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Wervende architectuur
Journalist Jaap Huisman laat aan de hand van voorbeelden zien dat het klimaat voor
architectuur sterk verbeterd is bij het Ministerie van Defensie. In het voorjaar presenteerde het Ministerie haar architectuurnota

a

Varen onder eigen vlag
De visie van Margreeth de Boer, burgemeester van Leeuwarden, over opdrachtgeverschap en bouwproces in de gemeente

10 Behoud de bollenvelden!
De kwaliteiten van de duin- en bollenstreek worden bedreigd. Oude bollenschuren
raken buiten gebruik, bollengebied moet plaatsmaken voor woningbouw. Harm Post
landschapsarchitect, over de wijze waarop de regio zelf zich inzet voor behoud en over
het inzetten van culturele planologie bij de aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen in
dit gebied

12 Resultaten van een ideeënprijsvraag bouwen

20 Welstand in de Schermer
Vierde in de reeks interviews met wethouders over het nieuwe welstandsbeleid. Theo
van Oeffelt Projectbureau Welstand op nieuwe leest, in gesprek met Peter Leegwater,
wethouder in de gemeente Schermer

22 Lang leven in Lemele
Uniek ouderen project in Lemele, Overijssel

23 Mensen wensen hun eigen welstand
Annius Hoornstra, bureau Middelkoop, over een nieuw project van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting, waarbij burgers direct worden betrokken bij het opstellen
van welstandscriteria

24 Adressen architectuurcentra

Emmie Vos, Europan Nederland, analyseert aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden het spanningsveld tussen Europan als ideeënprijsvraag en de realisering van
een prijswinnend ontwerp en vraagt zich af wat Europan-deelname betekent voor jonge architecten

14 Branding
Hoe kan de identiteit van wijken en steden getransformeerd worden? De brandingmethode, een term uit de marketingwereld, kan hiervoor een handreiking zijn.
In gesprek met Martien Kromwijk, directeur van Volkshuisvestingsgroep Woon bron
Maasoever

16 Particulier opdrachtgeverschap in Roombeek
De eerste wijk waar particulier opdrachtgeverschap op grote schaal het straatbeeld
gaat bepalen is de, in 2000 door de vuurwerkramp getroffen, woonwijk Roombeek in
Enschede. Tom de Vries over de initiatieven van het Architectuurcentrum Twente om
terugkerende en nieuwe bewoners van deze wijk te begeleiden bij dit proces

18 Tussen de bedrijven door
Hoe kan de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen worden verhoogd? Arjan
Hebly, Architecture Research Institute, over de Handreiking ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen, waarin gebruikers handvatten worden geboden bij het proces om te
komen tot interessante bedrijventerreinen
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e
ende
architectuur
Aandacht voor kwaliteit in
de architectuurnota van
het ministerie van Defensie
Jaap Huisman

Sober en doelmatig. Zo stond lange tijd de huisvesting bij de
krijgsmacht bekend en de verklaring daarvoor lag voor de hand.
Er mocht met belastinggeld geen buitenissige architectuur
gepleegd worden. Zuinigheid met beleid was het begrijpelijke
streven. Bovendien kende het departement van Defensie een
functionele, om niet te zeggen pragmatische, inslag: onderdak
bieden aan personeel en materieel. Veel materieel. Dan zijn esthetiek en luxe wel het laatste waar je aan denkt.
Maar er iets aan het veranderen, merken de architecten bij
DGW& T -letters die staan voor de Dienst Gebouwen Werken en
Terreinen. De aandacht voor architectuur is de afgelopen tien jaar
toegenomen, er wordt meer zorg besteed aan de verschijningsvorm en de kwaliteit van de architectuur. De laatste jaren is het
aantal en de diversiteit van de nieuwe gebouwen sterk toegenomen: van een revalidatiecentrum in Doorn tot bedrijfsrestaurants
in 't Harde en Roosendaal. De aandacht voor de samenhang en de
kwaliteit van de complexen, kazernes en bases is ook toegenomen door stedenbouwkundige plannen als randvoorwaarden en
als kader voor nieuwbouw te gebruiken.
Aandacht voor architectuur
Er ligt sinds het voorjaar 2002 zelfs een heuse architectuurnota met de titel Kwaliteit voor werk- en leefklimaat, architectuurbeleid bij Defensie op tafel,
waarin de status van het onroerend goed van
Defensie in overeenstemming wordt gebracht met de
taken. Logisch dat in deze nota de gebruikswaarde
van de architectuur op de eerste plaats komt, maar
direct daarna wordt het belang onderstreept van de
culturele waarde, in de zin van 'uitstraling, sfeer en
architectuur, beleving en vormgeving'. Het is de
bedoeling dat deze twee waarden, die tezamen de
architectonische kwaliteit bepalen en ontleend zijn
aan de eerste architectuurnota van het Rijk, door de
diverse departementen en instellingen worden omgezet in daden.
Historie
In feite neemt architectuur al driehonderd jaar een
prominente plaats in bij Defensie, toen de Genie zich
ontwikkelde tot het bouwende onderdeel van het
departement. Die geschiedenis laat zich niet
wegpoetsen. Integendeel. Conservering van het militaire erfgoed is aan de agenda toegevoegd, niet
alleen voor de eeuwenoude monumenten maar ook
voor de naoorlogse kazernes die nu toe zijn aan renovatie.
4
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Dat de zorg voor de gebouwde omgeving en het
interieur is verbeterd, wordt vanuit verschillende
krijgsmachtdelen - de Marine, de Landmacht, de
Luchtmacht en de Marechaussee - benadrukt. Sinds
Defensie in 1996 van een organisatie met dienstplichtigen is overgestapt naar een beroepsleger, lijkt er op
het gebied van architectuur ook sprake van een
koerswending. Niet dat er voor dienstplichtigen niet
behoorlijk gebouwd hoefde te worden, maar de
beroepsmilitairen stellen, zo wijst de praktijk uit,
hogere eisen aan hun werkomgeving om de doodeenvoudige reden dat ze er langere periodes moeten
verblijven. Ze maken trouwens ook vaker calculerende afwegingen: waarom bij Defensie werken, als
elders de huisvesting mooier en verzorgder is?
Maritiem Hoofdkwartier
Maar verfraaiing is geen doel op zich. In Den Helder
was een nieuw maritiem hoofdkwartier noodzakelijk
omdat een aantal gebruikers bij elkaar ging zitten, de
voordien in IJmuiden gevestigde kustwacht en de
operationeel samengevoegde Nederlandse en
Belgische marine, die in NATO-verband vanuit Den
Helder opereert. Samengevat onder de afkorting
MHKABNL. De Marine coördineert vanuit dat nieuwe
centrum alle vlootbewegingen ter wereld, de kustwacht herbergt er een team dat in actie komt bij calamiteiten op zee. De architect van de nieuwbouw is
John Griffioen, sinds tien jaar in dienst bij de directie
West van DGW&T. 'Er is voldoende vrijheid voor een
architect', zegt Griffioen, 'we zitten niet vast aan
bepaalde eisen. Het architectonisch denken was niet
bijster ontwikkeld toen ik kwam. Maar nu zie je de
vernieuwing om je heen. Er is een stijgende lijn,
hoewel het nog langzaam gaat: Griffioen wijt de
omslag ook aan de komst van een beroepsleger, die
een wervende huisvesting aangeboden moet kunnen
worden.
'De Marine', aldus Griffioen, 'mist, anders dan de
Luchtmacht of de Landmacht, een eigen 'smoel'. De
Landmacht kent een traditie van symmetrisch opgezette complexen, met ritme in de gevel en een strikte
verdeling tussen personeel en materieel. De kazernes
zijn overwegend streng. Bij de Luchtmacht bestaat er
behoefte een nest te creëren, zodat je de manschappen het gevoel geeft dat ze thuiskomen. Daarom zie
je daar veel lage gebouwen, dicht bij de grond, als
contrast. De Marine heeft dat speciale, dat herkenbare niet: Welnu, daar is in Den Helder verandering in

"

Inrichtingsplan Willemsoord, Den Helder
Ontwerp: Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur BV

gekomen. Voor de Nieuwe Haven, waarin de Marine
geconcentreerd is, is een structuurvisie ontwikkeld.
Dit heeft een einde gemaakt aan de chaos aan
gebouwen en richting gegeven aan een inrichtingsplan over een periode van tien jaar. Daarvan zijn nu
duidelijke tekenen zichtbaar. Legeringsgebouwen zijn
gerenoveerd, er is een mess toegevoegd aan het
areaal en de openbare ruimte is onder handen genomen. Eenheid in bestrating en aanpassing van wegenpatronen zijn daarvan het gevolg. Van de nieuwbouw
valt met name het Marine Hoofdkwartier en het
Kustwacht Centrum op, alsmede de alom bejubelde
woontoren voor het kader, ontworpen door het
bureau Van Herk & De Kleijn.
Hoe zou Griffioen de stijl typeren die hij heeft toegepast? 'Het gaat om een complex waarvan elk gebouw
individueel herkenbaar moet zijn. Typerend voor de
Marine is dat de vorm uit de functie moet voortvloeien. Voor het operationele deel van het Marine
Hoofdkwartier in Den Helder heb ik bijvoorbeeld met
metaal gewerkt, en dan krijg je al snel de associatie
met een schip. In de volksmond heet het ook 'de
brug'. De brug, of liever gezegd, de boeg van het
schip, kijkt, over een plantsoen heen, uit richting zee,
en staat met schuin geplaatste kolommen eigenwijs
op de grond. De kantoren daarachter zijn daarentegen strakker van vorm en zijn bekleed met keramische platen.
Marine Etablissement Kattenburg
Net als bij de 'burger-architectuur' ontkomt Defensie
niet aan de renovatie van de jaren zestig-blokken, die
ook in Den Helder staan. Griffioen: 'Daar blijft van die
maritieme gebouwen, gebouwd tussen 1963 en 1966,
alleen het skelet over. De rest wordt helemaal
vernieuwd.' Dat staat ook het Marine Etablissement
op het eiland Kattenburg in Amsterdam te wachten,
dat uit diezelfde tijd dateert. Door strengere arbo- en
milieu-eisen (een betere energieprestatie) ontkomen
die complexen niet aan herstructurering. Als er één
complex van belang is voor het vernieuwde imago
van Defensie, dan is het wel deze enclave op
Kattenburg. Hier wordt o.a. al het personeel voor
Defensie gekeurd. Hier vindt de eerste kennismaking
plaats. En die moet wervend zijn, is de huidige overtuiging. Griffioen gniffelt. 'Vóór Defensie tekende ik
als architect aan het Oosterdok en riep uit: konden
we dat stukje van de Marine er maar bij krijgen. Nu
zit ik aan de andere kant en besef dat dat er niet in

zit. Zo'n strategische plek geef je niet op. 'Op het
Marine Etablissement is ook ruimte voor nieuwbouw
van de Marechaussee, de eerste paal gaat naar
verwachting in het voorjaar 2003 de grond in. Een
interessante opgave, want het is één van de weinige
binnenstedelijke Defensie-terreinen.
Luchtmachtbasis
Hoe vaak komt het in Nederland voor dat er een
volledig nieuwe vliegbasis kan worden gebouwd?
Zolang Schiphol in zee nog een droom blijft, is het
vliegveld Eindhoven daarvan het enige en sprekende
voorbeeld, een vliegveld waar de burgerluchtvaart
samengaat met de luchtmacht. Omdat de stad zijn
oog had laten vallen op de voor woningbouw
begeerlijke gronden van Welschap en de startbaan
met het oog op de bebouwde omgeving verdraaid
moest worden, besloot Defensie enkele jaren geleden
tot een grondruil waardoor er een compleet nieuwe
basis aangelegd kon worden. Het karwei was voor de
directie Zuid van DGW&T zo omvangrijk dat een
architectenbureau van buiten voor het ontwerp ingeschakeld moest worden: het werd het bureau De
BeerNan Helmond.
De opgave voor een nieuwe basis is te vergelijken
met een stuk stedenbouw. Immers, de hangars, werkplaatsen, legeringsgebouwen en terminals staan
gerangschikt rondom een openbare ruimte die vraagt
om een zekere samenhang. Een vliegveld is in feite
een intelligente compositie van logistiek en infrastructuur, met een niet onbelangrijk aandeel voor de
efficiency. J. de Kanter, toegevoegd hoofd ingenieursdiensten bij de directie Zuid van DGW&T, beklemtoont net als Griffioen, dat de mentaliteit ook bij de
Luchtmacht veranderd is. Er is meer zorg voor de
uitvoering, een doorwrocht stedenbouwkundig plan
en als stijlkenmerk is er sterke behoefte aan consistentie. 'Je kiest niet meteen de meest voor de hand
liggende oplossing. Men verlangt tegenwoordig een
plezierige werkomgeving. Dat stelt hogere eisen.' De
architect moet daaraan tegemoet komen. Daarbij is
er nog iets veranderd. Nu de koude oorlogsdreiging
verleden tijd is, is er geen noodzaak meer om de
gebouwen over een terrein te verstrooien zodat de
vijand geen aanvalspakket krijgt aangeboden. De
vernieuwde vliegbasis Eindhoven bestaat uit een
'compacte nederzetting', waar de loopafstanden
gering zijn: dat is uit milieuoogpunt weer heel
aantrekkelijk.
Architectuur Lokaal 38
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Eindhoven is niet de grootste luchtmachtbasis in het
zuiden. Dat is VoikeI. Eindhoven is nu zo geëquipeerd
dat het vier C130-transportvliegtuigen kan opvangen
in hangars. Onderhoud van het materieel is een
belangrijke taak van de basis: dat gebeurt in werkplaatsen met een koele - want met damwand beklede - buitenkant. De verzorgingsgebouwen wijken
hiervan af met een vriendelijke gemetselde gevel.
'Nog steeds is er geen sprake van geldsmijterij', zegt
De Kanter die met zijn dertig dienstjaren uit ervaring
kan putten. 'De middelen zijn bescheiden. Maar we
wilden ons ook niet de kans laten ontnemen een
nieuwe basis in te richten, een nieuwe stad als het
ware, want die kans is uniek:
Onzichtbare architectuur
Dat de architectonische vernieuwing bij Defensie zich
goeddeels aan het zicht - en dus aan de publiciteitonttrekt, is verklaarbaar. De terreinen liggen ver van
de (bewoonde) wereld, bij Havelte of Oldebroek, bij
Eibergen of Woensdrecht, en zijn ook niet publiek
toegankelijk. Stadskazernes zijn grotendeels geschiedenis geworden. Bovendien maakt Defensie, enkele
uitzonderingen daargelaten, gebruik van DGW&T,
het eigen architecten- en ingenieursbureau, dat
verdeeld is over drie directies, West, Noord en Zuid.
Voor de architecten is de nota Belvedere, waarin
gepoogd wordt een balans tussen het bestaande
landschap en ontwikkeling te vinden, een interessante leidraad, omdat de landschappelijke ligging van
veel Defensielocaties onovertroffen is. De kazerne
voor de landmacht in Oldebroek lijkt daar op een
voorbeeldige manier aan te voldoen. Het centrum
voor de afdeling Beproevingen van Arthur van Noort,
opgeleverd in 1999, springt als een schans uit de
bossen tevoorschijn en speelt daarbij in op hoogteverschillen van de legerplaats. 'De architectuur
vervloeit met het landschap, maar dat niet alleen, de
gang van120 meter lang, oplopend van drie naar
twaalf meter, dient als een sociale ontmoetingsplaats', licht Van Noort toe. Hiervoor zat de afdeling
Beproevingen verspreid over het land, met een vestiging in Zaandam en een in Den Haag. 'Ik wilde een
sociale samenhang bereiken: De gang is de ruggengraat van het gebouwen ontsluit blokken waarin
garages, kantoren, magazijnen en werkplaatsen zijn
ondergebracht. Om die gang te onderscheiden van
de functionele ruimtes, die aan weerszijden gesitueerd zijn, heeft Van Noort die gevels bekleed met
western red cedar, en de 'uitstulpingen' met aluminium.
Het markante beproevingscentrum bereidt het testen
van explosieven en munitie voor. Het echte beproevingsgebouw heeft Van Noort elders op het kazerneterrein als het ware ingegraven; het laat zich alleen
herkennen aan de roodwit geblokte personeelsingang. Dit is een voor Europa unieke 'meettunnel' van
300 meter lang, waar in een veilige en beschutte
omgeving geschoten kan worden - en waar de
loodresten na het testen op een verantwoorde
manier kunnen worden opgeruimd.
Geen rangen en standen
'Als je van architectuur in een stedelijke omgeving
houdt, moet je niet bij Defensie werken', zegt architect Leen van Gaaien, sinds elf jaar werkzaam bij
DGW&T directie Noord. 'Het interessantste is een
koppeling te zoeken tussen natuur en cultuur, tussen
landschap en architectuur: Vorig jaar voltooide hij
het bedrijfsrestaurant voor de Johannes Postkazerne
in Havelte, op de as van het kazerneterrein waar
vroeger een soldaten- en korporaalseetzaal stond.
Met de invoering van een beroepsleger is er ook iets
veranderd aan dat type accommodatie. De aparte
eetzalen voor soldaten, onderofficieren en officieren
zijn opgeheven. De kazerne heeft nu vaak een all
ranks-restaurant, dat ook nog eens gecombineerd
wordt met een recreatiezaal. Net zoals op het vliegveld Eindhoven zijn de woongebouwen zo veel
mogelijk geconcentreerd. Van Gaaien: 'We hebben
een campus proberen te maken: Tussen de 1200 en
1500 militairen maken gebruik van het restaurant.
De soberheid is er ook bij de landmacht van af. De
eetzaal moet gezellig zijn, een huiselijke sfeer uitstralen. Dat houdt in warme materialen en een lichte
ruimte. 'Als je terugkeert van oefening moet je het
gevoel krijgen thuis te komen', zegt Van Gaaien. De
Landmacht heeft een ander karakter dan de luchtmacht, vindt hij, want de laatste is dynamisch, terwijl
een landmacht-object op zichzelf staat, afgelegen
van de buitenwereld. Het restaurant is niet alleen

