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~ Terug kan nooit 

2 

Dirk Bergvelt en Cilly lansen (Architectuur Lokaal) in gesprek met de nieuwe directeur 
van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, lanny Rodermond: ' Ik zou ook graag 
aandacht willen vragen voor vraagstukken van leefbaarheid bij de ontwerpwereld, 
vanuit de alledaagse werkelijkheid.' 

'De Belg is geboren met een 
baksteen in de maag' 
Freelance journalist Edo Beerda in gesprek met Marc Santens, adjunct Vlaams Bouw
meester over de verschillen tussen de Belgische en de Nederlandse bouw. Wat kan 
Nederland van zijn zuiderburen leren? Volgens Santens zijn er fundamentele culturele 
verschillen 

~ Op zoek naar vrolijke noodlokalen 
De school speelt een steeds belangrijker rol in de wijk. De tendens naar zelfstandiger 
werken vraagt om individuele werkplekken voor kinderen. Er is dus ruimte nodig voor 
activiteiten die steeds meer tot de vanzelfsprekende taken van het basisonderwijs 
gaan behoren. Wilma Kempinga, projectmanager onderwijs WIMBYf over het project 
SchooiParasites 

11 Nieuw Rotterdams architectuurcentrum 
Sinds september heeft Rotterdam een nieuwarchitectuurcentrum. Directeur AnneMie 
Devolder over de plannen en de projecten 

12 Nieuw leven in de suburb 
Emmie Vos, Europan Nederland, bespreekt de vier suburbane Nederlandse Europan 7 -
locaties: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en Hengelo 

14 Oost West Thuis Best 
Aankondiging van een serie bijeenkomsten, waarin de aandacht uitgaat naar lokaal 
architectuurbeleid in de regio. 

~cJ 
16 Een nieuwe grensoverschrijdende attractie 

In het voorjaar van 2003 vindt er een groots toeristisch grensoverschrijdend evenement 
plaats in de gemeente Losser (Nederland) en de stad Gronau (Duitsland). lohn Koopman, 
projectleider LAGA (Landesgartenschau), over de ambities en de samenwerking tussen 
twee grensplaatsen 

18 Zoekmachine 
Marjolein Sponselee, redacteur van het tijdschrift Lucasx, introduceert de zoekmachine 
van het SKOR Publieke Kunst in Nederland, een database waarin een overzicht te vinden 
is van gerealiseerde kunstwerken in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot nu. 

aSKOR.Nt; Stlchtlng Kunst en Op 

: Bestand Bewerken Beeld F<lYO 

19 Kinderopvang bij de boer 
De Stadshoeve in Zunderdorp laat zien dat schapen en kinderopvang goed samengaan 

20 PANORAMA EUROPA » NL <> D » 
Op 14 oktober vond een eerste bijeenkomst plaats van PANORAMA EUROPA. Neder
landse en Duitse experts op het gebied van architectuurbeleid in beide landen wissel
den op initiatief van Architectuur Lokaal en het Bundesministerium für Verkehr-, Bau
und Wohnungswesen hun ervaringen uit aan de hand van concrete projecten 
Een verslag van Sjoerd Cusveller, S@M stedebouw en architectuurmanagement 

22 Welstand in Laren 
Vijfde in de reeks interviews met wethouders over het nieuwe welstandsbeleid. Theo 
van Oeffelt, Projectbureau Welstand op een nieuwe leest, in gesprek met mevrouw de 
Groot, wethouder in de gemeente Laren (Noord-Holland) 

24 Adressen architectuurcentra 
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Terug kan nooit 
.Janny Rodermond, nieuwe directeur van 
het Stimuleringsfonds voor Architectuur 

Dirk Bergvelt en Cilly lansen 

Het thema 'terug in de tijd' kwam naar voren toen we spraken over de herontwikkeling 
van naoorlogse wijken. Sommigen zien daarbij voor architecten een rol als intermediair 
tussen bewoners en opdrachtgevers. Dat doet denken aan wat vroeger in de stadsver
nieuwing gebeurde, maar volgens lanny Rodermond moeten we beseffen dat het altijd 
anders zal zijn dan toen. Want een weg terug in de geschiedenis is er niet. Die visie 
werkt door in de opvattingen van Rodermond over de rol van cultuurhistorisch erfgoed: 
'In plannen voor Belvedere-projecten zie je naar mijn smaak een te zwaar accent op 
behoud of restauratie. En dat terwijl de Belvedere-regeling nu juist is bedoeld om de link 
te leggen naar nieuwe ontwikkelingen'. 

Janny Rodermond. Foto: Ineke Oostveen 
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Veranderingen 
De afgelopen periode is er veel veranderd bij het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur. Op 31 oktober 
vertrok Ruud Brouwers, na een periode van vijf en 
een half jaar als directeur. Kort voordat Janny 
Rodermond hem opvolgde, werd bekend dat dit 
fonds ook de Regeling Projectsubsidies Belvedere 
gaat uitvoeren. En per 1 december verhuisde het 
fonds naar een nieuw kantoor in het Rotterdamse 
Groothandelsgebouw. Jan Brouwer tekende voor de 
inrichting: een lichte ruimte waarin de architectuur 
van het gebouw prachtig tot zijn recht komt. Het 
Groothandelsgebouw, in de naoorlogse jaren ontwor
pen door de architect Maaskant, voldoet ook na zo'n 
50 jaar nog goed aan zijn oorspronkelijke functie als 
bedrijfsverzamelgebouw. AI zijn er wel steeds meer 
grote bedrijven gehuisvest, en steeds minder starten
de ondernemingen. 

Evaluatie 
Janny Rodermond was 23 jaar verbonden aan het 
tijdschrift De Architect, een flink deel van die tijd als 
hoofdredacteur. Betekent haar nieuwe functie een 
grote overgang? 'Nee, eigenlijk valt dat wel mee. Net 
als bij De Architect ben ik bij het Stimuleringsfonds 
bezig om de discussie te voeden met onderwerpen 
die van belang zijn voor ons werkveld. Binnen de 
uitgeverij lag bovendien steeds meer nadruk op 
beleidsmatige zaken en management. Wel ben je als 
fonds meer gericht op de lange termijn.' 
Hieruit spreekt, dat het fonds meer wil zijn dan een 
passief ontvanger van subsidieaanvragen. Het fonds 
werkt er sinds tien jaar aan dat binnen de Regeling 
Projectsubsidies Architectuurbeleid projectvoorstellen 
worden ontvangen die relevant zijn en van goede 
kwaliteit. 
In het kader van de Cultuurnota heeft het 
Stimuleringsfonds, net als alle andere instellingen die 
in het rijkscultuurbeleid zijn opgenomen, een beleids
plan opgesteld voor de periode 2001-2004. Dit plan is 
richtinggevend bij de beoordeling van subsidieaan
vragen. 'We zitten nu midden in de periode die ons 
huidige beleidsplan bestrijkt. Er is geen reden voor 
ingrijpende koerswijzigingen. Wel zullen we in het 
komende jaar gaan evalueren in hoeverre we onze 
doelen bereiken. En het wordt alweer tijd voor de 
voorbereiding van een nieuw beleidsplan. Voor zover 
we het nu kunnen overzien, blijven de ontwikkelin
gen in naoorlogse stedelijke gebieden een kernpunt. 
Er zijn ontzettend veel initiatieven voor de herstruc-



turering van deze gebieden, maar eigenlijk gebeurt 
er nog onvoldoende. Hiernaast vraagt de plattelands
ontwikkeling veel aandacht. Ik wil via onze evaluatie 
meer zicht krijgen op de redenen waarom we rond 
dit onderwerp weinig aanvragen binnen krijgen. 
Uiteraard gaat het er ook om hoe we initiatiefnemers 
op dit terrein beter kunnen bereiken.' 

8elvedere 
Voor de negen medewerkers van het bureau is het 
een grote verandering, dat zij nu ook de aanvragen 
voor Belvedere subsidies te behandelen krijgen. Sinds 
enkele maanden is de uitvoering van deze regeling 
overgedragen van het Projectbureau Belvedere aan 
het Stimuleringsfonds. De infrastructuur voor de 
uitvoering van de Belvedere regeling is aanwezig, 
maar de regelingen zijn net weer even anders. Janny 
Rodermond heeft echter de oude situatie niet meege
maakt: 'Ik ben voor mijn officiële overstap naar het 
fonds wel al betrokken geweest bij de overgang van 
de regeling, om de toekomstige activiteiten van het 
fonds voor Belvedere vanaf het begin mee te kunnen 
maken. Overigens valt me wel op dat de buitenwe
reld soms denkt dat de directeur van het fonds beslist 
over het verlenen van subsidies. Zo gaat het toch echt 
niet. Subsidieaanvragen worden steeds voor advies 
voorgelegd aan commissies van deskundigen, terwijl 
de formele beslissing over toekenning of afwijzing 
wordt genomen door het bestuur van het fonds.' 

