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Architectuur Lokaal 
internetnieuwsbrief #14 

ZwartlWit 
Op de site van UsA zijn er goede links, maar het geheel is niet al te uitgebreid. 
Het accent ligt op de opleidingen voor bouwkunst. Daarnaast biedt de site een 
helder overzicht van de afgelopen vijf internet uitgaven (de e-zines) met inte
ressante interviews en artikelen. Thema's als wonen, taal en het lichaam in rela
tie tot het bouwen komen aan de orde. Een aanrader. 
http://lisa.ooo.nl/portal/index.htmi 

Blauwe Kamer 
Blauwe Kamer is een tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedenbouw. 
De heldere website is onder dezelfde titel te vinden. Inhoudelijk poëtischer 
dan de vorm doet vermoeden, biedt de site achtergronden langs de randen 
van politiek, kunst, stedenbouw, ruimtelijke ordening en architectuur. Een 
mooi vormgegeven site die een sympathieke indruk maakt. 
http://www.blauwekamer.nl! 

Zuidtangent 
Waar flitstreinen zich ondergronds een weg banen rijdt de bus haar banen 
over de zuidtangent. Om in weerwil van die naam het geheel toch een fris 
imago te geven werd gekozen voor een computergestuurd 'vloeibaar' ont
werp voor het nieuwe busstation in Hoofddorp. De gelikte site van Maurice 
Nio, de ontwerper van het met polyester gewapende piepschuimgebouw 
biedt meer biedt dan informatie alleen. 
Een mooie site met wat onnodige grapjes. 
http://www.nio.nl/home.html 

Droog 
Kleurloos, droog en wetenschappelijk van opzet is de site van de universiteit 
van Berkeley (U.S.), maar een uitgebreide zoekmogelijkheid voor afbeeldin
gen en of technische beschrijvingen van gebouwen kan heel handig zijn. Een 
uitgebreide uitleg helpt bij het vinden van de juiste informatie. 
Maak nu goede sier met een fraai voorbeeld in de powerpoint-presentatie. 
http://www.mip.berkeley.edu/query_forms/browse_spiroJorm.html 

Ontsluiting 
Eveneens vooral van feitelijke waarde is de wetenschappelijk opgezette site 
Dutchess, voor de op kwaliteit en relevantie geselecteerde informatie. Niet 
alleen handig voor aan architectuur en stedelijke ontwikkeling gerelateerde 
onderwerpen. Bovendien zijn de snel opdoemende links goed en up-to-date. 
http://www.kb.nl/dutchess.ned/index.html 

Sloopfeest 
Er is een mooi vormgegeven site die de pioniersstatus van de bevolking van 
Almere recht doet. Informatief, speels en onderhoudend. Een leuke site die de 
betrokkenheid van de bevolking bij de stad kan bevorderen. Zo kan er gestemd 
worden over de symbolische afbraak van jaarlijks één groot gebouwen kan de 
gevel van een nieuwbouwwoning de status van kunstwerk verkrijgen. 
http://www.nabe.nl! 

Noord 
Van een heel andere orde maar goed vormgegeven, helder en informatief is 
de site van het tijdschrift Noorderbreedte, het tijdschrift over Noord-Neder
land dat recent met diverse prijzen werd bekroond. Hoewel vanzelfsprekend 
het accent op kleine steden en landelijke gebieden in Noord Nederland ligt, 
wordt er ook over de nationale grenzen heen gekeken. Daarmee is de site 
interessant voor een veel groter publiek. Iedereen die zich bezighoudt met 
stedenbouwkundige ontwikkelingen in het landelijke gebied vindt hier wat 
van zijn gading. 
http://www.noorderbreedte.nl! 

Voor suggesties, vragen en opmerkingen: 
Matthijs Muller, e-mail: matthijs.mu/ler@arch-Iokaal.nl 
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Ontwerpwedstrijden 
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16 Creatieve steden 
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wetenschappers in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, waarbij de 
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18 Bouwen aan Kwaliteit 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 stuurde Architectuur 
Lokaal een uitgebreide enquête over architectuurbeleid aan alle wethouders Ruimtelijke 
Ordening in Nederland. Onderzoekinstituut NIPO analyseerde de enquêtes en 
beschreef de resultaten in het rapport Bouwen aan kwaliteit, architectuurbeleid in 
Nederlandse gemeenten. Een samenvatting 

19 Beeldkwaliteitplan 
Veel gemeenten zijn op zoek naar wegen om het kwaliteitsbeheer van de gebouwde 
omgeving op de verschillende beleidsterreinen beter te integreren. Eén mogelijkheid 
daarvoor is het integrale ruimtelijke kwaliteitsbeleid vast te leggen in een specifieke 
beleidsnota, het beeldkwaliteitplan. Sacha Mudde, Architectuur Lokaal, over het ruim
telijk kwaliteitsbeleid in Voorhout, Amersfoort en Nijmegen 

20 Kompas 
Een wedstrijd uitschrijven is één van de instrumenten die ingezet kunnen worden om 
de kwaliteit van het gemeentelijk architectuurbeleid te verhogen. Jacquefine Wippo, 
Steunpunt Ontwerpwedstrijden: 'Wedstrijden zonder Kompas leveren problemen op.' 

21 Bedrijventerreinen 
Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal: 'Weliswaar noemen weinig wethouders de kwaliteit 
van bedrijventerreinen als hèt onderwerp binnen hun architectuurbeleid, tegelijkertijd 
blijkt het tot de top tien van meest geagendeerde punten te behoren.' 

22 Welstandsnota's 
Het opstellen van een welstandsnota wordt door gemeentebestuurders gezien als een 
van de belangrijkste opgave voor de komende vier jaar. Theo van Oeffelt, Projectbureau 
Welstand op een nieuwe leest, over de wijze waarop gemeenten zich laten adviseren 

24 Particulier OpdrachtgeverschapiHeilige Huisjes 
Minke Mulder, Nederlands Architectuurinstituut, over de woonmarkt Heilige Huisjes 
die op 5 en 6 oktober voor de tweede maal georganiseerd wordt in het NAi 

25 Plannen in de polder 
Welke beleidsinstrumenten hebben gemeenten als het gaat om landschapsontwikke
ling? Sinds 1 januari 2002 bestaat er de mogelijkheid voor het opstellen van een Land
schapsontwikkelingsplan. Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal, over dit nieuwe beleids
instrument 

26 Herstructurering in het noorden 
David van Dijk, beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van de 
gemeente Pekela laat zien hoe een kleine gemeente als Pekela omgaat met de her
structureringsopgave binnen de gemeente 

27 Stedelijke vernieuwing gaat verder dan het 
opvoeren van de woningvoorraad. 
Esther Agricola, Kei kenniscentrum stedelijke vernieuwing, over het verbeteren van de 
woonkwaliteit in na-oorlogse wijken 

28 Adressen architectuurcentra 
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Welcome into My Backyard 
Herstructurering in Hoogvliet Simone Rots 

WiMBY! is de naam van de Internationale BouwTentoonstelling Rotterdam-Hoogvliet die in 2001 van 
start is gegaan. Hoogvliet is een deelgemeente in het zuidwesten van Rotterdam, gelegen tussen de 
industrie van Pernis, grote infrastructuurbundels en het groengebied van de Oude Maas. Het werd als 
de eerste satellietstad in Nederland in de jaren 50 en 60 gebouwd en was onderdeel van de wederopbouw 
van Rotterdam en de uitbreidende haven. In haar stedenbouwkundige opzet is Hoogvliet identiek aan 
vele naoorlogse wijken in Nederland met als kenmerk de hiërarchie en de sociale structuur van de wijk
gedachte. Ook de problematiek die Hoogvliet nu ondervindt is typerend voor deze generatie uitbrei
dingswijken: een verouderde woningvoorraad en sociale problemen. 
Om deze redenen werd rond 1996 een begin gemaakt met een grootschalige herstructurering, die de 
sloop en nieuwbouw van 5.000 woningen omvat, oftewel eenderde van de woningvoorraad. Omdat het 
vervangen van slechts de woningen niet genoeg is voor het werkelijk nieuw leven inblazen van een 
satellietstad, richtte de gemeente de Stichting Internationale BouwTentoonstelling Rotterdam-Hoogvliet 
op. 
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Achtertuin 
De IBT gaf aan Crimson - recentelijk winnaar van de 
Rotterdam-Maaskantprijs voor jonge architecten - , 
Felix Rottenberg en Nikkel Reinhoud de opdracht om 
Hoogvliet door middel van een reeks originele, nutti
ge, mooie, natuurlijke en optimistische projecten een 
uniek karakter te geven. Wat deze projecten gemeen 
hebben is, dat zij bedacht zijn vanuit de slogan 
Welcome Into My Backyard. Deze betekent ten eerste 
dat juist een plek als Hoogvliet optimaal moet 
profiteren van wat zich allemaal in haar achtertuin 
afspeelt, van prachtige natuurgebieden tot en met de 
haven van Rotterdam, ook al is zij daar decennia lang 
van geïsoleerd geweest. Daarnaast betekent het dat 
al die partijen die met grote inzet Hoogvliet hebben 
vormgegeven en beheerd, niet alleen maar hun eigen 
stoepje moeten schoonhouden, maar ook andere 
partijen in hun tuin moeten toelaten en dus moeten 
streven naar maximale samenwerking. WiMBYl staat 
voor een nieuwe stedenbouwkundige mentaliteit die 
het belang van lokale eigenschappen en mogelijkhe
den vooropstelt, ook al passen deze binnen geen 
enkel bekende stedenbouwkundige formule. Dat wil 
zeggen dat WiMBYl tegenover het allesbepalende 
masterplan, een acupunctuurkuur stelt van specifieke, 
eigenzinnige ingrepen. WiMBYl wil het bestaande 
Hoogvliet niet vervangen door iets anders, maar haar 
veranderen in de mooist mogelijke versie van haarzelf. 

Onderwijs en parasytes 
De projecten waaraan WiMBYl werkt zijn met name 
projecten die inspelen op een vraag of een behoefte 
van Hoogvliet zelf. Zo is nieuwe of extra huisvesting 
voor verschillende soorten van onderwijs een belang
rijk aandachtspunt in het programma voor 2002. 
Campus In de Stadl is een project rond de nieuwe 
behuizing van het voortgezet onderwijs van 
Hoogvliet. WiMBYl helpt het Penta College, Einstein 
Lyceum en ROC Zadkine met het zoeken naar een 
concept waarbinnen ze zowel hun eigen sfeer en 
identiteit kunnen behouden, maar toch samen een 
terrein en een aantal grote voorzieningen kunnen 
delen zoals zalen, kantines, sportvoorzieningen. Deze 
campus zondert zich niet af van de stad; maar zal juist 
een belangrijke, mooie en toegankelijke toevoeging 
zijn van datgene, dat Hoogvliet te bieden heeft aan 
sport, cultuur, recreatie en kennis. 
Samen met Deltalinqs (belangenvereniging voor 
bedrijven in het havengebied) en het Scheepvaart en 
Transport College, ijvert WiMBYl voor een 
Oefenfabriek voor de procesindustrie in de onmiddel
lijke nabijheid van Hoogvliet. Dit unieke fenomeen 
biedt jongeren uit de wijde omgeving de kans om 
praktijkervaring op te doen met het besturen van 
petrochemische installaties. Daarnaast wordt het 
gebouw een nieuwe landmark die het imago van 
Hoogvliet als jonge stad met een industriële omgeving 
nieuw leven inblaast. Kamiel Klaasse (NL Architects) 

en Rudolf Das maken samen met STC schetsen voor 
deze hypermoderne, hi-tech onderwijsmachine. 
Tenslotte laat WiMBYl drie ontwerpen maken voor 
drie SchooIParasites, noodscholen voor basisscholen 
aan de Lengweg en voor de Notenkraker in Oudeland. 
De Parasite Foundation neemt ze op in hun serie para
sites en neemt ook de begeleiding van deze indus
trieel produceerbare, goedkope en aantrekkelijke 
gebouwtjes op zich. Met deze atypische opdracht wil 
WiMBYl niet alleen gearriveerde architecten vragen, 
maar juist zeer jonge architecten een kans geven, en 
zelfs ontwerpers van buiten de architectuur. De archi
tectenkeuze die zij samen met de Parasite Foundation 
heeft gemaakt weerspiegelt dit. Zij kozen voor archi
tecten- en v.j. collectief Ol uit Rotterdam, de indus
trieel ontwerper Christoph Seyfert uit Maastricht en 
het Groningse architectenbureau Onix. 

Recreatie en verenigingsleven 
Inspelend op het feit dat Hoogvliet een aantal groot
schalige voorzieningen mist voor het verenigingsleven 
o.a.en het organiseren van feesten, sportevenementen 
enzovoort ontwikkelt WiMBYl de Heerlijkheid 
Hoogvliet in samenwerking met de gemeente, de deel
gemeente en diverse verenigingen en particulieren. 
Dit tijdelijke, feestelijke village green (de dorpsbrink) 
zal in de zomer open zijn en onder andere een feest
zaal, een zwemvijver, openluchtkunstenaarsateliers, 
een barbecuepark, een openluchtbioscoop en een 
podium bevatten. Het Londense architectenbureau FAT 
maakt een concept voor de gevels, de versiering, de 
inrichtingen en de symbolen waarmee de Heerlijkheid 
van dag tot dag en jaar tot jaar een afwisselende 
omgeving zal vormen voor de Hoogvlieters en andere 
nieuwsgierige bezoekers. 

logica-project 
Met het project Hoogvliet Binnenste Buiten wil 
WiMBYl de mens in het gehele transformatieproces 
onder de aandacht brengen. Hoogvliet is een neder
zetting waarvan het rijke aanbod aan identiteiten, 
herkomsten, herinneringen, omgevingen en smaken 
nauwelijks tot uitdrukking komt in de wijds opgezet
te openbare ruimte en de moderne gevels van voor 
èn na de herstructurering. Daarom heeft WiMBYl de 
ontwerper en fotograaf Gerard Hadders de opdracht 
gegeven Hoogvliet binnenste buiten te keren. Hij zal 
foto's maken van Hoogvlieters en hun interieurs en 
deze op monumentale schaal met een veelheid aan 
technieken terugbrengen op de gebouwen en in de 
straten en parken van Hoogvliet. In het najaar van 
2002 zal het eerste leegstaande flatgebouw van top 
tot teen worden versierd met de interieurs van 
Hoogvliet. Tegelijkertijd zal WiMBYl in deze flat zich 
breed presenteren aan zowel de bevolking van 
Hoogvliet als aan andere betrokkenen, belangstellen
den en vakdeskundigen. 



Alle projecten vinden hun ruimtelijke kader in het 
Logica-project, een project dat tegenwicht wil bieden 
aan de fragmentatie die in de planvorming op de loer 
ligt en aan de neiging van de betrokken partijen om 
Hoogvliet geheel opnieuw uit te vinden en daarbij 
bestaande kwaliteiten overboord te gooien. Er 
bestaat een groot risico dat kansen gemist worden 
waardoor Hoogvliet niet de karaktervolle stad wordt 
die het kan worden.Terwijl de één streeft naar een 
ecologisch gebied in de A 15-zone ziet de ander het 
als locatie voor grootschalige recreatie; terwijl de één 
de centrale verkeersas ontwerpt als een boulevard is 
dezelfde weg in het aangrenzende bouwproject 
getekend als een dijk; terwijl sommigen het groen 
willen behouden, bouwen anderen met 1100 wonin
gen een park vol! Om dit soort tegenstrijdigheden te 
voorkomen is het Logica-project opgezet, nadrukke
lijk niet als masterplan, maar als een ruimtelijk kader 
voor planvorming. 
Het door MAXWAN Architectuur en Stedenbouw 
gemaakte boekwerk Logica, een stedenbouwkundige 
handleiding voor Hoogvliet is op 13 mei 2002 door 
WiMBY! gepresenteerd aan de partijen die verant
woordelijk zijn voor de ruimtelijke orde van 
Hoogvliet. Tijdens deze bijeenkomst hebben de partij
en die betrokken en verantwoordelijk zijn voor de 
herstructurering (woningbouwcorporaties, de dienst 
Gemeentewerken, Wijkaanpak, de Deelgemeente, 
het Ontwikkelingsbedrijf en de dienst Stedenbouw & 
Volkshuisvesting) afgesproken, om meer dan voor
heen gezamenlijk te streven naar heldere keuzes (en 
volharding in het vasthouden aan deze keuzes) voor 
de verdere transformatie van de satellietstad. Logica 
werd omarmd als het instrument om samen deze 
keuzes te kunnen maken, ze uit te kunnen leggen 
aan de huidige en toekomstige Hoogvlieters en voor
alom inzicht te krijgen in wat deze keuzes betekenen 
voor het karakter van Hoogvliet. 

Het maken van keuzes 
Het resultaat van de Logica studie kan men het beste 
vergelijken met een ruimtelijke 'stemwijzer' voor 
Hoogvliet. Het onderscheidt vier belangrijke eigen
schappen die het karakter van de satellietstad bepa
len, en geeft aan welke fundamentele keuzes 
gemaakt dienen te worden bij het klaarmaken van 
Hoogvliet voor de toekomst. 
1. Hoogvliet bestaat uit duidelijk van elkaar geschei
den wijken. Moet deze verdeling in individuele 
wijken doorgezet worden en zelfs versterkt, of 
moeten we de wijken in elkaar laten overgaan, zodat 
er één doorlopend Hoogvliet ontstaat? 
2. Hoogvliet is door buffergroen en parken afge
scheiden van de snelwegen en andere verkeersstromen 
die om haar heen liggen. Moet dit isolement verder 
versterkt worden of moet Hoogvliet nieuwe locaties 
ontwikkelen die aansluiting zoeken bij deze buiten
wereld? 
3. Hoogvliet heeft zeer veel groen in en om de 
wijken en buurten. Moet de alomtegenwoordigheid 
van het groen volgehouden worden en tot karakteris
tiek van Hoogvliet gemaakt worden, of moeten we 
het groen concentreren in een nieuwe configuratie 
van kwalitatief hoogstaande parken? 

