelfs druk om 
maken? Laten we afspreken van niet. Er is in Neder
land al zoveel geregeld en geësthetiseerd dat er iets 
over moet blijven om je over te verbazen. 
Bron: Krant Architectuur Lokaal 34, januari 2002 

8 1/2, Een reis door de parallelle 
wereld 

Excursieprogramma voor allerlei mensen en 
instellingen waarmee Architectuur Lokaal 
samenwerkt: bouwers, corporaties, bestuur
ders, architecten, ambtenaren, onderzoekers, 
architectuurcentra, ontwikkelaars en culturele 
organisaties. Ofwel: mensen met verschillende 
achtergronden en culturen, maar allemaal met 
hetzelfde doel: het creëren van betekenisvolle 
architectuur en een zorgvuldige inrichting van 
Nederland. Vaak merken we dat zij meer willen 
horen over de (andere) activiteiten van Archi
tectuur Lokaal, en ook dat onze partners elkaar 
of elkaars werkterreinen vaak weinig kennen. 
Een reis met een blik op 'de 8erkant van het 
gelijk', zodat er weer eens op een andere 
manier naar de inrichting van Nederland geke
ken kan worden. 

2 november 2001 
Project ter gelegenheid van het 81/2 jarig bestaan van 
Architectuur Lokaal 
Uitvoering in samenwerking met stichting G.A.N.G. 



Welstand in een leader 

Centraal in de cursus staat het verkennen van 
het kader waarbinnen de welstandsbeoorde
ling plaatsvindt. In vier middagen zal, vanuit 
het nationaal ruimtelijk beleid via het provin
ciale niveau en het lokale ruimtelijk kwaliteits
beleid het concrete welstandsbeleidcentraal 
staan. Locatie voor de bijeenkomsten was het 
nieuwe bureau van de Stichting Welstands
zorg Noord-Holland in Alkmaar. De opkomst 
bij de eerste twee bijeenkomsten van commis
sieleden en de plantoelichters was groot. 

De eerste middag, op 12 oktober, stond in het 
teken van het nationaal ruimtelijk beleid. 
Steef Buijs - als programmamanager Ruimtelij
ke Kwaliteit werkzaam bij de Rijksplanologi
sche dienst van het Ministerie VROM - nam 
aan de hand van de vijf nota's ruimtelijke 
ordening in kort bestek de recente geschiede
nis van de ruimtelijke ordening in Nederland 
door. Hierna kwamen de Vijfde Nota en de 

Welstand in een kader 

keuzen waarvoor Nederland zich de komende 
jaren gesteld ziet aan de orde. Ton Idsinga, 
opsteller van de eerste en de derde architec
tuurnota schetste vervolgens het Nederlands 
architectuurbeleid van 1993 tot heden. Hierna 
ging hij dieper in op het architectuurbeleid 
2001-2004 zoals dat in de architectuurnota 
Ontwerpen aan Nederland tot 2004 staat 
geformuleerd. 
Marijke van Schendelen universitair docent 
planologie en geografie is gepromoveerd op 
het proefschrift Natuur en ruimtelijke orde
ning in Nederland, een symbiotische relatie. Zij 
begint haar verhaal met de stelling: welstand 
wordt bepaald door de machthebbers over het 
landschap. Aan de hand van historische voor
beelden onderbouwt zij deze stelling en laat 
zien hoe de macht over en dus de invloed op 
het aanzien van het landschap elke keer in 
wisselende handen is geweest. 
De tweede middag stond in het teken van de 

BOUWEN & WONEN 

(on-)mogelijkheden van de provincie om 
invloed uit te oefenen op ruimtelijke kwaliteit. 
Mede door de aanwezigheid van een aantal 
burgemeesters (commissievoorzitters) riepen de 
presentaties veel vragen op, zodat er een flinke 
discussie ontstond. Aly Hellinga, hoofd Ruimte
lijke Inrichting Noord en Algemeen, zette de 
positie uiteen van het provinciaal en lokaal 
ruimtelijk beleid ten opzichte van het ruimtelijk 
beleid van het rijk. Hierna ging Jan Molleman -
gebiedscoördinator van de provincie Noord
Holland - in op de technische mogelijkheden 
van planologische coördinatie van het gemeen
telijk beleid op regionaal niveau. Robbert Tek
ke, o.m. coördinator Actieplan Gemeentelijk 
Groen besloot de middag met een uiteenzet
ting over het project Waardevol Cultuur Land
schap Waterland. Aan de hand van dit praktijk
voorbeeld liet hij zien op welke wijze de pro
vincie betrokken kan zijn bij de ruimtelijke 
inrichting en dus de kwaliteit van een regio. 

Mede naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoeksrapport Welstand op een Nieuwe Leest - een onder
zoek dat Architectuur Lokaal in 1999 uitvoerde in opdracht van de Rijksbouwmeester - zijn door de Staatssecreta
ris van VROM voorstellen gedaan tot wijziging van de Woningwet. Deze voorstellen zullen grote gevolgen heb
ben voor de uitoefening van het welstandstoezicht zoals dat tot op heden gebeurt. Doel van de wetswijziging is 
om het welstandstoezicht zo in te richten, dat het 'transparant, toetsbaar en openbaar is, op democratische wijze 
tot stand komt en de burger niet meer beperkingen en (administratieve en financiële) lasten oplegt dan gegeven 
het doel van welstandstoezicht strikt noodzakelijk is.' De nieuwe wet zal niet alleen voor gemeenten, maar ook 
voor de welstandscommissies een cultuuromslag betekenen. Daarom heeft de Stichting Welstandszorg Noord
Holland (WZNH) Architectuur Lokaal gevraagd een cursus welstand in het kader van ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
voor commissieleden en bureaumedewerkers te organiseren. 

Eerste twee bijeenkomsten: 12 oktober en 14 december 2001 in Alkmaar. 
In 2002 volgen nog twee bijeenkomsten en een excursie 
Project in opdracht van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland, Alkmaar 
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De Miranda, Amsterdam Rivierenbuurt, 
beschermde woonvorm en luxe appartementen,1998 
Woningcorporatie Het Oosten & De Queridostichting 
met Bruno Albert Architecte et Associés sc 
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De Muzen, Almere Muziekwijk, seniorenwoningen, 1998 

Stichting Servicewonen Almere met Atelier PRO 

Kleine U, Amsterdam Geuzenveld, psychiatrische woonvoorziening en 
appartementen voor senioren, 1993 
Woningcorporatie De Dageraad & RI BW PC Hooft met Ton Venhoeven 

, 

L, 
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BOUWEN & WONEN 

Het beste van 
3 \Nerelden 

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

Maatschappelijke integratie 
Als start van een vierjarig stimuleringsprogram
ma voor opdrachtgevers organiseerde Architec
tuur Lokaal samen met het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur afgelopen december een 
dagexcursie naar 'het beste van 3 werelden'. Er 
werden projecten bezocht die het beste laten 
zien uit de wereld van wonen, zorg en architec
tuur. De laatste jaren is er al veel aandacht 
besteed aan de combinaties van wonen en 
zorg. Door de aandacht voor de architectuur 
hierbij, zal de kans dat betrokkenen er echt 
'het beste' van maken alleen maar groter wor
den. 
Wonen en zorg is een onderwerp dat meestal 
in verband gebracht wordt met vergrijzing, 
maar er speelt meer: het gaat om de maat
schappelijke integratie van mensen die zorg 
nodig hebben. Dat kunnen ouderen zijn, maar 
ook jongeren. De architectuur kan helpen dit 
streven naar integratie tot uiting te brengen. 
Uit het verleden kennen we vooral het omge
keerde: zorggebouwen die al van verre laten 
zien dat daar niet gewoon wordt gewoond. De 
hoge bejaardenflats van vroeger onderstreep
ten door hun architectuur het instituutskarak
ter van deze instellingen. Sommige nieuwe 
combinaties van wonen en zorg hebben nog 
steeds een dergelijke uitstraling. 
In welke architectuur de nieuwe opgave wordt 
gerealiseerd, is om te beginnen een zaak van 
de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever ligt de 
taak om de opgave te bepalen en om daar een 
architect bij te zoeken; bij de architect de taak 
om de opgave te vertalen. De realisatie komt 
vervolgens tot stand in de samenwerking tus
sen hen beide. 
Het opdrachtgeverschap op het terrein van 
wonen en zorg is een ingewikkelde zaak. Het 
gaat vaak om samenwerkingsprojecten waarbij 
tal van organisaties betrokken zijn, en waarbij 
men gebonden is aan de wettelijke procedures 
in de zorgsector. Veel energie gaat zitten in het 
bij elkaar brengen van de partijen, met elk 
weer hun eigen procedures en budgetten. Een 
belangrijke vraag is, of er dan nog ruimte is om 
van de opgave méér te maken dan een optel
som van functionele en financiële aspecten, of 
er ruimte kan zijn voor de culturele kanten van 
de opgave, zoals bijvoorbeeld de maatschappe
lijke integratie en de aandacht voor de archi
tectuur. 

Polderburen 
Het reisprogramma dat door Architectuur 
Lokaal samen met RIGO research en advies 
werd samengesteld liet zien wat er mogelijk is 
in de architectuur van wonen en zorg. Het 

gezelschap ging op bezoek bij geïnspireerde 
opdrachtgevers in Almere en Amsterdam die 
nadenken over de betekenis van de gebouwen 
voor hun bewoners en de buurt waarin ze 
staan. En die bij de architectenselectie van de 
gebaande weg van de zorgarchitectuur durven 
af te wijken. 
Een voorbeeld hiervan is het in Almere gelegen 
verpleeghuis Polderburen. Opdrachtgever Ste
ven Bless oriënteerde zich allereerst op 
bestaande verpleeghuizen voordat hij de opga
ve formuleerde. Vanuit zijn visie op zorg, had 
hij behoefte aan een andere architectuur: hij 
vond dat Polderburen er niet moest uitzien als 
een instellingsgebouw. De helft van de bewo
ners van Polderburen zou gaan bestaan uit 
'mensen die de weg kwijt zijn'. Bless wilde hen 
door middel van de huisvesting structuur kun
nen bieden. Dat zou kunnen door gebruik te 
maken van de archetypen van een huis, een 
huiskamer, een straat. 'Het gaat niet om de ver
schillen, maar om de overeenkomsten met het 
gewone wonen.' De opdrachtgever koos uitein
delijk Hans Ruijssenaars als architect om deze 
gedachten vorm te geven, hoewel Ruijssenaars 
op dat moment niet eerder een verpleeghuis 
had ontworpen. Dat het resultaat werd opge
nomen in het Jaarboek voor Architectuur in 
Nederland (editie 1995/1996) is niet het meest 
interessant. Belangrijker is dat Polderburen ook 
nu nog aan bewoners en personeel prettige 
huisvesting biedt. 
Een andere opdrachtgever uit Almere, Jan de 
Vletter, heeft als directeur van woningcorpora
tie Groene Stad Almere al jaren te maken met 
de behoefte aan nieuwe combinaties van 
wonen en zorg. Toen in 1990 werd nagedacht 
over de Toonladder, een van de eerste experi
menten op dit terrein, organiseerde De Vletter 
een brede verkenning onder mogelijke archi
tecten. Hij kwam toen uit op Wytze Patijn, die 
destijds nog maar kort als zelfstandig architect 
gevestigd was. Ook voor het naburige senio
rencomplex De Muzen (1998) werd met Atelier 
Pro (Leon Thier) een architectenbureau geselec
teerd dat deze opgave niet als een routinezaak 
zou behandelel). 
Wie met Jan de Vletter praat over de voorbe
reiding van dergelijke projecten merkt al snel 
dat met de keus van de architect de zaak aller
minst rond is. Opdrachtgever en architect heb-

De architectuur van wonen en zorg 

ben elkaar nog hard nodig om het oorspronke
lijke ideaal van het gebouw dat hen voor ogen 
staat overeind te houden in de harde werkelijk
heid van procedures en bezuinigingen. 

De Miranda 
Een boeiend voorbeeld van wonen, zorg en 
architectuur in Amsterdam is De Miranda 
(1998), gebouwd door de Belgische architect 
Bruno Albert in opdracht van woningcorpora
tie Het Oosten. Hier gaat het om een gebouw 
waarin de onderste lagen dienen als woon
voorziening voor psychiatrische patiënten. De 
erboven gelegen verdiepingen bestaan uit luxe 
appartementen. Leo Versteijlen, die namens 
Het Oosten de opdrachtgeverrol vervulde, koos 
met Albert iemand die niet op de hoogte was 
van de typisch Nederlandse regels of van de 
Wet Ziekenhuisvoorzieningen die in hoge mate 
bepaalt hoe psychiatrische patiënten mogen 
wonen. Het Oosten ging ervan uit dat 'proce
durekennis' niet bij de architect moest worden 
ingekocht. In dit geval was de opdrachtgever 
vooral op zoek naar een architect die een goe
de oplossing kon ontwerpen voor een gevoeli
ge locatie tussen dure villa's en minder dure 
flatcomplexen. Het resultaat is goed ontvan
gen, zowel bij mensen die op zoek waren naar 
een appartement in de hogere prijsklassen (tot 
ongeveer fl. 3000,- per maand) als bij de bewo
ners van de psychiatrische woonvoorziening. 
Het motto blijft: het beste van 3 werelden. 
Zorggebouwen moeten, zoals alle woongebou
wen, goed te bewonen zijn. Verder moeten zij 
goed zijn afgestemd op het leveren van de 
zorg waaraan bewoners behoefte hebben. De 
architectuur kan aan de kwaliteit bijdragen 
door een evenwicht te bereiken tussen functio
naliteit, belevingswaarde en toekomstwaarde. 
Sommige gebouwen scoren wellicht hoger op 
woonkwaliteit, en andere zijn beter geslaagd 
vanuit de zorgvisie of vanuit de vormgeving. 
Maar het streven van opdrachtgever èn archi
tect zou moeten zijn, te komen tot een optima
le mix van alle elementen. In maart 2002 vindt 
nog een reis plaats naar 'het beste van 3 werel
den'. Later dat voorjaar zullen de resultaten 
beschikbaar komen in de vorm van een publica
tie met gelijkluidende titel. 
Bron: Krant Architectuur Lokaal 34, januari 2002 

Zoals in Traît-d'Union, het beleidsplan van Architectuur Lokaal voor de periode 2001-2004, 
is aangegeven, is wonen en zorg een belangrijk onderwerp, dat in de komende jaren steeds 
hoger op de agenda zal komen. Architectuur Lokaal heeft in het kader van het stimule
ringsprogramma CultureelOpdrachtgeverschap, het jaar 2001 gebruikt om in gesprek te 
komen met opdrachtgevers (en hun bouwpartners) op het gebied van wonen en zorg. 
Zowel de zorginstellingen als de woningcorporaties zijn daarbij belangrijke opdrachtge
vers. 