Misverstanden 
Wat is inhoudelijk de relatie tussen de subsidierege
lingen die het fonds uitvoert? 'Dat is een boeiende 
vraag. Je gaat je dat natuurlijk afvragen nu de uitvoe
ring van deze beide regelingen bij één organisatie 
berust. Ondanks alle verschillen zie ik dat er ook spra
ke is van een overlap. Sommige aanvragers doen voor 
de realisatie van hun project een beroep op beide 
regelingen. Dat kan legitiem zijn, maar we moeten ons 
toch goed afvragen wat daarvan de reden is. In princi
pe liggen de beide regelingen in elkaars verlengde. Ik 
heb me in de afgelopen periode natuurlijk verdiept in 
de inhoud van de nieuwe Belvedere plannen. Daarop 
afgaand lijkt het wel of de regeling er specifiek voor 
landschapsplannen is. Men lijkt de mogelijkheden van 
Belvedere voor de steden niet te zien. We zullen onze 
voorlichting moeten afstemmen op dergelijke misver
standen. Een ander punt is dat de plannen wel erg 
vaak in het teken staan van monumentenzorg. Dat is 
nooit de bedoeling geweest. Dus ook op dit punt 
hebben we nog wel het een en ander duidelijk te 
maken. Ik denk dat Belvedere kennis zal opleveren die 
van veel belang is voor de ontwerpwereld. We zijn in 
de afgelopen jaren natuurlijk erg op de toekomst 
gericht, er werden plannen gemaakt tot zelfs 2030. 
Maar we vergaten de dagelijkse problemen. Daar 
hecht ik veel waarde aan. Het huidige cultuurbeleid, 
dat onder staatssecretaris Rick van der Ploeg tot stand 
kwam, is sterk gericht op culturele diversiteit en finan
ciële structuren. Belvedere komt er ook uit voort.' 
'Het is misschien goed erop te wijzen, dat er voor de 
aanvragers van Belvedere subsidies formeel niets 
verandert. Zij moeten hun subsidieverzoek alleen 
naar een ander adres sturen. Vanzelfsprekend zijn wij 

__ , _____ c~_O,_,~ __ " __ , 

ook voor initiatiefnemers van dit soort projecten 
beschikbaar voor overleg en om samen te zoeken 
naar mogelijkheden om de kwaliteit van de aanvra
gen te verbeteren: 

Eigen initiatieven 
De staf van het Stimuleringsfonds is vooral druk met 
het begeleiden en behandelen van subsidieverzoe
ken. We hebben per jaar 5 subsidierondes voor de 
projectsubsidies, en 9 voor Belvedere. 'Daarnaast 
willen we accenten verleggen. Noud de Vreeze heeft 
het fonds opgezet, Ruud Brouwers heeft het gepro
fessionaliseerd en aanvullende gelden voor eigen 
projecten gezocht. Daardoor is er (bescheiden) ruimte 
voor eigen initiatieven. Ik wil daar voorzichtig mee 
omgaan. Om te beginnen, wil ik de communicatie 
verbeteren, bijvoorbeeld door op de website meer 
inhoudelijke informatie te geven over de projecten 
en de gerealiseerde onderzoeken. 
Ik zou ook graag aandacht willen vragen voor vraag
stukken van leefbaarheid bij de ontwerpwereld, 
vanuit de alledaagse werkelijkheid. Er is wel beleid, 
en er zijn instrumenten zoals beeldkwaliteitplannen 
en de nieuwe welstand. Maar ik vraag mij af of die 
instrumenten wel volstaan bij de opgaven van nu. 
Architecten kunnen bij deze opgaven een belangrijke 
rol spelen. Hun bestaansrecht is erop gebaseerd, dat 
zij iets doen wat anderen niet kunnen. Dat vereist 
uiteraard wel voldoende kennis van het bouwproces. 
Het is mij bekend, dat men zich op de opleidingen 
wat dit betreft zorgen maakt over het curriculum. 
De vraag is ook, of jongere ontwerpers ertoe geneigd 
zijn, en tegelijkertijd in staat, om de lokale behoeften 
in relatie tot globale ontwikkelingen te zien. 
Uitwisselingen zijn daarom erg belangrijk; bijvoor
beeld met Vlaanderen. Op dit moment zie je allerlei 
contacten in het grensgebied. Maar in feite kan de 
relatie voor heel Nederland vruchtbaar zijn. Het idee 
dat Nederland op het gebied van architectuur vooral 
moet exporteren is achterhaald. De jonge Vlaamse 
ontwerpers zijn anders opgeleid dan hun 
Nederlandse collega's, in sommige opzichten degelij
ker. Daarom kunnen we het nodige van hen leren'. 

Naoorlogse wijken 
Daarnaast onderneemt het fonds al enige tijd het 
initiatief bij projecten rond de toekomst van de 
naoorlogse wijken. Een intensivering daarvan vindt 
plaats via het Stimuleringsprogramma Cultureel 
Opdrachtgeverschap, dat samen met Architectuur 
Lokaal is opgezet. De naoorlogse woonwijken zullen 
in 2003 een jaar lang centraal staan binnen dit 
programma. Het is de bedoeling daarbij in te zoomen 
op de rol van opdrachtgevers. Uiteraard is dan ook de 
relatie tussen opdrachtgever en architect aan de 
orde. Janny Rodermond is in dit verband geïnteres
seerd in de bijdrage van de jongere generatie. 'Het is 
mijn indruk dat we de tijd achter ons laten waarin 
ontwerpers vooral met spectaculaire beelden aan de 
weg timmeren. De generatie van nu is ambachtelijker. 
Voor hen spreekt een internationale oriëntatie 
vanzelf, maar tegelijk doen ze veel moeite om aan te 
sluiten bij wat er lokaal gebeurt. Dat lijkt me aantrek
kelijk voor opdrachtgevers in de naoorlogse wijken: 

Informatie 

Stimuleringsfonds voor Architectuur 
Groothandelsgebouw, Ingang C, Se etage 
Ween a 723 
Postbus 20966 
3001 GB Rotterdam 
T 010-4361600 
F 010-4360639 
E sfa@archfonds.nl 
W www.archfonds.nl 
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Over de traditie van particulier opdrachtgeverschap in België 

is geboren 
met een baksteen 

'De Belg 

de maag' -In 

België heet lelijk te zijn, chaotisch bebouwd en grillig verkaveld. 
Ondanks dat is er in Nederland steeds meer belangstelling en 
waardering voor de Belgische situatie. Particulier 
opdrachtgeverschap - in België feitelijk de norm - wordt ook in 
Nederland steeds meer gepromoot. Waarin zit het verschil eigenlijk 
tussen de Belgische en de Nederlandse bouw? En wat kan Nederland 
van zijn zuiderburen leren? Volgens Marc Santens, adjunct Vlaams 
Bouwmeester, zijn er fundamentele culturele verschillen, die niet 
zomaar door nieuwe regelgeving of andere marktaanpak 
veranderen of verdwijnen. 

Edo Beerda 

'Bouwen in Vlaanderen is, zoals in elk land, een cultu
reel gegeven met eigen wortels', stelt Santens. 'In 
Vlaanderen is individuele bouw gecombineerd met 
lintbebouwing altijd het globale uitgangspunt geble
ven. Bij ons houdt dat in, dat iedere woning nadruk
kelijk een voorkant en een achterkant heeft. Binnen
gebieden, die Nederland in overvloed heeft, vind je in 
Vlaanderen nauwelijks. De Vlaming is blijven bouwen 
aan zijn achterkant: waar zet ik een hek, waar een 
schuur? In de Vlaamse ruimtelijke ordening is een lijn 
getrokken: over de gevel praten we gemeenschappe
lijk, erachter kun je zelf je plan trekken. De burger 
richt zich daarom altijd op die achterkant, waar hij 
zelf kan prutsen, zonder vergunning. Recente pogin
gen om daaraan door middel van regelgeving iets te 
doen hebben in Vlaanderen ook weinig succes gehad. 
Het is gewoon strijdig met de Vlaamse cultuur. En cul
turele traditie verander je niet met een marktaanpak 
of regelgevingsbeleid. Individualiteit houdt in België 
in dat je bescheiden invoegt, met de sporen van de 
vrijheid aan de achterkant. De voorkant ontstaat uit 
de achterkant en niet omgekeerd. Die opvallende 
scheiding van voor- en achterkant kent Nederland 
helemaal niet. Zelf bouwen gebeurt bij jullie daar
door ook veel minder dan bij ons: 

Baksteen 
De cijfers liegen er wat dat laatste betreft niet om: in 
België bestaat tachtig procent van de woningvoor
raad uit eigen bouw. De bouwproductie, die in Neder
land zo moeilijk op peil is te krijgen, lijdt daar 
bepaald niet onder. In de laatste drie decennia is het 
aantal woningen met 45 procent gegroeid. Daarvan 
werd zeventig procent in particulier beheer 
gebouwd. In Nederland is dat beeld compleet anders: 
zes procent van de woningen op VINEX-Iocaties 
wordt in eigen beheer gebouwd en op binnenstede
Iijk gebied bedraagt dat aantal slechts twee procent. 
Alleen in vrije buitengebieden haalt Nederland een 
aantal van bijna dertig procent eigen bouw. 