4. Hoogvliet kent een hiërarchisch verkeerssysteem 
gebaseerd op parkwegen in een karrewiel-model. 
Moeten we op basis hiervan de kwaliteit van de 
wegen verbeteren, of moeten we de hiërarchie 
opheffen en een netwerk van gelijkwaardige wegen 
over Hoogvliet leggen, àf moeten we het vervangen 
door een ander model, met een ringweg rondom en 
doodlopende wegen naar binnen? 
Door het combineren van al deze keuzes zijn 24 
mogelijke Hoogvlieten ontstaan. Vervolgens heeft 
WiMBY! samen met Maxwan op basis van de meest 
realistische inschatting van de huidige bestuurlijke en 
financiële mogelijkheden een heleboel mogelijkhe
den geëlimineerd waardoor er uiteindelijk vier 
Hoogvlieten over zijn gebleven waarnaar gestreefd 
kan worden. 
De reacties van de ruimtelijke hoofdrolspelers van 
Hoogvliet waren zeer uiteenlopend maar stemden 
optimistisch over de mogelijkheid om tot onderlinge 
overeenstemming te komen. Zowel de gemeentelijke 
diensten als de woningcorporaties zeiden dat het nu 
tijd was, om heldere keuzes te maken en hierin vooral 
volharding te tonen. De kwaliteit en het eigen karak
ter van Hoogvliet zullen afhangen van de volharding 
waarmee deze gedurende een aantal jaren of zelfs 
decennia worden volgehouden. Daarnaast kwam de 
wens vanuit verschillende hoeken om nu gezamenlijk 
aan de slag te gaan met het door WiMBY! geleverde 
instrument. De conclusies van het door Felix 
Rottenberg geleide gesprek vormen het huiswerk 
voor alle betrokken partijen, en wel in de vorm van 
een 'logica klasje' dat op korte termijn grote ruimtelij
ke keuzes voor Hoogvliet gaat maken. 

Informatie 

wiMBYf 
Sprong 10 
3191 EV Hoogvliet 
T 010-2310222106-48253424 
E info@wimby.nl 
W www.wimby.nl 
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Europan -In Osdorp Floor Arons en Arnoud Gelauff 

In Amsterdam-Osdorp is het eerste van de Europan 4-projecten gerealiseerd. Uniek is dat het prijs
vraagontwerp, ondanks alle noodzakelijke wijzigingen, nog heel goed herkenbaar is. 
Op 31 mei 2002 was het dan zover. Met een sneak preview werd het resultaat getoond van zeven jaar 
ontwerpen, tekenen, rekenen en bouwen. Vlak voordat de eerste woningen worden opgeleverd aan 
de kopers, kregen genodigden een korte rondleiding door het gerealiseerde prijsvraagproject. 
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Stad op de stad 
In 1995 ging de internationale architectuurwedstrijd 
Europan 4 van start met als thema 'Bouwen van de 
stad op de stad, transformatie van stedelijke gebie
den'. Verschillende gebieden werden met dit thema 
beschreven. De stedelijke periferie, overgangen 
tussen stedelijke gebieden onderling, verlaten indus
trieterreinen en naoorlogse stadsuitbreidingen zijn 
de locaties die bij Europan 4 werden aangeboden. De 
prijsvraag had daarmee een sterk stedenbouwkundig 
accent. Hoewel voor de vijf Nederlandse locaties heel 
uiteenlopende opgaven werden opgesteld, en er 
bijna 250 ontwerpen werden ingezonden, zouden de 
geformuleerde antwoorden kunnen worden samen
gevat onder de noemer 'studies naar verdichting'. 
Het stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam, stelde 
voor de vierde Europan-prijsvraag de locatie 
Montessorischool beschikbaar. Op deze locatie, 
midden in het in de jaren '60 gerealiseerde 
Amsterdamse Uitbreidings Plan, was de vraag tweele
dig. Behalve een plan voor een nieuw gebouw met 
voornamelijk woningen, werd gevraagd om oplossin
gen voor de problemen die de omringende woning
bouw in de huidige tijd oproepen. In de zomer van 
1996 wees de jury ons ontwerp aan als winnaar. 

Mogelijke aanpak van de bestaande bouw 
In het winnende plan werden voorstellen gedaan 
voor revitalisering van de bestaande bebouwings
structuur die bestaat uit een rechthoekig stratenplan, 
ingevuld met haakvormige wederopbouwblokken 
rond openbare groene binnengebieden. Een haak 
bestaat uit vier portiekontsloten lagen met elk twin
tig identieke driekamerappartementen op een blinde 
plint met bergingen. In de directe omgeving van de 
nieuwbouwlocatie bevinden zich circa dertig van 
deze blokken. De woningvoorraad is met 2.500 iden
tieke woningen eenzijdig te noemen. De straten 
worden gedomineerd door geparkeerde auto's, en de 
groene binnengebieden worden nauwelijks gebruikt. 

Bouwkundig zijn de blokken aan het eind van hun 
levenscyclus, de architectuur is pover. 
Wie bereid is goed te kijken, ontdekt echter dat de 
stedenbouwkundige opzet nog altijd veel kwaliteiten 
kent. In het prijsvraagontwerp werd voorgesteld de 
bergingen te maken en auto's te verzamelen in half
verdiepte bouwvolumes op de binnenterreinen, afge
dekt met groene heuvels. Bestaande bomen zouden 
worden gespaard en portieken werden afgebroken 
tot aan de tuinen, waardoor een achtertoegang 
vanuit de parkeerheuvels ontstaat. De bestaande 
woningen zouden worden opgeknapt en de leegge
komen bouwlaag zou een radicaal ander programma 
krijgen: verschillende soorten woningen en bedrijfs
ruimten, die zorgen voor een levendige plint op 
straatniveau. De straten worden door het plan weer 
autoluw en de binnengebieden worden beter 
gebruikt. 
Inmiddels zijn de eerste wederopbouwblokken in de 
Amsterdamse westelijke tuinsteden aangepakt. Vaak 
is gekozen voor de oplossing sloop/nieuwbouw, maar 
het is interessant ook de voorstellen uit de prijsvraag 
eens verder te onderzoeken. 

Parkeren in de buik 
De nieuwbouwlocatie van de prijsvraag ligt op de 
overgang tussen de lage woonblokken en de hoog
bouw van winkelcentrum Osdorpplein. Door verhui
zing van de Montessorischool viel in het hart van 
Osdorp een kavel van 55 x 80 m vrij voor bebouwing. 
Programma: 100 woningen, 1000 m2 bedrijfsruimte, 
en een halve parkeerplaats per woning. 
Het plan is in opzet een compact bouwblok dat, 
hoewel afwijkend van vorm, goed past in het 
bestaande functionalistische concept. De rooilijnen 
uit de omgeving zijn doorgetrokken tot een voetaf
druk van 55 x 55 meter, waardoor er ruimte blijft voor 
een pleintje aan de westzijde. 
Door de parkeernorm te verdubbelen halen we 95 
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auto·s van de straat. Ze zijn gestald in de 'buik' van 
het gebouw. Daaromheen zijn de bedrijfsruimte, 83 
woningen en bergingen gewikkeld. Na twee lagen 
wonen, parkeren en bedrijvigheid is het gebouw 
onderbroken door een groot dek met kleine serres. 
Deze open laag is de belangrijkste ruimte van het 
plan. Het dek functioneert als een Amsterdams stads
hof, en is alleen voor bewoners toegankelijk. Erboven 
ligt een carrévorm met zes woonlagen. 
Stadsdeel Osdorp had al bij aanvang van de prijsvraag 
een opdrachtgever weten te interesseren: 
Woningcorporatie Het Oosten bleek onmiddellijk 
bereid het winnende plan uit te voeren. 
In het najaar van 1996 wees een haalbaarheidsonder
zoek uit dat het plan een kostenoverschrijding had 
van 30%. Het plan moest dus aangepast worden. In 
overleg met de dienst Stedenbouw werd het grond
vlak iets ruimer. In het grotere volume kon het 
woningaantal stijgen naar 110, waardoor de efficien
cy belangrijk toenam. Alle openingen op de dekver
dieping werden samengevoegd tot één enorme 
opening aan de westzijde van de hof. 
Om de voor het plan essentiële opening te realiseren, 
moest er een windhinderonderzoek plaatsvinden. Zo 
kwam een houten maquette, schaal 1 :200, terecht in 
een windtunnel bij TNO. Gelukkig bleken de maten 
van het gat ruim genoeg om geen versnelling te 
geven aan de wind. De windkracht in de opening is 
gelijk aan die op straat. Om in de hof ook aange
naam te kunnen verblijven, zijn enkele glazen wind
schermen geplaatst. 
De parkeergarage in de buik van het gebouw was 
een grote kostenpost. Hoewel bovengronds gelegen, 
moest deze mechanisch, dus duur, geventileerd 
kunnen worden. Het herontwerp ging uit van een 
parkeergarage die aan weerszijden geflankeerd 
wordt door stroken bergingen met open gevels. Een 
berekening toonde aan dat nu natuurlijke ventilatie 
mogelijk werd. Door de parkeergarage als 'open' te 
definiëren, zou het ook mogelijk worden allerlei kost
bare compartimenteringen te laten vervallen, in een 
buitensituatie zijn die immers niet nodig. De brand
weer was door de onderzoeksrapporten niet over
tuigd. Uiteindelijk hakte de directeur van de 
Stedelijke Woningdienst de knoop door: deze 
parkeergarage is 'open'. Ook voor de financiering van 
de garage was creativiteit nodig. Met succes vroegen 
we de gemeente Amsterdam om (een deel van) het 
bedrag dat zou worden uitgespaard aan parkeer
plaatsen op straat beschikbaar te stellen. Immers, er 
kwamen ruim 50 plaatsen meer dan vereist. De gara
ge is overzichtelijk, want extra hoog en nagenoeg 
kolomvrij, en via de korte berginggangen valt 
daglicht naar binnen. 

Inpassing in de bestaande situatie 
Hoewel op het eerste gezicht een vreemdeling in de 
structuur van de Westelijke Tuinsteden, kan dit hybri
de blok ook gelezen worden als een implosie van de 
omliggende, open structuur. Het ontwerp actualiseert 
het gesloten bouwblok door het te combineren met 
de voordelen van een open verkaveling. Met de 
hedendaagse kwaliteit van installaties hebben de 
voornamelijk hygiënische bezwaren tegen het geslo
ten blok uit het vroege modernisme inmiddels hun 
geldigheid verloren. De maten van het binnenterrein 
zijn groter dan die van de omliggende straten - hier 
geen benauwd gevoel - maar het grote gat is de 
werkelijke vondst. De opening verbindt de hof met 
de omgeving en creëert een grote ruimtelijkheid. De 
gemeente Amsterdam zegde, op grond van de 
stedenbouwkundige kwaliteiten van het bouwplan, 
een subsidie uit het kwaliteitsfonds toe. 
De grote variatie van woningtypen in het prijsvraag
ontwerp is uiteindelijk ook gerealiseerd. Aan het 
westelijke pleintje zijn grondgebonden woningen 
gemaakt. Door de extra hoogte van de begane grond 
- netto 3 meter 20 - valt het licht tot diep in de 
woning. Boven de bedrijfsruimten liggen maisonnet
tes met een achteringang vanaf hun eigen parkeer
plaats. Rond de hof zijn alle appartementen extra 
hoog. Boven de hof liggen galerijappartementen, en 
aan de oostzijde geeft de binnengang toegang tot 
grote hoekappartementen en een reeks verschillende 
maisonnettes. Het woonoppervlak ligt tussen 82 m2 
en 127 m2, de gemiddelde woning van 95 m2 werd in 
2000 verkocht voor circa f 400.000,-. Van de kopers is 
een groot percentage allochtoon, een teken dat de 
woningen in het gebouw - uiteindelijk in 26 typen -
een welkome aanvulling zijn op het eenzijdige 
aanbod in de wijk. 

Bouwbord bij het project in Osdorp 

De open, natuurlijk geventileerde parkeergarage 

De betrokken partijen zijn trots op het Europan 4-
project in Osdorp. Het gebouw voegt zich moeiteloos 
in de omgeving en zal enthousiast in gebruik worden 
genomen door de nieuwe bewoners. Het plan is ook 
als krachtige aanvulling op de geldende condities in 
de tuinsteden geslaagd. Verdichting blijkt in de 
herstructureringsgebieden een goed middel om met 
behoud van de aanwezige sterke punten een nieuwe 
kwaliteit toe te voegen. 

Verdichting als thema 
De problematiek die in 1995 aan de orde werd 
gesteld is er een die in het denken over ruimtelijke 
ordening na de Vierde Nota alleen maar aan belang 
heeft gewonnen. Europan wierp met het thema van 
deze competitie een vraagstuk op dat de Nederlandse 
bouwopgave in de eerste decennia van deze eeuw 
volgens ons zou moeten, of nee, zál gaan bepalen. 
Het 'bouwen van de stad op de stad' is in bredere zin 
ook een middel dat de voortgaande versnippering 
van Nederland een halt toeroept. Een simpel idee: 
bouw daar waar al gebouwd is. Concentratie van 
economische functies maakt een einde aan de zee 
van bedrijventerreinen. Bundeling en zelfs soms 
uitbreiding van natuurgebieden wordt mogelijk. De 
noodzakelijke kritische massa voor openbaar vervoer 
en voorzieningen neemt toe en maakt verbeteringen 
haalbaar. 
Verdichting is een positief thema. Een samenleving 
waarin agglomeraties met een rijk geschakeerd 
stedelijk leven worden afgewisseld door uitgestrekte 
groengebieden en natuurparken is voor ons een opti
mistischer perspectief dan een toekomst van verdere 
individualisering in een oceaan van wilde woninkjes. 

Publicatie 
In september 2002 zal er in de reeks publicaties over 
gerealiseerde Europan-projecten ook 
een uitgave verschijnen over het project Europan 
Osdorp. Hierin komen onder andere de verschillende 
woningtypes aan bod. Ook zullen de toekomstige 
bewoners ondervraagd worden over hun motivatie 
bij de keuze voor een bepaald woningtype. 

Foto's: Stichting Europan Nederland 

Informatie 

Stichting Europan Nederland 
Museumpark 25 
Postbus 2182 
3000 CD ROTTERDAM 
T 0104401238 
F 010 4360090 
E europan@nai.nl 
W www.europan.nl 

Arons en Gelauff Architecten 
www.aronsengelauff.nl 
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De auto's worden schoner, het wegdek wordt stiller. Nieuwe technieken zorgen 
ervoor dat de snelweg van de toekomst niet langer een afgeschermde corridor 
door het landschap hoeft te zijn, maar waarde toe kan voegen aan de omgeving. 
Met die toekomst in het vooruitzicht ontwikkelde Rijkswaterstaat binnen het 
programma Wegen naar de toekomst het project Wegarchitectuur 2030. 
Rijkswaterstaat verstrekte in samenwerking met Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte (SKOR) een opdracht aan Hans Venhuizen om vanuit de kunst een visie te 
ontwikkelen op de snelweg van de toekomst. 

Snelweg en omgeving 
Venhuizen formuleerde een concept dat uitgaat van 
herstel van het contact tussen snelweg en omgeving. 
Het huidige wegennet is grotendeels door middel van 
geluidsschermen, tunnels en geluidswallen afge
schermd van de omgeving. Langs de snelwegen en 
knooppunten ontstaan restruimten die noch deel 
uitmaken van de weg noch van de omgeving, maar 
hun eigen kwaliteiten bezitten. Als de snelweg in de 
toekomst stiller, veiliger en schoner wordt, kunnen de 
barrières tussen weg en omgeving worden geslecht. 
Venhuizen nodigde enkele kunstenaars uit de moge
lijkheden van het grensgebied tussen weg en land
schap vanuit de kunst te onderzoeken en vroeg archi
tect/onderzoeker Paul Meurs een essay te schrijven 
over de betrokkenheid van kunst bij de snelweg in de 
laatste vijftig jaar. 
Het project resulteerde in de brochure De fenomena
le snelweg die op 31 mei in Lelystad werd gepresen
teerd. 

Voorstellen 
De Duitse kunstenaar Boris Sieverts organiseerde met 
zijn Büro für Städtereisen een excursie langs een 
aantal bijzondere plekken langs de Nederlandse 
wegen. Hij leidde zijn gasten door de deur in een 
geluidsscherm naar de wereld van de snelweg. De 
ontdekkingsreis voerde over een nog niet in gebruik 
genomen wegtrace van de A4 bij Delft, langs het 
Kethelplein, door een poort in de geluidswal naar 
een boerderij bij Pernis. Daarna werd er geluncht op 
een ponton in een meertje midden in het knooppunt 
Ridderkerk, werd er een enorme geluidswal beklom
men die Nieuw Terbregge scheidt van de A20 en volg
de een survivaltocht door een kleine jungle tussen 
diezelfde A20 en een rangeerterrein van de NS. Ter 
afsluiting werd er gedineerd in de warme en huiselij
ke omgeving van -uiteraard- een restaurant met 
uitzicht op de snelweg. Dat de directe omgeving van 
de snelweg zoveel te bieden heeft had waarschijnlijk 
geen van de deelnemers vermoed. 
Ook The Good Guys (Marcel Prins en Leon Giesen) 
brachten onvermoede kwaliteiten van de snelweg in 
beeld. Zwevend boven de Nederlandse snelwegen 
filmden zij vanuit een helikopter, een hoogwerker en 
een luchtballon de snelweg. Soms inzoomend op 
opvallende details voegden ze fragmenten van 
auto's, mensen en gesprekken samen tot een poëtisch 
geheel. Vanuit dit perspectief bezien krijgt de snel
weg een heel nieuwe dimensie: auto's, wegdek en 

vangrails worden één groot levend systeem. 
Kunstenaar Hans van Houwelingen concentreerde 
zich niet op wat er is, maar op wat mogelijk zou 
kunnen zijn. Naar zijn mening staat het uiterlijk van 
de Nederlandse wegen in schril contrast met de vorm
geving en status van de auto. Van Houwelingen 
presenteert enkele ideeën voor de verbetering van 
het imago van de snelweg en Rijkswaterstaat. Zo stelt 
hij een waarderingssysteem voor dat door middel 
van sterren het rijcomfort van de weg aangeeft. De 
geluidsschermen die de automobilist het uitzicht op 
de omringende architectuur benemen kunnen met 
behulp van afbeeldingen van bijzondere architectuur 
een fantastisch landschap creëren. Zijn voorstel voor 
'De blauwe weg' geeft door een lint van windmolens 
in de middenberm te plaatsen uitdrukking aan de 
dynamische, zelfbewuste samenleving. De 'blauwe 
vogel'-borden attenderen de weggebruiker op de 
aanwezigheid van natuur. De natuur zelf kan door 
middel van bioducten door de infrastructuur heen 
worden gevlochten. Zelfs aan het minst populaire 
plan voor het gebruik van snelwegen - het rekening
rijden - weet Van Houwelingen een positieve draai te 
geven door de regeling eenvoudig om te keren: de 
weggebruiker moet niet extra betalen in de spits, 
maar krijgt een fikse korting in de daluren. 