Eerste project jaar in het kader van het Plan de Campagne uit de nota Ontwerpen aan Nederland, 
Architectuurbeleid 2001-2004, hoofdstuk 4.7, Meer en betere verbindingen met de markt (Actiepro
gramma Cultureelopdrachtgeverschap en Intensivering opdrachtenbeleid). 
Eerste excursie: 17 december 2001. Het programma wordt vervolgd in 2002 
Project in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur 
Uitvoering m.m.v. RIGO Research en Advies bv. 
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Particulier opdracht
geverschap niet alleen 
voor miljonairs 
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Staatssecretaris Remkes van VROM vindt dat een 
cultuuromslag hard nodig is in de wereld van bouwen 
en wonen. 'Particulier opdrachtgeverschap is niet 
alleen voor miljonairs weggelegd', verklaarde hij op 
13 november j.1. tijdens de wegens de terroristische 
aanslagen in Amerika uitgestelde paneldiscussie rond 
het thema particulier opdrachtgeverschap. Hij toonde 
zich daarom erg gelukkig met de door Architectuur 
Lokaal op verzoek van de Kunstcommissie Nieuws
poort georganiseerde prijsvraag Droomhuizen. In de 
vorig jaar uitgekomen Nota Mensen, wensen, wonen 
heeft de bewindsman gekozen voor meer zeggen
schap en keuzevrijheid voor de burger bij het wonen 
als een van de speerpunten van zijn beleid. 

Eerste prijs 
De eerste prijswinnaar van Droomhuizen, Arjan Duin, 
presenteerde voordat de discussie onder leiding van 
journalist Jaap Huisman van start ging, zijn ontwerp 
Huisje-boompje-beestje. Een Nederlands droomhuis. 
Hij zei gekozen te hebben voor een minihuisje van 80 
m2 in een lineaire bebouwing, waardoor de helft van 
de kavel (20x25m) vrij blijft. De kosten vergen een 
bedrag van ruim fl. 200.000,00 (exclusief grondkos
ten). Bij meer ruimtebehoefte kan de bewoner delen 
aanbouwen naar eigen inzicht. Deze uitbreiding zit in 
de slagschaduw van het voorhuis en zou volgens 
Arjan Duin zonder bouwvergunning gerealiseerd 
moeten kunnen worden. De enige beperkingen 
zouden in dit verband de financiën en de fantasie van 
de bewoner kunnen zijn. Ook de tuin ontwikkelde hij 

Huisje-Boompje-Beestje, een Nederlands droomhuis. 
Ontwerp Arjan Duin, Venlo. Eerste prijs 

in de vorm van een lineaire opbouw met een kersen
boomgaard als natuurlijke afscheiding van de kavel. 
Daar tussenin een weiland met koe en het huis op 
een soort terp. 

Ideale woning 
Op de vraag van Huisman naar zijn ideale woning, 
merkte Staatssecretaris Remkes op dat hij op twee 
niveaus woont: hoogstedelijk in Den Haag en op het 
platteland in Groningen. Hij zag als woonideaal: 'Dat 
huis waar mensen hun eigen woonvoorkeuren onbe
kommerd kunnen uitleven binnen bepaalde ruimtelij
ke grenzen: 
Marlies Pernot, algemeen directeur van de Vereniging 
Eigen Huis, constateerde dat de afgelopen jaren de 
toekomstige bewoners het sluitstuk vormden bij de 
particuliere woningbouw. Er is nu een lichte kente
ring waar te nemen, doordat de markt steeds mondi
ger wordt. Jammer genoeg zijn er nog te veel beper
kingen. 
Volgens PvdA Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn moet 
uitgangspunt zijn: 'Als mensen wat willen, dan moet 
dat ook mogelijk zijn'. AI praat je dan wel over een 
heel ander type woning. De prijs vond de spreker 
helemaal niet interessant. Het gaat om de opgave, zo 
zei hij. 
Volgens Marijn Schenk, één van de zeven genomi
neerde architecten, is een droomhuis eenmalig en 
uniek. Hij vroeg zich af of het in de gemeente Heems
kerk wel kan lukken om zo'n huis te bouwen tegen 
een redelijke prijs. Wethouder Hollebrand, van de 
gemeente Heemskerk, merkte op dat het onverant
woord is de grondprijs van fl. 1.000,00 in zijn 
gemeente te verlagen, omdat anders de aannemer in 
samenspel met de makelaar de prijs zodanig ver
hoogt dat hetzelfde eindbedrag tot stand komt. Hij 
bestreed de stelling dat als de grondprijs lager zou 
zijn, dat in dat geval de kwaliteit van de woning
bouw hoger zou zijn. 
Duivesteijn reageerde hierop met het voorstel om 
duizend individuele opdrachtgevers de kans te geven 
de grond voor hun eigen huis te ontwikkelen in 
plaats van drie projectontwikkelaars. 'De wethouders 
in Nederland moeten de ruimte claimen voor die indi
viduele benadering: Hollebrand antwoordde dat hij 
wel zou willen kiezen voor een dergelijke individuele 
aanpak van de grondexploitatie, maar dat de 
gemeenten in een heel strak keurslijf zitten. 
Remkes constateerde dat je de gemeenten de midde
len in handen moet geven om een meer individuele 
aanpak mogelijk te maken. Op dit moment, zo zei hij, 
is dat al voorgesteld in de Nota Grondbeleid in de 
vorm van een brede exploitatievergunning. De VNG 
keert zich echter tegen deze aanpak, zo merkte hij 
op. De weerstand zit vooral diep verankerd in het 
ambtelijk apparaat van de grotere steden. 

Rol architect 
Pernot antwoordde op de vraag van discussieleider 
Huisman wat het belang van de architect is, dat bij 
zelfbouw architecten hun eigen rol kunnen hebben, 
maar dat het bij het bouwen van cataloguswoningen 
best mogelijk is zonder architect te werken. Volgens 
Duivesteijn heb je altijd een architect nodig bij de 
bouw van een eigen huis. Essentieel voor hem is dat 
mensen hun eigen wensen samen met een architect 
vertalen. Het resultaat daarvan moet vervolgens 
klank en kleur krijgen. Maar, zo benadrukte hij, ook 
bij architecten zal een cultuuromslag moeten plaats
vinden. Duivesteijn zei het eens te zijn met Remkes, 
die vindt dat de lagere inkomens niet of nauwelijks 
keuzemogelijkheden hebben. Hij stelde voor, in het 
geval de Staatssecretaris niet tot overeenstemming 

~ 



komt met de VNG, om een derde van de grondaan
koop vast te leggen in convenanten. De overheid zal 
dan het een en ander naar zich toe moeten halen 
door onder andere stimuleringsprogramma's te ont
wikkelen. 
Willem van Leeuwen, directeur van Aedes, vond dat 
er van de keuzevrijheid geen dogma gemaakt moet 
worden, maar zei het met de door voorgaande spre
kers aangegeven koers absoluut eens te zijn. Over de 
gewenste kavel grootte merkte Pernot op dat de men
sen hun wensen naar het voor hen mogelijke moeten 
kunnen vertalen. 
Bron: Krant Architectuur Lokaal 33, januari 2001 

Droomhuizen 

~ In de volkshuisvestingsnota Mensen, wensen, 
wonen en de architectuurnota Ontwerpen aan 
Nederland hield de Staatssecretaris van VROM 
een pleidooi voor het stimuleren van particulier 
opdrachtgeverschap. Hij wil dat de burger meer 
invloed krijgt op zijn gebouwde omgeving. Het 
Rijksbeleid is, om vanaf 2005 33% van de nieuw 
te bouwen woningen in particulier opdrachtge
verschap te laten bouwen, mits daar vraag naar 
is. Vooruitlopend hierop nam de Kunstcommissie 
van Internationaal Perscentrum Nieuwspoort het 
initiatief om een prijsvraag uit te schrijven voor 
architecten onder de 36 jaar. Hen werd gevraagd 
een kwalitatief hoogwaardig, vrijstaand woon
huis te ontwerpen, dat bovendien een goed 
alternatief moest zijn voor de standaard catalo
guswoning die nu wordt aangeboden. 
Architectuur Lokaal begeleidde de programme
ring en de uitvoering van de prijsvraag. Het wed
strijdprogramma voor de prijsvraag werd opge
steld conform het model wedstrijdprogramma 
Kompas (zie p.22). 

Maart - september 2001 
Project in opdracht van de Kunstcommissie Internatio
naal Perscentrum Nieuwspoort 
Publicatie: Droomhuizen, Uitgave V+K Publishing / 
Kunstcommissie Nieuwspoort 2001, ISBN 90 742 65 227 

Wegdromen in de gestructureerde marge. 
Ontwerp Maarten Janssen, New Vork. Tweede prijs 

16AD. Ontwerp Ronaid Janssen, Amsterdam. Derde prijs 

Voor de prijsvraag Droomhuizen schreven zich 104 architecten in, waarvan er 37 uiteindelijk een ontwerp inleverden. De jury, onder leiding van Carel Weeber, reikte 
op 12 september in Nieuwspoort, Den Haag, de drie prijzen uit aan de winnaars. Naast de vakjury had Staatssecretaris Remkes ook een publieksjury ingesteld. Op de 
website van VROM stonden een maand lang alle 37 ontwerpen afgebeeld. Mensen konden stemmen op hun favoriete droomhuis en daarmee 1000 gulden winnen. 
Deze publieksjury op internet heeft veel aandacht in de landelijke dagbladen gehad. Van de 10.851 mensen die de site bezochten hebben er 2800 daadwerkelijk hun 
stem uitgebracht. Het ontwerp Wonen in vrijheid van de architect Hans Moné werd met 469 stemmen publiekswinnaar. 
Wethouder Hollebrand van de gemeente Heemskerk zei toe dat er in zijn gemeente drie kavels beschikbaar worden gesteld voor de prijswinnaars. In het bestem
mingsplan Waterakkers-Lunetten, waar 800 woningen zullen worden gebouwd, worden drie kavels gereserveerd voor de winnende droomhuizen. 
In het boek Droomhuizen zijn de 37 ontwerpen uitgebreid opgenomen. Het boek bevat naast het door Ton Idsinga geschreven juryrapport, beschouwingen van Leo 
Kokhuis (Ministerie VROM), Kees de Graaf (planoloog) en een interview van de journalist Jaap Huisman met Rijksbouwmeester Jo Coenen. Wie zijn eigen huis wil bou
wen, kan het boek gebruiken als een ideeënboek. 
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BOUWEN & WONEN 

Cultuuronlslag 

Nijeveen Architectuur Lokaal oriënteerde zich met de SEV op het particulier opdrachtgeverschap zoals dat in Nije
veen, vlak boven Meppel, verlopen is. Hier werden 200 kavels uitgegeven in twee fasen. Voor slechts twee woningen 
werd een architect ingeschakeld; de overige woningen zijn uit de catalogus. Er staan vooraI2-onder-1-kap wonin
gen, hetgeen de nodige problemen opleverde omdat men een kavel kreeg toegewezen zonder te weten wie de 
buurman was. De gemeente hechtte veel waarde aan de verhoudingen tussen de panden onderling, maar bij de eer
ste fase was er geen beeldkwaliteit. Dat leverde bij de welstandsbeoordeling onduidelijkheid op. De opdrachtgevers 
hadden achteraf kritiek op de kaveluitgifte, de welstand en de bouw. Hoewel zij er nu prettig wonen, had de 
gemeente andere verwachtingen van de kwaliteit van de wijk. In een volgend project zouden architect of ontwikke
laar meer begeleiding moeten bieden. 

Smallingerland In Drachten, gemeente Smallingerland, zijn in het Fennepark ±50 vrije kavels uitgegeven. De water
huishouding in de wijk is een gesloten circuit, gebaseerd op het oude slotenpatroon in het gebied. De gemeente 
stelde een beeldkwaliteitplan op met 7 verschillende thema's. Een belangrijke wens van de gemeente was dat de 
mensen in de wijk hun plannen met elkaar zouden afstemmen, bijvoorbeeld kleur- en materiaalgebruik en dakhel
ling. De gemeente heeft veel geïnvesteerd in informatieverstrekking. De wijk bevat sociale woningbouw, gereali
seerd door een projectontwikkelaar, en woningen in particulier opdrachtgeverschap. Ook in deze wijk is het meren
deel catalogusbouw. Bij de vrijstaande huizen komt er iets vaker een architect aan te pas dan bij de 2-onder-1-kap 
woningen. Bij deze laatstgenoemde woningen werd één koper verantwoordelijk gesteld voor de grond. Hij diende 
vervolgens zelf iemand te vinden die met hem een huis wil 'delen'. Degene die in de buurt als eerste zijn bouwver
gunning had, bleek met zijn woning de trend te zetten. 