In België hoeft niet per se haast te worden gemaakt met het bouwen. Men kan wachten tot er genoeg geld is, tot die tijd ligt de grond braak. 
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Er wordt dan ook wel gezegd, dat de Vlaming is 
'geboren met een baksteen in zijn maag.' 
Santens: 'Ieder jong gezin start met als eerste 
opdracht het bouwen van een eigen huis. De Vlaming 
is niet gerust voor hij bijna letterlijk met zijn eigen 
handen gebouwd heeft. Sociale woningbouw is in 
Vlaanderen dan ook marginaal. Het gebeurt eigenlijk 
alleen om de wachttijd tot de voltooiing van de eigen 
woning op te vangen. Wie in de sociale woningbouw 
blijft hangen is eigenlijk mislukt.' 
Het geeft ook een verklaring voor het feit dat ver
dichting in de Vlaamse steden nooit heeft plaats 
gevonden. Santens: 'Men heeft de term 'verdichting' 
nooit gehanteerd als elders, maar als 'de blijvend 
individuele kavels zo maximaal mogelijk naast elkaar 
gebruiken'. De Belgen kunnen op het gebied van ver
dichting nog heel wat leren van de Nederlanders.' 
Een ander element dat zijn steentje heeft bijgedra
gen aan het feit dat bebouwing op het Belgische 
platteland steeds verder kon oprukken is het liberale 
spreidingsbeleid. De Belgische nationale overheid is 
relatief terughoudend. Met zijn twee taalgebieden 
en redelijk autonome gemeenten moet ze ook wel. 
Strenge regulerende maatregelen om wildgroei in te 
dammen is er dan ook nooit serieus van de grond 
gekomen. Of het moet het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen zijn dat sinds 1997 sturing geeft aan de 
bebouwing van de ruimte. 

Wensprogramma 
Eigenbouw mag dan voor de Vlaming topprioriteit 
hebben, maar dat wil niet zeggen dat hij bouwt voor 
de korte termijn. Santens: 'De discussie over duur
zaam bouwen die woedt in Nederland, speelt heel 
anders in België. Een woning bouwen is in België 
automatisch gekoppeld aan duurzaamheid. De indivi
duele bouwer zet een woning neer die na hem door 
vele anderen moet worden gebruikt. De zelfbouwer 
werkt dus met een karkas, dat hem toestaat dat later 
op allerlei manieren aan het huis kan worden 
geprutst. Ik vind het zo merkwaardig en tegenstrijdig 
aan het Nederlandse bouwen in eigen beheer dat dit 
sterk gericht is op het realiseren van het allerindividu
eelste wensprogramma.' 
Niet alleen de woonconsument, maar ook de ontwer
per van het woonproduct is in België sterk gericht op 
zelfbouw, constateert Santens. 'Architectuuronder
wijs in Vlaanderen heeft als eerste opdracht altijd het 
bouwen van een individuele woning. In Nederland 
gaat het vooral om openbaar gebied en openbare 
gebouwen: stelt Santens. 'De architecten in Vlaande
ren zijn beter geoutilleerd om de afwegingen van 
een individuele opdrachtgever te vertalen. In Neder
land is dat veel te veel toegespitst op het moment 
van bouwen. Het is een maatschappelijke verant
woordelijkheid van de architect om de potenties van 
woningen centraal te stellen en niet alleen het eisen
programma van een bepaalde cliënt, naar aanleiding 
van een bepaalde vraag, op een bepaald moment. In 
principe moet een huis dat wordt gebouwd door 
twee ouders decennia later ook geschikt zijn voor 
hun kinderen. Wonen naar wens is een verkeerd uit
gangspunt. Wonen is geen wensprogramma met 
samenstellende delen, maar een levenswijze die per
manent verandert binnen vastgelegde contouren. 
Een maatpak knelt en kan door niemand anders nog 
gedragen worden. Als het gaat om het ontwerp van 

een woning voor de lange duur moet daar evolutie in 
mogelijk zijn. Je moet je bij het ontwerpen van een 
woning dus gaan bezighouden met de vraag hoe je je 
leven wilt gaan oriënteren. Dat is van een heel ande
re orde van grootte dan de vraag 'waar zet ik mijn 
wasmachine?'. Het is de taak van architect om met de 
cliënt te zoeken naar de potenties die een woning 
kan hebben op de lange termijn.' 

Individueel bouwen raakt de gemeenschap 
In de manier waarop de Belgen hun streven naar 
eigenbouw in hun gebouwde omgeving tot uitdruk
king brengen verschillen ze niet alleen van Neder
land, maar ook van alle andere Europese landen, con
stateert Santens. 'Als je kijkt naar de markten van 
Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel zie je een 
samenraapsel van individuele woningen. Er is nooit 
een totaalensemble gebouwd, zoals in andere Euro
pese steden. De individuele burger eiste in dat stads
beeld zijn plaats op.' 
Santens stelt, dat particulier opdrachtgeverschap kan 
worden beschouwd als een oefening in democratie.' 
Betekent dat, dat Nederland dus minder democra
tisch dan België? Santens: 'Dat hoort u mij beslist niet 
zeggen. Maar je kunt stellen dat bouwen in Vlaande
ren een leerschool is voor de omgang met de demo
cratie: iedereen doet zijn eigen ding, maar binnen de 
sociale afspraken. De manier waarop wordt omge
gaan met het individu in de woningbouw zegt iets 
over het democratische gehalte van een samenleving. 
Bouwen is meer dan een individuele verantwoorde
lijkheid. Het is een culturele daad die de gemeen
schap raakt. De gemeenschap moet in het kader van 
de globalisering leren omgaan met verscheidenheid 
zonder dat de gemeenschap in haar bestaan onher
kenbaar wordt. Dit geldt dus ook voor de uitwerking 
van een beleidsvisie op de gebouwde omgeving. In 
Vlaanderen weerspiegelt het gevelbeeld van een stad 
niet de ambities van de gemeenschap, maar is een 
optelling van een verscheidenheid aan woningen die 
naast elkaar staan om samen een geheel te vormen. 
Dit is een culturele traditie met een politieke grond
slag. Dat is volstrekt anders dan bijvoorbeeld in totali
taire regimes: die hebben de neiging mensen gelijk te 
maken in hun gebouwde omgeving en het bouwen 
gelijk te schakelen. Het levert een monotone vorm 
van bouwen op.' 
'De manier van woningbouw is een spiegel van hoe in 
een samenleving met het individu wordt omgegaan. 
In de huidige maatschappelijke situatie wordt dat 
steeds belangrijker, doordat de diversiteit aan cultu
ren binnen onze samenleving steeds groter wordt. Is 
integreren het wegwerken van de diversiteit binnen 
de gebouwde omgeving of moet je diversiteit juist 
naar voren halen in de gebouwde omgeving? De 
gebouwde omgeving is deels bepalend voor de 
manier waarop mensen met elkaar omgaan.' 
Santens constateert dat Nederland momenteel bezig 
is met 'een enorme zoektocht'. 'De Nederlander heeft 
de beperkingen ontdekt die hem de afgelopen eeuw 
parten heeft gespeeld bij bouwen architectuur. Ter
wijl het bij ons in Vlaanderen een individuele zoek
tocht betreft, is dat in Nederland een collectieve. We 
kunnen van elkaar leren als we onze eigen culturele 
tradities respecteren. Ze mogen dan over België zeg
gen dat het het lelijkste land ter wereld is, in al zijn 
lelijkheid laat het wel een enorme diversiteit zien.' 