Nieuwe dimensie 
Met De fenomenale weg krijgt de inzet van kunst 
langs de snelweg een nieuwe dimensie. Niet eerder 
ging de kunst zo specifiek in op het fenomeen snel
weg. Zoals Paul Meurs in zijn essay aantoont werden 
er in het verleden wel kunstwerken langs de snelweg 
gerealiseerd (veelal abstract metaal als baken bij een 
knooppunt of afslag), maar kunst die daadwerkelijk 
ingaat op de ervaring van de snelweg of daar een 
nieuw element aan toevoegt was tot nu toe zeld
zaam. Nu de snelwegen stiller zullen worden en daar
door in de toekomst geen afscherming van het 
omringende landschap meer nodig hebben, dienen 
zich nieuwe mogelijkheden aan. De toegevoegde 
waarde die de weg aan de omgeving kan bieden is 
binnen het project De fenomenale weg niet zozeer 
gelegen in het plaatsen van objecten langs de weg, 
maar maakt van de snelweg zelf een bijzondere 
omgeving, zowel voor automobilisten als voor omwo
nenden. De weg van de toekomst is niet langer een 
obstakel in het landschap of een saaie route, maar 
een plaats waar mobiliteit gevierd wordt en het auto
rijden een feest is. 

1 Brienenoord, Foto: Claudia Rorarius 
213 Foto's: Meetkundige Dienst 

Rijkswaterstaat 

Informatie 

De brochure De fenomenale snelweg is te 
verkrijgen bij SKOR. 

SKOR is een landelijk opererende organisa
tie die de taak heeft bijzondere beeldende 
kunstprojecten te realiseren. Door op te tre
den als adviserende en begeleidende partij 
wil de stichting het opdrachtgeverschap op 
dit gebied bevorderen en verbeteren. SKOR 
werkt samen met gemeenten, culturele 
instellingen in de gezondheidszorg en het 
onderwijs, maar ook private organisaties en 
rijksoverheid. De stichting wordt gesubsi
dieerd door het Ministerie van Ocenli1/. 

SKOR 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte 
Ruysdaelkade 2 
T 020-6722525 
F 020-3792809 
E info@skor.nl 
W www.skor.nl 
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Waardering van een bepaald gebied kan 
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de architect leiden bij het ontwerp 

Theo van Oeffelt 

'Had de gemeente toén al kunnen beschikken over een eigen welstandsnota, dan 
was de discussie veel beter verlopen.' Wethouder Jetty Eugster heeft in 
's-Hertogenbosch onder meer welstand in haar portefeuille. Met de uitspraak 
refereert zij aan het debat in de gemeente, enkele jaren geleden, over de bouw 
van een kantoor voor Justitie - inmiddels overgedragen aan Rijkswaterstaat. 

Bouwaanvraag 
'Het was duidelijk dat het ontwerp niet paste binnen 
de cultuurhistorische context. Dus iedereen viel 
erover, inclusief de welstandscommissie. Alleen 
misten wij voldoende inhoudelijke argumenten om 
het ontwerp af te wijzen. Waarbij op de achtergrond 
natuurlijk ook meespeelde dat je als college van B en 
W er aan hecht belangrijke verschaffers van werkge
legenheid binnen de gemeente te krijgen, of te 
houden. Een eigen welstandsnota had op dat 
moment veel goeds kunnen verrichten. Je beschikt 
dan over heldere, eerder vastgestelde criteria op 
grond waarop je zo'n bouwaanvraag kunt toetsen. 
Sterker nog, de kans was groot geweest dat die 
bouwaanvraag er anders had uitgezien, wanneer 
deze was gebaseerd geweest óp die criteria.' 

Beschrijving inspireert 
Wethouder Eugster vindt dat één van de belangrijk
ste meerwaarden van het nieuwe welstandsbeleid. 
'Wie in de gemeente 's-Hertogenbosch iets wil gaan 
bouwen of verbouwen, kan nog voor de eerste schets 
op papier staat, zich al laten inspireren door de 
beschrijving van het betreffende gebied, zich laten 
leiden door de architectonische en stedenbouwkundi
ge waardering van de locatie. Die informatiebron 
bestaat nu nog niet en dat werkt frustrerend. Voor de 
welstandscommissie, die telkens op eigen gezag en 
inzicht moet oordelen over bouwplannen, en vooral 
voor de burger, die niet weet wat er van zijn 
gedroomde bouwwerk kan worden gerealiseerd.' 
De bij het gesprek aangeschoven stedenbouwkundi
ge Jan van Grinsven voegt er aan toe 'dat wij met dit 
doel voor ogen ook aan het werk zijn gegaan bij het 
opstellen van de welstandsnota. Toen we met alle 
stedenbouwkundigen daarvoor de hei op gingen, 
hebben we niet eerst uitvoerig aan stedenbouwkun
dige beschrijvingen gewerkt, zoals we normaal 
gewend zijn te doen, maar zijn we andersom te werk 
gegaan. We zijn de gebieden eerst gaan waarderen, 
in architectonisch opzicht en vanuit de stedenbouw
kundige optiek. Die waardering hebben we vervol
gens omgezet in criteria. En pas daarna volgde de 
beschrijving. Het is namelijk die waardering van een 
bepaald gebied of een specifieke plek, die de 
toekomstige opdrachtgever en architect moet leiden 
bij het bouwplan.' 

Persoonlijke beleving 
De waardering gebeurde op grond van stedenbouw
kundige overwegingen, cultuurhistorische invloeden, 
de aanwezige architectuur en aan de hand van de 
persoonlijke beleving. Bij dat laatste speelde de 
inbreng van de direct betrokkenen - bewoners of 
mensen die in de buurt werkzaam zijn - een belang
rijke rol. 'Het is niet alleen de kennis over een bepaal
de locatie die invloed heeft', licht Van Grinsven toe, 
'maar ook de dagelijkse ervaring. Hoe prettig men 
zich er voelt, hoe veilig. Ook die waardering moet, 
zeg maar 'vertaald' worden in criteria die straks door 

de welstandscommissie gehanteerd kunnen worden.' 
'We hechten daar bijzonder aan', voegt wethouder 
Eugster er aan toe, 'omdat de welstandscommissie 
niet alleen moet toetsen op de bouwaanvraag sec, 
alsof die volledig losstaat van zijn omgeving, maar 
juist in relatie met die omgeving. Past die bouwaan
vraag in het totale beeld van het gebied, vormt hij 
geen bedreiging voor de continuïteit. En daarnaast is 
het die beleving, waaraan je als eerste bij de burgers 
kunt appelleren op het moment dat je met hun in 
debat wilt gaan over de kwaliteit van hun gebouwde 
omgeving. Want dat zie ik als volgende stap bij het 
opzetten van ons welstandsbeleid. Het betrekken van 
de burger in dat proces. Je zult met de nu gevormde 
ideeën, met die aan het papier toevertrouwde waar
dering voor de verschillende wijken en gebieden, de 
boer op moeten gaan. Duidelijk maken waarom we 
dit werk verzetten, de mensen meenemen in de 
verdere uitwerking.' 
'Daarvoor' , vervolgt Eugster, 'gaan we wijken in, 
huren zaaltjes af, nodigen de mensen echt direct uit 
voor het debat. Dat is een belangrijke investering. Als 
men leert kijken naar de eigen omgeving, begrijpt 
men later ook waarom je als bestuurder bepaalde 
beslissingen neemt, hoe de afweging tot stand is 
gekomen, wat de argumentatie van bijvoorbeeld de 
welstandscommissie is geweest. Immers, men kent de 
criteria, weet hoe tegen een bepaalde locatie wordt 
aangekeken.' 

Nieuwe kwaliteiten 
Wellicht mede door die motivatie, vallen in het 
gesprek regelmatig begrippen als transparantie, 
openbaarheid en toetsbaarheid op tafel. Het zijn 
voor de gesprekspartners dé trefwoorden als het gaat 
om het nieuwe welstandsbeleid. Zij vormen ook de 
insteek voor de gemeente om te participeren in het 
project Welstand met nieuw elan, een initiatief van 
de Federatie Welstand en het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur. Hierin worden, tijdens een serie works
hops, met vijf andere gemeenten en drie provinciale 
welstandsorganisaties, de mogelijkheden onderzocht 
om te komen tot gebiedsgerichte criteria. In het geval 
van 's-Hertogenbosch wordt daarvoor het gebied 
Zuid als pilot onderzocht. Want voor de gemeente 
gaat die gewenste betrokkenheid van de burger 
verder dan alleen specifieke nieuwbouw of verbouw. 
'Juist ook als het gaat om ruimtelijke transformaties 
van bepaalde gebieden, is het van belang te komen 
tot heldere toetsingscriteria', stelt Van Grinsven. 
'Sterker nog', vult Eugster aan, 'voor gebieden met 
duidelijk waarneembare en goed te beschrijven 
bestaande kwaliteiten zijn criteria al snel helder. 
Maar juist die gebieden waar die kwaliteiten niet zo 
evident aanwezig zijn, en waar je streeft naar verbe
tering, zul je de burger, en natuurlijk ook de 
opdrachtgever en de architect, moeten informeren 
aan de hand van andere referenties en ontwikkel je 
daarvoor wellicht een bijzonder toetsingsregime.' 



Bebouwing jaren '60 - '70 Welstandsgebieden. Foto's: gemeente 's-Hertogenbosch 

Informatie 

Het Rijk heeft in de architectuurnota 
Ontwerpen aan Nederland het 
stimuleringsprogramma Welstand op een 
nieuwe leest aangekondigd. Het 
gelijknamige projectbureau stimuleert en 
ondersteunt het lokale bestuur, 
welstandscommissies en andere betrokken 
partijen bij de vernieuwing van de 
welstand. Het bureau initieert daartoe 
onderzoek, ontwikkelt 
communicatiemiddelen, verzamelt voor
beelden en bevordert de onderlinge 
kennisuitwisseling. 
In dit kader volgt Architectuur Lokaal dit 
jaar enkele gemeenten bij de 
productie van hun welstandsnota. Begin 
volgend jaar worden geïnterviewden 
(of hun inmiddels na de verkiezingen geko
zen opvolgers) gevraagd hoe het hen 
vergaan is. 

Projectbureau Welstand op een nieuwe leest 
Theo van Oeffelt 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
E info@welstand.org 

Gemeente 's-Hertogenbosch 
Postbus 12345 
5200 GZ 's-Hertogenbosch 
T 073-6155155 
F 073-6153473 
E gemeente@s-hertogenbosch.nl 
W www.s-hertogenbosch.nl 
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Toelichtingen 

Het Baugesetzbuch (BauGB) is de belang
rijkste wettelijke grondslag voor 
stadsplanologisch beleid. Met de regels en 
voorschriften uit dit zeer omvangrijke wet
boek kunnen gemeenten lokale steden
bouwkundige ontwikkelingen 
langdurig beïnvloeden. 

Als instrument bij deze ontwikkelingsplan
ning kan men gebruikmaken van het 
zogenaamde Flächennutzungsplan (bestem
mingsplan), waarin voor alle gebieden 
binnen een gemeente het toekomstige 
gebruik van de grond op de langere termijn 
in grote lijnen kan worden vastgelegd. 
Deze beleidsuitspraken worden vervolgens 
geconcretiseerd in Bebauungsplänen 
(bouwplannen) die als plaatselijke verorde
ningen voor iedereen bindend zijn, en als 
grondslag dienen voor de tweede fase van 
een uitbreidingsplan. 

Om rechtsgeldig te zijn moet in een 
Bebauungsplan (bouwplan) volgens het 
BauGB tenminste worden vastgelegd: 
de bestemming en de afmetingen van de 
bebouwing; de bebouwbare ruimte en de 
plaatselijke verkeersruimte. 
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Verlangen naar een eigen huis Bernd Kniess 

Het verlangen naar een leigen huis' laat zich op aanschouwelijke wijze illustreren aan de hand van 
twee getallen: ongeveer 40 procent van alle Duitsers heeft een bouwspaarcontract afgesloten en 
precies hetzelfde percentage van de bevolking, aldus een enquête van het Duitse Bauministerium, 
geeft aan het liefst in een dorp te willen wonen. Het bouwspaarcontract (1) kan dus niet alleen worden 
beschouwd als een instrument om het eigen huis te financieren, maar ook als uitdrukking van een indi
vidueel verlangen. 

Eigen woning 
Het wekt dan ook nauwelijks verbazing dat de 
woningbouw in Duitsland vooral in het teken staat 
van een zeer hoge vraag naar eigen woningen. In de 
praktijk blijkt echter slechts 34 procent in staat de 
klassieke droom van het eigen eengezinswoning met 
tuin te realiseren. Uit officiële cijfers blijkt dat 18 
procent van alle 423.000 huizen die in het jaar 2000 
werden opgeleverd uit 'tweegezinshuizen' (twee 
woningen boven of naast elkaar die als één eenheid 
worden beschouwd) bestaat en nog eens 20 procent 
uit rijtjeshuizen en twee-onder-een-kapwoningen. 
Het percentage woningen dat bewoond wordt door 
de eigenaar bedraagt gemiddeld 41,7 procent, bij een 
stijgende tendens (55 procent). 

Egelspfad-Keulen 
Een voorbeeld uit Keulen illustreert dit fenomeen van 
de Duitse woningbouw en tekent daarmee het beeld 
van een hedendaags maatschappelijk feit - niet 
uniek, maar eerder normaal, gelijktijdig maar niet 
algemeen geldig. 
Een analyse van de verbanden tussen bouwgrondbe
leid, grondprijzen, marktmechanismen, opdrachtge
vers en architecten roept vraagtekens op over de 
vanzelfsprekende rol van een beroepsgroep. 
'In westelijk Keulen gelegen ruim opgezette nieuw
bouwwijk met luxueuze vrijstaande woonhuizen vlak
bij de groengordel' (2) - zo omschrijft de stad Keulen 
als eigenaar en verkoper haar stedelijke bezittingen 
aan de rand van de stad. 
Belangstellenden voor een bouwkavel in Egelspfad 
kunnen zich middels een verzoekschrift rechtstreeks 
tot het stadsbestuur wenden. Tijdens een persoonlijk 
verkoopgesprek kan meteen een kavel worden gere
serveerd. Deze reservering wordt pas officieel van 
kracht nadat de koper, uiterlijk vier weken later, een 
bebouwingsvoorstel heeft ingediend. Dit voorstel 
wordt vervolgens opgenomen in het koopcontract, 
en op basis hiervan kan later een bouwvergunning 
worden aangevraagd. De verkoop van de kavel moet 
vervolgens nog door de gemeenteraad van de stad 
Keulen worden bekrachtigd. 

In een bestemmingsplan uit 1979 is vastgelegd welke 
bestemmingen er op het betreffende gebied rusten, 
en is tevens de verkaveling en de ontsluiting van de 
wijk geregeld. Het gebied wordt beschreven als een 
puur woongebied met een 'Geschossflächenzahl' (3) 
van 0,4 bij een bebouwing met twee verdiepingen en 
een open bouwwijze. De grootte van de kavels 
varieert van 600 tot 1000 m2, en de vraagprijzen 
lopen uiteen van 390 €/m2 (met ligging op het noor
den) tot 440 €/m2. De verkoop geschiedt onder vrij
stelling van groencompensatie en kosten voor het 
bouwrijp maken. 

Zelfregulering 
Buiten deze kengetallen is er verder niets vastgelegd. 
De dienst stadsplanning vertrouwt op een zelfregule
ringsmechanisme voor alles wat niet in de beschreven 
kadervoorwaarden is geregeld. 
Als criterium dient daarbij in eerste instantie de vast
stelling van een maximale dichtheid van de bebouwing. 
Deze dichtheid is in de 'Baunutzungsverordnung' (4) 
vastgelegd en bestaat uit een combinatie van drie 
kengetallen: het 'Grundflächenzahl' (GRZ) (5), het 
aantal verdiepingen en het 'Geschossflächenzahl' 
(GFZ). Het GRZ geeft het maximaal toegestane grond
oppervlak (inclusief parkeerplaatsen, nevengebouwen 
en ondergronds oppervlak) per perceelgrootte. Het 
GFZ geeft het maximaal toegestane vloeroppervlak 
van alle verdiepingen per perceelsoppervlak - waarbij 
alleen volledige verdiepingen worden meegerekend. 
Deze drie kengetallen staan rechtstreeks met elkaar 
in verband: bij een vastgesteld GRZ van 0,2 en een 
GFZ van 0,4, komt men vanzelf uit bij een gebouw 
van twee verdiepingen. Bepaalde uitzonderingsrege
lingen bieden echter een zekere speelruimte, bijvoor
beeld als het GRZ met 50% (dus tot maximaal 0,8) 
mag worden overschreden, of als er min of meer vrij 
mag worden omgegaan met gedeeltelijke verdiepin
gen. 