In september 2001 nam 
Architectuur Lokaal deel aan de 

manifestatie Heilige Huisjes in het 
Nederlands Architectuurinstituut, 

een informatiemarkt voor particuliere 
opdrachtgevers. 
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Bij de behandeling van de nota Ontwerpen aan 
Nederland, in februari 2001, heeft de Tweede Kamer 
de motie Schoenmakers-Ravestein aangenomen. In 
de motie werd gevraagd om aan Architectuur Lokaal 
opdracht te verstrekken voor het ontwikkelen van 
een plan van aanpak waarbij kennis en kunde wor
den gebundeld van instellingen die het particulier 
opdrachtgeverschap c.q. particulier woningbezit 
bevorderen. Hiertoe gaf Architectuur Lokaal samen 
met de SEV en de VEH opdracht aan RIGO tot een 
kennisinventarisatie. 
Het onderzoek was bedoeld om inzicht te krijgen in 
het nut en de noodzaak van een informatiecentrum 
particulier opdrachtgeverschap. Een van de conclu
sies was dat rond veel van de aspecten waaraan par
ticulieren en organisaties behoefte hebben, lacunes 
bestaan in kennis en informatie - terwijl de informa
tie die er wel is, vaak slecht toegankelijk is. Deze 
informatie is verspreid over heel veel bronnen en bij 
het doorverwijzen richten de intermediaire organisa
ties zich voornamelijk op de eigen kring, waardoor 
sommige informatie niet of te laat bij eigenbouwers 
of organisaties terecht komt. Kortom, de communica
tie over particulier opdrachtgeverschap schiet tekort. 
Er bleek vooral behoefte te zijn aan het vergaren, 
ontwikkelen en uitwisselen van kennis. 
Een informatiecentrum kan een overzicht bieden van 
de beschikbare informatie voor particuliere 
opdrachtgevers en zonodig doorverwijzen naar 
bestaande organisaties. Het kan een rol spelen als 
intermediair tussen die organisaties en zelf ook ini
tiatieven ontplooien. Vooral gemeenten bleken op 
veel fronten weinig ervaring te hebben met (het pro
ces van) eigenbouw, zoals het sturen op kwaliteit. 
Het informatiecentrum kan een bijdrage leveren aan 
de cultuuromslag die gerealiseerd moet worden in 
de bouwwereld. 
In november werd het onderzoek aangeboden aan 
het Ministerie van VROM. Voorgesteld werd geza
menlijk een bedrijfsplan op te stellen voor een infor
matiecentrum voor particulieren en gemeenten, 
waarin de drie organisaties Architectuur Lokaal, SEV 
en VEH participeren. Vooruitlopend op het bedrijfs
plan stelden zij een lichte organisatie voor, die zich in 
eerste instantie richt op het koppelen van de kennis 
en ervaring. Daarnaast zou het centrum opdracht 
kunnen geven aan derden voor onderzoek. Ook de 
mogelijkheden voor een landelijke kaveldatabank 
werd genoemd. 
Voor het opstellen van een bedrijfsplan zal het Mini
sterie van VROM in 2002 opdracht verstrekken aan 
KPMG. 

Informatie Centrum Eigen Bouw 

De Staatssecretaris van VROM wil voor de uit
voering van het beleid voor particulier 
opdrachtgeverschap in de woningbouw een 
informatiecentrum oprichten. Doel van het cen
trum is om informatie over particulier 
opdrachtgeverschap toegankelijk te maken 
voor mensen die individueel of collectief 
opdrachtgever van hun eigen woning willen 
worden. Ook de informatie waaraan organisa
ties en instellingen, betrokken bij particulier 
opdrachtgeverschap (zoals gemeenten, bou
wers, architecten en kennisinstellingen) 
behoefte hebben, zal beschikbaar moeten zijn. 

Project in het kader van het Grote Project Een Eigen 
Huis uit de nota Ontwerpen aan Nederland, Archi
tectuurbeleid 2001-2004, hoofdstuk 7, in opdracht 
van het Ministerie van VROM 
Uitvoering: RI GO Research en Advies bv Amsterdam, 
in opdracht van Architectuur Lokaal, Vereniging 
Eigen Huis en Stuurgroep Experimenten Volkshuis
vesting, onder toezicht van Ministerie VROM, DGVH. 
Publicatie: Informatiecentrum Particulier Opdracht
geverschap, kennisinventarisatie, RIGO Research en 
Advies bv, november 2001, rapportnummer 80720. 
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De culturele opdracht van 
gell1eenten in het landschap 

Om de culturele opdracht van gemeenten in het 
landschap te kunnen benoemen, is Architectuur Lokaal 
gestart met twee verkennende studies. Marlies van 
Diest schetste de praktijk van offensieve, dus niet 
behoudende, landschapsplannen, en Marijke Beek en 
Marinus Kooiman onderzochten de relatie tussen land
schapsontwikkeling en welstand. Beide studies waren 
gebaseerd op de analyse van een beperkt aantal prak
tijkvoorbeelden. De resultaten kunnen daardoor niet 
representatief worden genoemd, maar ze geven wel 
een aardig beeld van de praktijk van het moment en 
bieden ze aanknopingspunten voor discussie. Ondanks 
de verschillen tussen beide studies komen enkele the
ma's herhaaldelijk naar voren: de herkenbaarheid van 
het offensieve landschapsbeleid is nog gering, de land
schapsplannen zijn erg divers zijn en er bestaat veel 
onduidelijkheid over de formele instrumenten. 

Vernieuwing geen doel op zich 
Het blijkt eenvoudiger om plannen voor het behoud 
van bestaande waarden te vinden dan om met con
crete voorbeelden te laten zien wat een op ontwikke
ling gericht landschapsbeleid inhoudt. Waarschijnlijk 
wordt er in de praktijk meer aan conserveren gedaan 
dan aan vernieuwen omdat het makkelijker is om 
maatregelen te baseren op het bekende. Iets verge
lijkbaars speelt bij de uitvoering van de nota 8elvede
re en bij de welstandszorg. Er is geen tegenstelling 
tussen vernieuwing en het behoud van bestaande 
waarden. Het gaat om èn-èn. Maar een stimulerings
programma dat vooral is gericht op offensief beleid, 
heeft behoefte aan meer concrete voorbeelden van 
vernieuwing. Voorbeelden moeten niet worden 
gepresenteerd als blauwdruk, maar als mogelijke 
inspiratiebron. Overigens zal vernieuwing in lang niet 
alle situaties aan de orde zijn. Vernieuwing is geen 
doel op zich - soms moet juist worden gewerkt aan 
het behoud van bestaande waarden. 

Diversiteit 
Een tweede les uit het onderzoek is, dat voorbeelden 
van vernieuwing deels te vinden zijn buiten het 'ech
te', in opdracht van de gemeente vastgestelde, land
schapsplan. Landschapsarchitecten zijn de laatste 
jaren betrokken bij een grote diversiteit aan hele 
diverse planvormen. Ook als een plan niet de status 
heeft van een gemeentelijk beleidsplan kan een der
gelijk plan relevant zijn voor het onderwerp 'LOP'. Zo 
bieden ook beeldkwaliteitplannen soms een aanzet 
voor beleid op het gebied van landschapsontwikke
ling. Aandachtspunt is daarbij wel, dat de andere 

planvormen voor een deel andere opdrachtgevers 
hebben dan de gemeente en niet altijd een formele 
status kennen. 
De diversiteit aan plannen werpt licht op de tegen
stelling tussen 'papieren plannen' en 'uitvoeringsge
richte plannen'. Tegen de oude landschapsbeleids
plannen is wel als bezwaar ingebracht, dat daarvan 
soms weinig in de praktijk werd gerealiseerd. Daarom 
vraagt de nieuwe subsidieregeling van LNV expliciet 
aandacht voor de uitvoeringskant van het LOP. Bin
nen de huidige diversiteit valt te constateren dat niet 
alle landschapsplannen dezelfde functie hebben. Ter
wijl sommige zich wel degelijk lenen voor uitvoering 
(bijvoorbeeld via concrete spelregels voor ingrepen in 
het landschap) zijn andere meer gericht op het losma
ken van discussie en het creëren van draagvlak. 

Landschapsbeleid en welstandsbeleid 
Een derde aandachtspunt betreft de gewenste 
afstemming van landschapsbeleid en welstandsbeleid 
op elkaar. Hiervan zijn kiemen in de praktijk aanwe
zig. Sommige gemeenten laten zich in hun ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid adviseren door een welstandscom
missie waarin ook de discipline landschapsarchitec
tuur vertegenwoordigd is. Een dergelijke integratie 
past bij het streven naar een offensieve landschaps
strategie. Hoewel op sommige plekken dus een meer 
integrale benadering groeit, spreekt het nog niet 
vanzelf dat gemeenten welstandsbeleid en land
schapsbeleid op elkaar afstemmen. In de praktijk is te 
verwachten dat veel gemeenten eerst een welstands
nota maken en pas daarna eventueel toekomen aan 
een landschapsontwikkelingsplan. Daar komt bij dat 
in de onderzochte gemeentelijke welstandsnota's 
nog weinig is terug te vinden van een afstemming 
van landschapsbeleid en welstandsbeleid op elkaar. 
En dat terwijl deze nota's voorbeelden zijn van de 
'nieuwe welstand', waarbij burgers vooraf helderheid 
krijgen over de te hanteren toetsingscriteria. 
In formele zin beperkt het welstandsbeleid zich tot 
de eigenschappen van de bebouwing - voor het land
schap zelf kan welstand geen toetsingskader bieden. 
Ook pogingen om landschapsbeleid te formaliseren 
via beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan blijken 
juridisch niet altijd houdbaar. 
In vervolg op deze verkennende studies zal Architec
tuur Lokaal in 2002 een serie regionale bijeenkom
sten organiseren met gemeentebestuurders. Het gaat 
daarbij om een gedachtewisseling over de mogelijk
heden van een offensief ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
voor het buitengebied. 

NATUUR 

Op rubberen laarzen 

Het Ministerie van LNV heeft aan 
Architectuur Lokaal gevraagd 
om bij gemeenten interesse te 
wekken voor landschapsontwik
keling. Bestuurders en ambtelijk 
verantwoordelijken zouden 
moeten worden geïnspireerd tot 
een bewust opdrachtgeverschap 
met betrekking tot het land
schapsbeleid. Dit is van belang 
omdat het Ministerie van LNV 
een nieuwe subsidieregeling 
heeft geïntroduceerd die ge
meenten financiële steun biedt 
bij het opstellen van landschaps
ontwikkelingsplannen (LOP's). In 
de komende periode zullen veel 
gemeenten hun welstandstoe
zicht moderniseren en als het 
goed is komt in dat verband ook 
het landschap aan de orde. 
Architectuur Lokaal ging in 2001 
op zoek naar goede voorbeelden 
van ontwikkelingsgericht land
schapsbeleid. en naar de relatie 
tussen het LOP en andere instru
menten voor ruimtelijke kwali
teit van het buitengebied. In 
2002 zullen gesprekken over 
landschapsontwikkeling worden 
georganiseerd met gemeenten. 

Eerste project jaar in het kader van 
het Plan de Campagne uit de nota 
Ontwerpen aan Nederland, Archi
tectuurbeleid 2001-2004, hoofdstuk 
4.3, Integraler werken (Stimulerings
programma kwalitatief hoogwaardi
ger werken in het landelijk gebied), 
in relatie tot de nota Natuur voor 
mensen, mensen voor natuur. 
Studies: Landschap in ontwikkeling, 
studie naar offensieve landschaps
plannen, Marlies van Diest Tuin Stad 
Landschap en Welstand in het bui
tengebied, Beek & Kooiman Cul
tuurhistorie 
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CULTUUR & PLANOLOGIE 

Belvedere in 
Zuid-Twente 

In december 1999 werd de 
nota Belvedere, beleidsnota 
over de relatie tussen cultuur
historie en ruimtelijke inrich
ting, vastgesteld in de Tweede 
Kamer. De nota stuurt aan op 
een sterkere invloed van cul
tuurhistorische waarden op de 
ruimtelijke ordening. Het gaat 
dan om waarden, die verbon
den zijn aan het archeologisch, 
het historisch-(steden)bouw
kundig en het historisch-land
schappelijk erfgoed. Tot op 
heden worden deze waarden 
onvoldoende structureel en in 
samenhang betrokken bij de 
ruimtelijke planvorming. De 
nota benoemt 70 'Belvedere
gebieden', de cultuurhistorisch 
meest waardevolle gebieden 
van Nederland. Kenmerk is dat 
er vergeleken met andere 
gebieden 'veel cultuurhistori
sche waarden in onderlinge 
samenhang en/of waarden van 
bijzondere betekenis aanwezig 
zijn'. 
De provincie Overijssel wil het 
Belvedere-beleid gestalte 
geven en heeft daarom in 
overleg met Architectuur 
Lokaal het gebiedsgerichte 
project Belvedere in Zuid-Twen
te, uitwerking Hof van Twente 
en Haaksbergen geformuleerd. 
Naast het komen tot een werk
bare methode voor het betrek
ken van cultuurhistorisch 
waardevolle elementen in de 
ruimtelijke ontwikkelingen, 
staat daarbij ook de betrok
kenheid van partijen op lokaal 
en regionaal niveau centraal. 
Het project moet leiden tot 
concrete ontwerpopgaven. 