bedoeld als ontmoetingsplek op het kazerneterrein,
het is ook een logistiek bedrijf. Het biedt operationele ondersteuning: er worden maaltijden bereid, die
tijdens de oefening worden genuttigd. Dat betekent
dat er veel omgaat in die keuken en dat de hygiënecodes moeten worden nageleefd.
Klimaatsverandering
'Architectuur', zegt Van Gaaien, 'wordt sinds de
invoering van het beroepsleger in 1996 niet meer
louter benaderd vanuit praktisch oogpunt. De kazerne is nog wel een machine maar één die er goed
aangekleed en bijzonder uit mag zien. In dat opzicht
is het voor architecten een stuk leuker geworden:
Waarbij Van Gaaien zich een kanttekening veroorlooft: in de woongebouwen grijpt Defensie nog terug
op een beproefd standaardtype, toegepast van 't
Harde tot Oirschot. 'Doelmatige woningen zijn het. Je
zou de discussie moeten aangaan of je niet meer
moet variëren om te voldoen aan de lokale behoeften: De Marine speelt op die behoefte al in door zijn
personeel een woontoren in Den Helder aan te
bieden met uiteenlopende plattegronden.
Van Noort verliet DGW&T na zes jaar omdat hij ook
wel eens scholen en woningen wilde ontwerpen.
Desondanks staat hij nog met één been binnen
Defensie: voor de marine ontwierp hij een helikopteronderhoudsbedrijf in Den Helder. Door zijn relatieve
afstand kan hij nuchter tegen de ontwikkelingen bij
het departement aankijken. 'Het klimaat voor architectuur is sterk verbeterd omdat er op alle niveaus
aandacht voor is', constateert hij. 'Dat er bij Defensie
een kwaliteitssprong gemaakt kan worden, komt
doordat alle disciplines in één organisatie zitten:
DGW&T waar je landschapsarchitecten, stedenbouwers, architecten bij elkaar hebt, maar ook de
deskundigen op het gebied van techniek, onderhoud
en beheer. Als je alle faciliteiten en kennis in één
hand hebt, kun je het architectuurklimaat sturen. Dan
kun je het ook handhaven:
Want goed bouwen is één, goed houden is twee.

Legerplaats Oldebroek
Foto: Minsterie van Defensie
Foto linkerpagina:
Vliegveld Eindhoven
Foto: Ministerie van Defensie, Fotovlucht
Soesterberg

Informatie
In het voorjaar 2002 is de nota Kwaliteit
voor werk en leefklimaat, het architectuurbeleid voor Defensie verschenen. Naast de
nota is er ook een verkorte versie in de
vorm van een brochure verkrijgbaar bij
het Ministerie van Defensie.
Ministerie van Defensie
DGW&T, Centrale Directie, Kenniscentrum
Vastgoed
Ir. G.WO.Boissevain
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
T070-3188228
F 070-3186658
E gwo.boissevain@mindef.nl
W www.mindef.nl
Architectuur Lokaal 38

7

de Nacht van de Architectuur in Leeuwarden, gaf burgemeester
de Boer haar visie op opdrachtgeverschap en bouwproces in de
gemeente. Onlangs is de nieuwe Stadsvisie vastgesteld. 'Het Rijk en het provinciaal bestuur zouden gemeenten minder moeten afrekenen op het gerealiseerde
aantal woningen, maar meer op de kwaliteit ervan'. In dit artikel een weergave
van haar inleiding in het Tryater, het door Heijdeman / Tuinstra architecten uit
Leeuwarden verbouwde theater.

8

Architectuur Lokaal 38

'Het was een echt interessante gemeenteraadsvergadering in Leeuwarden, op 24 juni, met veel publieke
belangstelling. Het ging over de plannen om onder
het Oldehoofsterkerkhof een parkeergarage aan te
leggen. Het voorstel werd echter met 29 stemmen
tegen en 6 voor overtuigend verworpen. Het debat
ging zijdelings over de noodzaak van een parkeergarage. Daarvan leek iedereen wel overtuigd. Het ging
meer over de aantasting van het Heer Ivostraatje,
achter de Harmonie. Voor de raadsleden sloeg de
balans tussen bescherming van de historische binnenstad en de fysieke toegankelijkheid van diezelfde
binnenstad door naar behoud van het cultureel
erfgoed.
In Leeuwarden is er geen reden tot klagen over
publieke belangstelling voor de historische binnenstad. De nog maar pas opgerichte historische vereniging Aed Levwerd had binnen enkele maanden een
record aantal leden. In de prachtige binnenstad
wordt, na jaren van verval en mislukte stadsvernieuwing, nu veel geïnvesteerd in zorgvuldig stadsherstel.
Ook de marketing strategen hebben de binnenstad
ontdekt; zij spreken dan ook van een unique sellingpoint. Het is dus dik voor elkaar in Leeuwarden, zo

lijkt het. Iedereen wil immers de oude stad bewaren.
Maar houdt die zorg voor de historische bebouwing
gelijke tred met de zorg voor de hedendaagse ruimtelijke en fysieke vormgeving van de stad?

Zuiderburen, Leeuwarden, Bouwbedrijf Tasta

Referentiebeeld voor te bouwen landgoed, ontwerp: A.J. de Vries

We hebben kritische burgers nodig, ook als het gaat
om wat we vandaag allemaal bouwen. Niet alleen
omdat wat wij nu bouwen de erfenis voor morgen is.
Laten we eerlijk zijn: we zadelen ons nageslacht
bepaald niet op met alleen architectonische hoogstandjes. Het gaat natuurlijk ook om het belang van
vandaag. Onze ruimtelijke fysieke omgeving draagt
in hoge mate bij aan ons welbevinden. En die omgeving bepalen we uiteindelijk zelf.
Ik zeg dat zo stellig omdat de verantwoordelijkheid
voor de omgeving niet de verantwoordelijkheid is
van alléén de overheid, of alléén de architect, of
alléén de projectontwikkelaar. Een bevolking die zich
bewust is van zijn omgeving zal invloed willen
hebben op die omgeving. Daarom is de Dag of de
Nacht van de Architectuur zo'n uitstekend initiatief.
Aandacht voor architectuur leert ons kijken, waarderen en beoordelen. Een mooie straat, een mooi plein,
een mooi landschap maakt je blij. Een mooi gebouw

kan datzelfde gevoel teweeg brengen, en daarbij is
de omgeving waar dat gebouw staat altijd bepalend.
Een prachtig gebouw in een verpeste omgeving
maakt je eerder bedroefd.
Ik sta vast op veel tenen wanneer ik zeg dat ik architectuur en stedenbouw graag als een sociale wetenschap beschouw. Dat lijkt in flagrante tegenspraak
met het veel mooiere adagium dat architectuur de
moeder aller kunsten is. Laat ik het dan wat nuanceren. Architectuur wordt in sterke mate bepaald door
de maatschappelijke betrokkenheid van de ontwerper. De nonchalante, de zorgvuldige, de overdadige,
de brutale, de imitatie-, de duurzame architectuur:
het zegt iets over de relatie van de ontwerper tot de
samenleving. Hoeveel verantwoording voelt de architect voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving?
Het is opmerkelijk dat veel bouwkunst die werkelijk
inspirerend was voor zowel gebruikers als omgeving,
het resultaat was van een uitgesproken visie op de
samenleving. En dus ook op een uitgesproken visie op
de daarbijbehorende stedelijke en landschappelijke
omgeving.
De gemiddelde architect is geen Einzelgänger. Hij
moet functioneren in een complex netwerk van sociale
verbanden. Allereerst is daar de opdrachtgever. Had ik
het bij de architect over de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de opdrachtgever heeft minstens zo'n
grote verantwoordelijkheid. Dat geldt zowel voor de
individuele opdrachtgever, die met moeite een nog
net betaalbare kavel heeft weten te bemachtigen, als
voor de projectontwikkelaar, die een prestigieuze
uitbreidingswijk laat ontwikkelen, als voor de gemeente, die een naoorlogse woonwijk gaat vernieuwen.
De opdrachtgever zal - als het goed is - beginnen met
het maken van een studie van wat hij eigenlijk wil.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar ik kan u vertellen dat
van tijd tot tijd ook geroutineerde overheidsbestuurders vervallen in de fout een opdracht te geven
zonder een duidelijke kaderstelling of een programma van eisen. Een dergelijke tijdsinvestering, nog
voor het bouwproces begint, staat evenwel haaks op
de haast die we allemaal hebben als we iets willen
realiseren. De gemeente staat onder politieke druk
om jaarlijks een van tevoren vastgesteld aantal
woningen te laten bouwen. Dat zijn zeker voor grote
steden complexe opgaven. Niet zelden heeft men
met tegenslag van allerlei aard te kampen. Dan komt
de tijd die nodig is voor het vormgevingsproces ook
onder druk te staan. Vaak laat een gemeente het
geheel dan maar over aan de projectontwikkelaar of
aan externe deskundigen. Dat kan verantwoord zijn,
maar dat kan het evenzeer niet zijn, zeker als de
ontwikkelaar ook weer haast heeft. En dat is vaker
wel dan niet het geval.
Grote stedenbouwkundige visies kunnen daarbij als
een hinderpaal ervaren worden. Dat lijkt de slagvaardigheid te beperken, en dat vind ik een gevaarlijke
ontwikkeling. Juist nu steden moeten concurreren
met de omringende plattelandsgemeenten, dient de
investering in kwaliteit voorop te staan. En dat betekent kwaliteit in de stedenbouwkundige visie, in het
programma van eisen, in de organisatie, in de studie
naar de identiteit van het gebied, in de borging van
kwaliteitseisen in het bestemmingplan, in de consistente uitvoering van het genomen besluit en tot slot
in de selectie van de architect en de uitvoerders. De
grote tijdsinvestering die dit met zich meebrengt zal
zich echter niet alleen vertalen in tijdwinst in de rest
van het bouwproces, maar ook in een beter eindresultaat. Het Rijk en ook het provinciaal bestuur
zouden gemeenten minder moeten afrekenen op het
gerealiseerde aantal woningen maar vooral op de
kwaliteit van het gerealiseerde.
Wat is nu de visie van Leeuwarden? De gemeente
Leeuwarden heeft begin dit jaar de Stadsvisie Varen
onder eigen vlag doen verschijnen. Met een aantal
strategische concepten wordt nadrukkelijk de
aandacht gevraagd voor kwaliteitsbehoud en kwaliteitsontwikkeling. De lichtelijk poëtische namen van
deze concepten, Tijd voor schoonheid, Cure and Care,
Kennis- en Kantorenstad, geven aan waar het om
gaat. De identiteit van Leeuwarden wordt geschilderd in termen als Buitenplaats, Hoofdstad en
Thuishaven.
Deze strategische concepten en de identiteitsbenamingen sturen in de komende jaren de ruimtelijke en
economische ontwikkeling van Leeuwarden. Daarmee
zijn het meer dan mooie woorden. Leeuwarden is
hoofdstad van Friesland en is daarmee ook het

centrum van culturele, financiële en medische zorg
voorzieningen van de provincie. Dat kan niet anders
dan invloed hebben op het stedenbouwkundig
programma voor de komende jaren. Men wil een
Thuishaven zijn voor de huidige inwoners maar ook
voor de duizenden forensen die zich elke dag verdringen op de toegangswegen. Het begrip Buitenplaats
wordt gematerialiseerd in zowel de grote uitbreidingswijk Zuiderburen als Leeuwarden Zuid. Daar
wordt een stadslandschap gebouwd, met veel open
water, inheems groen, pierwoningen, vrije kavels en
zelfs een aantal echte buitenplaatsen. Deze stadsdelen zullen de nieuwbouw van Leeuwarden een ander
aanzien geven dan de gemiddelde uitbreidingswijk in
andere Nederlandse gemeenten. Het excessieve ruimtegebruik verplicht daarbij ook om iets uiterst duurzaams en moois tot stand te brengen.
In Zuiderburen en Leeuwarden Zuid wordt een thuishaven geboden voor een ieder die weliswaar in het
groen wil wonen maar binnen een kwartier wil
genieten van een operavoorstelling in het centrum
van de stad. Een hoge kwaliteit van wonen en leven
wordt hierdoor gecombineerd. Dat is de bedoeling.
De stedenbouwkundige uitgangspunten zullen een
groot aantal jaren samen met de marktpartijen rotsvast overeind moeten worden gehouden. Anders
wordt dit plan het zoveelste dat na veel water in de
wijn na realisatie niet meer lijkt op de aanvankelijke
dromen.
In de Randstad vindt men investeren vanuit architectonische kwaliteit niet altijd nodig, omdat de huizen
vaak zonder enige moeite verkocht worden. Dat ligt
in Leeuwarden anders! Daar moet het juist komen
van het vermogen te komen met een prijsstelling die
de Randstedeling nog steeds doet watertanden. De
kwaliteit van deze nieuwbouwwijken in Leeuwarden
wordt mede bepaald door de kwaliteit van de vrije
kavelbebouwing. Het kan niet anders dan een vrijheid binnen grenzen zijn. Wat er op dit ogenblik in
Zuiderburen in de vrije sector gebouwd wordt, valt
vooralsnog niet tegen. Desalniettemin zou het mooi
zijn als er toch nog wat meer uit zou springen.
Daarvoor is kennis nodig, vooral ook bij de opdrachtgever. En ook daarom is aandacht voor architectuur
zo belangrijk. De rol die de gemeente als opdrachtgever, maar ook als kwaliteitsbewaker heeft is heel
groot. Dat stopt niet bij de grote uitbreidings- en
stadsvernieuwingswijken. Die verantwoordelijkheid
geldt ook voor individuele bouwplannen, voor incidentele overheidsgebouwen zoals politiebureaus en
last but not least ook voor bedrijfsgebouwen en
bedrijventerreinen. Laten we er ons blijvend van
bewust zijn dat we niet alleen bouwen voor vandaag,
maar dat we nu het beeld van het cultureel erfgoed
voor de toekomst bepalen:

Tryater, Leeuwarden
Ontwerp: Heijdeman/Tuinstra Architecten
BNA, Leeuwarden
Foto: Niels Westra, Leeuwarder Courant

Cataloguswoning

Pierwoningen in Zuiderburen, Leeuwarden
Ontwerp: Inbo-Architecten
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Afdeling communicatie,
Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
T 058-2338833
F 058-2153949
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Op Geest en Grond

Harm Post

Behoud en ontwikkeling van de bollenvelden
In 1996 werd het Pact van Teylingen ondertekend door tien gemeenten in de Duin- en Bollenstreek samen
met de Provincie Zuid-Holland, het Samenwerkings-orgaan Duin- en Bollenstreek, het hoogheemraadschap
van Rijnland en een groot aantal belangenorganisaties. Het Pact verzette zich tegen de (Haagse) plannen voor
een bollenstad en was gesmeed om de bestaande kwaliteiten van de streek te behouden. Met het Pact groeide de aandacht voor karakteristieken van de Duin- en Bollenstreek en voor de cultuurhistorische waarden.
Het Pact is een set van afspraken gericht op concrete acties. Een tastbaar resultaat is het opstellen van het
Landschapsbeleidsplan De Duin- en Bollenstreek, een landschap van betekenis. Minder tastbaar, maar
minstens even effectief zijn de onderlinge afspraken gericht op het behoud van bollengrond. Het Pact voorkomt het verlies van het areaal aan bollengrond.

Actieprogramma
Op 5 juli rond 9.00 uur vertrekt er een bus richting A4
voor een excursie door de Duin- en Bollenstreek. In
de bus bevinden zich bestuurders en ambtenaren van
gemeenten en provincie vergezeld van betrokkenen
uit andere organisaties. Zij zullen verder sturing
moeten geven aan het veranderingsproces van de
Duin- en Bollenstreek.
Met deze excursie start de discussiedag Op Geest en
Grond. In de middag volgt een drietal presentaties en
een discussie met wethouders uit de streek. De dag
markeert de start van het Actieprogramma
Cultuurbereik voor de Duin- en Bollenstreek van de
provincie Zuid-Holland. In samenwerking met
Architectuur Lokaal werd een actieprogramma opgesteld dat is gericht op het scheppen van draagvlak en
het stimuleren van concrete initiatieven. Dit programma moet bevorderen dat de culturele planologie bij
de aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen betrokken
wordt. Voor de uitvoering van het programma zal in
de regio draagvlak gezocht moeten worden.
De dag staat in het teken van landschapsontwikkeling, een onderwerp waar het Pact waarborgen voor
bevat.
Zee en strand
De opbouw van de Duin- en Bollenstreek, beschreven
in het landschapsbeleidsplan, heeft geleid tot een
prachtige afwisseling van landschappen. Op een
beperkte oppervlakte komen zee en strand, het jonge
duinlandschap, strandwallen en strandvlakten, het
zanderijlandschap, het veenweide-plassengebied en
het Oude Rijn gebied samen. De zee, het strand en
het jonge duinlandschap bieden ruimte voor natuur
en recreatie. De strandwallen zijn de rudimenten van
de oude duinen.
In de vorige eeuw zijn de strandwallen afgegraven en
zijn veel graslanden opgespoten. Hierdoor is het
onderscheid tussen de hoge strandwallen en de lage
strandvlakten grotendeels verdwenen. Uitzonderingen
vormden de polders Boekhorst, Hoogeweg en Elsgeest.
De parallelle ligging van vaarten en hoofdwegen en
de ligging van de dorpskernen herinnert nog aan het
oorspronkelijke landschappelijk patroon. Voor het
10
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overige is het landschap van strandwallen en vlakten
getransformeerd in het zanderijlandschap.
Kenmerkend voor het gebied zijn de ritmiek van
brede vaarten, de hoger gelegen wegen en de
uitzonderlijke seizoensdynamiek. In het voorjaar
vormen de bloeiende bollenvelden een uitbundig
kleurenmozaïek. Miljoenen bloemen kleuren het
landschap in grote geometrische vlakken in. Aan dit
spektakel ontleent het gebied zijn internationale
faam. In de zomer is de bollenstreek een werklandschap, de veelheid aan producten en productieprocessen zorgt voor een voortdurende activiteit op de
velden. Daarbij hoort de soms barre uitstraling van
een zojuist gerooid en geëgaliseerd veld. In de winter
vormt het een kaal en ongenaakbaar landschap.
De bollenstad
Deze kwaliteiten worden sterk bedreigd. De oude,
karakteristieke bollenschuren raken buiten gebruik.
Ze worden ingewisseld voor grote industriële hallen.
Voor de karakteristieke hallen moet een nieuwe vorm
van gebruik worden gevonden. De nieuwe industriële
hallen tasten de openheid van het gebied aan.
Andere vormen van bedrijvigheid versterken dit
effect. Delen van het bollengebied maken plaats voor
grootschalige woningbouw. Van alle kanten wordt
druk van de Randstad gevoeld en worden de karakteristieke elementen aangetast. Het idee van een
bollenstad was daarvan de sublimatie.
De heer Zwetsloot, directeur van het Museum De
Zwarte Tulp, maakt de problematiek inzichtelijk. De
Duin- en Bollenstreek trekt ieder jaar meer dan
100.000 bezoekers. De economie van het gebied is
voor 25% afhankelijk van de bollenteelt en het daaruit voortvloeiende toerisme. De karakteristieke lintbebouwing wordt echter bedreigd door een glastuinbouw voor het kweken van bollen in de winter. Het
buitengebied verrommelt. Karakteristiek boerderijen
blijven niet behouden. Gigantische bollenschuren
staan naast een monumentale oude bollenschuur
waarin in een tapijthandel is gevestigd. Nieuwe
woningbouw draagt niet bij aan de ontwikkeling van
kwaliteit. Tal van voorbeelden van achteruitgang
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Ontwerpend onderzoek

J. Roelofs, architect-secretaris van de provinciale
welstandorganisatie Stichting Dorp, Stad en Land,
geeft inzicht in de veranderde context van de
welstand en de welstandsnota. De welstand is professioneler en onafhankelijker geworden.
Mogelijkheden voor het integreren van ruimtelijke
informatie worden onderzocht, waardoor integrale
welstandsadvisering op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit verder kan worden ondersteund. In de Duinen Bollenstreek is er al een gezamenlijke aanpak op
het gebied van welstand. Dit maakt de welstand als
instrument voor behoud van de ruimtelijke karakteristieken sterker. Gebiedsgerichte criteria moeten
echter nog worden geformuleerd. De waarde voor
bijvoorbeeld de landschappelijke openheid blijft
daardoor beperkt.
R. Broese, stedenbouwkundige en partner in Bureau
Must vindt pluralisme kenmerkend voor de hedendaagse cultuur. Verschillend leefstijlen leven naast
elkaar zonder gemeenschappelijk doel. Er moet een
balans worden gevonden tussen cultuurhistorie en
scheppende cultuur en het maken van keuzen.
Ontwerpend onderzoek is hierbij het instrument. Met
ontwerpend onderzoek wordt de bandbreedte van
de mogelijkheden onderzocht. Door de ambities te
benoemen en daarmee de koers te bepalen, en het
opsporen van de cultuurdragers kan het ontwerpend
onderzoeken een sterk instrument zijn voor het
verkennen van de mogelijkheden van een gebied.

r

passeren de revue. Dat het echter ook beter kan
bewijst de grondruil in Noordwijk waar grond
bestemd voor woningbouw weer is omgezet in
bollengrond. De woningbouw heeft een nieuwe,
betere, maar minder makkelijk te exploiteren plek
gekregen.
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Identiteitsdragers
J. Beenakker, cultuurhistorisch geograaf en vice-voorzitter van het Cultuurhistorisch genootschap Duin- en
Bollenstreek laat zien dat het landschap van de Duinen Bollenstreek jong is, ondanks de eerste tekens van
bewoning uit de 9de eeuw. Pas in de 19de eeuw is
begonnen met grootschalige zandwinning. Het zand
was nodig voor de aanleg van wegen en spoorwegen
en voor stedelijke uitbreiding. De bollenteelt vond in
de streek een combinatie van de juiste bodemsamenstelling en een goede beheersing van het grondwaterpeil. Het behoud van de karakteristiek van het landschap betekent dan ook vooral het behoud van het
karakter van het 19de eeuwse landschap. Een belangrijke meerwaarde wordt gevormd door de relicten uit
eerdere periodes. De combinatie van jong en oud
vormen het meest waardevolle kenmerk. De vraag die
centraal staat bij de discussie over de Duin- en
Bollenstreek is het vinden van een antwoord op de
dynamiek met behoud van de kwaliteit van de streek
en de instrumenten die daar bij horen. Beenakker is
voorstander van het benoemen van de identiteit van
het gebied. Dit kan door de elementen die het karakter van het gebied bepalen vast te leggen. Deze identiteitsdragers, zoals de open gebieden, de trekvaart,
de buitenplaatsen, de hoge wegen enzovoort zijn
vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart van
de provincie Zuid-Holland. In deze cultuurhistorische
waardenkaart zijn de conceptkaartbeelden van het
Cultuur Historische Genootschap grotendeels
verwerkt. Beenhakker pleit niet voor behoud pur
sang: er moet ruimte zijn voor dynamiek.
Cultuurhistorie zal steeds onderdeel moeten zijn van
de discussies over toekomstige ontwikkelingen, waarbij de provinciegrens geen belemmering mag zijn. De
nota 8e/vedere kan daarbij strategieën aanreiken.

Cultuurhistorische waardenkaart
Uit de verhalen van de sprekers blijkt dat van de
gepresenteerde instrumenten alleen de cultuurhistorische waardenkaart effectief is. Zij is de resultante
van het gegroeide cultuurhistorische besef. Het is een
toetsingskader voor beleid op provinciaal niveau en
een cultuurhistorische onderlegger voor het
welstandsbeleid. Dit laatste is nog jong en moet voor
het gebied nog worden opgesteld. Ontwerpend
onderzoek is nog niet ingezet. Wat bovendien blijft is
het Pact van Teylingen. De set van afspraken leeft en
vernieuwt zich steeds. In de discussie benadrukken de
wethouders Van Steijn (gemeente Voorhout),
Witteman (Hillegom) en Van der Plas (Katwijk) dat
het Pact heeft gewerkt en dat het nog steeds werkt:
het is flexibel en effectief en is zowel een ruimtelijk
als een economisch instrument. Door het Pact is
bijvoorbeeld voldoende areaal bollengrond blijven
bestaan om een zelfstandige economische eenheid te
kunnen vormen. Tegelijkertijd is de karakteristiek van
het gebied bewaard gebleven. Zo bewijst het Pact
zich in de praktijk steeds opnieuw.
Spelregelcultuur
Onder druk wordt alles vloeibaar. De dreiging van het
water heeft de basis gelegd voor onze poldercultuur
en voor verfijnde (ruimtelijke) ordening. Eeuwenlang
is deze dreiging de motor achter samenwerking
geweest. De dreiging van een bollenstad heeft een
groot aantal partijen bij elkaar gebracht. De samenwerking heeft geleid tot het opstellen van een nonconformistisch instrument: een pact. Het Pact komt in
de Wet Ruimtelijke Ordening niet voor, maar het
heeft in de Duin- en Bollenstreek beter gewerkt dan
een regionaal (structuur-)plan. Bijzonder is dat een
zwak belang, zoals cultuurhistorie, zonder verkrampte bescherming leidend kan zijn zonder storend te
werken. In de Duin- en Bollenstreek valt veel te leren
over cultuurhistorie, over culturele planologie en over
planinstrumenten. Het Pact van Teylingen is een voorbeeld van de geleidelijk overgang in de ruimtelijke
ordening van een plancultuur naar een spelregelcultuur. Het Pact verdient een goede documentatie en
maakt nieuwsgierig naar de wijze waarop bestuurders de spelregels de komende jaren zullen blijven
hanteren en op wat voor wijze cultuurhistorisch besef
richtinggevend blijft voor het maken van keuzen over
Geest en over Grond.

Informatie

De provincie Zuid-Holland wilde in het
kader van het Actieprogramma Cultuurbereik voor de Duin- en Bollenstreek een programma opzetten om te bevorderen dat
culturele planologie bij de aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen betrokken wordt.
Voor de uitvoering van het programma zal
het draagvlak in de regio moeten liggen. In
samenwerking met Architectuur Lokaal
werd een Actieprogramma opgesteld dat is
gericht op het scheppen van dit draagvlak
en op het stimuleren van concrete initiatieven. Gemeenten en instellingen kunnen, in
het kader van het programma, projectvoorstellen doen en deze realiseren met een bijdrage van de provincie.
Bureau van Droffelaar
Harm Post
Jollesstraat 5
6814 JE Arnhem
T 026-4423342
E h.post@bureauvandroffelaar.nl
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De resultaten van een

Contradictio In terminis?
Zijn vernieuwende ideeën en realiseerbare projecten met elkaar in
tegenspraak of liggen ze in elkaars verlengde? Europan is een
ideeënprijsvraag, maar het is wel de bedoeling dat de winnende
ontwerpen worden gerealiseerd. In de bijna vijftien jaar dat de
Europan-prijsvraag in Nederland bestaat, werden zes prijsvraagronden georganiseerd, die in totaal 29 eerste prijswinnaars opleverden.
Twintig gemeenten of combinaties van gemeente en corporatie
stelden 26 locaties beschikbaar.
Jonge architecten, vernieuwende ideeën
Voor Europan Nederland is het 'in het zadel helpen'
van de winnende architecten tot op heden speerpunt
van het beleid geweest. De laureaten zijn jong - om
mee te mogen doen met de prijsvraag mag de leeftijd
van veertig niet zijn bereikt - en hebben geen of
weinig ervaring met het zelfstandig voorbereiden en
uitvoeren van een bouwproject. Van degene die een
locatie beschikbaar stelt, wordt dus nogal wat
gevraagd, want Europan wil, voorafgaand aan de
prijsvraag, een intentieverklaring waarin een winnaar
ook daadwerkelijk een opdracht wordt toegezegd.
Een gemeente moet maar hopen dat de jury een
winnend plan aanwijst waarvan de auteurs in staat
zullen zijn, al dan niet met behulp van anderen, de
opdracht uit te voeren.
Toch zijn er inmiddels tien Europan-projecten in
Nederland tot stand gebracht of in aanbouw, er zijn
vijf projecten in voorbereiding en in zes gevallen kan
er nog een vervolg komen. Uiteindelijk hebben
slechts negen winnende architecten(teams) niet direct
naar aanleiding van hun prijswinnende ontwerp een
opdracht gekregen. De meesten kregen wel indirect
een opdracht, het winnen van een Europan-prijs is
tenslotte voor veel opdrachtgevers een goede aanbeveling.