Kloof planning en uitvoering 
Aan de nieuwbouwwijk Egelspfad is goed te zien hoe 
creatief mensen omgaan met door de stad vastgestel-



de stedenbouwkundige kaders - de interpretatieve 
kloof tussen planning en uitvoering treedt hier duide
lijk aan het licht. De 'ruime opzet' die in de gemeen
telijke reclameteksten werd beloofd, en die de plano
logen ook ongetwijfeld voor ogen zal hebben 
gestaan voor deze woonwijk met allure, had door de 
vaststelling van een maximale dichtheid van de 
bebouwing gewaarborgd moeten worden - maar in 
de praktijk zal men die niet aantreffen. De kavels 
lijken veel voller te staan dan de bedoeling was. Wat 
was hier fout gegaan? Men had slechts een maximale 
waarde voor de bebouwingsdichtheid voorgeschreven 
middels een 'Geschossflächenzahl', maar het onnodig 
geacht ook nog een maximaal 'Grundflächenzahl' 
voor te schrijven, zodat er geen enkele beperking 
gold voor nevengebouwen en voorzieningen voor de 
ontsluiting en afscherming van de woningen, die in 
de GFZ niet worden meegeteld. Dientengevolge is 
het oppervlak voor toegangswegen en parkeerplaat
sen meestal zeer ruim bemeten - de meeste huizen 
hebben een representatieve oprit en twee tot drie 
garages en/of parkeerplaatsen. 
Daar komt nog bij dat de bruikbare ruimte ongestraft 
kan worden uitgebreid met balkons, loggia's, terras
sen, uitbouwen op de daken en souterrains. De hier
uit voortkomende bebouwingsdichtheid stijgt natuur
lijk ver boven de - bij een GFZ van 0,4 en een gebouw 
van twee verdiepingen gebruikelijke - GRZ van 0,2. 
Zelfs de in uitzonderingsgevallen toegestane over
schrijding van de maximale bebouwingsdichtheid met 
50 procent (= GRZ 0,3) wordt vaak ruim overtroffen. 
De in de eerste bouwfase opgedane ervaringen 
werden verwerkt in een tweede herzien bebouwings
plan dat in het jaar 2001 van kracht werd. In dit twee
de plan werd vastgelegd dat de GRZ maximaal 0,2 
mocht bedragen en dat er slechts één gebouw per 
perceel mocht worden gebouwd. Inmiddels moet er 
bij verkoop ook groencompensatie worden betaald. 
De grootte van de aangeboden kavels in het gebied 
waarvoor het tweede bebouwingsplan geldt varieert 
van 600 tot 680 m2. 

Wensbeeld 
De ontwikkelingen in de wijk Egelspfad kan men 
interpreteren als een afspiegeling van de discrepantie 
tussen wensbeeld en economische werkelijkheid. Er is 
een wijk ontstaan met dicht opeengepakte huizen in 
de meest uiteenlopende stijlen. Ze onderstrepen niet 
alleen een behoefte aan individuele zelfexpressie, er 
spreekt ook een specifieke opvatting uit van een 
'levende gemeenschap'. Hier is fragmentarisch de 
huidige ontwikkeling van de woningbouwbeleid in 
Duitsland te zien. Deze ontwikkeling, waarvan de 
gevolgen vooral in het beeld van de stedelijke perife-

rie aan het licht treden, heeft uiteenlopende oorza
ken van economische, demografische, maatschappe
lijke en niet in de laatste plaats ook esthetische aard. 
In deze wirwar van regels en eisen moet een veran
derd opgavengebied en een nieuwe rol voor de archi
tect worden geformuleerd. 

Het eigen huis - politieke achtergronden 
In het politieke debat bestaat inmiddels een vrij alge
mene consensus over de woonruimtevoorziening in 
Duitsland. Men beschouwt de woningmarkt als over
wegend evenwichtig. Zonder fiscaal stimuleringsbe
leid zou de sector van de huurwoningbouw zijn posi
tie als aantrekkelijk beleggingsobject op de financiële 
markt verliezen, aangezien de rendementen niet 
opwegen tegen andere vormen van belegging. Nog 
steeds hebben de hoge bouw- en grondprijzen een 
kostendekkende huurprijs tot gevolg die voor het 
grootste deel van de bevolking niet meer op te bren
gen is. Het stimuleringsbeleid van de overheid richt 
zich, niet in de laatste plaats vanuit motieven die te 
maken hebben met ouderen en de vermogenspositie 
van de burgers, in toenemende mate op het eigen 
huis. Algemene economische omstandigheden (met 
name de hoge grondprijzen in de stadscentra) en een 
stimuleringsbeleid zonder ruimtelijke differentiatie 
heeft tot gevolg dat het verlangen naar een eigen 
huis voor modale inkomensgroepen slechts buiten de 
stad te realiseren is. 

Trek naar de provincie 
De regulering op grond van vraag en aanbod maakt 
duidelijk dat het woningbeleid in de eerste plaats een 
prijsbeleid is. In de gewilde delen van de stedelijke 
gebieden langs de Rijn variëren de grondprijzen van 
280 tot 580 €/m2, terwijl in meer landelijke gemeen
ten op een afstand van 40 tot 50 kilometer van 
Keulen tussen 80 en 130 €/m2 wordt gevraagd. Deze 
ontwikkeling heeft tot gevolg dat veel jonge gezinnen 
vanuit de stedelijke kernen naar de provincie trekken 
- met alle vaak als negatief beschouwde consequen
ties van dien: leegloop van de steden, toenemende 
verkeersdruk, verplaatsing van de detailhandel naar 
de rand van de stad, enzovoort. 
De laatste jaren wordt in toenemende mate gepro
beerd deze tendens om te buigen. Ook in de stedelijke 
kernen moeten betaalbare eengezinswoningen te 
koop worden aangeboden - voor een maximale 
koopprijs (bijvoorbeeld in de stedelijke agglomeratie 
rond Stuttgart) beneden de magische grens van 
180.000 Euro. Voor rijtjeshuizen op kavels van ca. 
200 m2 - in de praktijk de enige mogelijkheid om de 
'droom van het eigen huis' te kunnen realiseren -
bestaat daar grote belangstelling. 

Kosten van bouwrijp maken 
De bijdrage in de kosten voor het bouwrijp 
maken van de grond (op grond van het 
Baugesetzbuch-BauGB) komt voor rekening 
van de verkoper. 

Groencompensatie 
De geplande bebouwing brengt een 
ingreep in de natuur en het landschap met 
zich mee. De opdrachtgever voor de bouw is 
op grond van het Bundesnaturschutzgesetz 
en de voorschriften van het Baugesetzbuch 
verplicht de door de bebouwing veroorzaak
te schade aan de natuur en het landschap te 
compenseren door middel van daartoe 
geschikte maatregelen in het kader van 
natuurbescherming en landschapsonder
houd. 

Eigen-huistoelage 
Iedereen die een eigen huis bouwt of koopt, 
er zelf gaat wonen en nog geen aanspraak 
heeft gemaakt op een fiscale vergoeding, 
heeft recht op een eigen-huistoelage, maar 
niet meer dan éénmaal in zijn leven. 

Basistoelage 
De basistoelage bedraagt bij nieuwbouw 
5 procent van de bouw- of koopkosten. 
Er geldt wel een bovengrens. Er wordt 
maximaal 2.556 Euro per jaar uitgekeerd. 
Bij de aankoop van een huis uit het 
bestaande woningbestand is het uit te 
keren bedrag lager. Bij bestaande huizen 
wordt 2,5 procent van de aanschafkosten 
vergoed. De bovengrens ligt hier bij 1.278 
Euro per jaar. De basistoelage wordt acht 
jaar lang uitgekeerd. 

Inkomensgrenzen 
Alleenstaanden met een totaal inkomen 
van meer dan 81.807 Euro en echtparen 
met een totaal inkomen van meer dan 
163.614 Euro, gerekend over een periode 
van twee jaar, komen niet in aanmerking 
voor een eigen-huistoelage. Per kind kan de 
inkomensgrens worden verhoogd met 
30.678 Euro. De eigen-huistoelage wordt 
voor de gehele periode van acht jaar toege
kend, ongeacht de inkomensontwikkeling 
in de jaren daarna. 

Kindertoelage 
De basistoelage wordt aangevuld met het 
'Baukindergeld'. Deze toelage 
bedraagt 767 Euro per jaar per kind. 
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Egelspfad, Keulen 
Foto's: B&K+Kniess gmbh&co.kg-architekten 
und stadtplaner 

Noten 

1. Het Bausparvertrag [bouwspaarcontractJ 
is in Duitsland een van de belangrijkste 
vormen van woningbouwfinanciering. 
Het bausparen (bouwsparen) wordt door 
de overheid dubbel gesubsidieerd, via 
een spaartoelage voor werknemers en 
een woningbouwpremie. Het afsluiten 
van een bouwspaarcontract is daarom 
een veilige en aantrekkelijke vorm van 
geldbelegging. Een van de belangrijkste 
voordelen van bouwsparen is dat men 
een bouwspaarlening kan krijgen tegen 
een vaste lage rente. 

2. www.stadt-koeln.de/23/230/00!01. 
buergerservice/grindstuecke/objekte 

3. Het 'Geschoss-flächenzahl' is de totale 
afmeting vanhet vloeroppervlak, het 
bouwvolumecijfer of het totale bouw
volume. 

4. Verordening waarin het bouwkundig 
gebruik van een stuk grond is vastgelegd. 

5. Het 'Grundflächenzahl' is het grondvlak
cijfer of de afmetingen van de grond
vlakken van het gebouw. 

6. E.Beck-Gernsheim (1994) geciteerd in 
U. Beck/ A. Giddens/ S. Lash Reflexive 
Modernisierung. Eine Kontroverse, 
Frankfurt/M. 1996 

Informatie 

Bernd Kniess 
B&K+ Kniess gmbh & co.kg - architekten 
und stadtplaner 
Marzellenstrasse 43 a 
50668 Keulen 
T 0049-(0)221.120727.0 
F 0049-(0)221.120727.29 
E b.kniess@bk-plus.de 
W www.bkco.org 
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Eengezinswoning 
Het onveranderlijke ideaal van het eengezinshuis 
staat in tegenspraak met de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Volgens het Duitse bureau voor de 
statistiek is het aantal eenpersoonshuishoudens in 
Duitsland in de laatste vijfentwintig jaar verdubbeld 
tot 35 procent van alle huishoudens. 
'Kerngezinmodellen en de bijbehorende rolrecepten 
zijn niet langer toereikend in deze tijd waarin 
ondoorzichtigheid van samenlevingsvormen volko
men normaal is, waarin mensen binnen of buiten het 
huwelijk samen of apart leven in één of meerdere 
huishoudens, en waarin formele of informele schei
dingen allerlei vormen van gedeeld of juist niet 
gedeeld ouderschap mogelijk maken: (6) AI deze 
ontwikkelingen lijken echter nauwelijks iets te 
hebben veranderd aan het ideaalbeeld van het eigen 
huis. Onze leefwijzen zijn sterk gediversifieerd terwijl 
onze huizen nog steeds voldoen aan de oude regels 
van de industriële samenleving. Nog steeds ligt aan 
de meeste nieuwbouwwoningen een op het kernge
zin toegesneden standaardplattegrond ten grond
slag. In het licht van de geschetste ontwikkelingen is 
het noodzakelijk op zoek te gaan naar nieuwe ruim
telijke organisatievormen die enerzijds recht doen 
aan het verlangen naar een eigen huis, maar ander
zijds ook openstaan voor nieuwe, alternatieve woon
en gemeenschapsvormen. 

Uitdagingen aan de architectuur 
Ooit speelde de architectuur een bemiddelende rol 
tussen de individuele wensen van de opdrachtgever 
en het openbaar belang, maar inmiddels is identifica
tie met het plaatselijk idioom al onmogelijk gewor
den tengevolge van het wereldwijde architecten
esperanto, en moet de architectuur het zonder vaste 
plaatsmarkering doen. De buurt is allang niet meer 
aan een specifieke plaats gebonden en het individu
ele object verliest zich uiteindelijk in de 'zee van 
uniciteit: 
We kunnen niet om de constatering heen dat de 
bouwsector, ondanks de toenemende tendens tot 
individualisering, momenteel kennelijk beter in staat 
is mensen die hun eigen eengezinswoning willen 
laten bouwen te bedienen dan architecten, omdat ze 
effectiever, flexibeler, goedkoper en sneller zijn. 
'Uniciteit', eens hét verkoopargument van de archi
tect, wordt inmiddels ook door anderen aangeboden 
en is niet meer doorslaggevend. Architecten en 
stedenbouwkundigen zouden zich er dan ook niet 
meer toe moeten laten verleiden hier steeds opnieuw 
de nadruk op te leggen en steeds meer steeds bonte
re schilderijen te schilderen. Anderen hebben dit 
kunstje inmiddels afgekeken en laten nu in groten 

getale schilderijen vervaardigen die geheel aan de 
smaak van het publiek zijn aangepast. 
Eenmaal op dit punt aangeland kunnen we er niet 
omheen ons product en/of onze competentie 
opnieuw te definiëren. Welke rol zullen we in de 
toekomst vervullen: die van kunstenaar, techneut, 
romanheld, reclamemedium, popster of dienstverlener? 

Nieuwe woonmodellen 
De kwestie die nu eerst onze aandacht verdient is de 
vraag welke rol wij als architecten en stedenbouw
kundigen in de toekomst dienen te vervullen. 
Ik zie het als onze taak om vanuit de grote verschei
denheid aan woonmogelijkheden nieuwe modellen 
te genereren die op hedendaagse behoeften inspe
len. Daarbij gaat het niet primair om het 'eindpro
duct', maar om het benoemen van het ontstaanspro
ces, want slechts op die manier kunnen we 
uiteindelijk tot vernieuwing komen. Het project 
'Kölner Brett' is voor ons een dergelijk model 
geweest. In zijn uitgangspunten grijpt het ontwerp 
terug op het idee van de '10ft' - in de zin van een 
open ruimte met de meest uiteenlopende gebruiks
mogelijkheden. Met zijn eenvoudige structuur is het 
huis een 'stabiel omhulsel' voor een 'zacht binnenle
ven'. Vanwege het karige uitrustingsniveau wordt er 
van de toekomstige gebruikers nogal wat eigen inzet 
verlangd om een specifiek gebruik mogelijk te 
maken. De bewoners definiëren actief hun eigen huis 
(als 'Heim' en als 'Heimat', als 'huis' en als 'thuis'), 
niet door middel van een naar buiten gekeerde indi
vidualistische (in de zin van 'exclusieve') buitenkant, 
die maar al te vaak een eenvormig interieur herbergt, 
maar omgekeerd - via een heterogeen vormgegeven 
interieur (we hebben ons niet met de inrichting van 
het interieur bemoeid) dat zich omhult met een 
gelijkvormige maar niet gelijkmakende buitenkant. 
Het Kölner Brett is als model een 'bouwsteen' voor 
het debat over het 'eigen huis'. Het samen nadenken 
en samenvoegen van ideeën leidt tot tussenruimten. 
Door schijnbare 'hiaten' uit te werken ontstaan nieu
we ruimtelijke modellen - en juist daar gaat het hier 
om: om het verzamelen van alle verschillende losse 
draadjes, die dan vervolgens moeten worden onder
zocht om na te gaan waar ze aan elkaar zitten en 
welke krachten ze genereren. En hier ligt naar mijn 
mening een centrale competentie van de architec
tuur. Ze moet versterkt naar buiten treden en een rol 
toebedeeld krijgen in het professionele discours
meer in de zin van iets normaals dat past in onze 
moderne tijd dan als iets exclusiefs en unieks. 