Informatie 

Dit artikel verscheen eerder in Doorzicht 10. 
Voor meer informatie of een gratis abonne
ment: info@doorwin.nl 

Marc Santens sprak over eigen bouw in 
Vlaanderen op het SEV-congres Wonen naar 
Wens, zo doe je dat! in september 2002 

Marc Santens 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
E. Jacqmainlaan 56 Bureau Vlaams Bouw
meester 
1000 Brussel, België 
T 0032-(0)25537728 
F 0032-(0)25537500 
E marc.santens@azf.vlaanderen.be 

De foto's zijn afkomstig uit Burgerlijke Ste
denbouw, een uitgave van Architectuur 
Lokaal en het Nederlands Architectuurinsti
tuut, verkrijgbaar via www.arch-Iokaal.nl 

Op de vaak smalle kavels plaatsen particulieren woningen van veelal twee tot drie verdiepingen. Kenmerkend zijn de 'wachtende' muren van 28 cm breed waar, zodra het gelegen komt, 
weer iemand een huis tegenaan kan bouwen. 
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SchooiParasites: 
op zoek naar het vrolijke, 
passende noodgebouw 

Jacobus, De Tuimelaar en De Notenkraker zijn drie van de dertien 
basisscholen in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Hoogvliet is in de 
jaren vijftig en zestig gebouwd als satellietstad, op ruime afstand 
van Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe Maas, temidden van de 
zwaarste infrastructuur en industrie van Nederland. Er wonen nu 
37.000 mensen. Tot 2010 vindt in Hoogvliet een grootschalige 
herstructurering plaats, waarbij 8.000 woningen worden vervangen 
en ook tal van voorzieningen een gedaan te wisseling zullen onder
gaan. Bij de grootstedelijke problematiek die Hoogvliet al kent, 
voegt zich dus de hoop op een betere toekomst, maar ook onzeker
heid en onrust tijdens het ingrijpende proces. 
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Behoefte aan meer ruimte 
De sociale vraagstukken en de herstructurering 
hebben hun weerslag op de drie genoemde basis
scholen, waarvan Jacobus katholiek is en De 
Tuimelaar en De Notenkraker openbaar (resp. 180, 
280 en 225 leerlingen). Maar de scholen zitten ook 
met een ander probleem, dat voor veel collega-scho
len in het land herkenbaar zal zijn: een gebrek aan 
niet-klassikale ruimten. 
Klaslokalen hebben de scholen voldoende, maar er is 
te weinig ruimte voor extra voorzieningen en activi
teiten. Terwijl daar wel steeds meer behoefte aan is. 
Een deel van deze ruimtebehoefte heeft direct met 
het onderwijs te maken. Daarnaast speelt de school 
een steeds belangrijker rol in de wijk, als verbindende 
schakel voor sociale cohesie, en ook daar moet -
letterlijk - ruimte voor zijn. De tendens naar zelfstan
diger werken vraagt om individuele werkplekken 
voor kinderen. Groepsverkleining betekent dat er 
meer mensen in de school werken, en ook die hebben 
werkplekken nodig. Daarnaast is de school voor veel 
kinderen een ontmoetings-, speel-, overblijf- en 
werkruimte. Veel Hoogvlietse kinderen eten op 
school, en ook dat vergt ruimte en (keuken)facilitei
ten. De school is bovendien een belangrijke ontmoe
tingsplaats van en met ouders. Vaak is de school een 
van de weinige vaste punten in hun leven. Tijdens 
wekelijkse bijeenkomsten worden ouders geïnfor
meerd over de activiteiten van hun kinderen, en hoe 
ze hierop thuis kunnen aansluiten. Er is veel belang
stelling voor opvoedcursussen. De scholen bieden 
ouders ook op andere manieren hulp, bijvoorbeeld 
met computercursussen en het invullen van formulie
ren. Dat vraagt om bijvoorbeeld spreekkamers. 



De Lampion, ontwerp Christoph Seyferth 

Lelijke noodlokalen 
Er is dus ruimte nodig voor activiteiten die steeds 
meer tot de vanzelfsprekende taken van het basison
derwijs zijn gaan behoren. Deze behoefte bestaat 
niet alleen in Hoogvliet, maar bij scholen overal in 
Nederland. De huidige systematiek van de huisves
tingsvergoedingen is echter niet of nauwelijks op 
deze problematiek toegesneden. De regelingen voor 
scholenbouw zijn nog altijd in hoofdzaak gericht op 
het bouwen van uniforme klaslokalen, met slechts 
een beperkt oppervlakte voor andere functies. En dat 
terwijl de onderwijskundige en sociale realiteit 
allang, en structureel, anders is. 
De scholen moeten dus improviseren. De enige oplos
sing voor ruimtegebrek op korte termijn is de plaat
sing van noodlokalen. Dat lost wel de kwantitatieve 
behoefte op, maar niet de kwalitatieve. Noodlokalen 
of noodscholen zijn meestal niet meer dan geschakel
de containers. Ze hebben vaak functionele nadelen, 
zoals gehorigheid en slechte temperatuurregeling. Ze 
zijn niet recyclebaar en daarmee milieubelastend. 
Bovendien zijn ze lelijk. Dat is juist voor een school 
onaanvaardbaar. De jaren op de basisschool vormen 
voor kinderen een uiterst belangrijke periode. 
Kinderen zouden als vanzelfsprekend in aanraking 
moeten komen met waardigheid, schoonheid, gevoel 
voor ruimtelijkheid en esthetiek. 
Dit belang strekt zich ook uit tot noodlokalen. De 
tijdelijkheid mag geen excuus zijn voor lelijkheid of 
onverschilligheid. Bovendien kan de tijdelijkheid in 
de praktijk jaren duren; ze beslaat met gemak de 
volledige schooltijd van een basisschoolleerling. Ook 
hier moeten kinderen een ervaring van schoonheid 
en feestelijkheid kunnen krijgen. 

Tijdelijke schoolruimte 
Aan dit ruimteprobleem wil WiMBY! met het project 
SchooiParasites iets doen. WiMBY! wil niet alleen het 
vraagstuk onder de aandacht brengen, maar ook 
een concrete oplossing laten zien. Niet alleen voor 
de drie deelnemende scholen, niet alleen voor 
Hoogvliet, maar in principe voor alle scholen in 
Nederland (zie Architectuur Lokaal nr. 37). WiMBY! 
werkt in het project SchooiParasites samen met de 
drie basisscholen en met de Parasite Foundation (PF), 
een stichting die zich vanuit architectonische invals
hoek heeft gespecialiseerd in tijdelijke hoogwaardi
ge huisvesting en het benutten van restruimten 
(para-sites) in de stad. Bekend is de parasite van 
Korteknie en Stuhlmacher Architecten die op het 
lifthuis van Las Palmas op de Wilhelminapier in 
Rotterdam is geplaatst. Ook in Hoogvliet staat al een 
parasite, aan de Lengweg pal tegenover de scholen 
Jacobus en De Tuimelaar. De scholen maken nu reeds 
gebruik van de twee vergaderruimten, voor bijvoor
beeld opvoedcursussen. Met SchooiParasite wil 
WiMBY! het probleem van de tijdelijke schoolruimte 
onder de aandacht brengen en tegelijkertijd een 
oplossing laten zien. Niet alleen voor de drie deelne
mende scholen, niet alleen voor Hoogvliet, maar 
voor alle scholen in Nederland. 

Vrolijke oplossingen 
Als we de vraag naar extra ruimte van de drie scholen 
nog eens tegen het licht houden, kunnen we drie 
vraagstukken onderscheiden. In de eerste plaats is 
het, zoals gezegd, noodzakelijk om structureel meer 
aandacht te schenken aan de 'niet-klassikale' activitei
ten en voorzieningen. Het veranderende profiel van 
basisscholen in de samenleving moet ook doorwerken 
in de scholenbouw en de financiering. In de tweede 
plaats moet het fenomeen van het tijdelijke schoolge
bouw onder de loep worden genomen. Er moet 
worden nagedacht over wat 'permanent' en 'tijdelijk' 
nog betekenen, nu scholen zich voortdurend aan 
nieuwe eisen en inzichten moeten aanpassen. Het 
onveranderlijke schoolgebouw bestaat vrijwel niet 
meer. Tijdelijke gebouwen zijn geen oplossing voor 
een permanent probleem, maar waar en voor zo lang 
ze noodzakelijk zijn, moet ernaar worden gestreefd 
om ook van de tijdelijke gebouwen mooie, royale, 
waardige ruimten te maken. In de derde plaats stelt 
de ingrijpende herstructurering van naoorlogse 
wijken zoals Hoogvliet eigen vragen en eisen. Een 
bijzonderheid van de drie scholen is dat ze misschien 
over een aantal jaren nieuwbouw krijgen. Maar of 
het gebeurt, en zo ja, wanneer, is nog niet zeker. De 
snelle, tijdelijke oplossing die nu noodzakelijk is, kan 
overigens meehelpen om na te denken over de 
nieuwbouw die er straks zal komen. SchooiParasites 
kan nooit alle problemen helemaal oplossen. Maar 
het kan ze wel, aan de hand van de concrete voor
beelden in Hoogvliet, onder de aandacht brengen 
van een breder, betrokken publiek. En het kan ook, 
in de vorm van een voorbeeldproject, laten zien dat 
er oplossingen zijn. Niet zo maar oplossingen, maar 
oplossingen waar je vrolijk van wordt. Oplossingen 
die ervoor zorgen dat je, jong of oud, weer zin krijgt 
om naar school te gaan. SchooiParasites gaat dan 
ook bovenal over onderwijs en opgroeien, over 
architectuur en samenleving, over schoonheid en 
kwaliteit. Met als uitgangspunt dat we het aan 
schoolkinderen verplicht zijn om ze een feestelijke 
omgeving te bieden. 