1
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Succes of falen
Er gaat veel water door de Rijn voordat een ontwerp
gerealiseerd wordt, maar ook het afblazen van een
project kost soms jaren. Succes of falen hangt nauw
samen met de betrokkenen - de gemeente, opdrachtgever en architect(en). Hun onderlinge relaties, hun
enthousiasme en hun bereidheid te experimenteren
bepalen de mate van succes.
Ook de nauwkeurigheid waarmee het traject vóór de
prijsvraag is afgelegd speelt een belangrijke rol. Zo
kwam het voor dat bij Europan 2 een locatie beschikbaar werd gesteld waarop achteraf een monument
bleek te staan, waardoor er een jarenlange procedure
moest worden doorlopen die de uiteindelijke verwezenlijking van het winnende plan blokkeerde. Het
plan van Winfried van Zeeland werd daarom nooit
uitgevoerd in Nijmegen. Het andere winnende team
voor de locatie in die stad kreeg een alternatieve
locatie toegewezen. Dick van Gameren en Bjarne
Mastenbroek bouwden aan de Gerard Nootstraat een
woongebouw.
12
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Locatieperikelen
Ook kwam het in het verleden eens voor, dat een
gebied dat als locatie werd aangewezen achteraf
vervuilde grond bleek te hebben, in een ander geval
liet de verwerving van de grond langer op zich wachten dan was voorzien. Soms leidden dergelijke problemen alleen maar tot stagnatie in de planvorming. Zo
wachten de architecten André Kempe en Oliver Thill al
sinds de prijsuitreiking van Europan 5 in 1999 op het
moment, dat de grond van de Europan-Iocatie door de
Nederlandse Spoorwegen wordt overgedragen aan de
gemeente Rotterdam, waarna de ontwikkeling van
het gebied van start kan gaan. Gelukkig hebben deze
architecten veel ander werk en zijn daardoor in de
gelegenheid kennis en kunde maar ook een bureau op
te bouwen, waardoor ze straks in staat zijn de grote
opdracht op de Kop van Zuid aan te kunnen.
De Engelse architecten Higgs en Young hebben sinds
1994 moeten wachten tot het gebied van de Europan
3-locatie in Haarlem bouwrijp was. De grond was
vervuild. Intussen ontwikkelden zij, in nauwe samenspraak met architect Thijs Asselbergs, wiens bureau
tevens de technische assistentie verleende, het plan
voor eengezinswoningen, gestapelde seniorenwoningen, bedrijfsruimte en parkeerplaatsen, waarvoor na
de zomer van 2002 de eerste paal is geslagen.

Meer dan één winnaar op een locatie
Als er meer dan één winnend plan door de jury wordt
aangewezen voor een locatie vormt dat een extra
complicatie voor de realisering. De Haagse locatie
voor Europan 1 leverde zelfs drie winnaars op,
hetgeen ertoe leidde dat uiteindelijk geen van de
plannen verder werd ontwikkeld. Het is nog niet
voorgekomen dat twee winnende architecten op
dezelfde locatie konden bouwen. Wel zijn in
Zaanstad twee Europan 2-projecten gerealiseerd:
Maccreanor and Lavington accepteerden een alternatieve locatie, waar een woningbouwplan van hun
hand is uitgevoerd. Concko en Gautier werkten voor
de originele locatie hun prijsvraagontwerp uit. Dat
daarvoor de steun van de gemeente en de flexibiliteit
van de opdrachtgever (De Zaanwerf B.V.) van groot
belang zijn geweest, wordt geïllustreerd door de
uitspraak van opdrachtgever Willem van der Werft in
dit blad (1998): 'De gemeente heeft de uitgangspunten van het ontwerp altijd consequent verdedigd en
uiteindelijk hebben we doorgezet. Het idee van drie
eilanden die door een promenade met elkaar worden
verbonden, wordt integraal uitgevoerd:
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Onoverkomelijke problemen
Helaas komt het ook wel eens voor dat het traject
van prijsvraag inzending naar bouwplan hopeloos
vastloopt, een situatie die alle betrokken partijen erg
betreuren, niet in de laatste plaats omdat er vaak
heel veel energie is geïnvesteerd voordat wordt
geconstateerd dat een plan moet worden afgekapt.
De mislukking van een project is soms niet te voorkomen: een prijsvraag ontwerp wordt te ver ontmanteld, de situatie op de locatie verandert, de marktsituatie slaat om of de relatie tussen de betrokken
partijen verslechtert. Aan een besluit tot stoppen
gaat meestal een lang proces van gesprekken en
overleggen vooraf, waarin behalve de direct betrokkenen ook de mentor van de architecten en de
Europan-organisatie een rol spelen. Soms is stopzetting echter niet te voorkomen en is het beter met een
schone lei iets anders te beginnen.
In Emmen gebeurde dat recentelijk. Na zes jaar waarin door alle partijen - gemeente, opdrachtgever en
architecten - hard is gewerkt om het prijswinnende
plan geschikt te maken voor realisatie, is besloten te
stoppen. De gemeente beziet nu of er een mogelijkheid bestaat KZG architecten een opdracht te geven
voor een andere locatie.

Voorspoedige omstandigheden
Er zijn echter ook omstandigheden die de realisatie
van een winnend ontwerp bespoedigen. In
Amsterdam-Osdorp was, op het moment dat het
stadsdeel de locatie voor Europan 4 beschikbaar stelde, bekend dat de uitvoering van het woningbouwplan op die locatie in handen zou zijn van woningcorporatie Het Oosten. Het Oosten was dan ook vanaf
het begin bij de prijsvraag betrokken en was present
bij activiteiten rondom de prijsvraag in binnen- en
buitenland. Uiteindelijk bleek de keuze van de jury
een zeer gelukkige. Zowel het stadsdeel als Het
Oosten was er zeer content mee en de bouw van het
plan, waarvoor Floor Arons in 1997 de prijs ontving, is
met behoud van de kenmerken van het oorspronkelijke ontwerp, nu bijna voltooid (in het vorige nummer
van dit blad werd het plan uitvoerig beschreven).
In Amsterdam zijn daarmee twee Europan-projecten
te bewonderen. Het plan van de Oostenrijkse tweede
prijswinnaars Prietl en 5acher van Europan 1 werd in
Amsterdam-Noord aan de Buiksloterweg gerealiseerd. En wellicht zullen er in de toekomst nog twee
plannen gebouwd gaan worden. Het Amsterdamse
architectenbureau K2 won bij Europan 6 een eerste
prijs met hun plan voor de locatie Elzenhage. Deze
locatie maakt deel uit van het Centrumplan voor
Amsterdam-Noord, waarvoor 5joerd 50eters een
masterplan ontwierp. Het team Glissenaar en Van der
Molen, dat de eerste prijs ontving voor hun inzending
voor Europan 5 voor de locatie in Amsterdam-Oost,
werkt nu aan een plan voor een alternatieve locatie
in Watergraafsmeer, waar seniorenwoningen, een
bibliotheek en een dienstencentrum moeten komen.

De spin oft van Europan
In Nederland zijn in diverse plaatsen projecten naar
aanleiding van Europan-prijsvragen te bezichtigen.
Dit zijn projecten die weliswaar niet meer de experimentele kenmerken van het prijsvraag ontwerp
kennen, maar waarvan de architectonische kwaliteit
wel bovengemiddeld is. Hiermee wordt een positieve
bijdrage geleverd aan het imago van de stad. Door
een locatie voor Europan beschikbaar te stellen,
presenteert een stad zich als vooruitstrevend en kan
zich profileren op nationaal, maar ook op internationaal niveau. Immers tijdens de prijsvraagronde
ontmoeten steden met vergelijkbare problemen uit
heel Europa elkaar en wisselen van gedachten.
Naar aanleiding van de prijsvraaginzendingen komen
op gemeentelijk niveau discussies op gang over architectuur en stedenbouw. Deze discussies kunnen zich
toespitsen op de oplossingen voor de Europan-Iocatie, maar ze kunnen ook meer in het algemeen
worden gevoerd.
Daarnaast zien we dat de winnende architecten vaak
een eigen bureau oprichten. Bekende bureaus als
MVRDV (Europan 1 Berlijn), Köther en 5alman
(Europan 1 Arnhem), Maccreanor en Lavington
(Europan 2 Zaanstad) en 5333 (Europan 3 Groningen)
zijn voortgekomen uit Europan-deelname. Naar
aanleiding van de in Europan 2 behaalde resultaten
traden de architecten Van Gameren en Mastenbroek
toe tot de Architectengroep.
Ook zien we dat buitenlandse architecten zich in
Nederland vestigen. Zowel Maccreanor en Lavington
als 5333, maar ook Europan 5-winnaars Kempe en
Thill en Europan 6-winnaars Casanova en Hernández,
hebben nu in Nederland een bureau. Dit betekent
een aanmerkelijke verrijking van de architectonische
cultuur.
Met de praktijkvoorbeelden in de hand lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat er een spanningsveld
bestaat tussen het begrip ideeënprijsvraag en de
realisatie van een gebouw. Dankzij de positieve
instelling van alle betrokken partijen lukt het echter
de doelstellingen te halen: nog steeds worden er
kwalitatief goede projecten tot stand gebracht naar
aanleiding van Europan-prijsvragen.
Europan Nederland werkt er hard aan de doelstellingen ook in de toekomst te blijven halen. Tot op
heden is het altijd gelukt enthousiaste, vooruitstrevende personen te vinden die bereid zijn zich buiten
de platgetreden paden te begeven. Laten we hopen
dat dat zo blijft!

Informatie
Stichting Europan Nederland
Museumpark 25
Postbus 2182
3000 CD ROTTERDAM
T 010-4401238
F 010-4360090
E office@europan.nl
W www.europan.nl
Websites van de in de tekst genoemde
prijswinnaars:
MVRDV:
www.mvrdv.archined.nl
Maccreanor Lavington architects:
www.maccreanorlavington.com
Bjarne Mastenbroek:
www.bjarnemastenbroek.nl
Dick van Gameren:
www.architectengroep.archined.nl
5333:
www.s333.org
Casanova + Hernandez architects:
www.transglobaldesign.com
KZG architecten:
www.kzg.nl
Architectenbureau K2:
www.architectenbureau-K2.nl
Floor Arons:
www.aronsengelauff.nl
Pierre Gautier:
www.pierregautier.com
Voor informatie over andere laureaten:
www.europan.nl. onderdeel 'kaartenbak'.

Bijschriften:
1. Europan 3: bijna gerealiseerd project
van 53333, locatie Groningen
Foto Eoropan
2. Europan 2: gerealiseerd project van
Gerard Maccreanor en Richard Laving
ton, locatie: Zaanstad
Foto: Anne Bousema
3. Europan 1: gerealiseerd project van
Pim Köther en Tom 5alman, locatie
Arnhem
Foto: René de Wit
4. Europan 3: gerealiseerd project van
VMX architects, locatie Den Bosch
Foto: Rob 't Hart
5. Europan 2: gerealiseerd project Tania
Concko en Pierre Gautier, locatie Zaanstad
Foto: Rob 't Hart
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Margot de Jager

nieuwe identiteit of
alleen een andere jas?

'Meer dan ooit', zo schreef Esther Agricola (KEI-centrum) in deze krant (nr. 37),' is
de huidige vernieuwingsopgave een kwalitatieve opgave, die verder strekt dan
ingrij'pen in de woningvoorraad alleen. Met name in de naoorlogse w/ïken gaat
het om het verbeteren van de woonomgeving en het bieden van sociale en
economische perspectieven, omdat het met name in deze buurten ontbreekt aan
een goed imago.' Eind mei organiseerde KEI kenniscentrum stedelij'ke vernieuwing
een bijeenkomst over de branding-methode (1), een methode uit de marketingwereld die toegepast wordt om de identiteit van wijken en steden te transformeren. Ook woningcorporaties, die vaak met een verouderd woningbezit in hun
maag zitten, zijn geïnteresseerd in deze methode om gerichte veranderingen aan
te brengen op basis van de wensen van de bewoners. Martien Kromwijk, directeur
van woningcorporatie Woonbron Maasoevers over de 'branding-methode'.
Woningbezit Woon bron
Maasoevers, Rotterdam
Foto: Lou Wolfs Fotografie

Een nieuw gezicht
Branding is een innovatieve manier van communiceren en is inmiddels in verschillende steden en wijken
toegepast. Aan het begin van het traject staat de
vraag: 'Hoe kun je een wijk een op de toekomst
gericht scherp profiel geven,'opnieuw in de markt
kan zetten', een brand geven.' Een reputatie is vaak
hardnekkig en moeilijk te veranderen. Als dat lukt
ontstaan er voor de klant ook meer keuzemogelijkheden tussen onderscheidende merken en glijden buurten niet af naar allemaal dezelfde eenheidsworst.
Door met bewoners en andere betrokkenen (er wordt
gesproken over 'woonbelevingsgroepen') het huidige
imago onder de loep te nemen en vast te stellen wat
er behouden en wat er veranderd zou moeten
worden, zou er aan een transformatie gewerkt kunnen
worden, om aldus de woonkwaliteit te verbeteren.
Een branding-sessie begint met een wandeling door
de desbetreffende wijk en het praten met mensen die
de wijk goed kennen om na te gaan wat de mogelijkheden in zo'n buurt zijn. Er moet een goed beeld
gevormd worden wat er in een buurt speelt, zodat er
een soort inventarisatie ontstaat, waarover het brandingproces kan gaan. Op grond daarvan wordt een
programma opgesteld, dat vervolgens gepresenteerd
wordt aan een groep mensen, die tweeënhalve dag
samenwerkt. De groep bestaat uit representanten uit
het hele systeem dat met de wijk te maken heeft: dus
allereerst de klanten - de huidige en toekomstige
bewoners - en mensen uit de organisaties eromheen,
zoals professoren, bouwkundigen, stedenbouwers en
andere medeproducenten. Of het werkt? Godfried
Engbersen, hoogleraar Grotestedenproblematiek laat
zich in de NRC van 6 juli j.1 nogal sceptisch uit: je
moet 'eerst zorgen voor een veilige omgeving met
goede scholen en een adequaat huisvestingsaanbod,
met koopwoningen, duurdere huurwoningen,
studentenwoningen. Vervolgens kan met recht een
imago van een buurt worden aangepakt. Investeren
in de publieke sector is iets anders dan het verkopen
van een merkproduct.'
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Verschillende woonmilieus
Er zijn twee redenen waarom woningcorporatie
Woonbron Maasoevers, die gevestigd is in Rotterdam,
zich nu in de toepassing van de branding-methode
verdiept. De eerste reden is dat Woonbron Maasoevers
actief is in de Zuidvleugel van de Randstad. In dit
gebied blijft de overheersende woonkwaliteit achter
bij het landelijke beeld, en bij de rest van de
Randstad. Ook de economische ontwikkeling blijft
achter en er is sprake van een minder kansrijke bevolking. Deze achterstand wegwerken betekent een
enorme investeringsopgave die nodig zal zijn om de
woonkwaliteit te verbeteren. Daarbij moet dan tegelijk de eenzijdigheid en eentonigheid van de woningvoorraad worden opgeheven. 'We willen nadrukkelijker verschillen in woonmilieus voor de bijpassende
leefstijlen gaan aanbrengen, met als bijkomende doelstelling dat de bewoners dan ook écht iets te kiezen
hebben', aldus Martien Kromwijk, directeur van
Volkshuisvestingsgroep Woon bron Maasoevers. Als
organisatie wil deze corporatie zich bovendien van
een woningaanbod- organisatie transformeren tot
een maatschappelijke onderneming die de coproducent is van de bewoners. Zij zullen bepalend zijn voor
het scheppen van hun eigen woonomstandigheden en
woonomgeving. Dat dit een zeer ambitieuze doelstelling is, realiseert de corporatie zich, maar op verschillende fronten zijn er al stappen gezet.
Niet alleen een andere naam
Het wegwerken van achterstanden in de woningvoorraad en de wens meer consument gericht te worden,
maken dat er bij Woonbron Maasoevers interesse is
ontstaan voor de branding-methode. 'Sinds de kennismaking hiermee hebben we niet de precieze techniek
en werkwijze van de methode heilig verklaard, maar
we zijn wel gefascineerd geraakt door de filosofie.
Het belangrijkste trefwoord is daarbij dat we het
beschouwen als een gebiedsintegere benadering. Als
het je inderdaad lukt samen met de bewoners het
eigene van een gebied of buurt te verwoorden en te