Vertaling: Bookmakers Vertalers team 
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Berichten van het ONTWERPWEDSTRIJDEN 

Steunpunt Ontwerpwedstrijden 
tweede kwartaal 2002 
Uitslagen 
Sluishuis 
In deze meervoudige ontwikkellontwerpopdracht 
was de opgave de realisatie van een groot en groots 
woongebouw in het buitenwater van Steigereiland. 
Uit de aanmeldingen heeft de selectiecommissie de 
volgende combinaties geselecteerd en uitgenodigd 
deel te nemen aan de meervoudige 
ontwikkel/ontwerpopdracht: 
1. Amvest, Ballast Nedam en Woningbedrijf 
Amsterdam met Frits van Dongen (Architecten Cie) 
2. Smit's bouwbedrijf en Woningstichting Zomers 
Buiten met Dolf Dobbelaar (D.K.V. architecten) 
3. Algemene Woningbouw Vereniging, Slokker Bouw 
B.V., Bouwvereniging Rochdale en Rabo Vastgoed B.V. 
met Christaan Rapp 
4. Hopman Interheem Groep B.V., Volker Wessels 
Stevin Bouwen Woningbedrijf Amsterdam met 
Meyer & van Schooten Architecten, 
5. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V., Heijmans Bouw 
en De Dageraad met Claus en Kaan Architecten en 
6. SFB Vermogensbeheer B.V., Bouwbedrijf De Nijs en 
Zonen B.V., De Principaal B.V. en Woonstichting De Key 
met MVRDV. 
De uiteindelijke keuze van de beoordelingscommissie 
is gevallen op het ontwerp Het Sluishuis van de 
combinatie ING Vastgoed Ontwikkeling B.V., 
Heijmans Bouwen De Dageraad met Claus en Kaan 
Architecten. Dit plan is voorgelegd aan het gemeen
tebestuur. Het bestuur heeft opdracht gegeven de 
door de beoordelingscommissie gekozen combinatie 
te laten aantonen dat het plan werkelijk binnen de 
financiële randvoorwaarden haalbaar is. Uiteindelijk 
heeft het gemeentebestuur het plan goedgekeurd en 
zijn de onderhandelingen met de ontwikkelaar 
begonnen. Op 24 juni is er een presentatie van de 
plannen in het bezoekerscentrum IJburg. 
www.ijburg.nl 

Bekendmakingen 
lopende wedstrijden 

Woningbedrijf Wimpel 2002 
Op 25 april 2002 is bekend geworden dat de volgen
de drie inzendingen zijn genomineerd: 
1. SPLARK van Team VHP stedenbouwkundige + 
architecten + landschapsarchitecten BV, Rotterdam, 
2. AG004 van ir. P.R.J. (Paul) Toornend, Amsterdam en 
3. TRANSformatie van Delta Vorm Groep b.v. 
Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, Utrecht. De 
drie genomineerden gaan de tweede ronde in waar
van de uitslag bekend wordt gemaakt op 10 oktober 
2002. Dan worden de ontwerpen, evenals de nomi
naties, gepresenteerd in De Groene Stad in het Piet 
Hein Eek-huis op de Floriade 2002 en verschijnt er een 
publicatie. 
www.woningbedrijf-amsterdam.nl/wimpel 

Administratief centrum Zedelgem, België 
Deze samengestelde wedstrijd is uitgeschreven door 
de gemeente Zedelgem, België. Ze bestaat uit een 
open prijsvraag (in twee categorieën) en wordt 
gevolgd door een besloten projectprijsvraag. Doordat 
geen van de deelnemers/inzendingen binnen de 
gestelde criteria viel heeft men de criteria aangepast 
en is het proces van de wedstrijd twee maanden 
opgeschoven. De data van de bekendmaking van het 
resultaat van de eerste en tweede ronde zijn daardoor 
nog niet bekend. Genomineerde inzending SPLARK, WoningbedrijfWimpel 

Informatie 

Gedetailleerde informatie over lopende en 
afgeronde wedstrijden is te vinden op de 
websÎte van het Steunpunt Ontwerpwed
strijden: www.ontwerpwedstrijden.nl 
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De creatieve stad 
Tussen toeval en tekentafel 

De creatieve stad bestaat. In het Athene van Perkles, Florence tijdens de Renaissance 
en Wenen van het Fin du Siècle bloeiden kunst en wetenschap volop. Maar hoe staat 
het met de creativiteit van onze Deltametropool, de voormalige Randstad? Om die 
vraag te beantwoorden, is onlangs het congres Creatieve Steden! georganiseerd. 
Een verslag - en enkele kanttekeningen. 

Creatieve steden! 
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam 
had op 21 februari jongstleden een bont gezelschap 
bestuurders, stedenbouwkundigen en wetenschap
pers op bezoek. Op uitnodiging van de Vereniging 
Deltametropool en Forum, de denktank van het 
ministerie van VROM, waren ze bijeengekomen om 
inspiratie op te doen omtrent 'stedelijke creativiteit'. 
Hoe kan de fysieke omgeving een bijdrage leveren 
aan creativiteit? En kan de overheid daar een sturen
de rol in spelen? De vorming van creatieve steden is 
'een van de belangrijke opgaven van de eenentwin
tigste eeuw', aldus Zef Hemel, die de tekst van het 
begeleidende congresboekje Creatieve steden! voor 
zijn rekening nam. Vooralsnog beschouwt Gertjan 
van Schoonhoven in Elsevier het slechts als 'parmanti
ge prietpraat'. Hoe het ook zij: het boekje leest als 
een manifest over de stedenbouwkundige hemel. In 
de creatieve stad namelijk ' ... zal welvaart worden 
gecreëerd, sociale cohesie bevorderd, cultuur 
gemaakt, stedelijkheid groeien. Er zullen kansen 
ontstaan voor getalenteerde mensen, voor minderhe-

Mikhail Lavrentyer den, voor nieuwkomers. Voorspoed in het land en 
voor de tekentafel van Akademgorodok bloei van onze steden met hun groeiende multicultu
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rele bevolking zullen het gevolg zijn'. 
Als boodschappers van de creatieve stad waren twee 
sprekers van naam uitgenodigd: de Amerikaanse 
historicus Jonathan Israel en de Engelse stedengoeroe 
Sir Peter Hall. Israel zoomde gedetailleerd in op 
Amsterdam in de Gouden Eeuw, terwijl Hall in vogel
vlucht de westerse stadsgeschiedenis behandelde. Net 
zoals in zijn magnum opus Cities in Civilization onder
scheidt Hall een aantal soorten creatieve steden. Zo 
noemt hij Wenen aan het begin van de twintigste 
eeuw het toonbeeld van cultureel-intellectuele creati
viteit. Deze stad blonk uit in schilderkunst (Klimt), 
architectuur (Wagner), filosofie (Wiener Kreis) en 
wetenschap (Freud). Maar ook de Engelse industrie
stad Manchester heeft een creatieve periode gekend: 
in de hoogtijdagen van de textielindustrie was dit 
een technologisch-innovatieve stad. 

Akademgorodok: gemaakte creativiteit 

Gert-Jan Hospers, Peter Timmerman en Jasper Vos 

Maakbaarheid 
De inventarisatie van Peter Hall roept de vraag op of 
er een algemeen recept bestaat voor de creatieve 
stad. Zijn indrukwekkende Cities in Civilisation gunt 
ons een kijkje in de keuken en brengt een aantal 
onmisbare ingrediënten naar voren. Om te beginnen: 
voldoende kritische massa, waarmee hij doelt op een 
groot aantal mensen op een gering oppervlak, waar
door interactie kan ontstaan. De bebouwde omgeving 
kan daarbij een handje helpen. Zo kende Wenen rond 
1900 voortreffelijke Kaffeehäuser, die mensen van 
verschillende komaf rond de koffietafel bijeenbrach
ten en tot discussie prikkelden. Een schaalniveau 
hoger speelt functiemenging een belangrijke rol bij 
het ontstaan van een stedelijke diversiteit en leven
digheid. Een straat waar niet alleen mensen wonen, 
maar ook werken en recreëren, lokt ontmoeting en 
toevallig contact uit. 
Deze materiële voorwaarden zijn noodzakelijke ingre
diënten voor een stedelijke melting pot, maar zeker 
niet voldoende. Bestuurders hebben de neiging zich 
blind te staren op de materiële aspecten van creatieve 
steden. Die zijn immers direct maakbaar: wie kent niet 
de populaire speeltjes van bestuurders zoals ontmoe
tingspleintjes, digitale trapveldjes en kenniswijken? 
Maar het is naïef te denken dat dit soort ingrepen 
werkelijk een creatieve stad oplevert. Want het 
belangrijkste ingrediënt ziet men vaak over het 
hoofd: onzekerheid. Uit de stedelijke historie blijkt 
dat creativiteit voortkomt uit crisis, confrontatie en 
chaos. De Zweedse geograaf Áke Andersson vat deze 
elementen samen onder de noemer structural insta bi
lity. Dit begrip illustreert hij aan de hand van water 
dat een berg afstroomt: als het verval groot is, is de 
stroomrichting van het water duidelijk bepaald 
(stabiel), als het verval afneemt ontstaat een instabie
le situatie: het water 'twijfelt' als het ware welke kant 
op te gaan. Met andere woorden: er zijn vele moge
lijkheden en het is niet te voorspellen welke kant het 
water uiteindelijk op zal stromen. Volgens Andersson 
lijden ook creatieve steden aan dit soort onzekerheid. 



Een duidelijk voorbeeld van deze structurele instabili
teit is de bloeiperiode van Amsterdam rond 1600, die 
Jonathan Israel in zijn lezing gedetailleerd beschrijft. 
Met recht heet deze periode de Gouden Eeuw; nooit 
eerder (en later) leefden zo veel creatieve geesten in 
onze hoofdstad: Rembrandt, Vermeer, Spinoza, 
Huygens, Stevin, Vondel en ga zo maar door. Over de 
precieze oorzaken van het hoe en waarom van deze 
bloeiperiode tast men nog in het duister. Maar zo 
veel is zeker: zonder een toevallige samenloop van 
omstandigheden (godsdiensttwisten, de blokkade 
van handelsstad Antwerpen, de stroom van vluchte
lingen naar Amsterdam en de instabiliteit van de 
graanhandel in de Hanze) was de Gouden Eeuw er 
nooit geweest. Amsterdam werkte als een magneet 
op handelaren, kunstenaars en wetenschappers en 
groeide uit tot een place to beo Deze onvoorspelbaar
heid zien we ook terug in andere creatieve steden. Zo 
hebben de metropolen Parijs en Londen hun metro te 
danken aan grote congestieproblemen in de negen
tiende eeuw. In het Wenen van het Fin du Siècle 
onstond creativiteit als gevolg van hevige intellectuele 
botsingen tussen conservatieve krachten en verande
ringsgezinde radicalen. Een recenter voorbeeld is het 
Ruhrgebied waar industriesteden zoals Essen, Duisburg 
en Oberhausen juist door de kolen- en staalcrisis tot 
creativiteit kwamen. De verlaten mijnen, hoogovens 
en fabrieksterreinen ondergingen een metamorfose 
tot bijvoorbeeld casino, restaurant of wandelpark. Het 
fenomeen Industriekultur was geboren. 
Als deze voorbeelden iets laten zien, dan is het wel 
dat de met creativiteit verbonden onzekerheid niet 
op bestelling te maken is. Zeker niet met beleid. 
Sterker nog: in het algemeen probeert de overheid 
juist zoveel mogelijk onzekerheid weg te nemen. Op 
die manier hoopt ze garant te staan voor een stabiele 
en conflictloze samenleving. Natuurlijk kan de over
heid wel zorgen voor een aantal ingrediënten die de 
kans op creativiteit vergroten, zoals functiemenging 
en hoge dichtheden. Maar aan het daadwerkelijke 
succes van creatieve steden ligt een hele reeks van 
gebeurtenissen en factoren ten grondslag waarop de 
overheid weinig of geen invloed heeft. In dit licht is 
de teleurstellende opbrengst van investeringen door 
de overheid in goedbedoelde 'creatieve omgevingen' 
makkelijk te verklaren. Maakbaarheid is wat dat 
betreft een illusie. 

Namaakbaarheid 
Veel bestuurders doen hun best om succesverhalen te 
kopiëren in de hoop zo een creatieve stad te creëren. 
Tegenwoordig is vooral Silicon Valley - een hightech
regio in Californië met als kloppend hart Stanford 
University - de droom van iedere beleidsmaker. De 
terminologie spreekt boekdelen: Dommel Valley 
(Eindhoven) en Stanford aan de Dinkei (Enschede). In 

hun enthousiasme schenken bestuurders echter vaak 
onvoldoende aandacht aan de vraag of de randvoor
waarden voor creativiteit wel aanwezig zijn op een 
bepaalde plek. Een extreem voorbeeld van zo'n 
utopisch beleid vinden we tijdens de Koude Oorlog in 
Rusland. Na een bezoek aan Silicon Valley besloot 
Croestjov dat ook Rusland een broedplaats van tech
nologische creativiteit moest hebben. In de bossen 
van Siberië, ten zuiden van Novosibirsk, verrees in 
korte tijd Akademgorodok (academisch stadje). De 
10.000 wetenschappers die hier bij elkaar werden 
gezet hadden tot taak de VS in technologisch opzicht 
voorbij te streven. Deze geplande creativiteit werkte 
niet in de praktijk. Akademgorodok is nog steeds een 
tabuia rasa: ze heeft geen verleden waarop ze 
creatief kan voortbouwen en is exemplarisch voor 
wat Peter Hall een great planning disaster noemt. 
Ook namaakbaarheid is blijkbaar illusoir. Creativiteit 
is niet af te dwingen; het blijft altijd een mix van 
mensenwerk en toeval. 

Na de maakbaarheid 
Staan bestuurders en stedenbouwers met lege 
handen nu ze weten dat creativiteit maakbaar noch 
namaakbaar is? Nee, niet helemaal. De overheid kan 
immers de kritische massa van steden vergroten en 
fysieke randvoorwaarden scheppen (bijvoorbeeld 
functiemenging in een wijk) om zo de kans op het 
ontstaan van creativiteit te vergroten. Daarbij is het 
echter van groot belang dat stadsbestuurders realis
tisch blijven en hun rol niet overschatten. Maar al te 
vaak eindigen grootse plannen en projecten in monu
menten ter meerdere eer en glorie van de bedenkers 
ervan. De hemelse blauwdruk die kant en klaar van 
de tekentafel komt rollen bestaat niet. Zinvoller dan 
dit maakbaarheidsideaal is een 'open' planning waar
in bestuurders de mogelijkheid open houden om 
tussentijds van de opgedane ervaringen - succes èn 
falen - te leren. Dat betekent niet dat er geen stelling 
meer mag worden genomen. Ook niet dat ieder 
creatief idee in een inspraakronde van zijn scherpe 
kantjes wordt ontdaan. Waar het wel om gaat is het 
denken na de maakbaarheid: leren van fouten en 
bereid zijn een nieuwe weg in te slaan als een project 
op een great planning disaster dreigt uit te lopen. In 
elk geval was het idee achter het congres Creatieve 
Steden! nobel en getuigde het van lef. Lef omdat de 
Deltametropool een kolossaal gebied is met een fikse 
stedelijke potentie. Nobel omdat nadenken over de 
toekomst van de stad zinvol is, waarbij ook de meest 
exotische ideeën een kans moeten krijgen. Wie echter 
na afloop van de bijeenkomst Creatieve Steden! uit 
het Tropeninstituut is gekomen met de verwachting 
dat binnenkort de hemelse blauwdruk voor de 
creatieve stad van de VROM-tekentafel rolt, heeft 
mogelijk nog iets meegekregen: tropenkolder. 

Le Corbusier in de weer met de planning 
van Chandigarh 
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Informatie 

Creatieve Steden! is een project van de 
Vereniging Deltametropool en Forum. 
In het kader van dit project is op 21 februari 
2002 een conferentie gehouden in het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen te 
Amsterdam. 
Sprekers: Job Cohen (burgemeester Amster
dam), Sweder van Wijnbergen (UvA), 
Jonathan Israel (Princeton University), 
Sir Peter Hall (University College London). 
Ter inspiratie kregen de deelnemers aan de 
conferentie het boekje Creatieve Steden!
Creative Cities!, opgestuurd 

Peter Timmerman, Gert-Jan Hospers en 
Jasper Vos 
p/a Universiteit Twente 
T 053-4894456/4554 
Ep. timmerman@wmw.utwente.nl 
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U kunt het rapport Bouwen aan kwaliteit 
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aden van de website. 
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Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 heeft Architectuur Lokaal een uitge
breide enquête over architectuurbeleid verstuurd aan iedere wethouder RO in Nederland. 187 van de 
496 verzonden vragenlijsten kwamen terug: 38%. Met het beantwoorden van de enquête hebben de 
wethouders aangegeven hoe het architectuurbeleid in hun gemeente de afgelopen periode vorm 
kreeg, en wat volgens hen de belangrijkste opgaven zijn voor de komende vier jaar. Een politiek testa
ment werd als het ware vastgelegd. 
Onderzoekinstituut NIPO heeft de enquêtes geanalyseerd en de resultaten beschreven in het rapport 
Bouwen aan kwaliteit, architectuurbeleid in Nederlandse gemeenten. 

Samenvatting rapport 
Architectuurbeleid 
De vrijheid van de invulling van het architectuurbe
leid zorgt voor grote verschillen tussen de gemeen
ten. Ook zijn er verbanden tussen gemeentegrootte 
en beleid, en tussen de politieke achtergrond van de 
wethouder en de invulling van het gemeentebeleid. 
De verschillen zitten vooral in plaatsing van het archi
tectuurbeleid binnen het totale gemeentebeleid 
(wethouders van kleinere gemeente hebben hier 
meer moeite mee), en beleid voor het 'buitengebied' 
(dit speelt vaker bij de kleinere gemeenten). 
Instrumenten die gemeenten tot hun beschikking 
hebben om de kwaliteit van het architectuurbeleid te 
verbeteren worden veelvuldig ingezet. Het vastleg
gen van een beeldkwaliteitplan wordt gezien als het 
belangrijkste instrument voor kwaliteitsverbetering. 

Kwaliteitsbeleid 
Over het algemeen is het kwaliteitsbeleid van de 
gemeenten gericht op de gehele ruimtelijke orde
ning. De kwaliteitsdiscussies die binnen de gemeen
ten worden gevoerd, gaan voor een belangrijk deel 
over 'welstandsbeleid' en 'openbare ruimte'. Een 
ruime meerderheid van de wethouders geeft aan dat 
de invloed van de kwaliteitsdiscussie op de beleidsvi
sie positief is. Toch heeft een relatief groot deel 
moeite om aan te geven welke positieve invloed(en) 
de discussie dan concreet op het beleid heeft gehad. 
De discussie kan dus nog doelgerichter worden inge
zet dan op dit moment gebeurt. De wethouders 
geven aan dat het initiatief van de discussie voorna
melijk door de gemeente zelf wordt genomen. In een 
kwart van de gemeenten zijn maatschappelijke orga
nisaties niet betrokken bij de kwaliteitsdiscussies. In 
de gemeenten waar deze organisaties wel worden 
betrokken, is een ruime meerderheid van de wethou
ders positief over de samenwerking. Deze leidt vaak 
tot een verbetering van de kwaliteit. 

Opgaven 
Het nieuwe welstandsbeleid en de beeldkwaliteit
plannen waren volgens de wethouders de belangrijk
ste opgaven in de afgelopen periode. De welstands
nota, meer aandacht voor architectuur en het maken 
van beeldkwaliteitplannen zien zij als belangrijkste 
opgaven voor de komende vier jaar. Herstructurering 
en ontwikkeling bedrijventerreinen wordt door 
slechts 4% respectievelijk 1 % van de gemeenten als 
belangrijke opgave voor de toekomst genoemd. 