Project in opdracht van de 
Provincie Overijssel 
2001 analyses; 2002 workshops, 
openbare discussie en publicatie 
Uitvoering m.m.v. Het Oversticht, 
Beek & Kooiman Cultuurhistorie, 
Architectuurcentrum Twente, 
Rijksdienst Monumentenzorg en 
H+N+S Landschapsarchitecten 
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Behoud door ontlNikkeling 

Het project 8elvedere in Zuid-Twente wil een debat 
losmaken over de bijdrage van nieuwe ontwerpoplos
singen aan de ruimtelijke kwaliteit van het platte
land. Daar verandert immers veel door actuele 
ontwikkelingen in de landbouw en door de toegeno
men druk vanuit het wonen en de recreatie. Met het 
oog op de gewenste kwaliteit is het essentieel dat er 
voldoende aandacht wordt besteed aan de formule
ring van de ontwerpopgave en het programma dat 
daaraan ten grondslag ligt. In dit verband is belang
rijk te kunnen beschikken over een helder beeld van 
de actuele ontwikkelingen in relatie tot de aanwezi
ge cultuurhistorische waarden, met name het cultuur
historisch waardevolle landschap. Welke 
mogelijkheden en kansen volgen uit de bestaande 
waarden en welke beperkingen liggen er eventueel? 
Met welke nieuwe ontwerpen kunnen nieuwe func
ties zo in het landschap worden ingepast dat de 
bestaande kwaliteit gehandhaafd blijft of verbetert? 
Door het beantwoorden van deze vragen geeft het 
project invulling aan wat de nota Belvedere bepleit: 
behoud door ontwikkeling. 
De provincie Overijssel heeft op grond van een plan 
van aanpak uit mei 2000 voor dit project financiële 
steun ontvangen van het Projectbureau Belvedere en 
het Stimuleringsfonds voor Architectuur. In 2001 is 
met de praktische uitvoering begonnen. Er is een 
projectteam gevormd met vertegenwoordigers van 
gemeenten, provincie en onderzoekers. Architectuur 
Lokaal verzorgt de coördinatie van het project. 
De provincie en de betrokken gemeenten Hof van 
Twente en Haaksbergen hebben de begrenzing van 
het projectgebied vastgesteld op grond van actuele 
ontwikkelingen in het buitengebied en de aanwezige 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Meer 
in het bijzonder is beoogd een overzichtelijk gebied 
te kiezen met landschappen die zowel binnen als 
buiten de waardenkaart uit de nota 8elvedere vallen 
en waarbij de grond in handen is van een mix van 
individuele agrariërs en landgoedeigenaren. Het 
projectgebied ligt grotendeels in de gemeente Hof 
van Twente en voor een klein deel in de gemeente 
Haaksbergen. De naam van het project werd verbij
zonderd tot 8elvedere in Zuid-Twente, uitwerking 
Hof van Twente en Haaksbergen. 

Bewoners als partner in het project 
In 2001 is een beleidsanalyse gemaakt en een studie 
naar de cultuurhistorische waarden van het gebied 
uitgevoerd. Verder zijn de ontwerpopgaven omschre
ven die binnen dit project zullen worden aangepakt. 
De kern van de beleidsanalyse is, dat weliswaar op 
landelijk niveau veel beleidsvoornemens zijn gefor
muleerd, maar dat regionaal en lokaal de uitwerking 
nog in volle gang is. Het gevolg daarvan is dat de 
randvoorwaarden voor bouwen ontwerp niet volle
dig zijn uitgekristalliseerd. Dat schept wellicht kansen 
om via de uitkomsten van ontwerpworkshops een bij
drage te leveren aan de beleidsvorming. 
De cultuurhistorische studie geeft aan dat ondanks 
alle veranderingen van de afgelopen decennia het 
gebied over het algemeen een hoge ruimtelijke kwa
liteit kent. Op veel plaatsen vormen bebouwing en 
begroeiing een geheel dat zeer wordt gewaardeerd 
door bewoners en bezoekers. Binnen dit algemene 

De omzetting van heide en woeste 
grond in agrarisch gebied en 
productiebos, en de verandering 
in verkaveling 

hoge kwaliteitsniveau zijn enkele gebieden te onder
scheiden die wat minder allure hebben. Vooral daar is 
ruimte voor vernieuwing, terwijl elders het accent 
kan liggen op behoud en versterking van bestaande 
kwaliteiten. 
In 2002 zullen ontwerpopgaven worden geselecteerd. 
Deze opgaven zullen enerzijds betrekking hebben op 
individuele kavels, waarbij het er om gaat functiever
anderingen te kunnen opvangen in een passend 
ensemble van gebouwen erfbeplanting; anderzijds 
zal er ook gezocht worden naar een opgave geselec
teerd voor een wat groter gebied met een agrarische 
functie. In het laatste geval gaat het erom een land
schap te creëren dat op een goede manier plaats 
biedt aan verschillende ontwikkelingsscenario's tus
sen verdere intensivering en extensivering van de 
landbouw. Vervolgens zal samen met de gemeenten 
op zoek worden gegaan naar bewoners van Hof van 
Twente en Haaksbergen als partner in het project. 
Daarbij wordt gedacht aan particulieren met bouw
plannen die typerend zijn voor de huidige trends en 
diezo bij de uitwerking van de ontwerpopgaven als 
opdrachtgever kunnen optreden. Tijdens de work
shops, die samen met het Architectuurcentrum Twen
te worden georganiseerd, gaan architecten en land
schapsarchitecten op zoek naar oplossingen die pas
sen bij de hier geschetste uitgangspunten en de wen
sen van de lokale samenleving. Tenslotte zullen de 
resultaten van de ontwerpstudies worden gepresen
teerd aan de bevolking en gezamenlijk worden 
besproken. Daarbij is ook aandacht voor de relaties 
tussen de nieuwe ontwerpen en overheidsbeleid (bij
voorbeeld op het gebied van welstand en landschaps
ontwikkeling). 

Proces van landschapsvorming 
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"'JeSgenlNicht 

In de projecten van kunstenaar Ida van der Lee staan de sloop van de 
bebouwing en veranderingsprocessen in de ruimtelijke inrichting van het 
Nederlandse landschap centraal. Van der Lee wil afbraak en sloop vertra
gen door stil te staan bij de kwaliteiten van een plek, de bewoners erbij 
betrekken, ze verhalen te laten vertellen, hun dierbare herinneringen en 
objecten te laten aanwijzen, om zodoende een emotioneel tegenwicht te 
bieden tegen zakelijke besluitvormingsprocessen. Haar laatste project 
getiteld Ontroerend Goed. Geinschuurtjes uit en thuis vond plaats in 
Abcoude, waar de spoorverbreding Amsterdam - Utrecht de sloop van 
een aantal huizen en bijbehorende schuurtjes noodzakelijk maakte. 
Architectuur Lokaal werd door Van der Lee benaderd als bruggenbouwer 
tussen de verschillende partijen, die bij het bouwproces betrokken zijn. 
Dit zijn de gemeente Abcoude, Railinfrabeheer, die verantwoordelijk is 
voor de spoorverbreding en het te bouwen spooraquaduct, Arcadis, ver
antwoordelijk voor de bouw van het nieuwe station, de Vereniging 
Bescherming Spoorbuurt, Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Geert Tim
mermans, landschapsarchitect en Marinus Kooiman van Beek & Kooiman 
Cultuurhistorie. Zij werden door Architectuur Lokaal uitgenodigd om, na 
de presentatie door Van der Lee van haar project Ontroerend Goed, te kij
ken hoe en op welke wijze zij haar zouden kunnen adviseren. In dit 
gesprek benadrukte Van der Lee dat zij stil wil staan bij veranderingspro
cessen in het landschap en er voor wil zorgen dat de sporen uit het verle
den niet zonder meer worden uitgewist. Zo zou haar project kunnen fun
geren als voorbeeld hoe je met dergelijke veranderingsprocessen om kunt 
gaan. 

Abcoude is een bijzondere locatie vanwege de natuurhistorische en eco
logische waarden van dit gebied langs het Gein. Het project wilde de 
vraag aan de orde stellen hoe een schilderachtig landschap kan mee
groeien met de tijd. Van der Lee zocht hiertoe naar mogelijkheden om 
tegenover ingrijpende veranderingen in de ruimtelijke inrichting een 
zachte kant te plaatsen, waarin aandacht is voor het particuliere en per
soonlijke van de geschiedenis van deze locatie. De plek in Abcoude zal 
door de herinrichting van het landschap aanmerkelijk veranderen. Van 
der Lee wilde sporen uit dit specifieke verleden bewaren, in dit geval de 
schuurtjes, die achter de huizen stonden. Voordat de huizen en schuur
tjes gesloopt werden, zijn er objecten en onderdelen door de bewoners 
uitgekozen om bewaard te worden; zo wilde een bewoner bijvoorbeeld 
een hele schouw uit 1920 bewaren. De schuurtjes, die op een rituele wij
ze over het Gein werden afgevoerd en elders worden bewaard, zullen in 
de toekomst terugkeren in de vorm van een kunstobject waarin oude 
herinneringen en sentimenten als een geheel zijn samengevat. Naast 
deze concrete materialen vond Van der Lee het belangrijk om de verha
len en de herinneringen, als een soort ideëel erfgoed, op te tekenen. 
Het verzamelde materiaal vormt het uitgangspunt voor een ontwerp van 
een billboard en een monument. Het billboard kondigt de terugkeer van 
de schuurtjes aan en zal geplaatst worden naast een regulier billboard, 
dat het spooraquaduct aankondigt. Het monument van de verandering 
is in feite een plek met tot fol/ies getransformeerde schuurtjes. Het 
monument zal onderdeel uitmaken van het ontwerp van het aquaduct, 
dat in 2006 klaar zal zijn. 

J Ontroerend goed 

] 

Het landschap van Nederland verandert snel. De nieuwe inrichting van de openbare ruimte en de daarin geplan
de nieuwbouw komen in de plaats van historische gebouwen en oude landschappen, zonder dat in alle gevallen 
rekening wordt gehouden met de immateriële waarden die verbonden zijn aan een plek of een gebouw. Naast 
de nota 8elvedere zijn er in Nederland ook particuliere initiatieven, waarbij het cultuurhistorisch erfgoed op 
een heel eigen wijze wordt benaderd. In samenspraak met kunstenaar Ida van der Lee, initiatiefnemer van het 
project Ontroerend Goed, Geinschuurtjes uit en thuis, organiseerde Architectuur Lokaal een rondetafelgesprek 
met alle betrokken partijen bij dit project in Abcoude. 

31 oktober 2001 
Bijdrage aan de organisatie van Ontroerend Goed. Geinschuurtje uit en thuis. 
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CULTUUR & PLANOLOGIE 

Culturele planologie in 
de Duin- en Bollenstreek 

De provincie Zuid-Holland wilde 
in het kader van het Actiepro
gramma Cultuurbereik voor de 
Duin- en Bollenstreek een pro
gramma opzetten om te bevorde
ren dat culturele planologie bij 
de aanpak van ruimtelijke ont
wikkelingen betrokken wordt. 
Voor de uitvoering van het pro
gramma zal het draagvlak in de 
regio moeten liggen. In samen
werking met Architectuur Lokaal 
werd een actieprogramma opge
steld dat is gericht op het schep
pen van dit draagvlak en op het 
stimuleren van concrete initiatie
ven. Gemeenten en instellingen 
kunnen, in het kader van het pro
gramma, projectvoorstellen doen 
en deze realiseren met een bij
drage van de Provincie. 

Maart-september 2001 
Procesbegeleiding opzet meerjarig 
actieprogramma culturele planologie 
Project in opdracht van de Provincie 
Zuid-Holland 
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OP GEEST EN GROND 

De Duin- en Bollenstreek is een interessant gebied 
gezien de afwisseling van natuur en cultuur, de 
bollen, de duinen, de kleinschaligheid. Om het 
kenmerkende landschap te behouden en te verbete
ren sloten de Provincie Zuid-Holland en samenwer
kende gemeenten in 1996 het Pact van Teylingen. Het 
programma Op geest en grond: culturele planologie 
in de Duin- en Bollenstreek sluit hier direct op aan. 
Na vijf jaar, waarin er al veel is gebeurd op het raak
vlak van ruimtelijk beleid en cultuur, vond de 
Provincie het tijd voor een nieuwe impuls. Niet om 
krampachtig vast te houden aan het bestaande, maar 
om vanuit de cultuursector bij te dragen aan de ruim
telijke dynamiek. De ruimtelijke ontwikkelingen in de 
Duin- en Bollenstreek zijn uiteenlopend van karakter 
en schaal. Zo moeten bollenschuren een nieuwe 
bestemming krijgen, zitten molens en hun biotoop in 
de knel, worden oude dorpskernen omgebouwd tot 
winkelcentra en is de toekomst van het vliegveld 
Valkenburg onzeker. Daarnaast zijn er nog de grote 
infrastructurele ingrepen voor het trein- en autover
keer zoals de aanleg van de Hoge Snelheidslijn HSL 
en de verbreding van de A4. 
De partijen die hierbij betrokken zijn hebben echter 
weinig tot geen ervaring met het verschijnsel culture
le planologie. Die betrokkenen zijn zowel burgers als 
bestuurders, zowel leken als professioneel betrokke
nen. Tot die laatste categorie behoren niet alleen de 
opdrachtgevers voor ruimtelijke ingrepen maar ook 
de betrokken (Iandschaps)architecten en steden
bouwkundigen. 
Zij moeten kennis kunnen nemen van de ruimtelijke 
geschiedenis van de streek en van het potentieel voor 
vernieuwing. 