versterken. dan moet je heel dicht bij de eerder
genoemde doelstellingen komen', aldus een gematigd
optimistische Kromwijk. Vervolgens wordt het heel
verleidelijk om nog een stap verder te gaan, zoals het
creëren van buurten die een zekere homogeniteit in
leefstijl kennen, waarmee ook het aantal (onvrijwillig)
conflicterende leefstijlen wordt teruggebracht. Door
de sterkere samenhang zal de woonkwaliteit in een
buurt verbeterd worden. 'Natuurlijk moeten je
verwachtingen niet al te hoog gespannen zijn. Het
zou al mooi meegenomen zijn als de methode helpt
om mensen weer tot moreel eigenaar van hun eigen
buurt te maken, een buurt waar ze trots op zijn. Wij
hebben ons voorgenomen om de methode 'nadenkend' te gaan toepassen, overigens samen met nog
enkele corporaties op de Zuidvleugel. Nadenkend,
omdat wij er nog helemaal niet zeker van zijn dat het
ook gaat lukken. Ook de uiteindelijke evaluatie van
de toepassing in het Utrechtse Ondiep is niet onverdeeld gunstig, hoewel het daar aanvankelijk wél op
leek. Misschien komt dat ook wel omdat er materieel
na de sessie nog weinig op gang gekomen is. Alléén
een andere brand zonder een verscherpte inhoud zal
altijd wel moeilijk zijn. Dat hebben wij eerder ook
gezien bij de vroegere 'Oliebuurt' in Hoogvliet, waarvan de naam werd omgedoopt in 'Nieuw Engeland':
het hielp niet. Een latere mix van maatregelen, gedragen door de bewoners hielp wél! Ik ben er van overtuigd dat als je écht iets kunt bouwen op de trots en
beleving van bewoners dat je tot enorme versterkingen
van buurten en wijken kunt komen.'

Eigen inbreng
De beslissing over bijvoorbeeld fysieke ingrepen als
sloop/nieuwbouw en de zeggenschap van bewoners
mogen niet te zeer los van elkaar staan. De inbreng
van bewoners moet er niet zijn om achteraf een al
eerder genomen besluit te maskeren of door te drukken. 'In onze filosofie willen we op weg naar bepalende zeggenschap voor bewoners. De corporatie is voornamelijk faciliterend en wil zich opstellen als
coproducent voor de bewoners. Overigens kan ik me
weinig voorstellen bij ingrepen in een buurt die niet
gefundeerd zijn op inbreng van de bewoners zelf.
Over het algemeen zullen zulke ingrepen moeilijk
realiseerbaar zijn. Als de vernieuwing niet gebiedsinteger is, zal het ontstaan van een goed werkende
sociale gemeenschap daarvan ook hinder ondervinden',

concludeert Kromwijk. 'Het idee waar je met de branding- methode naar op zoek bent laat zich vooral
kenmerken door gebiedsinteger en authentiek.
Daarvoor zul je in ieder geval kenners van de wijk, de
bewoners voorop, nodig hebben. Ik heb het vermoeden dat er nog best een methodisch probleem zit in
de terugkoppeling van de branding-sessie naar de
volledige groep van bewoners. Wij beschikken inmiddels over behoorlijk veel ervaring in het leggen van de
verbinding met de totale bewonersgroep. Als er in de
branding-sessie inderdaad de goede gebiedseigen
toon wordt gevonden, moet die terugkoppeling geen
probleem zijn. En als het anders is dan moet dat ook
maar blijken.'
Woon bron Maasoevers gaat dit najaar daadwerkelijk
met de methode aan de slag, maar nogmaals: nadenkend, met verstand en gevoel toepassend, voortdurend wegend of de methode wel blijft leiden tot de
eerder geformuleerde doelstellingen. Daarbij kunnen
er problemen in beeld komen, zoals vergrijzing, muItietniciteit, onveiligheid op straat. De aanpak heeft ook
juist als doel om op zulke vragen een antwoord te
geven in samenhang met de identiteit, het eigen
karakter van de buurt en de beleving die de bewoners
daarbij hebben. Uiteindelijk ervaren de bewoners al
deze facetten van de wijk zelf voortdurend.
'Maatregelen en de vernieuwde situatie kunnen
alleen maar duurzaam effectief zijn als ze hierbij
aansluiten en door de bewoners worden gedragen.
De eigen keuzen van de bewoners, de door hén afgegeven identiteit wordt uiteindelijk versterkt en geprofileerd en dát bepaalt de (nieuwe) brand. Brand en
inhoud moeten aldus een eenheid zijn. Alleen een
nieuw jasje of marketing likje lost uiteindelijk niets
op', vindt Kromwijk.

Woningbezit Woonbron
Maasoevers, Rotterdam
Foto: De Jong en Van Es

Noot:
1 Maarten Königs, Frans Drupsteen en
Gerrit Bruggeman van bureau Realtime
Branding hebben inmiddels landelijke
bekendheid gekregen met hun methode
(zie NRC, Zaterdags Bijvoegsel, 6 juli, 2002)
Informatie
Volkshuisvestingsgroep Woon bron
Maasoever
Weena 760
3014DA Rotterdam
T010-2755300
E info@woonbron.nl
W www.woonbron.nl
KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing
Postbus 897
3000 AW Rotterdam
T010-2825155
F 010-2825154
E info@kei-centrum.nl
W www.kei-centrum.nl
Architectuur Lokaal as

15

Met de publicatie Architectuur bouwen heeft het Architectuurcentrum Twente
een zeer toegankelijk geschreven informatiebron voor particuliere opdrachtgevers ontwikkeld. Auteur Joost Cannegieter, architect en lid van de programmaraad van het architectuurcentrum heeft zich - ook als adviseur van de bewonerscommissie van Roombeek - sterk gemaakt voor architectonische kwaliteit in het
te herbouwen rampgebied in Enschede. Ook als het om een beperkt budget gaat,
zoals dat voor veel zelfbouwende Roombekers geldt. Zijn teksten borduren voort
op de eerder gehouden cursus voor eigen bouwers en de workshop waarin een
aantal architecten fictieve plannen ontwikkelde voor de doelgroep. Architectuur
bouwen is voor iedere particuliere opdrachtgever die zélf wil bepalen hoe zijn
huis er uit gaat zien een zeer bruikbare uitgave.

Straatwand, voorkant
De resultaten van de workshop lieten een
straatwand zien die is samengesteld uit huizen met elk een uitgesproken individuele
uitstraling. En omdat de deelnemers
nadrukkelijk geen rekening moesten houden met wat de buurman aan vormgeving
bedacht, leverde dat een allerminst saaie
straat op waarin op detailniveau verrassende ontwerpideeën zijn uitgewerkt.

16

Architectuur Lokaal 3B

Roombeek
In het Enschedese Roombeek zullen 500 tot 600
woningen in particulier opdrachtgeverschap
gebouwd worden. Dat betekent maar liefst vijftig
procent van het totaal aantal koopwoningen. Omdat
de door de vuurwerkramp weggevaagde wijk weer
zijn oorspronkelijke karakter terug moet krijgen - en
dus geen homogene villawijk wordt - zal een belangrijk deel van deze koopwoningen dan ook ontwikkeld worden in het midden en lage segment. In het
wederopbouwplan dat stedenbouwkundige Pi de
Bruijn voor Roombeek ontwierp is dan ook naast een
aantal ruime kavels tot 1.500 m2 een groot deel
bestemd voor kavels vanaf 170 m2. De oorspronkelijke sociale opbouw van Roombeek - waarin eigen
woningbezit domineerde krijgt zo de kans hersteld
te worden. Ook de kleine beurs kan een eigen
woning bouwen.
Om te voorkomen dat (te) snel gegrepen wordt naar
de cataloguswoning heeft het Architectuurcentrum
Twente voor de terugkerende en nieuwe bewoners
van Roombeek de cursus Creëer je eigen huis georganiseerd waarin zij als particuliere opdrachtgevers in
spe enthousiast gemaakt zijn om zelf aan de slag te
gaan. In vervolg op de cursus is nu de publicatie
Architectuur bouwen verschenen. De uitgave was
oorspronkelijk bedoeld voor zelfbouwende
Roombekers, maar zal ook zeker van nut zijn voor
iedere andere particuliere opdrachtgever die geen
ladeplan wil, maar het heft in eigen hand wil nemen.

De nieuwe straatwand
Tot nu toe wordt in Nederland circa zes procent van
de koopwoningen in particulier opdrachtgeverschap
gebouwd. De rest wordt als project ontwikkeld waarbij de koper slechts zeer beperkte inspraak heeft in
wat meestal de grootste investering in zijn leven is.
De groeiende onvrede die dat meebracht in onze
inmiddels sterk geïndividualiseerde samenleving was
voor voormalig staatssecretaris Remkes aanleiding om
het onder meer door Carel Weeber geïntroduceerde
'Wilde Wonen' te formaliseren: vanaf 2005 (zie nota
Wonen) zou maar liefst dertig procent van de nieuw
te bouwen koopwoningen in particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld moeten worden. Dat betekent
dat zelf bouwen niet meer alleen voorbehouden is
aan de happy tew die het geld (en vaak de contacten)
heeft om een dure kavel te verwerven of die enkeling
die is uitgeloot bij de tot nog toe zeer beperkte kaveluitgifte voor particuliere opdrachtgevers. Vrije
kavels, bedoeld voor particulier opdrachtgeverschap,
waren tot nu toe niet alleen relatief duur, maar ook
relatief ruim en meestal bedoeld voor het bouwen
van vrijstaande huizen. Uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld aan de Scheepstimmermanstraat op Borneoeiland in Amsterdam (zie p. 23), worden meteen als
zeer bijzonder bestempeld. Die uitzonderingen zullen
straks veel meer gaan voorkomen. Het is immers
ondenkbaar dat dertig procent van de vrije kavels
voor nieuw te bouwen koopwoningen allemaal
zullen kunnen resulteren in vrijstaande landhuizen,

boerderettes. notarishuizen, waldolala's of anderszins, al of niet uit de catalogus, gekozen of op maat
ontworpen. Kleine kavels voor relatief eenvoudige
woningen om ook de minder gefortuneerde
Nederlander de kans te geven zijn eigen huis te
bouwen. De straatwand waarin naast elkaar, afzonderlijk ontworpen woningen voorkomen keert terug
in het Nederlandse architectuurpalet.
Alle blikken zijn gericht op Enschede
De eerste wijk waar particulier opdrachtgeverschap
op grote schaal het straatbeeld gaat bepalen is de in
2000 door de vuurwerkramp getroffen woonwijk
Roombeek in Enschede. In een veel hoger percentage
dan door Remkes aangegeven zullen hier koopwoningen in particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld
worden. Begrijpelijk dat heelontwerpend en
bouwend Nederland toekijkt hoe hier voor een
gemiddelde koopwoningprijs - het bedrag, waarvoor
in de Vinexlocaties gebouwd wordt - individueel
ontwikkelde woningen gerealiseerd gaan worden.
Ofschoon van een ander prijsniveau, kennen we de
succesverhalen maar ook de treurigheid zoals die zich
in de Amsterdamse Scheepstimmermanstraat hebben
afgespeeld. Persoonlijke ambities, overschatting van
het beschikbare budget, onvermogen tot communiceren en het gelijktijdig in kleine eenheden opereren
(zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase)
kunnen gemakkelijk leiden tot ruzie, chaos en zelfs
faillissementen. Een groot risico zit in de ondeskundigheid van de particuliere opdrachtgever. Die heeft
immers nog nooit eerder gebouwd, nog nooit eerder
een zo grote opdracht verleend waarbij zoveel eigen
geld gemoeid was. In Enschede werd ingezien dat
een goede voorbereiding, waarbij uitgebreide voorlichting een belangrijke rol speelt, essentieel is voor
het welslagen van de gehele operatie. Om terugkerende maar ook nieuwe bewoners in Roombeek te
begeleiden heeft de gemeente Enschede een drietal
bouwadviesbureaus ingeschakeld die de eigenbouwers met raad en daad terzijde staan. Daarnaast
kunnen eigenbouwers terugvallen op de deskundigheid van organisaties als de Vereniging Eigen Huis die
met hun Handboek Bouw uw Eigen Huis stap voor
stap veel algemene praktische adviezen geeft aan de
particuliere opdrachtgever.
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Architectuurcentrum Twente
Waar natuurlijk heelontwerpend Nederland op
gespitst is, is de architectonische kwaliteit die al of
niet ontstaat als particulier opdrachtgeverschap in
dergelijke omvang en op dit prijsniveau wordt
ontwikkeld. De angst voor lachwekkende resultaten
is niet denkbeeldig. Denk aan de boerderettes die
ni.et door grote graslanden maar door een armzalig
strookje tuin omgeven worden, of landhuizen op
Madurodamschaal, of veranda's die niet op de pr~.irie
maar op de muur van cje>burên uitkijken.Het
Architectuurcentrum Twente, dat overigens het gehele wederopbouwproces kritisch volgt, heeft dan ook
gemeend dat hier een belangrijke voorlichtende en
waar mogelijk sturende taak voor haar is weggelegd.
programmaraadlid Joost Cannegieter is, mede vanuit
zijn rol als adviseur van de bewonerscommissie van
Roombeek, de motor van een aantal initiatieven die
door het Architectuurcentrum zijn georganiseerd.
Initiatieven die minstens de kwaliteit van het
oorspronkelijke Roombeek terug moeten brengen
maar op een hoger niveau. Een cursus, een workshop
en de publicatie stimuleren het enthousiasme voor
particulier opdrachtgeverschap om zelf de handen uit
de mouwen te steken bij het bouwen van een eigen
huis. Een huis met kwaliteit dat zowel programmatisch als architectonisch past als een jas. Zowel voor
de bewoner/eigenaar als in het straat- en wijkbeeld.
Straatwand
Onder het motto Creëer je eigen huis is speciaal voor
de bewoners van Roombeek die van plan waren hun
eigen huis opnieuw te gaan bouwen een cursus gegeven over het (laten) ontwerpen en bouwen van een
eigen huis. Een aantal deskundigen (veelal programmaraadsleden van het Architectuurcentrum Twente)
hebben onderwerpen op verschillend schaalniveau
behandeld. Onderwerpen waren: architectuur zien,
het bouwproces, mogelijkheden en valkuilen, huis op
maat of confectie, architectonische vormgeving, past
je huis in de straat, de bouw van een huis en bouwvoorschriften en regels.
Voordat de voordrachten werden gehouden werd
aan de cursisten gevraagd een afbeelding te tekenen