Welstand 
Nog niet alle gemeenten hebben een welstandsnota. 
Een groot deel heeft de nota in voorbereiding en een 
klein deel heeft nog geen initiatieven ontplooid. Het 
merendeel van de gemeenten past het welstandsad
vies niet alleen toe bij aanvragen voor bouwvergun
ningen, maar bij een veel breder scala aan beleids
kwesties. Veel gemeenten moeten de keuze tussen 
een welstandscommissie en een stadsbouwmeester 
nog maken. De eerste is echter veruit favoriet. 

Particulier opdrachtgeverschap 
Over de manier waarop particulier opdrachtgever
schap door de overheid onder de gemeenten wordt 
bevorderd zijn de wethouders verdeeld: 32% is het 
eens met het beleid, 36% is het oneens met het 
beleid en 32% vult 'weet niet' in. Vragen die gemeen
ten hebben over dit onderwerp gaan vooral over 
architectonische aspecten en de begeleiding van 
particuliere huizenbouwers. 55% heeft dan ook voor
al behoefte aan voorbeelden uit andere gemeenten. 
Bij de vraag welke mogelijke obstakels wethouders 
zien bij het realiseren van particulier opdrachtgever
schap in hoge dichtheden worden welstand en de 
praktische kanten van het proces genoemd. 77% van 
de gemeenten heeft grond uit te geven in de vorm 
van vrije kavels. 



BeeldklNaliteitplan 
Een klNaliteitsdiscussie Sacha Mudde 

Uit de enquête over gemeentelijk architectuurbeleid blijkt dat de wethouders Ruimtelijke Ordening het 
beeldkwaliteitplan één van de belangrijkste beleidsinstrumenten vinden. Het laatste decennium hebben 
steeds meer gemeenten zich gerealiseerd dat in het gemeentelijk ruimtelijk beleid veelal het accent lag 
op functie en regeling van het grondgebruik en er vaak weinig aandacht besteed werd aan de ruimte
lijk-visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving. Natuurlijk lopen de opvattingen over de inhoud en 
betekenis van architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit in het algemeen nogal eens uiteen, 
maar in veel gemeenten werden door geringe afstemming en communicatie te weinig dwarsverbanden 
tussen de verschil/ende beleidsterreinen gelegd. De vormgeving van gebouwen en ruimten kwam 
dikwijls pas aan de orde in de uitwerkingsfase, bijvoorbeeld bij toetsing door monumentenzorg en 
welstandstoezicht. De hieruit volgende ad-hoc oplossingen brachten met zich mee dat de ruimtelijke 
samenhang en beeldkwaliteit vaak te wensen overliet. Ook in de overheidswetgeving was de ruimte
lijke kwaliteitszorg versnipperd over verschillende wetten en plannen, zoals de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, de Woningwet of het bestemmingsplan. Voor gemeenten was het dus wel wenselijk de 
kwaliteitsdiscussie eerder in het proces te voeren, maar vaak ontbrak een hanteerbaar referentiekader. 

Beeldkwaliteit 
Vele gemeenten zijn daarom op zoek gegaan naar 
andere wegen om het kwaliteitsbeheer van de 
gebouwde omgeving op de verschillende beleidster
reinen beter te integreren. Eén mogelijkheid daar
voor is het integrale ruimtelijke kwaliteitsbeleid vast 
te leggen in een specifieke beleidsnota, het beeld
kwaliteitplan, dat in de nota Architectuurbeleid 
(1991) en het Model Bouwverordening (1992) haar 
wettelijke basis vond. De status van een beeldkwali
teitplan is weliswaar juridisch niet bindend, maar het 
kan wel als dwingende leidraad fungeren voor toet
sing en handhaving door het bijvoorbeeld te koppelen 
aan één van de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
genoemde planvormen of aan de Bouwverordening. 
In Het beeldkwaliteitplan. Instrument voor kwaliteits
beleid van de ministeries van VROM en WVC wordt 
het begrip als volgt gedefinieerd: 'een samenhangend 
pakket van intenties, aanbevelingen en/of richtlijnen 
voor het veilig stellen, creëren en/of verbeteren van 
beeldkwaliteit in een bepaald gebied.' 
Daar is nog heel weinig mee gezegd. Het beeldkwali
teitplan kan in diverse vormen en op verschillende 
niveaus een toepassing binnen het gemeentelijk 
beleid krijgen. Het kan dienen als kader voor de 
beoordeling van bouwplannen achteraf (zoals bij het 
welstandstoezicht), maar ook aanknopingspunten en 
richtlijnen geven voor de vormgeving en de beeld
kwaliteit, die in de toekomst beoogd worden. 
Bovendien kan een plan voor uiteenlopende soorten 
gebieden worden vastgesteld: voor een bedrijventer
rein, het stadscentrum of een gehele stad. Inmiddels 
werkt bijna elke gemeente wel met beeldkwaliteit
plannen. De invulling, de toepassingen en de resulta
ten lopen echter uiteen. 

Kwaliteitseisen 
In Voorhout (provincie Zuid-Holland) is in 2000 een 
beeldkwaliteitplan als onderdeel van een structuurvi
sie voor de binnenstad vastgesteld. Voorhout is met 
een huidig inwonertal van 14.500 een groeikern met 
een vinextaakstelling waar de komende jaren dus 
veel op stapel staat. Vooral in het centrum zal er veel 
bedrijfsruimte bijkomen, maar de gemeente wil 
graag de dorpse uitstraling behouden en versterken. 
Om eindeloze discussies met architecten, die graag 
hun opdrachtgevers met zoveel mogelijk vierkante 
meters tevreden willen stellen, te voorkomen, ligt er 
nu een duidelijk pakket aan kwaliteitseisen klaar. De 
criteria aan nieuw te bouwen elementen in het 
centrum zijn vrij gedetailleerd om straks ook als 
onderbouwing van de welstandsnota, waarin een 
groot deel van de criteria rechtstreeks overgenomen 
zal worden, te kunnen dienen. Ook voor het buiten
gebied is men in Voorhout bezig kwaliteitseisen te 
ontwikkelen, die daar echter zonder tussenkomst van 
een beeldkwaliteitplan geïntegreerd zullen worden 
in de welstandscriteria voor het gebied. 

Toetsing 
De gemeente Amersfoort gebruikt de beeldkwaliteit
plannen voornamelijk als toetsingskader. Voor grote 
ontwikkelingsgebieden, zoals Vathorst, wordt er 
allereerst een zogenaamd coördinatieplan vastge
steld, waarin de visie voor het gebied in hoofdlijnen 
beschreven wordt. Aan de hand daarvan worden er 
voor elk deelgebied concretere kwaliteitseisen in een 
beeldkwaliteitplan vastgelegd. Ook voor het centrale 
stadsgebied, een ring van voormalige bedrijventerrei
nen direct rond het oude stadscentrum, worden er nu 
meerdere beeldkwaliteitplannen opgesteld om de 
gewenste combinatie van wonen, werken en culture
le functies zo goed mogelijk tot stand te brengen. 
Over de integratie van de beeldkwaliteitplannen en 
de nieuwe welstandsnota is in de gemeente nog 
weinig concreets bekend. 

Geïntegreerd beleid 
In Nijmegen heeft de gemeente het weer compleet 
anders aangepakt. Voorafgaand aan de invulling van 
de nieuwe welstandsnota heeft ze een kadernota 
beeldkwaliteit opgesteld voor de hele stad, met als 
doel straks een geïntegreerd beleid te kunnen voeren 
voor en vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen. 
Deze aanpak kwam voort uit het besef dat verschil
lende gemeentelijke nota's sterk verouderd waren, 
uit de wens om een geïntegreerde monumenten/ 
welstandscommissie samen te stellen en met het oog 
op toekomstige ontwikkelingen in de stad Nijmegen. 
In deze nota zijn specifiek Nijmeegse kenmerken 
geïdentificeerd, aan de hand waarvan de mogelijkhe
den voor de toekomst zijn uitgewerkt. Per deelgebied 
zal een 'uitwerking beeldkwaliteit' volgen. De 
gemeente spreekt daarbij de wens uit niet alleen 
welstandszorg, maar ook andere disciplines zoals 
landschap, beeldende kunst in de openbare ruimte en 
cultuurhistorie in deze uitwerkingen te bundelen. Er 
is ook een hierbij aansluitende structuur bedacht voor 
een commissie beeldkwaliteit, waarin vertegenwoor
digers van alle disciplines zitting hebben. Uiterlijk 1 
september wordt de nota vastgesteld. 
Beeldkwaliteitplannen zijn er dus in allerlei soorten 
en maten. Elke gemeente heeft haar eigen invulling, 
verwachtingen en ambities, hetgeen juist goed is, 
want maatwerk en draagvlak voor het betreffende 
gebied zijn twee belangrijke ingrediënten van een 
beeldkwaliteitplan. Vooral met het zicht op een nieu
we welstandsnota zou elke gemeente zich moeten 
realiseren dat hier een kans ligt om het gemeentelij
ke kwaliteitsbeleid naar een hoger plan te tillen. 
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ompas 
0111 niet te verdlNalen Jacqueline Wippo 

Een wedstrijd uitschrijven is één van de instrumenten die ingezet kunnen worden om de kwaliteit van 
het architectuurbeleid te verhogen. Uit de onlangs uitgevoerde enquête waaraan 187 gemeenten 
hebben meegedaan blijkt dat 28% van die gemeenten daar gebruik van maakt. Hoe groter de gemeen
te is des te vaker gebruikt men een wedstrijd om tot selectie van een architect of ontwikkelaar te 
komen. 
Prijsvragen of Meervoudige Opdrachten worden door de gemeenten vaker uitgeschreven dan ontwik
kelingscompetities. Bij ongeveer een kwart van de geïnterviewde gemeenten is Kompas bekend. 
Een blik op de bestellijst van Kompas bij het Steunpunt Ontwerp wedstrijden zegt dat Kompas bij 
Ontwikkelingscompetities beter bekend begint te raken bij gemeenten. Overige partijen waaronder 
projectontwikkelaars, lokale architectuurcentra, een bouwmanagement bedrijf en particuliere bedrijven 
hebben vaker het Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten aangevraagd. 

Voorbeelden en ervaringen 
Het verloop of de uitkomst van een wedstrijd die niet 
volgens Kompas is uitgeschreven levert vaak proble
men op. Drie voorbeelden. 
Een middelgrote gemeente in het zuiden bijvoorbeeld 
ziet de uitkomst van de door haar uitgeschreven 
open projectprijsvraag als een blok aan het been. Het 
gaat hierbij om een rijksmonument in de binnenstad 
waarvan één pand moest worden gerestaureerd, het 
andere pand moest worden gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwbouw. De jury heeft een winnaar 
voor de nieuwbouw aangewezen en het ontwerp is 
uiteindelijk gerealiseerd. Het gebouw blijkt contro
versieel en spraakmakend te zijn. Het college heeft 
het gevoel dat er door de prijsvraag zaken uit handen 
zijn gegeven, waar men achteraf gezien een anders
soortige invloed had willen hebben. 
Een andere middelgrote gemeente heeft een meer
voudige opdracht verstrekt aan drie architectenbu
reaus. Uiteindelijk bleek geen van de drie ontwerpen 
voor nieuwbouw voor de bibliotheek en een sociaal 
cultureel centrum aan de wensen te voldoen. 
Achteraf had de gemeente zich beter willen oriënte
ren op de uit te nodigen architectenbureaus. De 
belangrijkste reden voor ontevredenheid was een fout 
in de opgave. Te veel nadruk werd gelegd op het 
gebouw dat een architectonisch hoogstandje moest 
worden terwijl men geen rekening had gehouden met 
het feit, dat het gebouw ook ingepast moest worden 
in de omgeving. 
Bij een grote gemeente verliep ook niet alles naar 
wens. Hier ging men met een ontwikkelingsgroep in 
zee die een besloten prijsvraag uitschreef onder drie 
architectenbureaus. De opgave was het ontwerpen 
van een stedenbouwkundig plan met daarin de 
ontwikkeling van 350 woningen. De selectiecommis
sie vond geen van de drie plannen voldoen aan de 
voorwaarden. Uiteindelijk heeft de gemeente zelf het 
stedenbouwkundig plan gemaakt en zijn de drie 
architectenbureaus gevraagd om ieder een deelplan 
te ontwikkelen. Het uiteindelijke resultaat mist daar
door samenhang. 

Gebruik Kompas 
Om dit soort problemen te voorkomen is het belang
rijk om het wedstrijdprogramma volgens Kompas op 
te stellen en dit zeer zorgvuldig te doen om goede 
resultaten te krijgen. Door de jury of selectiecommissie 
bij het opstellen van het wedstrijdprogramma te 
betrekken en door hen het programma ook te laten 
onderschrijven kunnen complicaties voorkomen 
worden. 
Complicaties kunnen van uiteenlopende aard zijn; 
meestal is de uitkomst een teleurstelling wat betreft 
de beoogde kwaliteit. Dit kan veroorzaakt worden 
door een onduidelijk of onzorgvuldig wedstrijdpro
gramma. Ook kan het voorkomen dat een uitschrijver 
van een meervoudige opdracht de deelnemers vraagt 
om veel werk te verrichten voor een onredelijke 
vergoeding, waardoor de motivatie al snel zakt. 
Het is raadzaam om als uitschrijver een wedstrijdpro
gramma te laten toetsen door het Steunpunt 
Ontwerpwedstrijden. Door dit tijdig te doen kunnen 
eventuele haken en ogen eruit gehaald worden. Nog 
beter is om het Steunpunt in de voorbereidende fase 
al in te schakelen. 
Ook deelnemers aan wedstrijden kunnen bij het 
Steunpunt nagaan of de wedstrijd volgens Kompas is 
opgesteld. Daarna kunnen ze besluiten tot deelname. 
Bij klachten over wedstrijden kan men ook bij het 
Steunpunt terecht. 
Het Steunpunt verleent haar diensten zonder vergoe
ding te vragen en doet dit om een transparanter 
wedstrijdklimaat te kweken. Beide Kompassen zijn te 
bestellen bij het Steunpunt Ontwerpwedstrijden. 

Informatie 

www.ontwerpwedstrijden.nl 



Bedrijfspand als 
visitekaartje Dirk Bergvelt 

Aandacht voor bedrijventerreinen 

De afgelopen periode van economische groei leidde tot het bouwen van meer 
bedrijventerreinen. Tegelijk groeide de kritiek op hun aanblik. Door een eenzijdig 
financiële benadering zou er te weinig aandacht zijn geweest voor zorgvuldig 
ontwerp. De kritiek komt voor een deel van buitenstaanders. Van mensen die niet 
blij zijn met wat zij in de wei naast de snelweg gebouwd zien worden. Maar ook 
het bedrijfsleven zelf wordt kritischer. Calculerende ondernemers zien de 
voordelen van een goed verzorgde vestiging. 

Bouwen en breken 
De komende jaren komen er nog tienduizenden 
hectaren nieuwe bedrijventerreinen bij, terwijl ook 
een deel van de bestaande terreinen moet worden 
herontwikkeld. De rijksoverheid beschouwt dit als 
een belangrijke opgave. Dat spreekt onder meer uit 
de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de 
Architectuurnota,maar zoals zo vaak, moet veel van 
het eigenlijke werk op gemeentelijk niveau worden 
gedaan. 
Uit de enquête blijkt, dat gemeenten behoorlijk 
intensief met het onderwerp bezig zijn. Weliswaar 
noemen weinig wethouders de kwaliteit van bedrij
venterreinen als hèt onderwerp binnen hun architec
tuurbeleid, tegelijkertijd blijkt het tot de top tien van 
meest geagendeerde punten te behoren. 

Aandacht en allure 
Van oudsher heeft de gemeentepolitiek vooral 
aandacht voor het effect van een bedrijventerrein op 
de werkgelegenheid. Verder kan de gemeente via de 
grondverkoop een direct zakelijk belang hebben bij 
een terrein,maar de laatste jaren groeide binnen 
gemeenten de aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. 
Zo vraagt de website van de gemeente Zwolle 
aandacht voor het bedrijventerrein Hessenpoort. Het 
gaat om een grootschalig bedrijventerrein dat de 
komende jaren ten noorden van Zwolle, langs de 
A28, wordt ontwikkeld. De ambities van de gemeente 
zijn vastgelegd in een beeldkwaliteitplan en de 
gemeente verwacht van bedrijven die zich op 
Hessenpoort vestigen de bereidheid mee te werken 
aan de opbouw van een bedrijventerrein met kwali
teit en allure. Daarvoor worden nadere afspraken 
gemaakt over de architectuur en de inrichting van de 
openbare ruimte. Om de procedures voor onderne
mingen te stroomlijnen begeleidt de gemeente de 
bouwaanvraag en de procedure voor andere vergun
ningen. Er is niet alleen aandacht voor zaken die bij 
de vestiging moeten worden geregeld. Voor 
Hessenpoort organiseerde men bijvoorbeeld ook een 
bewakingsdienst, het afvalvervoer en het groenon
derhoud. 
Een ander voorbeeld is de gemeente Helmond. Daar 
heeft de gemeenteraad de afgelopen periode gede
batteerd over de nieuwe woonwijken Brandevoort en 
Dierdonk, maar ook een bedrijventerrein als 
Hoogeind stond op de agenda. Het betrof de revitali
sering van een bestaand terrein. Op de bestaande 
situatie bestond veel kritiek: het gebied was romme
lig, sociaal onveilig en er was weinig samenhang in 
het beheer. Bezwaren die we ook bij andere bedrij
venterreinen horen noemen. In Helmond constateer
de de gemeente dat ondernemers hun bedrijfspand 
steeds meer zien als een visitekaartje en dat zij bereid 
zijn te investeren in een betere presentatie. Daarbij 
nam de gemeente de taak op zich om die investerin
gen in goede banen te leiden. Zo kan de kwaliteit van 
het geheel meer worden dan de som van de delen. 