~ 

Het Toverdier, ontwerp Alex van de Beid, ONIX 
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Informatie 

WiMBYf is de 'roepnaam' van de Stichting 
Internationale Bouwtentoonstelling Hoog
vliet (lBT) die over een lange periode (2001-
2010) is verbonden aan de herstructurering 
van Hoogvliet. Het IBT is opgericht om 
maatschappelijke en culturele meerwaarde 
te geven aan de (vaak sterk technisch 
gerichte) herstructurering, met architectuur 
en stedenbouw als invalshoek. Dat gebeurt 
door middel van projecten die Hoogvliet 
mooier en aantrekkelijker maken voor 
bestaande en nieuwe bewoners, en die 
nationaal en internationaal aansprekend 
zijn. Het motto is 'We/come into my back
yard', oftewel WiMBYI De doelstelling van 
WiMBYf komt onder meer tot uitdrukking 
in onderwijsprojecten, waarvan SchooiPara
sites er een is. De andere onderwijsprojec
ten zijn op dit moment Campus in de stad 
en de Oefenfabriek (zie Architectuur Lokaal 
nr. 37), beide gericht op het voortgezet 
onderwijs. Uitgebreide informatie over het 
project vindt u in de brochure SchooIParasi
tes die u kunt bestellen bij het WiMBYf 

WiMBYf 
Groene Kruisweg 819 
3191 VC Rotterdam-Hoogvliet 
T 06 48253424 
E info@wimby.nl 
W www.wimby.nl. 
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WiMBY! heeft drie jonge ontwerpers opdracht gege
ven om elk een tijdelijk gebouw te ontwerpen. Eén 
van de drie moet geschikt zijn om als een eetkamer 
voor kinderen die op school ontbijten of lunchen, de 
tweede is speciaal bedoeld voor muziek en dans, en 
de derde SchooiParasite moet werkplekken en/of 
spreekkamers bevatten. 
Deze typen zijn ontleend aan de noden en wensen 
uit de dagelijkse praktijk van de drie deelnemende 
basisscholen. In alle drie de gevallen moeten de ruim
ten ook voor andere activiteiten kunnen worden 
gebruikt. De oppervlakte is 50 m2, even groot als een 
standaardlokaal. Het is de bedoeling dat de drie het 
begin vormen van een catalogus aan alternatieve 
noodgebouwen, waaruit scholen overal in het land 
hun keuze kunnen maken. Een belangrijke eis aan de 
ontwerpen is dat ze (ook financieel) binnen de 
bestaande regels vallen. 
Christoph Seyferth ontwierp een paviljoen als huiska
mer en plaats van samenkomst. Van buiten is het een 
mysterieuze, reusachtige lampion, met een rondlo
pende bank waarop je beschut kunt zitten, als rond
om een grote boom in een Afrikaans dorp. Binnenin 
is een feestelijke, beschutte ruimte, waar je kunt eten 
en koken, en die ook geschikt is voor talloze andere 
doeleinden: bibliotheek, techniekles, handvaardig
heid en tekenen, dramatische expressie, voorstellin
gen, enzovoorts. 
De lampion biedt kinderen een ervaring van schoon
heid die ze zich, zoals Seyferth hoopt, vele jaren later 
nog levendig zullen herinneren. Ze kunnen er 
ontsnappen aan het hectische en voor sommige 
kinderen saaie schoolleven waar honderden leerlin
gen opeengepakt in een gebouw zitten. 
In de verbindende gang tussen de school en de 
lampion zitten alle voorzieningen inclusief een 
keuken. Naar wens kunnen er ook toiletten of 
opbergruimten worden ondergebracht. De lampion 
kan ook los van het schoolgebouw worden gebruikt, 
bijvoorbeeld voor buurtactiviteiten en verhuur aan 
derden. 
Alex van de Beid van ONIX heeft een spannend dier 
ontworpen. Het staat op twee poten als een vogel. 
Het is van buiten stoer en hoekig als een buldog. In 
zijn staart zit een vliegtuigtrap die de entree vormt. 
De ruimte onder de buik is hoog genoeg om er te 
spelen of droog te zitten op de poten die tevens 
bankjes zijn. 

De Bloem, ontwerp Barend Koolhaas, OL 

De buik van het toverdier is een eivormig muziek- en 
danslokaal van hout, met niveauverschillen in de 
vorm van ruime podia waar je kunt zitten. De ramen 
zitten op kinderooghoogte. De staart bevat berg
ruimte voor muziekinstrumenten. 
Deze SchooiParasite kan ook worden gebruikt voor 
andere creatieve vakken, en voor opvoeringen, 
oudercursussen en ouderavonden. Net als bij het 
ontwerp van Christoph Seyferth kan de ruimte na 
schooltijd voor buurtactiviteiten worden gebruikt. 
Omdat er veel aandacht aan de akoestiek is besteed, 
kunnen ook de muziekvereniging en de muziekschool 
er terecht. 
Barend Koolhaas van Ol ontwierp een SchooiParasite 
in de vorm van een bloem, waarin eenvoudig verschil
lende werkruimten kunnen worden gemaakt. Het 
ronde gebouw, met een diameter van negen meter, 
bestaat uit zes maanvormige, flexibele werkplekken. 
Elk hiervan is opgebouwd uit een lange en een korte, 
licht gebogen schijf. De korte schijven zijn onderdeel 
van de gevel en vormen tevens de draagconstructie. 
De lange schijven kunnen worden opengedraaid om 
naar behoefte grotere ruimten te creëren. 
Er zijn vele verschillende configuraties mogelijk. Als 
alle wanden helemaal zijn opengeschoven, heeft de 
ruimte de vorm van een bloem. Desgewenst kan de 
bloem aan de school worden verbonden, of los 
worden geplaatst. 

Zomer 2003 
De drie SchooiParasites worden, zo is het plan, in de 
zomer van 2003 geplaatst bij de scholen in Hoogvliet. 
De opening zal worden gevierd met een bijeenkomst 
en een boek. 
Intussen zullen de Algemene Vereniging Schoolleiders 
(AVS) en WiMBY! onderzoeken hoe de 
SchooiParasites ook voor andere scholen in Nederland 
beschikbaar kunnen komen. In beginsel kan iedere 
school een SchooiParasite vergoed krijgen op basis 
van de bestaande regelingen, zoals regelingen voor 
extra en/of tijdelijke huisvesting, onderwijsvernieu
wing, of de brede school. Welke regeling de meest 
passende is, hangt af van de situatie van de school, 
terwijl de voorwaarden ook per gemeente kunnen 
verschillen. Hoe de SchooiParasites ook in de praktijk 
beschikbaar kunnen komen, zal in de eerste helft van 
2003 duidelijk worden. 



Goed opdrachtgeverschap 
De nieuwe AIR heeft in Rotterdam een aantal duidelij
ke taken op zich genomen. Zo zal zij een herkenbare 
instelling met een publieksfunctie zijn en zal zij het 
debat over en de aandacht voor actuele Rotterdamse 
architectonische en stedenbouwkundige kwesties 
verbreden. Een andere manier om de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving te bevorderen is het inspireren 
tot goed opdrachtgeverschap. Omdat in Rotterdam 
vele instellingen op het gebied van architectuur actief 
zijn heeft het stadsbestuur AIR een coördinerende rol 
toegedacht. In het Architectuuroverleg komen archi
tectuurinstellingen - de Academie van Bouwkunst. het 
Berlage Institute, het NAi, Archicenter, de RKS en 
ArchiNed - om de twee maanden bij AIR aan tafel 
zitten om elkaar te informeren over hun programma's 
en activiteiten en eventueel op elkaar af te stemmen. 
Bij de lancering in de Burgerzaal van de Maasstad 
afgelopen september presenteerde AIR haar 
programma voor de komende jaren. Tegelijkertijd 
werd het startschot gegeven voor haar eerste project 
'Stad op Straat'. 