Het programma Op geest en grond is opgesteld om 
te laten zien hoe een culturele inbreng in de ruimte
lijke ontwikkelingen kan leiden tot extra kwaliteit. 
Om culturele waarden serieus te laten meetellen bij 
besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen is het 
nodig om een breed publiek en ook anderen te infor
meren en te interesseren. Bij de opzet van het 
programma heeft de Provincie dan ook direct de 
lokale overheden en culturele instellingen betrokken: 
zo werd al in de voorbereiding de basis gelegd voor 
de samenwerking in de uitvoeringsfase. Het zou mooi 
zijn, wanneer zowel bewoners als beslissers in de 
Duin- en Bollenstreek door dit programma de ruimte
lijke ontwikkelingen in hun leefomgeving ook vanuit 
de culturele invalshoek gaan bekijken - en het 
normaal wordt om culturele overwegingen een plaats 
te geven bij het nemen van beslissingen over de 
inrichting van het gebied. 
Het programma loopt tot 2005. In de opzet is geko
zen voor drie thema's in de komende drie project ja
ren: binnenstedelijke ontwikkelingen, schaalvergro
ting van agrarische bedrijvigheid en archeologie in 
relatie tot de nieuwe infrastructuur. Elk jaar komt er 
een openbare manifestatie, er worden openbare 
debatten, excursies en prijsvragen georganiseerd en 
er komt een website. Speciale aandacht wordt 
besteed aan omgevingseducatie voor jongeren door 
middel van scholieren projecten. Voor de professionals 

zijn er workshops over welstand en landschapsont
wikkeling die aansluiten op de actualiteit. 
Het eerste project jaar, 2002, zal in het teken staan 
van de centrumplannen. Die zijn in ontwikkeling in 
diverse gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. In de 
ene gemeente wordt gewerkt aan grootschalige 
reconstructie, in de andere gaat het om kleinere 
ingrepen. Bijna alle gemeenten hebben kernen met 
bestaande onbekende kwaliteiten. Achter alle recla
me-uitingen en achter allerlei luifelconstructies gaan 
vaak nog gewaardeerde oude dorpsgezichten schuil. 
De naoorlogse commerciële ontwikkelingen zijn niet 
gericht geweest op het behouden en versterken van 
deze gezichten. In de Duin- en Bollenstreek (en ook 
daarbuiten) zijn op dit terrein grote kwaliteitsverbe
teringen mogelijk. Dit betekent niet dat elk centrum 
een openluchtmuseum moet worden, maar bestaan
de kwaliteiten kunnen beter benut worden en pas
sende nieuwbouw kan deze kwaliteiten versterken. 
Voor een gekozen kern kan een visie ontwikkeld wor
den met voorstellen tot verbetering. De resultaten 
van de visies en de discussie daarover kunnen hun 
weerslag krijgen in het beeldkwaliteitplan van de 
betrokken gemeente. Voor de uitvoering van de plan
nen is het beeldkwaliteitplan een belangrijk gemeen
telijk sturingsmiddel. Het spanningsveld tussen ener
zijds bestaande, verborgen kwaliteiten/aantrekkings
kracht en anderzijds de commerciële ontwikkeling 
doet zich ook buiten de Duin- en Bollenstreek voor. 
In 2003, het jaar van de boerderij, zal de schaalver
groting van het agrarisch bedrijf centraal staan. In 
deze streek geldt dit met name voor de bollenteelt, 
maar ook in andere sectoren doet deze schaalvergro
ting zich voor. Dit betekent bijvoorbeeld grotere 
bedrijfsgebouwen. Hoe kunnen deze worden inge
past in het landschap? Door ruilverkaveling en sloot
demping zullen bijzondere verkavelingspatronen ver
dwijnen. In hoeverre wil men vasthouden aan de 
kleinschaligheid, waarover in het Pact van Teylingen 
nog jubelend werd geschreven? 
In het laatste project jaar, 2004, wordt archeologie 
onder de aandacht gebracht in verband met de aan
leg van grootschalige infrastructuur. Grootschalige 
ontwikkelingen in de infrastructuur van de Duin- en 
Bollenstreek laten zich onder meer voelen langs de 
randen van het gebied. De aanleg van de Hoge Snel
heids Lijn (HSL), de verbreding van de A4 en de daar
mee gepaard gaande herverdeling van ruimtelijke 
bestemmingen (A4/W4-project) en de herinrichting 
van grote delen van het duingebied vormen poten
tieel een massale aanslag op de archeologische waar
den in het bodemarchief. Hetzelfde geldt voor de 
intensivering van woningbouwplannen langs de 
oevers van de Oude Rijn en op de locatie van het 
voormalige vliegveld Valkenburg. De belangrijkste 
vraagstukken zijn op welke wijze moet worden 
omgegaan met archeologisch erfgoed in een gebied 
waar grootschalige infrastructuur wordt aangelegd 
en hoe er moet worden omgegaan met gegevens 
over het archeologisch erfgoed in de Duin- en Bollen
streek. Die gegevens zijn die tot op heden verspreid 
zijn over een groot aantal verschillende bronnen en 
bestanden. 



Van snelweghuis naar 
stedelijk landschap 
Het innovatieprogramma Wegen naar de toekomst 
heeft tot doel vernieuwende thema's voor mobili
teitsvraagstukken in Nederland te verkennen en in 
ontwikkeling te brengen. In het programma is onder 
andere een toekomstbeeld geschetst van de architec
tuur van de weg in het jaar 2030, waarin auto's stiller, 
schoner en ook veiliger zijn. In dit toekomstbeeld zijn 
mogelijkheden om in de nabijheid van auto(snel) 
wegen te wonen. Dit, in tegenstelling tot de huidige 
aanpak van het vraagstuk van leefbaarheid, die nog 
vooral gericht is op het zoveel mogelijk beperken van 
de negatieve aspecten van infrastructuur. 
In het innovatieprogramma koppelt VenW de 
toekomstvisie aan het zoeken naar realiseerbare 
voorstellen, als eerste stap op weg naar het concreti
seren van dat toekomstbeeld. Daarom kan het 
ontwikkelen van een 'snelweghuis' een inspirerend 
instrument zijn voor het genereren van een integraal 
stedelijk landschap. Het sluit tevens aan bij de 
belangstelling voor intensief en meervoudig ruimte
gebruik. 
In dit kader het 'snelweghuis' verstaan als katalysator 
voor multifunctionele gebruiks- en verblijfsmogelijk
heden aan de snelweg. In de beleving van het (stede
lijk) landschap kan het snelweghuis een waardevol 
verbindend element tussen weg en omgeving 
vormen. 

Ontwerpend onderzoek 
Het uitschrijven van een ideeënprijsvraag bood een 
kans om ontwerpend onderzoek te stimuleren. Deze 
prijsvraag kwam immers voort uit het streven van de 
rijksoverheid om een impuls te geven aan de architec
tuur van de infrastructuur en het integraal herstellen 
van stedelijke structuren. Een nadere uitwerking tot 
een ontwerp voor een specifieke locatie komt moge
lijk in een volgende fase aan de orde. 
In die zin is het doel van de prijsvraag meerledig. Op 
het meest abstracte niveau is de verwachting dat de 
prijsvraag een bijdrage levert aan kennisoverdracht 
en aan het stimuleren van innovatief denken. Ook 
wordt verwacht dat het snelweghuis een bijdrage 
levert aan het ombuigen van het negatieve imago 
van de infrastructuur in Nederland. Op een iets con-

?-TYp, Maxwan Architectural Urbanism (Nederland), derde prijs. 

creter schaalniveau wordt een bijdrage aan de verbe
tering van de architectonische kwaliteit van een ge
integreerde infrastructuur nagestreefd. En nog con
creter, kan de prijsvraag het denken op gang brengen 
over bouwen - met name woningbouw - op plaatsen 
waar men dat in de huidige omstandigheden niet 
vanzelfsprekend acht. Een publieke discussie wordt 
op gang gebracht over de belangstelling voor het 
wonen, werken en recreëren bij de snelweg. 

Ontwerpers uit heel Europa 
Aan de inzenders is gevraagd om ideeën te presente
ren die op termijn kunnen resulteren in de bouw van 
een snelweghuis. Het snelweghuis kon worden gesi
tueerd op een gebied van maximaal 10 hectare bin
nen één van de drie gegeven locatietypen: een bin
nenstedelijke locatie, een buitengebied en een over
gangszone tussen een stedelijk en een buitengebied. 
De snelweg zou deel moeten uitmaken van het idee 
en een meerwaarde moeten vormen voor het ensem
ble, net zoals het ensemble een meerwaarde zou 
moeten opleveren voor de snelweg. Veel aandacht 
moest worden besteed aan vormgeving en inpassing 
in de omgeving. Tenslotte moest het snelweghuis in 
principe technisch uitvoerbaar zjjn. 
Het resultaat van het ontwerpend onderzoek voor 
een snelweghuis waren maar liefst 82 inzendingen uit 
heel Europa. Tezamen bieden ze een bron van ideeën 
over een beoogd toekomstbeeld, en daarmee een 
bron voor verdere discussie. Als we naar de inzendin
gen kijken is het te verwachten dat de snelweg in de 
komende decennia op een specifieke groep mensen 
aantrekkingskracht zal uitoefenen. Wanneer het 
negatieve imago van auto's, geluidshinder en stank
overlast door technologische vernieuwingen afneemt, 
wat zal ons dan beletten om op, onder of langs de 
snelweg te wonen? 
De prijsvraaginzendingen tonen wellicht nu al aan 
dat de snelweg een meerwaarde kan bieden voor het 
ontwikkelen van nieuwe geïntegreerde stedelijke 
programma's. 
Bron: Juryrapport, Openbare Ideeënprijsvraag www.snelweghuis.nl. 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wegen naar de Toekomst, juli 
2001 

INFRASTRUCTUUR 

www.snelweghuis.nl 

De internationale, openbare 
ideeënprijsvraag www.snelweg
huis. nl is onderdeel van het inno
vatieprogramma Wegen naar de 
Toekomst van het Ministerie van 
VenW. Architectuur Lokaal bege
leidde de programmering en de 
uitvoering van de prijsvraag. 700 
ontwerpers uit heel Europa meld
den zich aan, waarna er uiteinde
lijk 82 inzendingen werden ont
vangen, afkomstig uit Nederland, 
België, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Oostenrijk, Duitsland, Italië, Zwe
den, Spanje en Hongarije. De 
inzendingen werden beoordeeld 
door een jury, onder voorzitter
schap van de Rijksbouwmeester. 
Op 5 juli 2001 vond de prijsuitrei
king plaats in het Feijenoord Sta
dion in Rotterdam. Daar waren 
ook alle inzendingen tentoonge
steld. Het Ministerie van V&W 
publiceerde Het snelweghuis. The 
motorwayhome. Living in the fast 
lane, februari 2002, ISBN: 90-3689-
1772-7 
Het wedstrijdprogramma voor de 
prijsvraag werd opgesteld con
form het model wedstrijdpro
gramma volgens Kompas 
(zie p. 22). 

April 2000 - juli 2001 
Project in opdracht van het Ministerie 
van VenW, Bouwdienst Rijkswater
staat 
Publicatie: Juryrapport, Openbare 
Ideeënprijsvraag www.sneJweghuis.nl. 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Wegen naar de Toekomst, juli 2001 
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Arehite e tu ure en tra 
in Frankrijk 

Arc en rêve, Bordeaux 
Arc en rêve is opgericht in 1982 door twee architec
ten en twee medewerkers met een cultureel-sociale 
achtergrond. De burgemeester van Bordeaux speelde 
een belangrijke rol als stimulator bij de oprichting 
van Arc en rêve. De organisatie is door haar manifes
taties en exposities inmiddels lokaal, nationaal en 
internationaal bekend. 
De organisatie wil graag de verschillende facetten 
van architectuur belichten: architectuur als onderdeel 
van de kwaliteit van het leven. Door een programme
ring met uiteenlopende thema's wordt er naar 
gestreefd zo veel mogelijk groepen in de samenle
ving bereiken. Daarom is een breder aanbod nodig 
dan alleen tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld edu
catieve activiteiten. Ook wordt Arc en rêve geregeld 
om allerlei informatie gevraagd, zoals welke architect 
voor een bepaalde opdracht te kiezen. 
Tenslotte zijn er activiteiten die Arc en rêve omschrijft 
als 'experiment en laboratorium'. Het gaat om activi
teiten die provoceren, initiëren, confronteren en het 
creatief proces beïnvloeden. Een voorbeeld is de 
internationale ideeënprijsvraag die Arc en rêve in 
1989 uitschreef voor de rivierkade in Bordeaux. Het 
was een ideeënprijsvraag voor de oevers van de 
Garonne. De bedoeling was om te komen tot een 
programma van eisen en tegelijkertijd te wijzen op 
mogelijk gebruik van de oevers. De prijsvraag gaf een 
beeld van de manier waarop moderne architectuur 
zich verhoudt tot een historische stad als Bordeaux en 
de verschillende visies van de architecten. 

frAC Centre, Orléans 
Het frAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, richt 
zich voornamelijk op de relatie tussen kunst en 
moderne architectuur, met de nadruk op innovatieve 
onderzoeksprojecten. Het frAC startte als architec
tuurcentrum met het aanleggen van een internatio
nale verzameling op het gebied van de architectuur: 
maquettes, tekeningen, collages en dergelijke. 
Het frAC wil echter geen museum zijn en niet op 
museale wijze een panorama van de (gebouwde) 
architectuur of een thematisch overzicht tonen. De 
reizende collectie en tijdelijke exposities zijn het uit
gangspunt. De collectie bestaat uit experimenteel 
werk vanaf 1950 en ook veel beeldend werk; boven-
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dien zijn er ook onderzoeksverslagen en publicaties 
over architecten Het is meer een collectie van proces
sen dan van objecten. 
Natuurlijk blijft het niet bij dit globale uitgangspunt. 
Er zijn maquettes en tekeningen van ongeveer zestig 
Europese, Amerikaanse en een enkele Japanse archi
tect én van kunstenaars als Marin Kasimir. Nederland
se topstukken zijn er ook: het Möbius huis van UN 
Studio, tekeningen van Madeion Vriesendorp die zijn 
afgebeeld in Delirious New York van Rem Koolhaas 
en het waterpaviljoen van NOX (Lars Spuybroek). 
De historische dimensie gaat hierbij hand in hand met 
de promotie van jonge, vooruitstrevende architecten. 
Ook organiseert het frAC wisselende exposities en bij
eenkomsten om moderne architectuur in zijn meest 
innovatieve vorm te promoten. Het frAC richt zich op 
de beroepsgroep (architecten, kunstenaars) en ande
re geïnteresseerden. Door middel van debatten wordt 
ook de politiek erbij betrokken. Het frAC heeft de 
ambitie om in de breedte te groeien en daarmee een 
groot publiek aan te spreken. Het zou de vaste collec
tie graag permanent tonen en daarnaast tijdelijke 
exposities, educatieve workshops en workshops over 
de nieuwe technologie organiseren. Hoe het frAC 
zich in de toekomst zal verhouden tot de voorgeno
men oprichting van een nationaal architectuurinsti
tuut in Parijs, is nog onduidelijk. 