van het eigen droomhuis. Zoals de organisatoren
hoopten kwamen daar inderdaad de klassiekers op
tafel: het huis met een zadeldak, een deftig stadshuis,
een boerderette of een semi-bungalow. Gerangschikt
tot een straatwand gaf dat bepaald geen geruststellend beeld. Maar toen na afloop van de cursus
nogmaals om een droomhuis werd gevraagd bleken
de boodschappen van de deskundigen geen parels
voor de zwijnen geweest te zijn. De ontwerpen
bleken naar ieders mening beter bij de betreffende
persoon te passen maar ook een zekere samenhang
met elkaar te krijgen. Het enthousiasme was overgeslagen en bewustwording was ingezet.
Ontwerpen op kleine schaal
Het Architectuurcentrum Twente realiseerde zich dat
kwaliteitsbewustzijn niet alleen voor de particuliere
opdrachtgevers van belang is, maar ook voor de
professionele ontwerpers: de architecten. Ook zij
zullen immers een rol moeten spelen om de ambitie
van een aanzienlijk groter aantal particuliere
opdrachtgevers in de woningbouw waar te kunnen
maken. Tot nu toe was in 94% van de woningbouw
een professionele opdrachtgever gesprekspartner,
over het algemeen ervaren deskundigen die aan een
half woord genoeg hadden. Een particuliere
opdrachtgever vraagt om een andere benadering,
met meer kennisoverdracht, vermijden van jargon
maar ook met een veel nadrukkelijker inleving in de
aard van opdracht en opdrachtgever.
Het Architectuurcentrum Twente heeft de regionale
architecten opgeroepen deel te nemen aan een
workshop waarbij een aantal fictieve opdrachten,
passend binnen het profiel van de in Roombeek
verwachte opdrachtgevers, zijn uitgewerkt.
Belangrijk bijkomend aspect was dat met deze
ontwerpen-op-kleine-schaal een aanzet gemaakt is
voor een zogenoemde 'kaartenbak' van ontwerpen
die bij de drie in Roombeek actief zijnde bouwadviesbureaus worden ondergebracht, om daarmee de
doelgroep inzicht te geven in ontwerpmogelijkheden.
Behalve het experiment om te ontwerpen voor de
particuliere opdrachtgever met bescheiden middelen
heeft de workshop - waaraan uiteindelijk acht
ontwerpers deelnamen, die twaalf woningen
ontwierpen - ook een straatwand laten zien, die is
samengesteld uit huizen met elk een uitgesproken
individuele uitstraling. En omdat de deelnemers
nadrukkelijk geen rekening hoefden te houden met
de vormgeving van de buurman, leverde dat een
allerminst saaie straat op waarin op detailniveau
verrassende ontwerpideeën zijn uitg~yv~rkt.
:',':'}:~:N<,"<

Goeq particulier opdrachtgev~rschàp:
bevordert archi~ectuur.
.
De publicatie Architectuur.bouwen (40 pagina~s) was
een Idgisch vervolg op de cursus en de works~:pp. Zo
kunnen ook anderen dan de cursusleden kennis
nemen van bruikbare informatie als zij overwegen
een eigen huis te gaan bouwen. Roombekers of niet.
Cannegieter is erin geslaagd de doelgroep op een
passende wijze aan te spreken. Met enthousiasme en
- niet onbelangrijk - zonder betuttelend te zijn. Er
wordt fijntjes op gewezen dat de veelal makkelijke
weg (afgaan op de eerste impuls en snel tot aanschaf
van een voorgekauwd woningontwerp overgaan)
niet altijd het gewenste eindresultaat geeft. Een
professionele ontwerper die samen met de opdrachtgever tot een in vele opzichten passend ontwerp
komt geeft zeker op de lange duur een veel bevredigender resultaat. In de publicatie wordt aangespoord
kennis te nemen van architectuur, verder komt de
architectenkeuze aan de orde en het ontwerpproces.
Veel illustraties, onder andere afkomstig van de
workshop, verduidelijken de teksten. In overleg
met de Vereniging Eigen Huis is teveel overlap aan
informatie met het Handboek Bouw uw Eigen
Huis vermeden.
En hoewel de herbouw van Roombeek uitgangspunt
is geweest, zal de publicatie algemeen bruikbaar zijn.
Particulier opdrachtgeverschap wordt immers landelijk bevorderd. En goed particulier opdrachtgeverschap bevordert de algemene ontwikkeling van de
Nederlandse stedenbouw en die van de architectuur
in het bijzonder.

Informatie
Architectuurcentrum Twente
Oude Markt 26
7511 GB Enschede
T 053-4300999
F 053-4312490
E info@architectuurcentrumtwente.nl
W www.architectuurcentrumtwente.nl
De publicatie Architectuur bouwen is
te bestellen bij Architectuurcentrum
Twente voor € 15 (excl. verzendkosten).
De publicatie Handboek Bouw uw Eigen
Huis is telefonisch te bestellen bij de
Vereniging Eigen Huis (tel. 033-4507750)
of via de website: www.veh.nl.
Architectuur Lokaal as
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Is de ruimte 'tussen de
bedrijven door' van betekenis voor de stad en het
landschap? Is er op bedrijventerreinen sprake van
een visie op de ruimte? En
zijn bedrijventerreinen niet
te veel het resultaat van
een 'tussen de bedrijven
door' planningsproces?
Deze vragen zijn aanleiding geweest voor het
opstellen van een
Handreiking ruimtelijke
kwaliteit bedrijventerreinen door het
Architecture Research
Institute uit Delft in
opdracht van de provincie
Noord-Brabant en de
gemeenten Breda,
Eindhoven, Helmond,
's-Hertogenbosch en
Tilburg.

Een bedrijventerrein is geen woonwijk
Wanneer ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen
wordt nagestreefd zal de aandacht moeten uitgaan
naar drie met elkaar samenhangende aspecten, te
weten het idee, het vak en het proces. Voorafgaand
hieraan dient eerst het specifieke van een bedrijventerrein te worden aangegeven. Dit eens te meer,
omdat juist in de eigenheid van het bedrijventerrein
de sleutel wordt gezien om te komen tot oplossingen.
Bedrijventerreinen verschillen wezenlijk van andere
door mensen gemaakte omgevingen, zoals woonwijken, centrumgebieden en parken. In ruimtelijke zin
bestaan de belangrijkste verschillen uit: de nadruk op
functionaliteit, de grote schaal en de anonimiteit.
De kwaliteit van een bedrijventerrein wordt gedomineerd door functionaliteit. Ruimtelijke kwaliteit is
niet gebaat bij het op willekeurige plekken opleuken
van terreinen en bedrijfsgebouwen. Dit leidt slechts
tot gekunstelde terreinen en om aandacht smekende
bouwsels. De schaal van bedrijventerreinen is vaak als
immens te bestempelen. Ter vergelijking: er passen
bijvoorbeeld negen Parthenon tempels in een
bedrijfshal van 100 bij 200 meter, geen uitzondering
op een modern industrieterrein, oftewel we hebben
te maken met pure bigness.
Is de culturele betekenis en de architectonische verfijning van een Griekse tempel groot, van de veel grotere bedrijfshal is deze nihil. Het doosvormige bedrijfsgebouw is het icoon van de anonieme stedelijke
ruimte geworden.Toch is voor bedrijventerreinen
deze grootsheid tegelijk het materiaal waarmee moet
worden gewerkt. Het is een fascinerend uitgangspunt
voor het zelfverzekerd vormgeven van bedrijventerreinen. Deze eigenheden van het bedrijventerrein
trekt wel een grote wissel op de inpassing ervan in de
omgeving. Om deze inpassing optimaal te waarborgen kan in planning en ontwerp een onderscheid
worden aangebracht tussen de kern en de rand van
een bedrijventerrein, ieder met eigen ruimtelijke
condities.
Ideevorming
Wat is de ideale plek van werk en werkomgevingen?
Dat is het startpunt voor het denken over ruimtelijke
kwaliteit. Deze vraag is niet eenvoudig meer te
beantwoorden door een ideale stad in een ideaal
landschap te ontwerpen. Het gaat echter te ver om te
stellen dat er niets in algemene zin is op te merken
over de werkplek.
Het eerste criterium in Nederland is het zoveel mogelijk open houden van het landschap tussen de steden.
Uitgangspunt is ruimtelijke diversiteit, waardoor een
duidelijk onderscheid blijft bestaan tussen steden en
landschappen. Voor bedrijventerreinen betekent dit
een nadruk op zorgvuldig ruimtegebruik en compactere bouwvormen zowel op nieuwe als op oude
terreinen. De belangrijkste economische kerngebieden moeten optimaal bereikbaar en met elkaar
verbonden zijn. Dit vertaalt zich in een bundeling van
bedrijventerreinen langs de hoofdinfrastructuur in de
buurt van de steden. Daarmee worden bedrijventerreinen belangrijke 'visitekaartjes' voor de aangrenzende steden en landschappen. Maar veel bedrijventerreinen kunnen die positie niet waarmaken. Een
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mogelijkheid is het bewust afschermen van de bed rijventerreinen. Anderzijds kunnen de écht zichtbare
bedrijventerreinen in hun uitstraling bewust aanhaken op de identiteiten van de steden en landschappen in de buurt. Een centrale vraag is ten slotte de
vervlechting dan wel ontvlechting van de bedrijventerreinen met de stad of het landschap. Het waarborgen van een veilige omgeving leidt tot ontkoppelingen
van bedrijven en woonomgevingen. Maar vanwege
het streven naar culturele diversiteit en sociale
verbanden worden in de steden wel multiculturele
woon-, werk- en recreatiemilieus voorgestaan: wonen
en werken in een goede mix.
Bovenstaande uitgangspunten en dilemma's worden
in de fase van ideevorming door de verschillende
partijen gesmeed tot een actueel idee over de plaats
van werken en werkomgevingen in de hedendaagse
samenleving en de betreffende stad of stedelijke
regio. Ze gaat vooraf aan de feitelijke planvorming.
Het vakmatige aspect
Voor het verkrijgen van ruimtelijke kwaliteit op
bedrijventerreinen is een vakmatig begrip van het
bedrijventerrein zelf onontbeerlijk. Dit begrip
ontstaat niet achter de schrijftafel maar door bezoeken 'tussen de bedrijven door'. Vanuit vele excursies
aan Brabantse bedrijventerreinen, oude, jonge,
gemengde, afgezonderde, grote en kleine, is de
kennis van de bepalende ruimtelijke aspecten opgebouwd. In de handreiking zijn deze aspecten vastgelegd in tekst, tekeningen en foto's van de Haagse
fotograaf Johan Slager. Uiteindelijk gaat het om het
omschrijven van de ontwerpmiddelen die de stedenbouwkundige, landschapsarchitect en architect ten
dienste staan om ruimtelijke kwaliteit te bereiken.
Vanuit deze kennis kunnen tevens plantoetsers en
bestuurders het uiteindelijke resultaat verder
omhoog stuwen.
Kern en randen van bedrijventerreinen
Voor een optimale inpassing van bedrijventerreinen
in stad en landschap moet een onderscheid worden
gemaakt tussen de kern en de rand van bedrijventerreinen. In de kern is het bedrijventerrein het meest
zichzelf, aan de randen dient ze rekening te houden
met de aangrenzende gebieden. Hiertoe is een
onderscheid gemaakt tussen drie verschillende typen
randen: ingepast, verborgen en zichtbare randen. Bij
een ingepaste rand staan het bedrijventerrein en het
aangrenzende gebied gelijkwaardig ten opzichte van
elkaar. Bij verborgen randen is de waarde van het
aangrenzende gebied groter dan het bedrijventerrein
en bij de zichtranden prevaleert juist het bedrijventerrein ten opzichte van zijn buren.
In algemene zin kan worden gezegd dat de inpassing
van bedrijventerreinen extra ruimte vergt. Zelfs het
maken van een eenvoudige rondweg vergt circa 4%
meer ruimte dan het maken van ongewenste achterkanten naar de randen van het terrein. Voor de super
zichtbare randen van bedrijventerreinen naar de
hoofdinfrastructuur wordt gepleit voor het aanhaken
op de identiteiten van de aangrenzende omgevingen.
Net als voor andere omgevingen is ook voor bedrij-
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Zichtranden en identiteiten
van steden

venterreinen de samenhang tussen de verschillende
schaalniveaus van belang; van de ordening en inrichting van het terrein tot aan de hekwerken, de koffietentjes en de architectuur. Voor bedrijventerreinen is
het hanteren van de grote schaal, denk aan compactere bouwvormen, een extra aandachtspunt.
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De openbare ruimte centraal
Het vormen van een betekenisvolle openbare ruimte
is het leidinggevende principe voor de vormgeving
van bedrijventerreinen. Dit principe stuurt het
stedenbouwkundige plan alsook de afstemming
tussen de gebouwen. De gebouwen vormen, in een
stratenplan of in een meer vrij campusmodel, gezamenlijk stedelijke ruimten. Daarbij zij opgemerkt dat
donker gekleurde gevelvlakken beter in staat zijn
stedelijke ruimten te vormen dan licht gekleurde
vlakken. In ieder geval is het op willekeurige plekken
opleuken van bedrijventerreinen niet de juiste oplossing. Naar de aard van bedrijfsgebouwen is een rechthoekige uitleg van de terreinen het uitgangspunt.
Zorgvuldig ruimtegebruik tendeert onder meer naar
compacter bouwen en grotere bouwvolumes. De
schaal van de terreinen neemt daardoor toe en de
open ruimte af. Hoe compacter de planopzet, hoe
minder open ruimte resteert, des te nauwkeuriger
dient het plan te zijn in ontwerp, regelgeving en
handhavend instrumentarium.
Bedrijventerreinen tenderen vanuit het eigen functioneren eerder dan andere omgevingen naar 'verrommeling'. Het bewust hanteren in de planvorming van
het principe 'ruimte voor rommel' kan juist deze
verrommeling voorkomen.
Reclame is een specifiek aan bedrijventerreinen
verbonden element, echter ze dient de algehele
uitstraling van het terrein niet te domineren.
Een proces gericht op ruimtelijke kwaliteit
Hoe goed de verschillende partijen misschien ook
weten waaruit ruimtelijke kwaliteit in concreto
bestaat, toch ontstaat ze niet bij toverslag. In een langdurig proces spelen vele belangen en partijen een rol.
De belangrijkste in dit speelveld zijn de ondernemers
en de overheid. De kwaliteitsnoties van deze partijen
verschillen. Voor de overheid zijn functiemenging,
compacte bedrijventerreinen, beschaafde reclameuitingen, hoogwaardige architectuur, het opnemen
van bestaande waardevolle landschappelijke elementen en de identiteit van de plek belangrijke uitgangspunten. Voor het bedrijfsleven gaat het eerder om
bereikbaarheid, ruime kavels met de mogelijkheid tot
horizontale uitbreidbaarheid, rechthoekige bouwvormen, hekwerken om de kavels, optimaal zichtbare
reclame en representatie naar klanten. Ruimtelijke
kwaliteit kan alleen ontstaan wanneer er sprake is van
een gemeenschappelijk integrale kwaliteitsnotie. Deze
kwaliteitsnotie moet in een gemeenschappelijk proces
worden ontwikkeld en gaat over de plaats van werken
in de samenleving en een toespitsing daarvan naar de
eigen omgeving. Organisaties kunnen in een dergelijk
proces wel degelijk verder kijken dan het eigen
belang. Bedrijven blijken in dit kader gevoelig voor
de slogan: 'think global, act local'. Het informele
proces is daarvoor belangrijker dan het formele