Werklandschappen 
Dergelijke voorbeelden laten zien dat lang niet alle 
bedrijventerreinen zomaar langs de snelweg worden 
gedumpt. Zorgvuldige planvoorbereiding en 
aandacht voor het beheer komen wel degelijk voor. 
Maar het kan natuurlijk altijd beter. Om dat te stimu
leren heeft het ministerie van Ecnomische Zaken een 
tiende project toegevoegd aan de reeks Grote 
Projecten die werden aangekondigd in de laatste 
Architectuurnota. 
Bij dit tiende project, Architectuur en bedrijventerrei
nen, werkt EZ samen met de Nederlandse Verening 
voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) die het 
jaar 2002 uitriep tot het jaar van de 
Werklandschappen. Goede voorbeelden uit 
Vlaardingen, Almelo en Kalmere ontvingen tijdens 
een speciale projectenmarkt van de NVTL op 23 april 
j.1. een stimuleringsprijs (zie: www.nvtl.nl). 
Er gebeurt meer. Een week voor de projectenmarkt, 
kwam in het Nederlands Architectuurinstituut een 
bont gezelschap van deskundigen bijeen om te 
discussiëren over 'de kwaliteit van werklocaties'. Zij 
brachten de problemen in kaart en kwamen tot 
aanbevelingen voor een betere toekomst. Zo werd de 
suggestie gedaan om in het ontwerp meer aan te 
sluiten bij de karakteristieken en de geschiedenis van 
de plek (genus loci). Nu gebeurt dat te weinig, en dat 
leidt tot eenvormigheid. Ook zouden gemeenten 
meer moeten samenwerken. Nu is het automatisme 
dat iedere gemeente zich afzonderlijk buigt over het 
wenselijke aanbod van bedrijventerreinen. Regionale 
afstemming maakt een interessanter en meer gediffe
rentieerd aanbod mogelijk. Verder zou de uitgifte 
van kavels steeds gebaseerd moeten zijn op een 
stedenbouwkundig plan en de inschakeling van een 
coördinerend stedenbouwkundige. De komende 
jaren blijft de kwaliteit van bedrijventerreinen een 
onderwerp van debat, zowel landelijk als lokaal. 

Aalst, bedrijventerein 
Foto: gemeente Zaltbommel 
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Welstandsnota.s 
krijgen vorm Theo van Oeffelt 

...,.. 

Het komt nu aan op de politieke discussie 

Gemeentebestuurders zien het opstellen van de welstandsnota als een van de 
belangrijkste opgaven voor de komende vier jaar. Daar wordt dan ook hard aan 
gewerkt. Een groot deel van de gemeenten heeft de nota in voorbereiding 
(gegeven), een kleine minderheid heeft nog geen initiatieven ontplooid. Het 
merendeel van de gemeenten geeft in de enquête aan het welstandsadvies niet 
alleen toe te passen bij aanvragen voor bouwvergunningen, maar bij een veel 
breder scala aan beleidskwesties. De keuze voor een welstandscommissie of een 
stadsbouwmeester moeten de meeste gemeenten nog maken. De eerste blijkt in 
het onderzoek echter veruit favoriet. 

Leiden 
Een van de weinige gemeenten die wel, maar in zeer 
beperkte zin, kiest voor een stadsbouwmeester, is de 
gemeente Leiden. Donaid Lambert, van het 
Rotterdamse bureau Kraaijvanger Urbis, treedt als 
adviseur van de gemeente op, naast de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commis
sie ARK, zoals in de wandelgangen genoemd, houdt 
de toetsende rol van de (geïntegreerde) welstand- en 
monumentencommissie. 'Lambert adviseert met 
name het bestuur van Leiden', aldus K. Forouzand, 
hoofd stedenbouw van de gemeente. Een van de 
onderwerpen waarover de stadsbouwmeester zich 
mag uitlaten is de nieuwe welstandsnota van de 
gemeente, die in het derde kwartaal 2003 moet 
worden afgerond. 

De aanpak verschilt 

Leeuwarden, Heechterp, 
nieuwbouw koopwoningen Regionale ondersteuning 

De Stichting Welstandszorg Noord-Holland adviseert 
in 45 gemeenten over de kwaliteit van de bouwplan
nen. Jaarlijks passeren ruim 13.000 aanvragen, waar
van over ongeveer 1.000 plannen in eerste instantie 
negatief wordt geoordeeld. Voor 40 van deze 
gemeenten werkt de stichting aan het opstellen van 
een eigen welstandsnota. Daarvan is inmiddels de 
helft gereed en is, of wordt binnenkort door de 
betreffende gemeenteraad vastgesteld. De stichting 
laat zich bij het werk ondersteunen door vijf steden
bouwkundige bureaus. Deze 'notaclub' komt regel
matig bijeen voor discussie over de aanpak en het 
uitwisselen van ervaringen. Voor elke gemeente 
wordt een werkgroep geformeerd onder voorzitter
schap van de portefeuillehoudende wethouder. De 
nota's worden opgesteld aan de hand van een basis
stramien waarin de uniciteit van het lokale welstands
beleid ligt verankerd. 

Informatie 

Theo van Oeffelt 
Projectbureau Welstand op een nieuwe 
leest 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
E info@welstand.org 
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Werkt Leiden zelf aan het opstellen van een 
welstandsnota, de meeste gemeenten roepen de hulp 
in van één van de tien provinciale welstandsorganisa
ties die Nederland rijk is (Het Oversticht in Zwolle 
werkt voor Overijssel en Flevoland, Stichting Dorp, 
Stad, Land in Rotterdam werkt voor Zuid-Holland en 
Zeeland). 
Het in Leeuwarden gevestigde Hûs en Hiem verzorgt 
voor 30 Friese gemeenten de welstandsadvisering. 
Jaarlijks zien de medewerkers van de organisatie 10 
tot 11.000 bouwaanvragen voorbij komen, die goed 
zijn voor ruim 12.000 adviezen. 'Natuurlijk kregen wij 
ook de vraag voorgelegd gemeenten te ondersteu
nen bij het formuleren van hun welstandsnota', 
vertelt directeur Ab Timmermans. 'We hebben daar in 
eerste instantie terughoudend op gereageerd. Voor 
het opstellen van de nota ligt het primaat bij de 
gemeente. Onze prioriteit, als uitvoerder van het 
welstandsbeleid, ligt bij het ontwikkelen van een 
heldere methodiek, van gelijke criteria, van hanteer
bare instrumenten om straks goed te kunnen toetsen. 
Daaraan hebben we de afgelopen tijd samen met de 
Friese gemeenten gewerkt. Nu is het moment geko
men dat de eerste gemeenten aan de slag gaan met 
de welstandsnota. Mijn verwachting is dat volgend 
najaar vrijwel alle gemeenten niet alleen de beschik
king hebben over een nota, maar deze ook breed 
bediscussieerd zullen hebben. Want daar gaat het 
uiteindelijk om, om de politieke vraag 'wat willen wij 
met ons welstandsbeleid?'. 

De sector welstand van het Gelders Genootschap (GG) 
ziet jaarlijks een kleine 23.000 bouwaanvragen passe
ren, verdeeld over 70 gemeenten. In nauwe samen
werking met een aantal van hen, waaronder 
Apeldoorn, Beuningen, Gendringen en Nunspeet, 
heeft de organisatie een methodiek ontwikkeld en 
vastgelegd in een informatiemap. Anders dan 
in Noord-Holland laat het Gelders Genootschap het 
opstellen van de welstandsnota zoveel mogelijk over 
aan de gemeenten zelf. Een kleine twintig ervan 
hebben ondersteuning bij het GG gezocht, de overige 
leggen de opgave neer bij eigen, of externe steden
bouwkundigen. In die gevallen draagt het GG bij met 
advisering en monitoring. 

Samenwerking 
In enkele provincies zoeken gemeenten behalve 
steun bij de regionale welstandsorganisatie, ook 
steun bij elkaar voor het opstellen van de welstands
nota. De wethouders van de Utrechtse gemeenten 
Woerden, Oudewater, Montfoort, Lopik, Ijsselstein, 
Nieuwegein, Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede 
vormen een stuurgroep die de productie van de 
nota's gaat leiden. Het initiatief daartoe werd geno
men door PUWe-directeur Anthony Tom. 'Deze 
gemeenten kennen een grote cultuurhistorische 
samenhang', aldus Tom, 'wat inspireert om te komen 
tot een integraal welstandsbeleid. Bijkomend voor
deel is dat de gemeenten niet elk voor zich het wiel 



zitten uit te vinden'. Het initiatief wordt gesteund 
door de provincie Utrecht, die de kosten van een 
projectleider voor zijn rekening neemt. 
Ook in Noord-Brabant slaan veel gemeenten de 
handen ineen. Gemeenten rond Moerdijk, rond 
Eindhoven en rond Cuijk werken gezamenlijk aan een 
welstandsnota, daarbij ondersteunt door de stichting 
Welstandszorg Noord-Brabant. 

Verfijning 
In Limburg werken zeven gemeenten, waaronder 
Horst aan de Maas, Helden en Sevenum, verenigd in 
Welstandszorg Peel en Maas al enkele jaren samen. 
John Stohr van het stedenb0uwkundig bureau BRO in 
Vught is betrokken bij de totstandkoming van het 
gezamenlijke welstandsbeleid. 'In 1998 zijn we 
begonnen de kaders te formuleren voor een regio
naal welstandsbeleid. We brengen daarbij, in nauwe 
samenwerking met de betreffende gemeenten, in 
beeld welke criteria voor welk gebied gehanteerd 
kunnen worden. Vanuit dit brede kader kunnen de 
gemeenten er de gewenste verfijning aan geven. 
Kunnen, want met de regionale inkadering is in feite 
voldaan aan de wettelijke bepalingen', aldus Stohr. 
Maar die verfijning komt er, verwacht hij. 'We hebben 
de ambitie om uiteindelijk de burger direct te infor
meren over de criteria die voor zijn woon- en leefom
geving gelden. Eerst bij een gemeentelijk loket en te 
zijner tijd op internet kan hij aan de hand van zijn 
postcode achterhalen of hij bijvoorbeeld woont in 
een welstandsgevoelig gebied en dus met zijn 
(ver)bouwplannen daarmee rekening zal moeten 
houden'. 
BRO is ook betrokken bij een samenwerkingsproject 
van twaalf gemeenten in de regio Alblasserwaard
Vijheerenlanden, tussen Waal en Lek. De twaalf 
werken samen aan een integraal beeldkwaliteitplan, 
in nauwe samenwerking met de provinciale 
welstandsorganisatie Dorp, Stad en Land, de regiona
le coördinator landschapsplannen Sjoerd Venema, de 
stichting Boerderij en Erf en de Archeologische werk
gemeenschap. Met het beeldkwaliteitplan, en de 
uitwerking ervan in lokale welstandsnota's, willen de 
gemeenten opdrachtgevers en architecten per locatie 
relevante welstandscriteria aanbieden, maar bijvoor
beeld ook cultuurhistorische informatie en land
schapswaarde. 

Nieuw elan 
Eerder genoemde Horst en Alblasserdam zijn twee 
van de zes gemeenten die (samen met Den Bosch, 
Almere, Eindhoven en Apeldoorn plus de provinciale 
welstandsorganisaties in Noord-Holland, Gelderland 
en Friesland) actief participeren in de pilot Welstand 
met nieuw elan. In dit door de Federatie Welstand en 
het Stimuleringsfonds voor Architectuur geïnitieerde 
project wordt expliciet gezocht naar welstandscriteria 
voor omvangrijke (her)ontwikkelingsopgaven. De 
verwachting is dat in veel van degelijke gebieden de 
bestaande karakteristieke kenmerken niet maatge
vend kunnen zijn voor de gewenste (nieuwe) invul
ling. In zowel uitbreidingsgebieden als in stedelijke 
vernieuwingslocaties kunnen relevante kwaliteiten 
om criteria op te baseren ontbreken, of zijn de 
gemeentelijke ambities op het gebied van architec
tuur en stedenbouw juist gericht op het initiëren van 
architectuur, die iets totaal anders biedt dan het 
bestaande. Een gedegen onderbouwd programma 
voor architectuur en stedenbouw kan de basis 
vormen voor het nieuwe welstandsbeleid. De ambi
ties van dat programma kunnen welstand een nieuw 
elan geven. Welstandsbeleid wordt dan direct gekop
peld aan architectuurbeleid. 

Zoetermeer 
Foto's: Architectuur Lokaal 
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Meer be""oners als opdrachtgever 

1 Woning te Den lp, Architect: Kwau 
2 Woning te Goes, Architect: Gunnar Daan 
Foto's: Rogier AI/eblas 

Informatie 

Vorig jaar is het boek Heilige Huisjes, 
bewoners als opdrachtgever verschenen 
van Jacqueline Tel/inga. Dit boek maakt 
aanschouwelijk waar de nu nog veelal 
abstracte politieke en maatschappelijke dis
cussies over het 'particulier opdrachtgever
schap' feitelijk over gaan, namelijk de wens 
van een eigen huis, het plezier, de trots als 
het af is, maar ook het doorzettingsvermo
gen, de tijd en de energie die het kost om 
het voor elkaar te krijgen. 
Het boek documenteert 35 woonhuizen die 
recentelijk zijn gebouwd. Bij elk project is 
een verhaal van de bewoners/opdrachtge
vers opgenomen en staan de bouwkosten 
per m2 vermeld. Een essay van Henk Hof
land gaat in op de nieuwe manier van 
wonen die met het bouwen in eigen beheer 
binnen handbereik is komen te liggen. 
ISBN:90-5662-229-3, € 15. 

Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
010-4401242 
info@nai.nl 
www.nai.nl/heiligehuisjes 
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Particulier opdrachtgevers 
Het Rijk wil dat eenderde van de nieuwbouwproduc
tie vanaf 2005 in handen van de toekomstige bewo
ners zelf komt, mits daar vraag naar is. Het gaat daar
bij om de bouw van honderdduizenden woningen. 
De bewoner krijgt hiermee meer invloed op de archi
tectuur, de grootte, de indeling en de afwerking van 
de woning. Met andere woorden: hij wordt zelf 
opdrachtgever. Deze vorm van bouw is een belangrijk 
alternatief voor de projectmatige seriebouw voor een 
anonieme markt. Het Nederlands 
Architectuurinstituut ondersteunt deze ontwikkeling 
en vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt 
voor het architectonisch ontwerp van de woningen 
die door particuliere opdrachtgevers gebouwd gaan 
worden. 

Heilige Huisjes 
Vorig jaar september werd in de Grote Zaal van het 
NAi in één klap duidelijk dat er grote belangstelling is 
voor het bouwen van een huis in eigen beheer. Liefst 
vierduizend mensen bezochten de woonmarkt 
Heilige Huisjes, waar bezoekers kennis konden maken 
met tientallen architectenbureaus, instanties als 
Vereniging Eigen Huis, Federatie Welstand en 
Architectuur Lokaal, gemeenten, ontwikkelaars en 
bewoners die reeds een eigen huis hadden gebouwd. 
Reden genoeg voor het NAi om dit jaar wederom een 
woonmarkt te organiseren. 
De markt vindt plaats in het weekend van 5 en 6 
oktober 2002 in de Grote Zaal van het NAt en is 
gratis toegankelijk voor het publiek. 



Landschap als gel11eentelijke opgave 

In de antwoorden op de enquête Bouwen aan kwaliteit (zie p. 18) noemen wethouders Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting het gebied buiten de bebouwde kom niet zo vaak als aandachtspunt 
binnen het architectuurbeleid van gemeenten. Minder vaak dan te verwachten is, gezien de omvang
rijke opgave die het lokale bestuur heeft op het terrein van landschapsontwikkeling. Het Nederlandse 
landschap is aan het veranderen, onder meer door de herstructurering van de landbouw, de toegeno
men mobiliteit en de grote belangstelling voor de landelijke omgeving als plek om te wonen en de 
vrije tijd in door te brengen. Gemeenten hebben een belangrijke taak om de diverse ruimteclaims in 
het buitengebied op elkaar af te stemmen. Dat blijkt het sterkst in de zogenaamde 'kleine gemeenten " 
dat wil zeggen gemeenten met een laag inwonertal. Het ligt daarom voor de hand dat volgens de 
enquête het landschap vooral in die gemeenten op de agenda staat. 
Welke beleidsinstrumenten heeft een gemeentebestuur op dit terrein? Voor een deel zijn dit dezelfde 
instrumenten als binnen de bebouwde kom, zoals het bestemmingsplan (met eventueel een beeldkwa
/iteitplan) en de welstandszorg. Speciaal voor het buitengebied is er met ingang van dit jaar de moge
lijkheid om een landschapsontwikke/ingsplan (LOP) op te stellen. Dit laatste kan een plan vorm worden 
waarin verschillende instrumenten bij elkaar komen. 