ArchiLab, Orléans 
ArchiLab is, zoals het woord al zegt, een (inter)natio
naai georiënteerd laboratorium. De geschiedenis van 
ArchiLab gaat terug tot 1997, het jaar waarin er een 
architectuurtentoonstelling op diverse locaties in 
Orléans georganiseerd werd door het frAC . Deze 
tentoonstelling vormde de aanleiding voor de presen
tatie van een Internationaal Architectuur Evenement, 
later ArchiLab genoemd. 
ArchiLab wordt altijd georganiseerd rond een thema. 
In 1999 was dat de praktijk van de architectuur, in 
2000 nieuwe stedenbouwkundige fenomenen in rela
tie tot globalisering, en in 2001 het hedendaagse 
wonen. ArchiLab is een zeer ambitieus evenement en 
bestaat uit drie onderdelen: een omvangrijke ten
toonstelling, een paar dagen durend symposium en 
de uitgave van een catalogus. 
Naast bekende architectenbureaus worden met name 



jonge architecten gepresenteerd. ArchiLab vervult 
een belangrijke functie als ontmoetingsplaats voor 
architecten en architectuurtheoretici uit alle landen 
van de wereld. 

Pavillon d'Arsenal, Parijs 
Het Pavillon d'Arsenal is het informatie-, documenta
tie- en expositiecentrum van Parijs. Het zou vergele
ken kunnen worden met het gemeentelijk informa
tiecentrum De Zuiderkerk in Amsterdam. In een grote 
benedenzaal (800 m2)staat de permanente opstelling 
Paris la ville et ses projets; in een andere ruimte zijn 
wisselende exposities en op de tweede etage actuele 
exposities (200 m2). In de permanente expositie vind 
je een stadsmaquette, een boekwinkel, een leestafel 
met een klein café en een expositie over bekende wij
ken en gebouwen in Parijs. Alle meer recente projec
ten (stedenbouwkundig en architectonisch, openbare 
gebouwen en woningbouwprojecten) betreffen - net 
als in de Zuiderkerk - projecten waarbij de overheid 
betrokken is of als initiatiefnemer optreedt. Er wordt 
tevens een relatie gelegd met het architectonisch en 
stedenbouwkundig erfgoed in Parijs. 
Op de bovenverdieping heeft een tentoonstelling 
gestaan over grote bouwprojecten in vijftien Europe
se steden. Deze tentoonstelling is ontworpen als rei
zende tentoonstelling en stond in het najaar in de 
Zuiderkerk. De onderwerpen die sinds de oprichting 
in 1989 aan de orde zijn geweest in het Pavillon wij
zen erop dat men het vooral zoekt in beschrijvende 
tentoonstellingen, geplaatst in een historische con
text en continuïteit. 
Het Pavillon d'Arsenal is een goed geoutilleerd infor
matiecentrum met veel praktische functies waarvan 
elke metropool er een zou moeten hebben. Daarnaast 
is er echter nog volop werk te doen voor een natio
naal architectuurcentrum. De oprichting daarvan zou 
in een stad als Parijs toch mogelijk moeten zijn. 

Institut Néerlandais, Parijs 
Het bezoek aan het Institut Néerlandais heeft een 
aardige indruk gegeven van de functie van een der
gelijke diplomatieke post in het buitenland. Het pand 
waarin het Institut is gevestigd bevat een voorhuis 
(voor de post van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken) en een achterhuis (waar de kunstcollectie van 
de oprichter van het instituut wordt beheerd). In het 
voorhuis bevinden zich behalve de openbaar toegan
kelijke bibliotheek (waar veel gebruik van wordt 
gemaakt omdat men er veel sneller aan een boek 
komt dan in de grote universiteitsbibliotheek) en de 
kantoorruimten, nog een expositieruimte (in de kel
der) en een zaal, waar concerten, lezingen en debat
ten worden gehouden. 
Bron: Een boog, een lab en een paviljoen, OLA-studiereis 
2001, uitgave Architectuur Lokaal 2002 

Résidence Poyenne, Bordeaux, ontwerp F. Marzelle, 
I. Manescau, E. Steeg, 1992. Oorspronklijk ontwerp t.b.v. 
Europan 1, locatie Rotterdam 
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5 Tentoonstellingsruimte ArchiLab, Orléans 

Studiereis OLA Frankrijk 

Vijfde internationale studiereis van de lokale 
architectuurcentra uit Nederland. De reis ging 
naar Bordeaux, Orléans en Parijs. Er werden 
vele bouwprojecten bezocht, maar centraal 
stonden de bezoeken aan een aantal Franse 
architectuurcentra: Arc en rêve in Bordeaux, 
frAC Centre en ArchiLab in Orléans en aan het 
Pavillon d' Arsenal en het Institut Néerlandais in 
Parijs. Behalve architectuurcentra uit heel 
Nederland, namen ook vertegenwoordigers van 
de Ministeries van OCenW en VROM, het Stimu
leringsfonds voor architectuur, het NAi, de 
Architectuur Biënnale en het Institut Néerlandais 
deel aan de studiereis. Van de reis verscheen 
een uitgebreid verslag op basis van notities van 
de deelnemers. 

19-23 september 2001 
Publicatie: Een boog, een lab en een paviljoen, OLA
studiereis 2001, uitgave Architectuur Lokaal 2002 
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INTERNATIONAAL 

Bruggen boulNen 
Architectuur Lokaal fungeert sinds 1993 als bruggen
bouwer tussen betrokkenen in het bouwproces in 
Nederland. In de afgelopen jaren zijn - mede in het 
verlengde van de Europese regelgeving, de culturele 
nivellering in Europa en de daaruit voortgekomen 
behoefte tot uitwisseling - over en weer intensieve 
contacten ontstaan met betrokken overheden, orga
nisaties en personen die werkzaam zijn op nationaal 
beleidsniveau in Duitsland, Engeland, Schotland, 
Denemarken, Frankrijk, Belgie, Noorwegen, Tsjechië 
en Hongarije. Daarnaast worden, onder meer via de 
studiereizen die Architectuur Lokaal organiseert voor 
de lokale architectuurcentra (zie p.18), contacten 
gelegd met verwante buitenlandse instellingen die 
op lokaal niveau en in de praktijk werkzaam zijn. 
Bij de beleidsmakers in het buitenland bestaat veel 
belangstelling voor de infrastructuur van het 
Nederlandse architectuurbeleid, voor een beleidsor
ganisatie als Architectuur Lokaal, voor de organisatie 
van het bouwproces en de architectuur, en voor de 
lokale architectuurcentra. Voor Architectuur Lokaal 
en voor het Nederlandse architectuurbeleid zijn de 
ontwikkelingen in het buitenland minstens even 
belangrijk als andersom: op het gebied van het archi
tectuurbeleid zoals dat in de ons omringende landen 
tot stand komt, en in het bijzonder ten aanzien van 
de culturele aspecten van het bouwproces bij actuele 
vraagstukken. Bijvoorbeeld: publiek private samen
werking en de organisatie van het bouwproces, volks
huisvesting en particulier opdrachtgeverschap, 
wedstrijden en andere vormen van ontwerpers- en 
ontwikkelaarsselectie, en beleid ten aanzien van 
ruimtelijke ordening, landschap en infrastructuur. 
Hiernaast is het creëren van meer draagvlak voor 
integraal kwaliteitsbeleid van belang. 

Tweerichtingsverkeer 
De opgedane contacten en ervaringen hebben inmid
dels uitgewezen dat niet alleen in Nederland, maar 
ook in andere Europese landen behoefte bestaat aan 
internationale uitwisseling. Partners in Duitsland, 
Schotland, Engeland en Denemarken hebben positief 
gereageerd op de uitgangspunten. Daarbij werd dui
delijk dat de bestaande architectuurpodia op Euro
pees niveau niet gericht zijn op dat, waaraan vooral 
behoefte is: een nieuw, 'schottenvrij', toegankelijk en 
flexibel netwerk van degenen die in de dagelijkse 
praktijk op nationaal niveau werkzaam zijn in het 
beleids- en bouwproces. Hiertoe is het programma 
PANORAMA EUROPE uitgewerkt, bedoeld voor 
betrokkenen bij de ontwikkeling van architectuurbe
leid op alle niveaus in de landen van de Europese 
Unie: politici op nationaal niveau, ministeries, buiten
landse posten, bestuurders van nationale ontwerp- en 
bouworganisaties. 
De opbouw van een internationaal netwerk wordt 
ook in de architectuurnota Ontwerpen aan Neder
land genoemd. Het 'profijtelijk tweerichtingsverkeer' 
zou er zeer door worden gestimuleerd. Door het ini
tiatief te nemen kan Architectuur Lokaal de Neder
landse pioniersfunctie op het gebied van architec
tuurbeleid bestendigen en formaliseren. Daarbij 
wordt afgestemd op de bestaande internationale net
werken en aansluiting gezocht bij de buitenlandse 
posten. De rol van Architectuur Lokaal blijft vanuit 
haar intermediaire aard informerend, adviserend, 
opiniërend en educatief, met als consequentie dat 
Architectuur Lokaal altijd zoekt naar kortsluitingen 
met andere Nederlandse architectuurinstellingen. Het 
is de bedoeling om met het programma PANORAMA 
EUROPE de nationale samenwerking ten behoeve van 
de internationale uitwisseling te versterken. Vanzelf
sprekend zal contact met het SICA worden onderhou
den, en zal afstemming worden gezocht bestaande 
Europese netwerken. 

Het doel van PANORAMA EUROPE is (1) versterking 
van het netwerk van personen die vanuit hun natio
nale organisaties betrokken zijn bij architectuurbeleid 
en bouwcultuur in Europa. 'Architectuur' wordt hier
bij opgevat als het geheel van planning, ruimtelijke 
ordening, stedenbouw, infrastructuur, landschapsin
richting, architectuur en inrichting van de openbare 
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ruimte, (2) uitwisseling van informatie op nationaal 
niveau over architectuurbeleid en bouwcultuur tussen 
de landen, die aangesloten zijn bij de Europese Unie 
(eventueel later uit te breiden) op nationaal niveau. 
Activiteiten zijn gericht op een werkelijke dialoog; 
het gaat niet om éénrichtingsverkeer bij het verstrek
ken van informatie, (3) het bouwen van bruggen op 
multilaterale en bilaterale basis, (4) verwerving van 
kennis en inzicht in verschillen en overeenkomsten 
tussen de Europese landen met het doel barrières te 
slechten en vooroordelen weg te nemen, en (5) gelei
delijke groei en pragmatische ontwikkeling van het 
programma. 

In 2001 zijn de voorbereidingen voor PANORAMA 
NL<>D, een eerste bilaterale bijeenkomst van Neder
land en Duitsland in 2002, van start gegaan. 

PANORAMA EUROPE 

Werkmaquette Nederlandse Ambassade, 
Berlijn, ontwerp Rem Koolhaas 

In de afgelopen jaren zijn tussen Architectuur Lokaal en min of meer verwante organi
saties in andere Europese landen over en weer, en geleidelijk aan, steeds meer contac
ten ontstaan. In 2001 heeft Architectuur Lokaal vanuit haar intermediaire functie het 
initiatief genomen tot het internationale uitwisselingsprogramma PANORAMA EUROPE. 
PANORAMA EUROPE is een Europees programma voor gestructureerde, thematische uit
wisseling van ideeën en ervaringen met betrekking tot nationaal architectuurbeleid en 
bouwcultuur. Een eerste uitwisseling tussen Nederland en Duitsland onder de titel 
PANORAMA NL<>D, zal in 2002 plaatsvinden. 

2001-2004 
Project in het kader van de nota Ontwerpen aan Nederland, Architectuurbeleid 2001-2004, hoofd
stuk 4.5, Breder debat (Internationalisering architectuurbeleid), de nota Cultuur als Confrontatie 
(p. 51), en Traît-d'Union, beleidsplan Architectuur Lokaal 2001-2004 
Eerste uitwisselingsprogramma PANORAMA NL<>D (Nederland - Duitsland) is in voorbereiding 
voor 2002 
Uitvoering i.s.m. S@M stedebouw architectuur management 

Voorbereiding PANORAMA NL<>D in Berlijn 
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Naar een lNedstrijdcultuur 
in Nederland 

Cs T E U N po U N T) 

ONTWERPWEDSTRIJDEN 

Het eerste Convenant wedstrijden op het gebied van 
architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en 
interieurarchitectuur werd gesloten voor de periode 
1997-2001. Na een evaluatie van dit Convenant en 
van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden werd beslo
ten tot een verlenging van het Convenant voor de 
periode 2001-2004, te ondertekenen op 16 mei 2001. 
Vier ministeries, die het eerste Convenant nog niet 
hadden ondertekend, sloten zich aan voor de nieuwe 
periode. De ondertekenaars komen regelmatig bijeen 
in een bestuurlijke werkgroep onder voorzitterschap 
van de Rijksbouwmeester, om de voortgang van de 
Convenantafspraken te bewaken. 
Het Kompas bij Ontwikkelingscompetities (voor de 
selectie van projectontwikkelaars) werd, naast het 
Kompas bij Prijsvragen & Meervoudige Opdrachten 
(voor de selectie van ontwerpers) nu ook een aan
hangsel van het Convenant. Hiermee sloot de bege
leidingscommissie, onder voorzitterschap van prof. ir 
Tjeerd Dijkstra en met José van Campen als penvoer
der, een onderzoeksproces van enkele jaren af waarin 
door hardnekkige inzet van de commissie, nu ook een 
handleiding voor uitschrijvers van ontwikkelingscom
petities tot stand kon komen. Tjeerd Dijkstra lichtte 
het principe van de ontwikkelingscompetities toe bij 
de presentatie van het nieuwe Kompas op 16 mei: het 
Ferrari-Lada dilemma (zie p. 23). 