proces met zijn vele vastomlijnde juridische stadia
zoals het bestemmingsplan en het bouwplan. De
overheid, van rijk, provincie tot aan gemeenten, zijn
steeds de aanjager van dit gemeenschappelijke informele leerproces. Voor de implementering en de continuïteit van het kwaliteitsdenken in organisaties is de
betrokkenheid van de leiding van zowel de publieke
als de private organisaties onontbeerlijk. Daarna
dient een specifiek proces ontworpen te worden
waarin dit kwaliteitsdenken doordringt tot alle
betrokken lagen van de organisatie. Beeldvorming
betreffende de ideeën en concepten, veelal afkomstig
van ruimtelijk ontwerpers, is daarbij niet alleen
behulpzaam maar ook noodzakelijk.
De formele fasen
Op de weg naar een bedrijventerrein zijn er vele
formele fasen. Enkele belangrijke fasen hierin zijn het
structuurplan, het masterplan, het beeldkwaliteitplan, het beheersplan en het herstructureringsplan.
Het idee dat ruimtelijke kwaliteit alleen aan de orde
is in een beeldkwaliteitplan is een misvatting. Het
structuurplan kan niet voorbij gaan aan de vorming
van stedelijke regio's. Het maken van één regionaal
bedrijventerrein is vaak te verkiezen boven vele
versnipperde terreinen. Bovendien kunnen in het
structuurplan de verschillende ruimtelijke condities
van de randen worden aangegeven.
Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij een zo vroeg mogelijk aan de orde stellen van het ruimtelijke aspect in
het masterplan. Dit masterplan is optimaal flexibel,
getuigt van visie en is verbeeldend. In de pIanvorming wordt de bandbreedte van mogelijke invullingen aangegeven. In een beeldkwaliteitplan wordt de
verbinding gelegd tussen het architectonische en het
stedenbouwkundige niveau. Voor een bedrijventerrein staat de functionaliteit voorop. Geforceerde
vormwil hoort niet thuis op een bedrijventerrein, het
leidt slechts tot verkeerd begrepen navolging. Een
beheersplan is altijd onderdeel van een (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein. Het plan is onder
meer gericht op het op orde houden van de openbare ruimte en de private terreinen.
En dan is er ten slotte het herstructureringsplan. Deze
fase vergt het maximum aan innovatie in het proces.
Er kan ruimte worden geschapen op een bedrijventerrein door het ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw op een strategische plek, het zet de toon
voor de verdere ontwikkeling. Een dergelijk initiatief
kan door de gemeente worden genomen, maar ook
door de zittende bedrijfsvereniging of een ontwikkelaar. Herstructureren kost in ieder geval veel inspanning en geld.
Cruciaal in het gehele proces is inspirerend opdrachtgeverschap, bestuurders, bedrijven en ambtenaren
die integraal kunnen denken en werken, externe
adviseurs met kennis van zaken en ruimtelijk ontwerpers met affiniteit voor de eigenheid van bedrijventerreinen en hun bebouwing.
Kortom in woord en beeld stelt de handreiking de
gebruikers ervan handvatten ter beschikking om
bedrijventerreinen opnieuw levendige en mooie
onderdelen van steden en landschappen te laten
worden.
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1. Hoogwaardige bedrijfsarchitectuur;
's-Hertogenbosch, de Brand
2. Gemengde bedrijfsomgeving,
Breda, Ceresstraat,

Informatie
In het kader van het Grote project
Bedrijventerreinen uit de regeringsnota
Ontwerpen aan Nederland wordt door het
Ministerie van Economische Zaken, de
Provincie Noord-Brabant en de gemeente
Tilburg een symposium georganiseerd over
dit onderwerp. Dit symposium vindt plaats
op 31 oktober in Tilburg.
De Handreiking ruimtelijke kwaliteit
bedrijventerreinen is te bestellen bij de
provincie Noord-Brabant (Michel Reinders,
teI.073-6808029, mreinders@brabant.nl)
Architecture Research Institute
Van Leeuwenhoeksingel 69
2611 AE Delft
T015-2120489
F015-2144296
E ari@delftnet.nl
Architectuur Lokaal 38
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Welstand in Schermer
Meer regels, l11eer ruil11te

Theo van Oeffelt

De gemeente Schermer is één van de Nederlandse gemeenten waar
de gemeenteraad een welstandsnota onlangs heeft vastgesteld.
IDe raad had behoefte aan helderheid. Welstand is te belangrijk om
ook maar de schijn van willekeur te dragen
l

•

Meer regels, meer ruimte
Verantwoordelijk wethouder Peter Leegwater bladert
door het lijvige document dat de welstandsnota
Schermer 2002 vormt. 'Het lijkt een dik pak regelsweer meer regelgeving - maar in dit geval geldt die
kritiek niet. Meer regels betekenen hier juist meer
ruimte. Zonder deze regelgeving rond de welstandszorg wordt iedereen afhankelijk van willekeur.
Iedereen: de burger die een verbouwing van zijn
boerderij wil, de projectontwikkelaar die aan de slag
wil met een stuk land, de gemeenteraad die niet
weet op welke criteria wordt getoetst, de welstandscommissieleden zelf, die evenmin de kaders kennen,
en uiteraard ook het college van B en W dat de piketpalen mist waarop beleid kan worden gevoerd.'
'De gemeenteraad is de grote aanjager geweest voor
de totstandkoming van de welstandsnota', vertelt
Leegwater. 'Zoals de raad eerder ook behoefte had
aan een cultuurhistorische waardenkaart besloot zij
in 2000 om de Stichting Welstandszorg NoordHolland opdracht te geven tot het opstellen van een
welstandsnota. Tot dan toe werd de raad te vaak
geconfronteerd met kritiek op het functioneren van
de welstandscommissie, met geluiden over de eigen
smaak en voorkeuren van de commissieleden en werd
de welstandszorg niet als instrument ervaren om
beleid te voeren rond de inrichting van de openbare
ruimte. Daarbij ging het vooral om de mogelijkheid
maatwerk te kunnen leveren. Je hebt als lokale overheid bijvoorbeeld het streekplan, maar dat is door
zijn veelomvattendheid te abstract om concreet
beleid mee te kunnen voeren. Zeker in een gebied als
dit, met zijn enorme diversiteit.'
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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 voorbeelden 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 de geïnterviewden gevraagd hoe het
hen vergaan is.
Projectbureau Welstand op een nieuwe
leest
Postbus 68
6800 AB Arnhem
E info@welstand.org
Gemeente Schermer
Postbus 2
1840 AA Stompetoren
T 072-5037320
F 072-5037355
E gemeente@schermer.nl
W www.schermer.nl
Stichting Welstandszorg Noord-Holland
Emmastraat 111
1814 DP Alkmaar
T 072-5204459
F 072-5224460
E info@welstandszorg.nl
W www.welstandszorg.nl
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Geometrisch patroon
De gemeente Schermer is in 1970 gevormd uit zes
kleine West-Friese dorpen waaronder Grootschermer,
Driehuizen, Zuidschermer en Oterleek, met tezamen
5.000 inwoners, die verspreid over 6.000 hectare
wonen.
De gemeente wordt in de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening genoemd als aan te wijzen Nationaal
Landschap en is opgenomen in de nota Belvedere. In
de welstandsnota wordt dan ook veel aandacht
geschonken aan een gebiedsgericht beleid.
Tot ver in de vorige eeuw werden de functionele en
ruimtelijke ontwikkelingen vooral bepaald door het
sterk geometrische patroon van kavels, sloten en
vaarten dat zijn oorsprong vindt in de bedijking en
het droogmalen van het Schermeer, tussen 1631 en
1633. Bestaande lintbebouwing verdichtte zich en
gaandeweg nam de niet-agrarische bebouwing, zoals
winkels en woonhuizen, toe. Pas in de tweede helft
van de twintigste eeuw kwamen uitbreidingen meer
planmatig tot stand, die vooral in Stompetoren leidde
tot een forse groei van de bebouwing.
De gemeente kent geen beschermde stads- of dorpsgezichten, maar wel 42 rijksmonumenten en een
provinciaal monument. 'En we werken nu aan het
opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst',
meldt Leegwater.
Twee regimes
In de welstandsnota, opgesteld door José van
Campen van de Stichting Welstandszorg NoordHolland en Johan Kruiger van BügelHajema
Adviseurs, worden voor de Schermer 21 welstandsgebieden onderscheiden. Van elk gebied geeft de nota
een korte beschrijving met aandacht voor de
ontstaansgeschiedenis, de stedenbouwkundige of

landschappelijke omgeving, een typering van de
bouwwerken en van het materiaal en kleurgebruik.
Dan volgen een samenvatting van het (gewenste)
beleid, het voorgestelde welstandsregime en de
welstandscriteria.
Van de vier, door het Rijk aangegeven, welstandsregimes worden er twee gehanteerd voor de Schermer:
het bijzondere welstandsgebied en het reguliere. Met
name de oude dorpslinten en de buitengebieden zijn
bijzonder welstandsgevoelig. In de overige gebieden
kan, aldus de nota, 'de bestaande ruimtelijke structuur relatief veel verdragen.' Het aanwijzen van
welstandsvrije gebieden wordt voor de gemeente
Schermer niet wenselijk geacht. 'De raad was daar
faliekant op tegen', zegt Leegwater. 'Dat zou betekenen dat er geen grip meer mogelijk was op de ruimtelijke ontwikkelingen.'
De ruis is verdwenen
De ervaringen met het in de nota vastgelegde
welstandsbeleid, zoals dat door de gemeenteraad in
de eerste vergadering van 2002 werd vastgesteld, zijn
zeer positief, aldus wethouder Leegwater. 'De ruis is
verdwenen, de kwaliteit van de adviezen is sterk
toegenomen en er wordt aanzienlijk minder
geklaagd door indieners van bouwaanvragen.'
'De politiek heeft ook veel meer grip op en begrip
voor het welstandsbeleid gekregen. We zijn bijvoorbeeld met de raad, het college van B en W en de
welstandscommissie projecten in de gemeente gaan
bezoeken met de nota in de hand, om zicht te krijgen
op de betekenis van datgene wat de nota verwoordt.
Maar ook om veel inhoudelijker dan in het verleden
te kunnen discussiëren over de toekomst van het
betreffende gebied. 'Want,' beklemtoont Leegwater,
een welstandsnota is nooit meer dan een vaststelling
van de huidige waarde van een gebied. Hoe het
verder moet, vergt een voortdurende discussie tussen
politiek en welstand. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
provinciale weg die hier langs het gemeentehuis
loopt. Die is nu medebepalend voor het beeld van het
landschap: lang, recht, geaccentueerd door de lantarenpalen. Wil je die gaan terugbrengen naar de categorie gebiedsontsluitingsweg, waarover de discussie
nu gaande is, dan betekent dat een dramatische
ingreep in het landschappelijke beeld. Alleen al de
daarmee gepaard gaande komst van rotondes verandert het karakter ingrijpend. Of de uitbreiding van
Stompetoren. Het Rijk schrijft zo'n dertig woningen
per hectare voor, wat voor ons een grove aantasting
van het ruimtelijke karakter zou betekenen. De waarden van nu, zijn vastgelegd in de nota, op basis waarvan we de discussie aankunnen hoe het verder moet.'
Samenhangend beleid
'Met de welstandsnota zijn wij ook in staat een meer
samenhangend architectuurbeleid te formuleren',
concludeert Leegwater, 'De dorpskern van
Schermerhorn, om nog even een voorbeeld te geven,
verandert. Er gaat een blokkendoos voor bejaarden
plat, een mislukt bankgebouw moet weg en zo staan
er nog enkele grote ingrepen te wachten. Nu de
kwaliteit van het gebied is beschreven, is er een
samenhangende visie te ontwikkelen op de toekomst
van de dorpskern. Qua functionaliteit, qua vormgeving, qua schaalgrootte en ga zo maar door. Daarvoor
ontwikkelen we nu een visie, die over een paar jaar is
gerealiseerd. Wat vervolgens zijn weerslag zal vinden
in een nieuwe welstandsnota.'

-- ------

---------
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Welstand in Schermer
Meer regels, meer ruimte

Theo van Oeffelt

De gemeente Schermer is één van de Nederlandse gemeenten waar
de gemeenteraad een welstandsnota onlangs heeft vastgesteld.
'De raad had behoefte aan helderheid. Welstand is te belangrijk om
ook maar de schijn van willekeur te dragen'.

Meer regels, meer ruimte
Verantwoordelijk wethouder Peter Leegwater bladert
door het lijvige document dat de welstandsnota
Schermer 2002 vormt. 'Het lijkt een dik pak regelsweer meer regelgeving - maar in dit geval geldt die
kritiek niet. Meer regels betekenen hier juist meer
ruimte. Zonder deze regelgeving rond de welstandszorg wordt iedereen afhankelijk van willekeur.
Iedereen: de burger die een verbouwing van zijn
boerderij wil, de projectontwikkelaar die aan de slag
wil met een stuk land, de gemeenteraad die niet
weet op welke criteria wordt getoetst, de welstandscommissieleden zelf, die evenmin de kaders kennen,
en uiteraard ook het college van B en W dat de piketpalen mist waarop beleid kan worden gevoerd.'
'De gemeenteraad is de grote aanjager geweest voor
de totstandkoming van de welstandsnota', vertelt
Leegwater. 'Zoals de raad eerder ook behoefte had
aan een cultuurhistorische waardenkaart besloot zij
in 2000 om de Stichting Welstandszorg NoordHolland opdracht te geven tot het opstellen van een
welstandsnota. Tot dan toe werd de raad te vaak
geconfronteerd met kritiek op het functioneren van
de welstandscommissie, met geluiden over de eigen
smaak en voorkeuren van de commissieleden en werd
de welstandszorg niet als instrument ervaren om
beleid te voeren rond de inrichting van de openbare
ruimte. Daarbij ging het vooral om de mogelijkheid
maatwerk te kunnen leveren. Je hebt als lokale overheid bijvoorbeeld het streekplan, maar dat is door
zijn veelomvattendheid te abstract om concreet
beleid mee te kunnen voeren. Zeker in een gebied als
dit, met zijn enorme diversiteit.'