Toetsing geen wettelijke grondslag 
Zoals ook blijkt uit het artikel op p. 22-23, werken 
veel gemeenten op dit moment hard aan het formu
leren van hun nieuwe welstandsbeleid. In dit verband 
is ook speciale aandacht nodig voor het buitenge
bied. En dat is nog niet zo eenvoudig. De door de 
VNG uitgegeven model nota raadt aan om de indeling 
van landschapstypen te hanteren die ook door het 
ministerie van LNV wordt gebruikt. Een probleem is 
echter dat een welstandsnota wel de kwaliteiten van 
het landschap kan benoemen en daaraan zelfs 
concrete beoordelingscriteria kan verbinden, maar 
dat voor een feitelijke toetsing geen wettelijke 
grondslag bestaat. De Woningwet voorziet immers 
alleen in een welstandsbeoordeling van ingrepen 
waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is. Het 
weigeren van een bouwvergunning op grond van een 
onbevredigend plan voor de erfinrichting is echter niet 
mogelijk. 
Een voorbeeld. In het Beeldkwaliteitplan buitengebied 
Bergh, Doetinchem, Gendringen en Wehl wordt de 
erfinrichting als een belangrijke drager van de land
schappelijke kwaliteit gezien. Daarom is vastgelegd, 
dat bij de indiening van grotere plannen een erfin
richtingsplan dient te worden bijgevoegd. De 
welstandscommissie van de gemeente Brummen 
beoordeelde tegen de achtergrond van dit beeldkwa
liteitplan een bouwplan met bijgeleverd erfinrichtings
plan. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State heeft zich hier op 10 april 2001 tegen 
gekeerd. De Raad oordeelde: 'De voorziene beplan
ting vormt geen onderdeel van het bouwwerk, waar
over geadviseerd diende te worden en had dan ook 
buiten beschouwing dienen te blijven. Daarbij wordt 
overwogen dat art. 56 lid 3 van de Woningwet zich 
ertegen verzet dat in het kader van de welstandstoets 
een voorschrift aan de bouwverordening wordt 
verbonden dat strekt tot het aanbrengen van beplan
ting.' 

Offensieve landschapsstrategie 
Tot dusver gebruikte instrumenten zoals het Land
schapsbeleidsplan (LBP) of het beeldkwaliteitplan 
voor het buitengebied zijn vooral defensief toegepast. 
Ze waren gericht op behoud en bescherming. Dat is 
begrijpelijk, omdat de afgelopen jaren is geconsta
teerd dat het platteland een achteruitgang kent, visu
eel, landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch. 
Op macroniveau verdwijnen de kenmerken van het 
veenweide landschap, op microniveau verdwijnt de 
ouderwetse boerensloot 'volleven'. 
De ambitie is nu, om hierin verandering te brengen. 

Het ministerie van LNV propageert een 'offensieve 
landschapsstrategie'. Een belangrijke taak is wegge
legd voor de gemeenten. Zij zouden de basis moeten 
leggen voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
in het buitengebied door het toepassen van een 
nieuw beleidsinstrument, het Landschapsontwikke
lingsplan (LOP). 
Het LOP gaat er van uit dat een analyse van het land
schap en het gewenste gebruik leidt tot concrete 
voorstellen voor ontwikkeling. Als het LOP scherp 
geformuleerd is, kan het wellicht een voorbereiding 
vormen voor het bestemmingsplan en de welstands
nota. Waar het bestemmingsplan voor de pIanperio
de bestemmingen vastlegt, kan het LOP aangeven 
welke functies op korte of langere termijn passend 
zijn tegen de achtergrond van de gewenste ontwik
kelingen. En waar de welstandsnota de welstandscri
teria voor bouwwerken geeft, kan het LOP aangeven 
welke ruimtelijke veranderingen in het geheel van 
bebouwing en beplanting wenselijk zijn. 

Subsidieregeling 
Het Ministerie van LNV stimuleert sinds1985 het 
opstellen van landschapsplannen met een bijdrage 
van 50% in de kosten. Hierdoor is het landschaps
beleidsplan uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
instrumenten voor het gemeentelijk natuur- en land
schapsbeleid. Inmiddels heeft meer dan de helft van 
de Nederlandse gemeenten een dergelijk landschaps
plan. 
Uit een evaluatie van de subsidieregeling in 1996 
bleek dat gemeenten meer zouden kunnen samen
werken bij het opstellen van plannen. Verder zou er 
meer aandacht moeten komen voor de uitvoering. 
Door het ontbreken van een uitvoeringsparagraaf 
staat nu in veel gemeenten het landschapsplan onge
bruikt in de kast. Verder kwam naar voren dat land
schapsplannen niet altijd voldoende rekening houden 
met cultuurhistorische waarden. Tegelijkertijd veran
derde ook het beleid van de rijksoverheid. 
In de Vijfde Nota en het Structuurschema Groene 
Ruimte 11 verschoof het accent van behoud van 
bestaande waarden naar de ontwikkeling van nieuwe 
landschappen. Dit alles is reden geweest om het 
Besluit Ontwikkeling Landschappen aan te passen. 
Per 1 januari 2002 is het Besluit Ontwikkeling 
Landschappen ingrijpend veranderd. Dit Besluit is een 
subsidieregeling van het Ministerie van LNV voor 
projecten die bijdragen aan het beheer en de ontwik
keling van een kwalitatief hoogwaardig landschap. 
Door de verandering van de regeling moet er meer 
ruimte komen voor initiatieven die zijn gericht op 

Informatie 

Voor meer informatie over de regeling en 
het aanvragen van subsidie: 
Ministerie LNV 
Laser Roermond 
T 047-5355444. 

Voor meer informatie over de inhoud en 
het proces van een landschapsontwikke
lingsplan Landschapsbeheer Nederland 
T 030-2345010. 
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nieuwe ontwikkelingen in het landschap. Culturele 
vernieuwing en de inbreng van (landschaps)architec
tuur vormen aandachtspunten bij de beoordeling van 
subsidieaanvragen. 

Landschapsontwikkelingsplan 
Oude namen als 'landschapsbeleidsplan' worden ver
vangen door de term landschapsontwikkelingsplan' 
(LOP). Deze verandering symboliseert dat LNV bij de 
gemeenten graag een nieuwe aanpak van het land
schapsbeleid ziet ontstaan. In het verleden is soms al 
een goede basis gelegd en men kan subsidie ook 
aanvragen voor het wijzigen van bestaande plannen. 
Het nieuwe beleid moet dan wel zijn gebaseerd op 
samen-werking, draagvlak en commu-nicatie. 
Ingediende plannen worden beoordeeld op inhoude
lijke kwaliteit en uitvoerbaarheid. De lat ligt hoog. Zo 
is er een uitgebreide lijst met inhoudelijke aspecten 
die in de plannen moeten terugkomen: aardkunde en 
cultuurhistorie, het watersysteem, de kwaliteit van 
opgaande begroeiing, culturele vernieuwing en de 
waardering van het landschap door gebruikers. Voor 
de communicatie en draagvlak is van belang dat het 
plan tenminste twee visies op de mogelijke toekomst 
behandelt. Voor de gekozen visie moet maatschappe
lijk draagvlak bestaan en het landschapsontwikke
lingsplan dient door de gemeenteraad te worden 
vastgesteld. Gemeentelijke samenwerking wordt 

beloond. Als gemeenten samen een aanvraag indienen 
krijgen zij vergoeding van 75% van de kosten, in 
plaats van 50% voor een plan van een individuele 
gemeente. AI met al moeten gemeenten die van de 
regeling gebruik willen maken hoge ambities hebben 
met hun landschap. De nieuwe regeling voorziet in 
meer financiële ruimte en meer tijd voor de procedu
res dan vroeger, maar vraagt van lokale partijen dan 
ook een flinke inzet. 
In bovenstaand voorbeeld gaat het om een welstands
oordeel dat werd gebaseerd op een beeldkwaliteit
plan. Daarnaast zijn er ook welstandsnota's die verder 
gaan dan alleen de bebouwing. De kadernota Over 
welstand gesproken van de gemeente Apeldoorn legt 
verbanden tussen de structuren van stedelijk en lande
lijk gebied. Ook het Kanaal, radialen, hoofdroutes, 
spoorwegen en sprengen komen aan bod. Daarbij 
worden veelvuldig zaken genoemd die strikt genomen 
niet onder de welstandstoets vallen. Inhoudelijk is dat 
goed te verdedigen, bij voorbeeld omdat de groen
structuren linten met veelsoortige bebouwing bijeen 
houden. Het groen treedt hier naar voren als structuur
en beeldbepalend element, ook al kan het formeel 
geen consequenties hebben voor de welstandsbeoor
deling. Zoals landschap een plaats moet krijgen in 
welstand, zo is het ook nodig om in het landschaps
beleid rekening te houden met het beleid bij de 
beoordeling van bouwplannen. 

In de gemeente Pekela ziet men als belangrijkste opgave voor de komende jaren 
het opzetten en uitvoeren van een aantal herstructureringsprojecten binnen de 
gemeente. Hierbij zoekt de gemeente de samenwerking met een woningbouw
corporatie. 

Informatie 

Gemeente Pekela 
A. B. Lammersma 
Wethouder Volkshuisvesting 
Postbus 20000 
9665 ZM Oude Pekela 
T 0597-617555 
E info@pekela.nl 

Woongroep Acantus 
Postbus 22 
9540 AA Vlagtwedde 
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Nieuwbouw 
De gemeente Pekela heeft met de woningcorporatie 
Acantus een convenant gesloten over herstructure
ring. In dit convenant tussen Acantus en de gemeente 
zijn afspraken gemaakt over sloop- en bouwplannen 
in de gehele gemeente. De plannen voorzien in de 
sloop van 473 woningen uit de jaren '50 en '60 van 
Acantus, de terug bouw van een even groot aantal 
woningen en de bouw van 240 nieuwe woningen. 
Vanuit de door de gemeente te dienen belangen van 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is er voor 
gekozen om de uitvoering van dat gehele bouwplan, 
volgens de regels van het tussen corporatie en 
gemeente gesloten convenant, te laten uitvoeren 
door en voor risico van Acantus. Er is afgesproken dat 
anderen, die in de gemeente een of meerdere woning
en willen bouwen zich daarvoor in eerste aanleg tot 
Acantus moeten wenden, alleen al omdat met de 720 
woningen voor Acantus het maximale woningbouw
contingent voor de komende jaren zal worden 
bereikt. Voor de reeds aangegane verplichtingen van 
de gemeente Pekela jegens derden is enige ruimte. 

Haalbaar 
Om deze grootschalige herstructurering financieel 
haalbaar te maken, is overeengekomen dat de 
gemeente de nog in haar bezit zijnde en nog uit te 
geven bouwterreinen overdraagt aan de corporatie. 
De corporatie zal deze bouwkavels verkopen aan der
den en hiermee enige 'winst' maken om de herstruc
turering te kunnen financieren. 
Voor nieuw te ontwikkelen bouwterreinen zal Acantus 
ook de grondverwerving en de exploitatie verzorgen. 
De samenwerking komt tot stand door een ambtelijke 
voorbereiding in een projectgroep, waarin vertegen
woordigers van de gemeente en de corporatie zitting 
hebben. Het voor de gemeente werkende steden
bouwkundige bureau is hieraan toegevoegd. 

voor de besluitvorming. Het bouwen van woningen 
en dan met name in de vrije sector (koop) gebeurt 
zowel complex- matig als in de vorm van particulier 
opdrachtgeverschap. 

Veenkolonie 
Er is een globaal uitwerkingsplan opgesteld om de 
gewenste kwaliteitsverbetering in de betrokken her
structureringsgebieden door te kunnen voeren. Dit 
plan is gebaseerd op een algemeen ruimtelijk uit
gangspunt, zoals dat ook reeds in de gemeentelijke 
ontwerpstructuurvisie is vastgelegd, te weten 'Het 
versterking van de veenkoloniale wijkenstructuur'. 
Dit betekent in de praktijk dat de voor een groot deel 
gedempte wijken - in de bebouwde kommen - weer 
in het ruimtelijk beeld terug gebracht zullen worden 
(niet uitsluitend op de oude locaties, maar in het 
ruimtelijk beeld). Indien de beschikbare breedte te 
gering is, wordt door andere ruimtelijke ingrepen 
deze ruimtelijke wijkenstructuur zichtbaar gemaakt. 
Op dit moment wordt gewerkt aan deze uitwerking 
en de financiële vertaling daarvan. 

Een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de Foto: gemeente Pekela Karakteristiek voor de Veenkoloniën is de 
gemeente en de corporatie zitting hebben, zorgt lintbebouwing langs de rechte kanalen 



Leeuwarden. Heechterp. Foto: Architectuur Lokaal 

Stedelijke vernieuwing is de volkshuisvesting voorbij. Meer dan ooit is de huidige 
vernieuwingsopgave een kwalitatieve opgave, die veel verder strekt dan ingrijpen 
in de woningvoorraad alleen. Met name in de naoorlogse wijken gaat het om het 
verbeteren van de woonomgeving en het bieden van sociale en economische 
perspectieven. 

Na-oorlogse wijken 
Deze transformatieopgave is complex. Veel partijen, 
zowel publiek als privaat, moeten samen werken aan 
een heel arsenaal van doelstellingen. 
Ondertussen speelt de stagnatie in de woningbouw
productie, die verleden jaar tot een historisch diepte
punt daalde, de stedelijke vernieuwing parten. Zolang 
er niet voldoende vervangende woonruimte is, is een 
fors sloop/nieuwbouw programma nauwelijks uit
voerbaar. In de huidige discussie over de vernieuwing 
van de naoorlogse wijken, blijft het debat over de 
ruimtelijke kwaliteit beperkt tot een kleine kring. Dat 
is opmerkelijk, gezien de omvang en complexiteit van 
de vernieuwingsopgave. Hoe dit komt laat zich 
raden. Naoorlogse wijken ontberen een goed imago, 
en spreken nu eenmaal minder tot de verbeelding 
dan centrumlocaties, oude havengebieden of verla
ten industriële complexen. Het modernistische dogma 
van functiescheiding en stempels in het groen lijkt tot 
een gedachtegoed te behoren waar op dit moment 
het gros van de professionals eerder mee wil afreke
nen dan het zorgvuldig ter hand nemen. 

Transformatiedrift 
Inmiddels staan we allang niet meer aan de spreek
woordelijke 'vooravond' van de vernieuwing van de 
naoorlogse wijken. We zitten er midden in. De meer
jaren-ontwikkelingsplannen zijn in het kader van ISV 
2000-2004 vastgesteld, met de uitvoering (zij het ver
traagd) is in de meeste wijken reeds gestart. Voor 
veel wijken is het nu er op of er onder. Een van de 
hamvragen, die pas over enkele jaren beantl(lloord zal 
kunnen worden, is of de forse fysieke ingrepen wer
kelijk zullen leiden tot meer vitale, sociale en betere 
wijken. Een andere kwestie is of het typische steden
bouwkundige en architectonische karakter van de 
naoorlogse wijken in de transformatiedrift overeind 
zal blijven. Biedt het bestaande ontwerp daarvoor vol
doende aanknopingspunten of is het een sta-in-de
weg? 

Belangrijke vragen 
In de discussi.e over de (gewenste) ruimtelijke kwali
teit van de naoorlogse wijken zijn een paar zaken van 
belang: omgaan met de bestaande voorraad, het 
publieke domein en het culturele erfgoed. Wat zijn 
de belangrijkste vragen? 
De bestaande voorraad. De feiten zijn bekend. Het 
huidige aanbod van woningen is eenzijdig. Het vast
goed is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Ook de aanwezige voorzieningen slui
ten niet meer aan op de behoeftes van de bewoners. 

Aanpassing en sloop zijn onvermijdelijk. De vraag is 
hoe in de nieuwe voorraad genoeg flexibiliteit kan 
worden ingebouwd, om te kunnen anticiperen op 
veranderingen in de toekomst. 
Het publieke domein. Hoewel de naoorlogse wijken 
steeds meer geprivatiseerd worden, zijn het van ouds
her gebieden met een groot arsenaal aan openbare 
en semi-openbare ruimte. Ook deze ruimte, net als de 
woningvoorraad, heeft te kampen met verschraling. 
Zij is eenzijdig, functioneert niet goed en wordt 
slecht beheerd. 
Voordat het openbaar gebied verbrokkeld en opge
snoept wordt door private partijen, zal moeten wor
den nagedacht over hoe de collectieve ruimte weer 
betekenis en nieuwe functies kan krijgen, voor de 
verschillende bewoners en gebruikersgroepen. 
Het cultureel erfgoed. Pas sinds kort dringt het besef 
door dat de naoorlogse wijken deel uit maken van 
een bijzondere periode in onze planningsgeschiede
nis. Als de magische grens van 50 jaar is gepasseerd, is 
het zelfs mogelijk dat deze wijken en hun gebouwen 
voor bescherming in aanmerking komen. Complice
rende factor is dat het in de naoorlogse wijken niet 
alleen gaat om afzonderlijke objecten, maar vooral 
om architectonische en stedenbouwkundige ensem
bles, die de zo karakteristieke cultuurhistorische 
waarde vertegenwoordigen. De vraag is hoe je daar 
nu mee om gaat, zonder de broodnodige vernieu
wing in de weg te staan. 
Dit vereist kennis en onderzoek. 

Identiteit 
Bovenstaande onderwerpen zijn bepalend voor de 
ontwerpopgave in de naoorlogse wijken. Rode draad 
is het streven naar identiteit. Of het nu gaat om het 
versterken van het bestaande of het zoeken naar een 
nieuwe: identiteit heeft alles te maken met het geven 
van betekenis aan de wijk. Kansen hiervoor liggen in 
het opnieuw profileren van de woningvoorraad en 
het vormgeven van de publieke ruimte. Ook kan aan
sluiting worden gezocht bij historische en culturele 
waarden. Dit zijn bij uitstek ontwerpopgaven. Een 
gevaar dat voor de naoorlogse wijken op de loer ligt, 
is dat de ene eenzijdigheid in korte tijd wordt vervan
gen door de andere. Als de wijken de komende vijf 
jaar worden dichtgetimmerd met programma's, ver
lamt het ontwikkelingspotentieel. Het gaat er om de 
bestaande stedenbouwkundige structuur zodanig 
aan te passen of in te zetten, dat in de loop der tijd 
verschillende programma's mogelijk zijn. En een goed 
stedenbouwkundig ontwerp verdraagt veel. 

Informatie 

Kei kenniscentrum stedelijke vernieuwing 
Esther Agrico/a 
Postbus 897 
3000 AW Rotterdam 

T010-2825155 
T010-2825154 
E info@kei-centrum.nl 
W www.kei-centrum.nl 
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