Verschillende kleuren 
Tot juli 2003 organiseert AIR het project Stad op 
straat, de publieke ruimte als (ontwerp) opgave in 
samenwerking met vele instellingen en direct betrok
kenen. Stedelijke dynamiek, culturele diversiteit en 
leefstijlen bepalen immers mede het beeld van de 
openbare ruimte van de stad. Het best is dat te zien 
en te beleven in de lange doorgaande winkelstraten 
van de stad. Hier liggen verschillende sociale en 
economische werelden naast elkaar die al dan niet of 
in meer of mindere mate op elkaar betrokken zijn. 
Het leven op straat vormt zogezegd de afspiegeling 
van de samenleving. 
In de straten die het centrum met de stadsrand 
verbindt, verschiet Rotterdam letterlijk en figuurlijk 
meerdere keren van kleur door de zeer uiteenlopen
de bedrijfsvoering van de winkeliers, hun uitgestalde 
waren, de verschillende geuren en de mensen die er 
vertoeven met hun verschillende culturele achter
gronden. De architectuur van de straat, het gebruik 
ervan en het leven op straat geven uitdrukking aan 
de verschillende vormen van stedelijkheid. 
Als onderwerp van Stad op straat is gekozen voor het 
lint van Coolsingel tot Marconiplein: Kruiskade, West 
Kruiskade, 1e en 2e Middellandstraat. 
Vierambachtstraat en de Mathenesserweg. De gekozen 
stadsstraat dient als leidraad voor een programma dat 
o.a. bestaat uit excursies, openbare gesprekken, work
shops, tentoonstellingen, projecten op straat, publica
ties en wekelijkse programma's op de lokale televisie 
en een slotmanifestatie. 
Met de keuze van deze stadsstraat worden actuele 
(Rotterdamse) stedelijke kwesties aan de orde gesteld 
die door velen als zodanig herkend worden. 
Onderwerpen zijn onder andere hoogbouwbeleid, 
voorzieningen voor jongerencultuur, de transformatie 
van het Centraal Station en omgeving, de culturele 
bijdrage van het etnisch ondernemerschap aan het 
leven in de buurt, het bouwen ten behoeve van de 

Rotterdam moderniseert en transformeert zich voortdurend en profileert zich op 
vele manieren als een open architectuurstad. Wat nog ontbrak in deze stad was 
een lokaal architectuurcentrum dat informeert, kritiseert, polemiseert maar ook 
verbindt en stimuleert. Sinds september 2002 heeft Rotterdam, in navolging van 
andere Nederlandse steden, ook haar eigen lokaal architectuurcentrum. AIR 
(Architectuur Instituut Rotterdam) is geen vreemde in de architectuurwereld. 
Voorheen stond deze afkorting voor Architecture International Rotterdam en 
heeft zij naam geschreven met de vele AIR-manifestaties vanaf 1982 over de Kop 
van Zuid. In 2001 zette Breeze of AIR de openbare stadstuin op de agenda van 
het Rotterdam Culturele Hoofdstad. Een jaar lang werd ontwerponderzoek 
verricht naar een nieuwe relatie tussen stad en platteland in AIR-Zuidwaarts 
over de Hoeksche Waard (1998-1999). In 1993 werd de eerste multidisciplinarie 
AIR-Alexander manifestatie gehouden over de naoorlogse woonwijken en in 
het bijzonder over de Alexanderpolder in 1993. 

culturele diversiteit, de straat als generator voor 
vernieuwing van de aanliggende wijken, mobiliteit, 
veiligheid, inrichting en beheer van de openbare 
ruimte van de straat. Invalshoek voor de gesprekken 
en workshops is de huidige beleving van de culturele 
diversiteit in de openbare ruimte van de straat en de 
potenties ervan voor de stedelijke ontwikkeling. AIR 
wil door signaleren, analyseren en aandragen van 
ideeën de lokale overheden stimuleren om het 
programma, de inrichting en het gebruik van de stad 
op straat te verbeteren. 
Telkens wordt expliciet de rol van de opdrachtgever 
hierbij betrokken: naast de locale overheid en de 
corporaties worden ontwikkelaars en particulieren 
aangesproken op hun maatschappelijk ondernemer
schap. 

Andere projecten 
Daarnaast zijn er andere projecten. In samenwerking 
met City Informatiecentrum organiseert AIR maande
lijks de Rotterdamse Signalementen. Jonge ontwer
pers en onderzoekers krijgen een podium om hun 
vernieuwende projecten voor Rotterdam te presente
ren door middel van een lezing en een tentoonstel
ling. De lezing die erop volgt wordt verzorgd door 
een opdrachtgever of coreferent. 
Ook het Rotterdamse zakenleven wordt door AIR 
gestimuleerd tot goed opdrachtgeverschap door 
ondernemers te betrekken bij haar activiteiten. De op 
te richten Van der Leeuwkring zal de nieuwe denk
tank van verlichte ondernemers worden op het 
gebied van architectuur en stedenbouw in Rotterdam 
en regio. Dit platform dat kennis, expertise, ideeën 
en plannen over de stad bij elkaar brengt, gaat 
volgend voorjaar van start. In het najaar wordt er 
gestart met de voorbereidingen voor de achtste AIR 
manifestatie in 2005. 
AIR heeft geen eigen tentoonstellings- of debatruim
te, activiteiten in de stad of op locatie zijn dáár waar 
het debat gevoerd wordt. AIR is ook virtueel aanwe
zig, alle projecten en activiteiten van AIR zijn terug te 
lezen op de website www.airfoundation.nl 

Informatie 

Stichting AIR 
AnneMie Devolder 
Postbus 21828 
3001 AV Rotterdam 
T010-2809700 
F 010-2809690 
E info@airfoundation.nl 
W www.airfoundation.nl 

Stad op straat 
Foto: Otto Snoek 

Architectuur Lokaal 39 11 

---------------------------------------------------------

,,·1 



Europan 
Emmie Vos 

Het thema voor de zevende Europan-prijsvraag luidt Suburban Challenge, urban infensify and housing 
diversify. In het Nederlands is de vertaalslag gemaakt naar Nieuw leven in de suburb. Bij het zoeken naar 
locaties in Nederland bleek al snel dat de Nederlandse suburbs worden gevonden in de naoorlogse uitlegge
bieden. Drie van de vier Nederlandse Europan 7-locaties, in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, bevinden 
zich dan ook in een dergelijke omgeving. De vierde locatie in Hengelo ligt weliswaar tegen het centrum van 
de stad, maar wordt gekenmerkt door een suburbaan karakter. 

Naoorlogse wijken onder de loep 

Waar de bebouwing overgaat in het landschap. 
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Visie en locaties 
Europan-Iocaties bestaan altijd uit een studiegebied 
en een planlocatie. De deelnemende architecten 
ontwikkelen voor het studiegebied een visie die 
gestalte moet krijgen in de architectonische uitwer
king van de planlocatie. De gevraagde visie is mees
tentijds stedenbouwkundig, maar kan bijvoorbeeld 
ook landschappelijke elementen of een visie op de 
mogelijkheden voor sociale veranderingen door ruim
telijke ingrepen omvatten. 
Het was niet eenvoudig locaties te vinden voor 
Europan 7. In de eerste plaats zit het economische tij 
niet mee, op veel plaatsen blijven plannen in de la 
liggen en staan bouwactiviteiten op een laag pitje. 
Daarnaast is het een vorm van toeval als de planning 
van Europan (uitslag eind 2003) en van een locatie 
naadloos op elkaar aansluiten. Ook het feit dat de 
locaties veelal bewoonde woningen omvatten, met 
andere woorden gebieden waarin inspraak van 
bestaande bewoners een belangrijke rol in de plan
vorming speelt, maakte het voor de beschikbaarstel
lers moeilijk een locatie vast te stellen. Niet overal 
zijn in lopende processen mogelijkheden voor een 
prijsvraagtraject. Het zal niemand verbazen dat in 
alle gevallen de locaties worden aangeboden door 
een combinatie van corporatie en gemeente, immers 
zeker in de naoorlogse wijken is het corporatiebezit 

traditioneel groot. Europan juicht het toe dat reeds in 
de periode dat de prijsvraag wordt voorbereid de 
toekomstige opdrachtgevers bij het prijsvraagtraject 
betrokken zijn. Dit vergroot de kans dat het winnen
de plan gerealiseerd zal worden, dan wel dat er met 
de winnende architecten een alternatief plan ontwik
keld wordt. 

Nationale informatiemarkt 18 januari 
Op 18 januari 2003, een paar dagen nadat de inschrij
vingen voor Europan 7 zijn gestart, organiseert 
Europan Nederland in het Nederlands Architectuurin
stituut de nationale informatiemarkt voor Europan 7. 
Architecten die overwegen aan deze prijsvraagronde 
te gaan deelnemen kunnen op de markt informatie 
vinden over de Nederlandse locaties en ook de 
buitenlandse locaties zullen via het internet te zien 
zijn. Een lezing over het thema Nieuw leven in de 
suburb zal worden gegeven door architect Endry van 
Velzen. Daarnaast zal er een discussie plaatsvinden 
over de hedendaagse suburb, voorafgegaan door een 
statement van André Ouwehand. Deze zal ingaan op 
de sociale factoren die spelen in naoorlogse wijken 
en consequenties hebben voor de herstructurerings
plannen. Behalve voor architecten is de informatie
markt daarom interessant voor iedereen die in studie 
of beroepspraktijk te maken heeft met de herstructu
rering van woonwijken. 