Met het nieuwe Kompas, het nieuwe Convenant en 
de realisatie van de website www.ontwerpwedstrij
den.nl zijn de werkzaamheden van het Steunpunt in 
2001 flink uitgebreid, zeker nadat er een publiciteits
actie is geweest. Er worden dan ook steeds meer vra
gen gesteld door uitschrijvers van wedstrijden, maar 
ook door deelnemers, juryleden en de vakpers. Sinds 
de start van de site, medio 2001 werd de site 575 
maal bezocht. De bij het Steunpunt opgebouwde des
kundigheid en het, openbaar toegankelijke, wed
strijdarchief bieden een goede basis voor de vragen. 
Het onderscheid tussen vragen die samenhangen met 
de ontwerpopdracht zelf en de beoordeling daarvan, 
geven de positie weer die het Steunpunt heeft ver
worven. Procesgerichte vragen worden rechtstreeks 
door het Steunpunt beantwoord; bij ontwerpgerichte 
vragen wordt doorverwezen naar beroepsverenigin
gen of andere deskundigen. 
Regelmatig komen uitschrijvers van wedstrijden infor
matie halen en ideeën opdoen uit het wedstrijdar
chief. Meestal wordt advies over een wedstrijdpro
gramma in een laat stadium gevraagd, maar het 
komt meer en meer voor dat uitschrijvers vroeg in het 
proces met het Steunpunt overleggen over de keuze 
voor een wedstrijd en het wedstrijdtype, de program
mering en het wedstrijdproces. Soms worden die 

Steunpunt Ontwerpwedstrijden 

gesprekken niet met de uitschrijver, maar met diens 
professionele adviseur gevoerd. Door hen wordt het 
wel eens als ongemakkelijk ervaren dat de uitschrijver 
ook een reactie op het programma wenst van het 
Steunpunt - men doet dit werk zelf immers al jaren. 
Het Steunpunt wordt geregeld gevraagd om begelei
ding en ondersteuning bij de uitvoering van wedstrij
den, maar verwijst in die gevallen naar Architectuur 
Lokaal om het onderscheid tussen het opstellen en het 
toetsen van wedstrijdprogramma's te waarborgen. 

Nog niet alle wedstrijden worden gemeld of ter toet
sing voorgelegd aan het Steunpunt. Het Steunpunt 
tracht zoveel mogelijk niet gemelde wedstrijden op 
te sporen en verzoekt dan alsnog om melding. De 
meeste van deze wedstrijden zijn gedeeltelijk, maar 
inconsequent, geprogrammeerd volgens Kompas. 
Klachten van ontwerpers over het verloop van derge
lijke wedstrijden kunnen dan moeilijk worden behan
deld; zij hebben het programma immers onderschre
ven door hun deelname. Ook deelnemers kunnen een 
wedstrijd melden en het programma aan het Steun
punt voorleggen. 

De vragen komen niet alleen uit Nederland. Ook in 
andere Europese landen blijven de selectieprocedures 
een belangrijk instrument in het architectuurbeleid. 
Het Steunpunt werkte in 2001 mee aan een onder
zoek van de Franse en de Duitse rijksoverheid naar de 
gang van zaken bij de wedstrijdprocedures in Europa. 
De Europese regelgeving en de wijzigingen in de 
richtlijnen roepen geregeld vragen op. Vooralsnog 
wordt dan doorverwezen naar het Ministerie van Eco
nomische Zaken. 

In de periode mei 2000 tot en met december 2001 
werden er 50 wedstrijden gemeld, waarvan 29 prijs
vragen, 8 meervoudige opdrachten en 6 ontwikke
lingscompetities (waarvan 5 voor het verschijnen van 
het tweede Kompas). 3 wedstrijden zijn vervallen en 
4 waren er in voorbereiding. 20 van de wedstrijden 
werden niet geprogrammeerd volgens de modellen 
uit Kompas. Gemeenten, marktpartijen en stichtingen 
schreven tezamen 34 wedstrijden uit. De overige uit
schrijvers waren provincies, rijksoverheid, corporaties, 
beroepsverenigingen en lokale architectuurcentra. 
De indruk is dat er, met name door gemeenten, meer 
meervoudige opdrachten worden uitgeschreven dan 
worden gemeld. Dit ondanks het feit dat de onderte
kenaars van het Convenant hun aangesloten leden en 
organisaties hebben opgeroepen hun wedstrijden te 
melden bij het Steunpunt. 
Het vestigen van een wedstrijdcultuur vraagt een lange 
adem. 

Sinds 1 april 1997 is het Steunpunt Ontwerpwedstrijden ondergebracht bij Architectuur Lokaal. De basis voor het Steunpunt ligt in het Conve
nant wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. Met het Convenant wordt 
gestreefd naar een doelmatig en ordelijk verloop van wedstrijden. Dit, vanuit de gedachte dat een goed georganiseerde wedstrijd een bijdrage 
kan leveren aan de culturele dimensie van de fysieke omgeving. 
Het Steunpunt heeft vier hoofdtaken: algemene vraagbaak en stimuleringstaak; advisering en professionalisering; documentatie, evaluatie en 
periodieke rapportage, en publiciteit en voorlichting. 

Vanaf 1997. 
Vaste activiteit in samenwerking met van de ondertekenaars van het Convenant: Aedes, AVBB, BNA, BNI, bnSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG, Ministeries VROM, 
OCenW, LNV, V&W, Defensie en Buitenlandse Zaken. De Convenantpartijen leveren jaarlijks een financiële bijdrage voor het functioneren van het Steunpunt. 
Website: www.ontwerpwedstrijden.nl 
Publicaties: 
- AI/es over ontwerpwedstrijden en ontwikkelingscompetities in Nederland, informatiebrochure, uitgave Architectuur Lokaal 2001 
- 4e Rapportage van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden, 01-04-2000 tot 31-12-2001, uitgave Architectuur Lokaal 2001 
- Eer en opdracht, verslag van een evaluatie van het Convenant ontwerpwedstrijden, Teunis IJdens, uitgave EKCW Rotterdam 2000/2001 
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PRIJSVRAGEN EN MEERVOUDIGE OPDRACHTEN 

Kompas, handleiding en voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van prijsvragen en meer
voudige opdrachten op het gebied van architectuur, stedebouw en landschapsarchitec
tuur, Uitgeverij 010, 1997 

Prijsvraag 
AI in de 18e eeuw werden er onder architecten prijsvragen gehouden om het vak inhou
delijk verder te ontwikkelen. Ook nu nog is een prijsvraag gericht op een vraag aan ont
werpers en betalen zij zelf de onkosten. Een prijsvraag is niet persé op uitvoering gericht; 
de prijs kan ook alleen uit een geldbedrag bestaan. Met de prijsvraag kunnen verschillen
de culturele doelen worden bereikt: opsporen van jong talent, uitlokken van discussie, 
ontwikkelen van het vak(gebied), ondersteunen van beleid, maar natuurlijk ook het vin
den van een realiseerbaar ontwerp. Bij de prijsvraag is het oordeel van de vakkundige 
jury bindend. 
Prijsvragen zijn te onderscheiden in ideeënprijsvragen en projectprijsvragen. Bij een 
ideeënprijsvraag gaat het louter om het verzamelen van goede ideeën; bij een project
prijsvraag gaat het om het verkrijgen van een uitvoerbaar ontwerp. Verder kunnen prijs
vragen open of gesloten zijn. Aan de open prijsvraag kan iedereen die aan de gestelde 
criteria voldoet, deelnemen; bij een gesloten prijsvraag wordt een beperkt aantal ontwer
pers uitgenodigd een ontwerp in te zenden. 
Dan is er nog de samengestelde prijsvraag die bedoeld is om complexe ontwerpopgaven 
beheersbaar te maken. Door de prijsvraag in twee delen op te splitsen, dat wil zeggen 
een ideeënprijsvraag vooraf laten gaan aan een besloten prijsvraag of meervoudige 
opdracht, kan de uitschrijver greep krijgen op de opgave. 

Meervoudige opdracht 
De meervoudige opdracht kwam op in de jaren vijftig en is bedoeld om opdrachtgevers 
de kans te geven te kunnen kiezen tussen ontwerpers en/of ontwerpen. Bij de meervou
dige opdracht gaat de uitschrijver een rechtsverhouding aan met een aantal ontwerpers 
dat een gelijkluidende opdracht en een gelijk honorarium ontvangt. Het uiteindelijke 
doel is een realiseerbaar ontwerp. 
Er is geen jury bij deze wedstrijden, maar een beoordelingscommissie. Hierin zitten behal
ve vakmensen en vertegenwoordigers van de opdrachtgever, ook vaak bouwtechnici als 
adviseurs van de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie brengt een advies uit 
aan de opdrachtgever. 

ONTWIKKELINGSCOMPETITIES 

Kompas bij Ontwikkelingscompetities, uitgave Architectuur Lokaal 2001 

Drie vormen van ontwikkelingscompetities 

Meervoudige adviesopdracht 
Van een meervoudige adviesopdracht is sprake wanneer in een vroeg stadium van het 
planproces, voorafgaand aan de haalbaarheidsfase, een opdracht wordt verstrekt aan 
meerdere projectontwikkelaars om een ontwikkelingsvisie op te stellen. Gezien het con
ceptuele karakter kan er nog geen sprake zijn van bindendheid met betrekking tot de 
uitvoering. Er worden geen financiële aanbiedingen gevraagd, en geen ontwerpvoorstel
len. De beoordeling is gericht op de kwalitatieve aspecten van de inzendingen. Na afloop 
van de competitie wordt de haalbaarheidsfase doorlopen en worden afspraken gemaakt 
over het vervolg. 

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

Meervoudige ontwikkellontwerpopdracht 
Op basis van een uitgewerkt en politiek vastgesteld programma van eisen en een daarop 
gebaseerd financieel kader met een vaste grondprijs, wordt aan meerdere projectontwik
kelaars een bindend voorstel gevraagd voor de realisatie van een project op basis van een 
(in samenwerking met een ontwerper) opgesteld ontwerp. De competitie is gericht op 
maximale ontwerpkwaliteit binnen de financiële uitgangspunten. Bij deze competitie is 
er sprake van concurrentie op basis van plankwaliteit. Er kan ook sprake zijn van een 
bandbreedte voor de grondprijs, waardoor ruimte ontstaat voor een bieding op de 
grond, maar die speelt bij de eindafweging een ondergeschikte rol. Na afloop van de 
competitie wordt een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het 
project op basis van de inzending. 
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Het Ferrari-Lada dilelflllla 

Het is inmiddels alweer zo'n vier jaar geleden dat 
Kompas verscheen, een handleiding bij het uitschrij
ven van prijsvragen en meervoudige opdrachten op 
het gebied van architectuur, stedenbouw en land
schapsarchitectuur. Kompas was de opvolger van de 
Algemene Nederlandse Prijsvraag regelen uit 1972. De 
behoefte aan zo'n handleiding was groot, want 
behalve een bescheiden aantal leden van de beroeps
verenigingen van ontwerpers, hield niemand zich 
meer aan die regels en was er sprake van ernstige 
wildgroei in het Nederlandse prijsvraagwezen. 
Zodanig zelfs dat de kranten bol stonden van wat er 
allemaal misging. 
Kompas kreeg de goedkeuring van de bestuurlijke 
werkgroep Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten. 
Hierin zijn alle partijen vertegenwoordigd die betrok
ken zijn bij prijsvragen op het gebied van de ruimte
lijke ontwerpdisciplines, zoals de overheden op 
verschillende niveaus, de ontwerpers, de woningcor
poraties, de ontwikkelaars en de aannemers. Het 
draagvlak was dus groot en mede daardoor heeft 
Kompas in de afgelopen vier jaar een brede toepas
sing gekregen en een heilzame uitwerking gehad op 
de Nederlandse prijsvraagcultuur. 

Onderscheid tussen prijs en kwaliteit 
AI geruime tijd bestaan er in Nederland naast ont
werpwedstrijden ontwikkelingscompetities. Gemeen
ten vragen ontwikkelaars voorstellen te doen voor de 
inrichting van vaak omvangrijke stedelijke gebieden, 
zich daarmee te verbinden tot uitvoering en daarbij 
dan tevens - en dat is het verschil met zuivere ont
werpwedstrijden - een bod te doen op de grond. In 
de praktijk is gebleken dat juist bij dit soort competi
ties problemen ontstaan bij de beoordeling van de 
inzendingen en de daarop volgende besluitvorming 
over de opdracht, omdat over de afweging van de 
daarbij te hanteren criteria, met name die welke 
betrekking hebben op de kwaliteit en de opbreng
sten, steeds weer discussie ontstaat. In Kompas bij 
Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten wordt aan
bevolen om in zulke gevallen ter wille van de zuiver
heid een strikte scheiding aan te brengen tussen de 
ontwerpfase en de biedingsfase, maar in de praktijk 
blijkt toch grote behoefte aan een competitievorm 
waarin beide aspecten, kwaliteit en opbrengst, tege
lijkertijd en in onderling verband aan de orde komen. 
De werkwijze, zoals beschreven in de eerste versie 
van Kompas voor ontwerpwedstrijden, is in dit geval 
niet zonder meer toepasbaar omdat daarbij in de 
beoordeling alleen de kwaliteit van de plannen een 
rol speelt. Invoering van het prijsaspect in de beoor
deling levert problemen op, omdat er dan sprake is 
van het relateren van ongelijksoortige criteria met 
veelal een tegengestelde werking. 
Daarbij doet zich het Ferrari-Lada dilemma voor. Bij 
gelijke gewichtstoekenning aan prijs en kwaliteit 
levert 90 punten voor kwaliteit en 10 punten voor de 
prijs (Ferrari) dezelfde waardering op als 10 punten 
voor kwaliteit en 90 punten voor de prijs (Lada). Het 
mag duidelijk zijn: een rijk man zal voor de Ferrari 
kiezen en de kleine man voor de Lada; zij geven 
immers de aspecten prijs en kwaliteit een verschillend 
gewicht. De gemiddelde Hollander zal vragen om een 
derde, minder extreme keuze. Die scoort dan bijvoor
beeld 50 punten op zowel prijs als kwaliteit, in totaal 
dus ook 100 punten. Bij gelijke gewichtstoekenning 
aan zowel prijs als kwaliteit kan onze landgenoot 
thuis niet uitleggen waarom hij kiest voor de derde 
optie, want alle drie automerken krijgen een waarde
ring van 100 punten. De kans is dan ook groot dat hij 
in huiselijke kring ruzie krijgt over de aanschaf van 
zijn nieuwe auto. 
Hier ligt precies het probleem dat zich voordoet bij 
ontwikkelingscompetities: bij de meestal tegenge
steld werkende criteria van plankwaliteit en 
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opbrengst is alleen nog een heldere keuze te maken 
als één van de criteria dominant is gemaakt. 