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 voorbeelden 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 de geïnterviewden gevraagd hoe het
hen vergaan is.
Projectbureau Welstand op een nieuwe
leest
Postbus 68
6800 AB Arnhem
E info@welstand.org
Gemeente Schermer
Postbus 2
1840 AA Stompe toren
T 072-5037320
F 072-5037355
E gemeente@schermer.nl
W www.schermer.nl
Stichting Welstandszorg Noord-Holland
Emmastraat 111
1814 DPAlkmaar
T 072-5204459
F 072-5224460
E info@welstandszorg.nf
W www.welstandszorg.nf
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Geometrisch patroon
De gemeente Schermer is in 1970 gevormd uit zes
kleine West-Friese dorpen waaronder Grootschermer,
Driehuizen, Zuidschermer en Oterleek, met tezamen
5.000 inwoners, die verspreid over 6.000 hectare
wonen.
De gemeente wordt in de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening genoemd als aan te wijzen Nationaal
Landschap en is opgenomen in de nota Belvedere. In
de welstandsnota wordt dan ook veel aandacht
geschonken aan een gebiedsgericht beleid.
Tot ver in de vorige eeuw werden de functionele en
ruimtelijke ontwikkelingen vooral bepaald door het
sterk geometrische patroon van kavels, sloten en
vaarten dat zijn oorsprong vindt in de bedijking en
het droogmalen van het Schermeer, tussen 1631 en
1633. Bestaande lintbebouwing verdichtte zich en
gaandeweg nam de niet-agrarische bebouwing, zoals
winkels en woonhuizen, toe. Pas in de tweede helft
van de twintigste eeuw kwamen uitbreidingen meer
planmatig tot stand, die vooral in Stompetoren leidde
tot een forse groei van de bebouwing.
De gemeente kent geen beschermde stads- of dorpsgezichten, maar wel 42 rijksmonumenten en een
provinciaal monument. 'En we werken nu aan het
opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst',
meldt Leegwater.
Twee regimes
In de welstandsnota, opgesteld door José van
Campen van de Stichting Welstandszorg NoordHolland en Johan Kruiger van BügelHajema
Adviseurs, worden voor de Schermer 21 welstandsgebieden onderscheiden. Van elk gebied geeft de nota
een korte beschrijving met aandacht voor de
ontstaansgeschiedenis, de stedenbouwkundige of

landschappelijke omgeving, een typering van de
bouwwerken en van het materiaal en kleurgebruik.
Dan volgen een samenvatting van het (gewenste)
beleid, het voorgestelde welstandsregime en de
welstandscriteria.
Van de vier, door het Rijk aangegeven, welstandsregimes worden er twee gehanteerd voor de Schermer:
het bijzondere welstandsgebied en het reguliere. Met
name de oude dorpslinten en de buitengebieden zijn
bijzonder welstandsgevoelig. In de overige gebieden
kan, aldus de nota, 'de bestaande ruimtelijke structuur relatief veel verdragen.' Het aanwijzen van
welstandsvrije gebieden wordt voor de gemeente
Schermer niet wenselijk geacht. 'De raad was daar
faliekant op tegen', zegt Leegwater. 'Dat zou betekenen dat er geen grip meer mogelijk was op de ruimtelijke ontwikkelingen.'
De ruis is verdwenen
De ervaringen met het in de nota vastgelegde
welstandsbeleid, zoals dat door de gemeenteraad in
de eerste vergadering van 2002 werd vastgesteld, zijn
zeer positief, aldus wethouder Leegwater. 'De ruis is
verdwenen, de kwaliteit van de adviezen is sterk
toegenomen en er wordt aanzienlijk minder
geklaagd door indieners van bouwaanvragen.'
'De politiek heeft ook veel meer grip op en begrip
voor het welstandsbeleid gekregen. We zijn bijvoorbeeld met de raad, het college van B en W en de
welstandscommissie projecten in de gemeente gaan
bezoeken met de nota in de hand, om zicht te krijgen
op de betekenis van datgene wat de nota verwoordt.
Maar ook om veel inhoudelijker dan in het verleden
te kunnen discussiëren over de toekomst van het
betreffende gebied. 'Want: beklemtoont Leegwater,
een welstandsnota is nooit meer dan een vaststelling
van de huidige waarde van een gebied. Hoe het
verder moet, vergt een voortdurende discussie tussen
politiek en welstand. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
provinciale weg die hier langs het gemeentehuis
loopt. Die is nu medebepalend voor het beeld van het
landschap: lang, recht, geaccentueerd door de lantarenpalen. Wil je die gaan terugbrengen naar de categorie gebiedsontsluitingsweg, waarover de discussie
nu gaande is, dan betekent dat een dramatische
ingreep in het landschappelijke beeld. Alleen al de
daarmee gepaard gaande komst van rotondes verandert het karakter ingrijpend. Of de uitbreiding van
Stompetoren. Het Rijk schrijft zo'n dertig woningen
per hectare voor, wat voor ons een grove aantasting
van het ruimtelijke karakter zou betekenen. De waarden van nu, zijn vastgelegd in de nota, op basis waarvan we de discussie aankunnen hoe het verder moet.'
Samenhangend beleid
'Met de welstandsnota zijn wij ook in staat een meer
samenhangend architectuurbeleid te formuleren',
concludeert Leegwater, 'De dorpskern van
Schermerhorn, om nog even een voorbeeld te geven,
verandert. Er gaat een blokkendoos voor bejaarden
plat, een mislukt bankgebouw moet weg en zo staan
er nog enkele grote ingrepen te wachten. Nu de
kwaliteit van het gebied is beschreven, is er een
samenhangende visie te ontwikkelen op de toekomst
van de dorpskern. Qua functionaliteit, qua vormgeving, qua schaalgrootte en ga zo maar door. Daarvoor
ontwikkelen we nu een visie, die over een paar jaar is
gerealiseerd. Wat vervolgens zijn weerslag zal vinden
in een nieuwe welstandsnota.'

Margot de Jager

Woonwensen van ouderen in een
landelijke omgeving
Hoe een gedreven opdrachtgever, die oog heeft
voor kwaliteit, een uniek ouderenproject tot stand
weet te brengen. Dat is de pointe van het verhaal
van de vier ouderen woningen in Lemele, met de
naam Lengte van dagen in Lemele.
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1 Exterieur
2 Zuidgevel zuidwest-west
3 Interieur zuidwoning
4 Weg en zuidgevel
Foto's: Architectenbureau K2
Informatie
Architectenbureau K2
Jan-Richard Kikkert
en Judith Korpershoek
Distelweg 90, gebouw A
1031 HH Amsterdam
T 020-4082088
F 020-4082700
E info@architectenbureau-K2.nl
W www.architectenbureau-K2.nl
Woningstichting De Veste
Eskampweg 1
7731 TA Ommen
T 0529-452588
E info@veste.nl
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Enthousiaste opdrachtgever
Bij Jan Sinke, directeur van Woningstichting De Veste
in Ommen, bestond al een tijdje het plan om in de
omgeving van Lemele, Overijssel, met vele kleine
dorpen en buurtschappen kleinschalig te bouwen.
Nadat Sinke, tijdens een bijeenkomst met de wethouder van de gemeente, min of meer per toeval een
ontwerp voor een school van architectenbureau K2
had gezien, leek het hem een goed idee dit bureau
opdracht te geven voor het ontwerpen van ouderenwoningen. 'Wij vonden het ontwerp van Architectenbureau K2 zo afwijkend en confronterend dat wij
besloten hebben de feitelijke bouw af te laten
hangen van de mening van de bevolking van het
dorp. Men is nogal conservatief. K2 heeft zelfstandig
een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigende personen en instanties in het dorp (plaatselijk
belang, de vrouwenvereniging en de vrouwenadvies
commissie). Deze hebben de ideeën van K2 omarmd
en op grond van die instemming hebben wij
gebouwd. De wensen rond het interieur zijn gedurende het proces overeind gebleven.' Ook Jan-Richard
Kikkert en Judith Korpershoek van Architectenbureau
K2 hebben het over een uniek project. In het overleg
met de lokale instanties vertellen zij dat ze geen
concrete referenties of invullingen wilden geven aan
de toekomstige bewoners, maar hun wensen wilden
inventariseren op een abstracter niveau, zodat er
ruimte zou ontstaan voor iets nieuws in plaats iets
bekends en nostalgisch.
Landelijke omgeving
Lemele is een oud esdorp gelegen tussen heide,
bouwland (de es) en weidegronden. In dit open landschap liggen de boerderijen en schuren, die zelden op
de weg georiënteerd zijn, maar op de vroeger door
het vee gebruikte paden. Metselwerk (vakwerk),
houten betimmeringen, golfplaten, dakpannen en
rieten daken worden door elkaar gebruikt.
Voortbouwend op het karakteristieke open landschap
met compacte grote bouwmassa's zijn de vier ouderenwoningen gebundeld onder één gemeenschappelijk dak. De huid van het gebouw met verschillende

4
gevel- en dakbekledingen vormt de schakel tussen
woning en landschap. In het hart van elke woning
bevindt zich een lichtkoker, de ruimten zijn door
middel van schuifdeuren afzonderlijk te gebruiken.
De zolder is gemeenschappelijke ruimte, die voor
verschillende doeleinden gebruikt kan worden: voor
opslag, het uitoefenen van een hobby en voor logees.
De grond is gekocht door de woningstichting zonder
dat daar een bestemming voor woningbouw op lag.
De gemeente heeft medewerking verleend door in
het bestemmingsplan woningbouw op te nemen en
de bouwvergunning af te geven. Kortom: mede door
de coöperatieve opstelling van de gemeente kon er
gebouwd worden aan de vier ouderenwoningen onder
één kap. Het betreft hier huurwoningen waaraan
zorgcontracten zijn gekoppeld via een zorginstelling.
Woonwensen
Kikkert benadrukt dat dit project een grote kans van
slagen had, omdat de opdrachtgever oog had voor
kwaliteit, voor het ontwerp en voor het materiaalgebruik. Bovendien was de opdrachtgever een kleine
woningbouwvereniging. Hierdoor kon het ontwerp
van a tot z gerealiseerd worden. Bij grote organisaties die als opdrachtgever optreden gaat het vaak
mis, omdat de verschillende taken, zoals de uitvoerende zaken, worden uitgesplitst. Dan verdwijnen
alle extra's al snel tijdens het bouwproces. Ook door
te luisteren naar de wensen van de (toekomstige)
bewoners werd het ontwerp, dat hiervan een vertaling was, begrepen en geapprecieerd.
'Soms krijg je dingen cadeau', aldus Kikkert, 'Het
gebouw ligt vlakbij een benzinestation, waar binnen
een straal van 50 meter niets gebouwd mag worden
uit veiligheidsoverwegingen. Zodoende is er veel
groen in de omgeving. Door de hoekverdraaiing ten
opzichte van de weg (de woningen liggen, evenals de
omliggende gebouwen, langs oude veepaden) komen
de woningen oost-west te liggen, waardoor de lichtinval heel gunstig is. Het effect hiervan is, dat als je
er langs rijdt, drie zijden te zien zijn. Vanuit de beperking is er toch iets moois mogelijk.'

Mensen ""ensen
hun eigen ""elstand
Annius Hoornstra

Binnenkort mogen bouwplannen alleen nog getoetst worden aan door de gemeente vastgestelde, en tot
bepaalde hoogte, objectieve welstandscriteria. Maar waar gaan de leden van de gemeenteraad op af bij het
bepalen van die criteria?
De SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) wil in een aantal wijken experimenteren met het opstellen
van welstandscriteria, die opgesteld zijn door bewoners zelf en zoekt hiertoe gemeenten om dit experiment
op te zetten en uit te werken. Eén van de achterliggende gedachten achter dit experiment is, dat wanneer
burgers direct betrokken worden bij het vaststellen van welstandscriteria, de onbekendheid met het
welstandsbeleid en het daaruit voortvloeiend onbegrip worden weggenomen.
Democratisering van welstandsbeleid
De SEV heeft voor de voorbereiding van de experimenten opdracht gegeven aan Bureau Middelkoop
om, in samenwerking met de architecten van SHgroep, een inhoudelijke en procedurele format te
ontwikkelen voor gemeenten.
De format is eenvoudig: in een aantal bijeenkomsten
zal bewoners het een en ander worden verteld over
de geschiedenis en de stedenbouwkundige opzet van
de wijk waarin zij wonen. Hierna kunnen zij zelf
foto's maken van de, in hun ogen, mooie en lelijke
aspecten van de buurt, en wordt er gediscussieerd
over het beeldmateriaal. Een architect zal behulpzaam zijn bij het 'vertalen' van het beeldmateriaal in
welstandscriteria. Vervolgens worden deze criteria in
de vorm van een enquête aan de bewoners voorgelegd. De uitkomsten van het proces worden uiteindelijk aan de gemeenteraad voorgelegd, op basis waarvan deze haar keuzen maakt. Zo wordt niet alleen
geluisterd naar wat bewoners vinden van het huidige
beleid, maar kunnen zij daadwerkelijk invloed
hebben op het gewenste welstandsbeleid van hun
gemeente
In het experiment wordt vakjargon vermeden. Een
'evenwichtige gevelopbouw' behoeft voor een
deskundige wellicht geen toelichting, maar voor een
bewoner is moeilijker te begrijpen wat daarmee
wordt bedoeld. In de format zijn daarom tekstvoorstellen opgenomen voor vooroorlogse, naoorlogse en
VINEX-wijken en voor nog te ontwikkelen vrije
kavels, bijvoorbeeld over de plaats en grootte van de
entree, ramen en dakkapellen.
Het zal spannend zijn, welke keuzen de bewoners
zullen maken. Wat blijft er over van de monumentale
kwaliteit van de vooroorlogse wijk? Wat is bijvoorbeeld het standpunt van de bewoners over dakopbouwen bij woningen in twee lagen met plat dak?

Menige welstandscommissie is van opvatting dat het
onverantwoord is de bestaande gevel door te trekken, omdat de oude gevelopbouw daardoor onherkenbaar wordt. Vanuit deze opvatting is ook een
pannendak ongewenst. Meestal wordt dan geadviseerd tot een teruggelegde dakopbouw in afwijkende materialen.
Ook interessant is welke lijn er gekozen zal worden
bij nieuwbouw. Moet nieuwbouw zich voegen binnen
het bestaande, of mag daar juist van afgeweken
worden? Gaan bewoners mee in de redenering dat
afwijkingen de bestaande monumentaliteit versterken? Kiezen bewoners van een naoorlogse wijk voor
nieuwbouw in de beste modernistische traditie of
moet er ook ruimte moet zijn voor Hollandse gezelligheid?
Bij de ontwikkeling van individuele woningen op vrije
kavels richt het experiment zich op de samenhang in
de buurt. Nu is ondanks - of dankzij - de supervisie en
de bestaande regelgeving, samenhang vaak ver te
zoeken. Wellicht is het in zulke situaties effectief om
met de bewoners afspraken te maken over bijvoorbeeld de kleur van de baksteen of de vorm van de
kappen, en verder alles vrij te laten.
Het is, kortom, de bedoeling dat bewoners zich
uitspreken. Misschien zullen zij een einde maken aan
de verschillende kleine storende wijzigingen in voorgevels; misschien wordt meer vrijheid gevraagd voor
differentiatie die leidt tot een nieuwe architectonische kwaliteit.
Experimenten gezocht
Gemeenten die geïnteresseerd zijn, bewoners een rol
te geven bij het formuleren van het welstandsbeleid
voor hun directe woonomgeving, kunnen contact
opnemen met de SEV. De SEV kan ondersteuning
geven bij het overleg met de bewoners.
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Voorbeeld van verklarende
illustraties bij criteria
Informatie
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
T. van Doormaal
Postbus 1878
3000 BW Rotterdam
T 010-2825050
E doormaal@sev.nl
wwww.sev.nl
Bureau Middelkoop
A. Hoornstra
T 023·5290398
E info@bureaumiddelkoop.nl