Vernieuwing in Geuzenveld 
In Amsterdam is de Europan 7-locatie gelegen in de 
Westelijke Tuinsteden, waar de grote herstructure
ringsslag inmiddels goed op gang is. Het studiegebied 
is een woonbuurt in Geuzenveld Zuid, waar veel 
portieketagewoningen, galerijwoningen en maison
nettes staan, die in 1957 ontworpen zijn door het 
destijds toonaangevende bureau Van den Broek en 
Bakema. Alle woningen vallen binnen de sociale 
huursector. In de buurt ligt een winkelstraat waarvan 
de functie terugloopt. De woningen zijn verouderd, 
de indelingen voldoen niet meer aan de eisen van de 

Het te slopen kantoorgebouw. 
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van start met vier locaties 
tijd en de gebruikelijke technische gebreken voor 
bouw uit die tijd, zoals koudebruggen, treden ook 
hier op. De openbare ruimte, gekenmerkt door veel 
groen, wordt slecht gebruikt. 
Door de aanpak van woningen, voorzieningen en 
openbare ruimte moet een levendig woongebied 
ontstaan met instroom van nieuwe bewonersgroepen 
en mogelijkheden voor een wooncarrière. 

Herstructurering Den Haag 
Architect Dudok maakte in 1949 een structuurplan 
voor een van de eerste stadsuitbreidingen van Den 
Haag-Zuidwest, een symbool voor de wederopbouw 
van Nederland. De structuur en de compositie zijn 
kenmerkend voor de systematische stedenbouw van 
de naoorlogse, suburbane stadsuitleg. De wijk heeft 
een ruime opzet van lanen, bijzondere velden, 
singels, bebouwing in verschillende verkavelingtypen 
in gestapelde bouwen collectieve binnentuinen. Van 
het totale woningbestand Den Haag-Zuidwest zal een 
groot deel worden gesloopt en worden vervangen 
door nieuwbouw. Het doel van de herstructurering is 
verbreding van de bevolkingdifferentiatie door 
ontwikkeling van nieuwe woonmilieus. Bovendien wil 
men een gericht woningaanbod kunnen aanbieden 
op basis van de potenties van de locatie en de aanwe
zige marktvraag in wijk en regio. De doelgroepen zijn 
vooral jonge tweeverdieners en jonge gezinnen. 
Contrastrijke woonmilieus moeten tezamen een 
vernieuwde collectieve identiteit verbeelden: heden
daags wonen in de Parkstad van Den Haag. 

Wonen en werken in Hengelo 
Zoals boven reeds beschreven onderscheidt de 
Europan 7-locatie in Hengelo zich van de andere 
Nederlandse locaties, voornamelijk door de ligging 
net buiten het centrumgebied, maar binnen de 
centrumring van de stad. Niettemin wordt het gebied 
gekenmerkt door een sterk suburbaan karakter en 
ook de opgave vraagt oplossingen die samenhangen 
met de moderne suburb. De functionele invulling van 
het studiegebied bestaat uit wonen en werken 
(kantoren). De planlocatie bevindt zich aan de rand 
van een buurt met overwegend villa's, gebouwd aan 
het begin van de twintigste eeuw, met een groenste
deiijk karakter en een relatief hoog grondgebruik. 
Het op de locatie aanwezige kantoorgebouw uit de 
jaren zestig wordt gesloopt. De locatie wordt 
begrensd door een beekloop die onder andere voor 
de waterhuishouding van Hengelo van grote beteke
nis is. Een verbinding van het villamilieu met het 
binnenstedelijke milieu vormt de opgave vanuit de 
stedenbouwkundige invalshoek. Het programma voor 
het plangebied bestaat uit woningen, deels met 
werkruimten die ook weer onderling te koppelen 
moeten zijn naar grotere units. 

Groen in Zuidwijk 
Een van de wijken die in Rotterdam in het kader van 
de herstructurering wordt aangepakt is Zuidwijk, 
gelegen aan de zuidrand van de stad. De steden-

Bestaande woningbouw in Den Haag Zuid West. 

bouwkundige structuur van de wijk is helder en sterk, 
het vele groen wordt door iedereen gewaardeerd. 
Zowel de woningvoorraad (veel portieketagewonin
gen) als het voorzieningenniveau in de wijk zal 
gemoderniseerd moeten worden. Voor de herontwik
keling van de wijk is het van belang om de bestaande 
kwaliteiten te versterken. Het tuinstadkarakter zal (in 
een moderne versie) drager moeten zijn van de 
vernieuwing. De Europan 7-locatie bevindt zich aan 
de zuidzijde van de wijk, waar de bebouwing over
gaat in het platteland. De havenspoorlijn die nu nog 
de wijk van het platteland scheidt, zal verdwijnen. 
Het groen aan de rand moet dan ook voor de huidige 
en toekomstige bewoners toegankelijk en bruikbaar 
worden. Daarnaast ligt er een opgave voor de vergro
ting van de waterbergingscapaciteit. De te realiseren 
woningbouw moet een positieve bijdrage leveren 
aan de sociale bouw van de wijk. 

Jurering 
Eind juni 2003 moeten de inzendingen voor Europan 
7 binnen zijn bij de nationale organisaties. 
Gedurende de zomermaanden zullen de plannen 
worden getoetst aan het reglement, waarna in 
september de jurering kan starten. 
Ook voor de zevende prijsvraagronde is Europan 
Nederland er weer in geslaagd een deskundige jury 
samen te stellen. Onder voorzitterschap van Maarten 
Kloos, directeur van ARCAM (Architectuurcentrum 
Amsterdam) zal het internationaal samengestelde 
gezelschap de winnende plannen selecteren. In de 
jury hebben de hiernavolgende personen zitting: 
Ineke Bakker, Directeur Generaal Ruimte van het 
ministerie van VROM; Reinier de Graaf, projectdirec
teur bij OMA; Sabien de Kleijn, architect van Van 
Herk en de Kleijn; Esa Laaksonen, Fins architect; Karin 
Laglas, directeur bij MAB Groep; Joan Rofg, Spaans 
architect; Willem Smink, wethouder in Groningen; 
Dietmar Steiner, directeur van het Oostenrijkse 
Architekturzentrum Wien; Maike van Stiphout, land
schapsarchitect en Enno Zuidema, stedenbouwkundige. 
Na het internationale forum van jury's en steden, dat 
in november 2003 in het Oostenrijkse Graz zal plaats
vinden, wordt de jurering afgesloten. Op 11 decem
ber 2003 vindt in Nederland de feestelijke prijsuitrei
king plaats. 

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 

De locatie Geuzenveld Zuid in Amsterdam. Foto's: Stichting Europan Nederland 
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Oost West Thuis Best is de nieuwe manifestatie van Architectuur Lokaal over lokaal architectuurbeleid in de 
regio. In 2003 zullen vijf regionale bijeenkomsten inzicht geven in de actuele thema's in de beleidsvorming 
over architectuur, stedenbouw en landschapsontwikkeling. Hoewel er vooral veel aandacht zal zijn voor 
regionale successen, komen ook de problemen die verschillende gemeenten tegenkomen aan bod. 
Het doel van de bijeenkomsten is tweeledig. Enerzijds wil Oost West Thuis Best de verschillende gemeenten 
met elkaar in gesprek brengen over de opgaven in het ruimtelijke beleid van de afgelopen en komende jaren. 
In de onlangs gehouden enquête naar architectuurbeleid in Nederlandse gemeenten gaf een meerderheid van 
de wethouders aan, behoefte te hebben aan voorbeelden van projecten en wijzen van aanpak in andere 
gemeenten. Maar contact tussen gemeenten blijkt schaars te zijn. Anderzijds hebben de bijeenkomsten tot 
doel bestuurders en andere betrokkenen bij de lokale ruimtelijke opgaven, instrumenten aan te reiken om 
hen te inspireren tot nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen. Gemeenten blijken zich nog vaak 
onmachtig te voelen om vanuit een heldere visie greep te houden op de ruimtelijke ontwikkeling. Bij Oost 
West Thuis Best spelen de gemeentebestuurders de hoofdrol. 
De reeks bijeenkomsten wordt afgesloten met een landelijke slotmanifestatie. Dan moet duidelijk worden 
waar het architectuurbeleid nu staat en belangrijker: waar we in Nederland naar toe willen. Dit vormt ook het 
moment waarop de derde editie van het Handboek Architectuurbeleid gepresenteerd zal worden. 
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De eerste bijeenkomst vindt plaats in Limburg 

en Oost-Brabant, ofwel de regio zuidoost, met 

de volgende gemeenten: Ambt Montfort, Arcen 

en Velden, Asten, Beek, Beesel, Bergeijk, Bergen 

(B), Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxmeer, 

Boxtel, Brunssum, Cranendonck, Cuijk, Deurne, 

Echt-Susteren, Eersel, Eindhoven, Eijsden, 

Geldrop, Gemert-Bakel, Gennep, Grave, Gulpen-

Wittem, Haaren, Haelen, Heel, Heerlen, Heeze-

Leende, Helden, Helmond, 

's-Hertogenbosch, Heythuysen, Hilvarenbeek, 

Horst aan de Maas, Hunsel, Kerkrade, Kessel, 

Laarbeek, Landerd, Landgraaf, Lith, Maasbracht, 

Maasbree, Maasdonk, Maastricht, Margraten, 

Meerlo-Wanssum, Meerssen, Meijel, Mierlo, MiJl 

en Sint Hubert, Mook en Middelaar, 

Nederweert, Nuenen-Gerwen-Nederwetten, 

Nuth, Oirschot, Oisterwijk, Onderbanken, Oss, 

Reusel-De Mierden, Roerdalen, Roermond, 

Roggel en Neer, Schijndel, Schinnen, Sevenum, 

Simpelveld, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, 

Sint-Oedenrode, Sittard-Geleen, Someren, Son 

en Breugel, Stein, Swalmen, Thorn, Uden, Vaals, 

Valkenburg aan de Geul, Valkenswaard, Veghel, 

Veldhoven, Venlo, Venray, Voerendaal, Vught, 

Waalre en Weert. 