Inzichtelijke beoordeling 
Het toekennen van een duidelijk verschillend gewicht 
aan de beoordelingscriteria van kwaliteit en 
opbrengst en eenduidige informatie daarover bij de 
uitnodiging aan de deelnemers, is dan ook de enige 
manier om in de ontwikkelingscompetitie tot duide
lijkheid voor de inzenders en een heldere en inzichte
lijke beoordeling te komen. Uitgangspunt daarbij is 
een situatie te creëren waarbij er ondanks het verschil 
in gewichtstoekenning aan de criteria toch steeds een 
impuls blijft om zich voor beide aspecten (prijs en 
kwaliteit) in te spannen omdat het niet-dominante 
aspect altijd nog de doorslag kan geven bij de keuze 
tussen twee projecten waarvan de beoordeling op 
het dominante aspect weinig verschilt. 
Om een voorbeeld te geven: als zoals bij de vergelij
king tussen de Ferrari en de Lada bij een beoordeling 
van inzendingen het maximaal te behalen aantal 
punten is gesteld op 100, dan zal van twee inzendin
gen die op het dominante aspect (bijvoorbeeld de 
plankwaliteit) respectievelijk 75 en 80 punten halen, 
het plan met 80 punten alleen kunnen verliezen als 
de waardering voor het opbrengstencriterium meer 
dan 5 punten lager is dan van het plan met 75 pun
ten. Duidelijk is in dat geval dat het beste plan de 
beste kansen heeft, maar alleen kan winnen als dat 
niet gaat ten koste van de gewenste opbrengst. 
Uiteraard loopt dit anders wanneer het zwaartepunt 
van de gewichtstoekenning wordt gelegd bij de 
opbrengst: dan zal het plan met de hoogste 
opbrengst alleen afvallen als er een plan is met verge
lijkbare opbrengst, maar met beduidend hogere plan
kwaliteit. Het is de opdrachtgever die bij de uitschrij
ving bepaalt welke gewichtstoekenning zal worden 
gehanteerd, en dit wordt expliciet vermeld in het 
prijsvraagprogramma. 

Praktische handleiding 
Bij de uitwerking van Kompas bij Ontwikkelingscom
petities heeft het streven om meerdere vormen van 
gewichtstoekenning mogelijk te maken geleid tot het 
formuleren van drie modellen waaruit gekozen kan 
worden (zie p. 22). Net als in Kompas bij Prijsvragen 
en Meervoudige Opdrachten is Kompas bij Ontwikke
lingscompetities opgesteld als een praktische handlei
ding voor wie ontwikkelingscompetities wil uitschrij
ven, met daarbij alle nodige hulpmiddelen zoals for
mats voor programma's van eisen, uitnodigingen aan 
inzenders en beoordelingsrapporten. Iedereen kan er 
dus mee werken. 
Tekst ontleend aan de toespraak van Prof. Ir Tj. Dijkstra bij de onder
tekening van het Convenant Ontwerpwedstrijden 2001-:2004 

Ontwikkelingscompetities 

fJburg in aanbouw. 
De meervoudige ontwikkel/ontwerp
opdracht Sluishuis voor IJburg is in 2001 
uitgeschreven volgens het modelwedstrijd
programma uit Kompas bij Ontwikkelings
competities 

De ondertekenaars van het Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, 
stedebouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur 1997·2001 (zie p. 21) namen 
zich voor te onderzoeken of het mogelijk zou zijn ook voor de selectie van ontwikkelen· 
de partijen voorbeeldmodellen voor wedstrijd programma's te ontwikkelen. Dit onder
zoek werd uitgevoerd door Architectuur Lokaal. Het resulteerde in de totstandkoming 
van een tweede Kompas, het Kompas bij Ontwikkelingscompetities. Dit tweede Kompas 
werd onderdeel van het Convenant voor de periode 2001-2004. 

Vanaf 2001 
Project in opdracht van het Ministerie van VROM, Rijksbouwmeester 
Uitvoering onderzoek en uitgave Kompas bij Ontwikkelingscompetities, mei 2001 
In samenwerking met een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof.ir Tj. Dijkstra 
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Architectuur 
is een zaak voor 

iedereen 

3 1 Bulletin BAl, Bosch Archite
tuur Initiatief 

2 De Zonnehof, Amersfoort 
3 ABC Architectuurcentrum 

Haarlem 

De lokale architectuurcentra hielden hun gezamen
lijke OLA bijeenkomsten in 2001 bij de architectuur
centra in Houten, Amsterdam, Groningen, Rotterdam 
en Nagele. 
De architectuurcentra waren al een tijdje in gesprek 
over een wijziging van de informele organisatievorm 
van het overleg om de relatie tussen het OLA en ver
wante organisaties te versterken. Dat leidde tot het 
besluit een onafhankelijke voorzitter voor de OLA 
bijeenkomsten te benoemen, de projectontwikkelaar 
Joep Padberg. 

Eén van de gespreksonderwerpen in het OLA was het 
nieuwe landelijke architectuurbeleid. Het motto 
Architectuur is een zaak voor iedereen uit de nota 
Ontwerpen aan Nederland was de architectuurcentra 
op het lijf geschreven. Juist het stimuleren van de 
publieke .kant van architectuur, het maatschappelijk 
debat over de gebouwde en de landelijke omgeving, 
en de kwaliteit van de openbare ruimte is immers 
hun werkterrein bij uitstek. 
In het OLA formuleerden de architectuurcentra een 
reactie op de nota waarin zij er bij de politieke partij
en op aandrongen, hen te betrekken bij de Grote 
Projecten. Zij gaven tevens hun visie op het ontwik
kelen van lesmateriaal voor omgevingseducatie. 
Bij de Kamerbehandeling van de nota werd de motie
Halsema aangenomen. Hierin werd gepleit voor extra 
gelden voor de lokale architectuurcentra, onder te 
brengen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 
Ook de nota 8elvedere en de wijzigingen in het wel
standstoezicht waren onderwerp van gesprek. 
De actualiteit van het particulier opdrachtgeverschap 
was voor een aantal centra aanleiding om deel te 
nemen aan de informatiemarkt Heilige huisjes, bewo
ners als opdrachtgevers in het Nederlands Architec
tuurinstituut. Anderen organiseerden in dezelfde 
periode een informatiemarkt voor particuliere op
drachtgevers in hun eigen architectuurcentrum. 
In september vond de studiereis van de lokale archi
tectuurcentra naar Frankrijk plaats (zie p.18). 

Spijtig is het, dat aan het eind van het jaar het Haag
se architectuurcentrum Wils & Co werd opgeheven 
wegens het ontbreken van structurele financiÎle 
ondersteuning van de gemeente. Maar er zijn uiter
aard mensen die het onbestaanbaar vinden dat Den 
Haag geen architectuurcentrum heeft. Zij beraden 
zich op een nieuwe start. In dezelfde periode werd 
bekend dat in de Haarlemmermeer een architectuur
centrum in oprichting is. 

Nagenoeg alle architectuurcentra beschikken inmid
dels over een eigen website, waarop de eigen pro
gramma's van de architectuurcentrum worden gepu
bliceerd. Architectuur Lokaal betrekt de centra waar 
mogelijk bij haar eigen projecten. Zo werd het Archi
tectuurcentra Twente gevraagd medewerking te ver
lenen bij het project 8elvedere in Zuid-Twente (p. 14) 
en het Rijnlands Architectuur Platform is geraad
pleegd bij het project Op geest en grond in Zuid-Hol
land (p. 16). 

Overleg Lokale Architectuurcentra 

Het Overleg Lokale Architectuurcentra OLA is een informeel, regulier overleg 
waarbij de Nederlandse architectuurcentra elkaar informeren over hun activitei
ten, de specifieke lokale situatie en de afstemming op de regionale en landelijke 
vraagstukken en programma's. Ook komen verdergaande professionalisering van 
de centra, de financiering, architectuureducatie en samenwerking met bijvoor
beeld de plaatselijke VVV's en de Rijksgebouwendienst (voor het eerst bij de Dag 
van de Architectuur 1997) aan de orde. Hiernaast vinden gezamenlijke activiteiten 
plaats zoals dit jaar de studiereis naar Frankrijk (zie p.18 ). 

Architectuur Lokaal coördineert de bijeenkomsten van het OLA vanaf 1993 
Publicatie: OLA Jaarbundel 2000/2001, Architectuur Lokaal 2002. 



informatie & documentatie 

Als informatie- en kenniscentrum vervult Architectuur Lokaal een intermediaire functie. Opdrachtgevers kunnen er terecht met vragen op het 
gebied van architectuurbeleid en opdrachtgeverschap. Wanneer de vragen niet door Architectuur Lokaal kunnen worden beantwoord, kan zij 
gericht doorverwijzen. 

Bibliotheek en archief 
De bibliotheek bevat een uitgebreide verzameling publicaties met voorbeelden van architectuurbeleid en boeken 
over opdrachtgeverschap met de bijbehorende instrumenten. Daarnaast wordt een knipselarchief bijgehouden en is 
er een wedstrijd- en tijdschriftenarchief. 
De bibliotheek is openbaar toegankelijk. 
De in dit jaarverslag genoemde publicaties die door Architectuur Lokaal zijn uitgegeven kunnen worden besteld via 
de website www.arch-Iokaal.nl 

Websites 
www.architectuur-Iokaal.nl 
www.ontwerpwedstrijden.nl 

.A.IRIIC:::: IIIHIIIIIII-rec::::-riUII iUII R 

Bouwen door en voor bewoners 

Particulier .nltlatlef voor oude 

bedrijven en nieuw landgoed 

Exodus van boeren uit het Groene Hart 

Twonte heeft haast 

Krant 
De krant Architectuur Lokaal verschijnt elk kwartaal. 
De krant is bedoeld als platform voor allen die betrokken zijn bij het opdrachtgeverschap. 
Kwartaalkrant Architectuur Lokaal, nrs. 31 tlm 34 op aanvraag verkrijgbaar. 
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financiën 

Exploitatie in guldens 

2001 2000 1999 

Baten 
Instellingssubsidie 1.209.599 796.866 750.000 
Overige baten 632.981 311.223 418.501 

1.847.808 1.108.089 1.168.501 
lasten 
Beheer, personeelskosten 278.477 161.685 170.135 
Beheer, materiële lasten 164.915 136.105 152.928 
Activiteiten, personeelskosten 641.772 483.496 373.236 
Activiteiten, materiële lasten 434.157 374.167 602.477 
Overlopende subsidies 231.000 

1.750.321 1.155.453 1.298.776 

Exploitatieresultaat 94.487 - 47.364 -130.275 
Financieel resultaat - 1.906 - 3.875 566 
Netto resultaat 95.581 - 51.239 -129.709 

Exploitatie in euro's 

2001 2000 1999 

Baten 
Instellingssubsidie 551.164 361.602 340.335 
Overige baten 287.234 141.227 189.907 

838.498 502.829 530.242 
lasten 
Beheer, personeelskosten 126.367 73.369 77.203 
Beheer, materiële lasten 74.835 61.762 69.396 
Activiteiten, personeelskosten 291.223 219.401 169.367 
Activiteiten, materiële lasten 197.012 169.790 273.392 
Overlopende subsidies 104.823 

794.260 524.322 589.357 

Exploitatieresultaat 44.238 - 21.493 -59.116 
Financieel resultaat - 865 -1.758 257 
Netto resultaat 43.373 - 23.251 - 58.859 

Toelichting inkomsten 

In het kader van de regeringsnota's Ontwerpen aan Nederland (architectuurnota) en Cultuur als 
confrontatie (cultuurnota) werd van de Ministeries van VROM, OCenW, LNV en V&W een 
instellingssubsidie ontvangen van fl. 1.209.599/ € 551.164. De bijdragen van de Ministeries van 
LNV en V&W die van deze subsidie deel uitmaken, vinden conform de architectuurnota plaats op 
basis van gerichte opdrachten. 

Overige baten zijn afkomstig uit diverse opdrachten van het Ministerie van V&W, Provincie 
Overijssel, Provincie Zuid-Holland, Stichting Welstandszorg Noord-Holland en Internationaal 
Perscentrum Nieuwspoort, en uit een doelsubsidie van het Ministerie van VROM in het kader van 
het cultureelopdrachtgeverschap conform de architectuurnota. 
Naast de bijdragen van de deelnemers zelf, gaf het Stimuleringsfonds voor Architectuur een 
aanvullende bijdrage voor de studiereis van de lokale architectuurcentra naar Frankrijk. 
De ondertekenaars van het Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, 
landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur voor de periode 2001-2004, leverden hun jaarlijkse 
bijdrage voor het functioneren van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden. 
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····organisatie 

Bestuur 

Margreeth de Boer 
voorzitter 

Carel de Reus 
penningmeester 

Bert Wolting 
secretaris 

Heero Meindersma 
bestuurslid namens Federatie 
Welstandstoezicht 

Sietske Pijpstra 
bestuurslid namens Vereniging 
Nederlandse Gemeenten 

Maarten Kloos 
bestuurslid 

Liesbeth Tuijnman 
bestuurslid 

Marieke Hillen 
projectleider 

Saskia Voest 
projectleider 
vanaf 1-7-2001 

Jol.ie Kalmijn 
projectleider 
tot 7-7-2001 

Unger Be.erends 
huishoudelijke medewerker 
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