Bijeenkomsten 

De bijeenkomsten vinden plaats op: 
13 februari 2003 in de regio zuidoost (Limburg, Oost-Brabant) 
10 april 2003 in de regio zuidwest (West-Brabant, Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland) 
12 juni 2003 in de regio west (noordelijk Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Flevoland) 
11 september 2003 in de regio noord (Friesland, Groningen, Drenthe) 
13 november 2003 in de regio oost (Overijssel, Gelderland, noorden van Flevoland) 
15 januari 2004 slotbijeenkomst in Utrecht. 

Oost West Thuis Best is vooral bedoeld voor wethouders Ruimtelijke Ordening en Wonen, 
ambtenaren uit het vakgebied, specialisten uit de regio, en raadsleden. Ook andere geïnteres
seerden zijn welkom. 

Informatie 

Architectuur Lokaal 
Vibeke Gieskes of Saskia Voest. 
T 020-5304000 
E vibeke.gieskes@arch-Iokaal.nl 
E saskia. voest@arch-Iokaal.nl. 

Architectuur Lokaal 39 15 



John Koopman 

16 Architectuur Lokaal 39 

Op de grens van Nederland en Duitsland vindt van 12 april tot en met 19 oktober 
2003 een groots toeristisch evenement plaats in de gemeente Losser (Nederland) 
en de stad Gronau (Duitsland). Het gastvrije en rustieke gebied bruist in 2003 van 
activiteiten en nieuwe bezienswaardigheden die het ontdekken waard zijn. Een 
verhaal over een groots en grensoverschrijdende project van het EUREGIO gebied 
in Oost Nederland. 

Grensoverschrijdende afstemming 
LAGA is de afkorting van Landesgartenschau. In 
Duitsland sinds jaar en dag een bekend begrip, maar in 
Nederland relatief onbekend. Een Landesgartenschau 
is van oorsprong een half jaar durende tentoonstelling 
op het gebied van bloemen en landschap. De laatste 
jaren zijn Landesgartenschauen uitgegroeid tot voor
beelden van zowel de ontwikkeling van het landelijk 
gebied als de ontwikkeling van de stedelijke omge
ving. In vele Duitse deelstaten vindt om de paar jaar 
een Landesgartenschau plaats. De bezoekersaantallen 
zijn daar altijd groot. Zo heeft de Landesgartenschau 
in Oelde, ten zuiden van Munster in de deelstaat 
Noordrijn Westfalen, in 2001 meer dan twee miljoen 
bezoekers getrokken. Gezinnen met kinderen in de 
leeftijd tot zo'n 14 jaar en de actieve ouderen zijn de 
meest geziene gasten. De deelstaat stelt aan de orga
nisatie een startsubsidie van meestal vele miljoenen 
ter beschikking. De organisatie ligt in handen van de 
lokale overheid. 
De stad Gronau heeft een aantal jaren geleden aan 
de gemeente Losser gevraagd om voor het eerst in de 
geschiedenis van de Duitse Landesgartenschauen 
samen een grensoverschrijdende Schau te organise
ren. Losser heeft die uitdaging aangenomen en zo 
ging het gezamenlijke project begin 2001 van start. 
Afgesproken is dat ieder voor zich de gewenste 
infrastructuur aanlegt en dat de exploitatie van en 
communicatie over het evenement in nauwe samen
werking wordt opgezet. In Duitsland is het gebruike
lijk om hiervoor een GmbH (BV) in het leven te 
roepen en zo is dat ook gebeurd in Gronau. In 
Nederland kunnen gemeentelijke overheden niet zelf 
een BV oprichten. Daarom heeft de gemeente Losser 
binnen het gemeentelijk apparaat een apart project
bureau in het leven geroepen. De LAGA GmbH en het 
projectbureau werken nauw samen. Op bestuursni
veau is een stuurgroep gevormd waarin beide burge
meesters en de projectleiders van Duitse en 
Nederlandse zijde zitting hebben. In de stuurgroep 
vindt vooral de afstemming plaats. Mede gelet op de 
verschillende wetgeving worden de belangrijke 
besluiten genomen door de beide gemeenteraden en 
de Aufsichtsrat van de GmbH. 

De grensregio 
In Gronau is in de jaren tachtig de textielindustrie zo 
goed als verdwenen, later dus dan in Twente. Een 
relatief hoge werkloosheid en een leegstand en 
teloorgang van de oude fabriekspanden in de 
binnenstad zijn hiervan het gevolg. Een nieuwe 
economische impuls is voor Gronau van groot belang. 

In Losser met zijn grote buitengebied is de landbouw 
lange tijd een economische drager geweest. De 
ontwikkelingen in de landbouw zijn van dien aard 
dat ook daar een teruggang te constateren is. De 
gemeente Losser heeft beleid ontwikkeld, dat als 
doel heeft de fraaie landschapsgemeente die ze is 
verder te versterken. Door duurzaam te investeren in 
het landschappelijk gebied richt Losser zich op een 
toename van toerisme. Beide gemeenten kunnen zich 
via het project LAGA Gronau - Losser 2003 in een 
klap op de toeristische kaart zetten en dit verder 
uitbouwen in jaren na 2003. 
De omliggende regio geeft duidelijk te kennen te 
willen samenwerken op toeristisch gebied omdat het 
samen groot maken van de koek voor iedereen voor
delen heeft. Ook het stedelijk gebied, de netwerkstad 
Twente, bestaande uit de grotere gemeenten Almelo, 
Borne, Hengelo en Enschede ziet het belang hiervan 
in. De provincie Overijssel ziet al deze belangen en 
heeft om die reden ook fors bijgedragen in het 
mogelijk maken van het project. De EU voert onder 
andere beleid dat gericht is op het bevorderen van 
grensoverschrijdende samenwerking. LAGA biedt 
hiervoor een uitgelezen mogelijkheid. Tijdens de 
ontwikkeling van het project hebben zich ook vele 
instanties uit de non en semi profit sfeer aangesloten, 
zoals het Waterschap Regge en Dinkei en het 
Ministerie van LNV. 
In de private sector is de belangstelling voor het 
project gewekt, niet in de laatste plaats doordat het 
project een springplank kan zijn voor grensoverschrij
dend ondernemen. Daarnaast biedt het project voor 
de Nederlandse voedingssector en voor de Duitse 
bouwsector de gelegenheid om de barrières die er 
over en weer zijn bespreekbaar te maken. 
Een en ander gaat echter niet zonder slag of stoot. Zo 
is goed merkbaar dat de cultuur van werken verschil
lend is aan beide zijden van de grens. Het samen 
willen werken vraagt intensieve communicatie. De 
basis, die nu gelegd is, kan worden uitgebouwd. 
Er zijn ook verschillen in regelgeving: zo werd het 
project geconfronteerd met verschillende aanbeste
dingsregels aan weerszijden van de grens. De subsi
diegever EU ziet die verschillen niet graag. Daarom is 
aan het Comité van Toezicht van de Euregio's in het 
oosten en zuiden van Nederland opdracht gegeven, 
om een eenduidig aanbestedingsbeleid te formuleren 
voor de toekomstige grootschalige grensoverschrij
dende projecten, waarin investeringen in de infra 
structuur aan de orde zijn. 
Kortom LAGA biedt mogenlijkheden om grensover
schrijdende contacten te bestendigen en uit te bouwen. 
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Dinkie-park 
De financiering van het evenement is complex. Voor 
de infrastructuur zorgen beide gemeenten zelf. 
Gronau heeft daarbij een forse bijdrage ontvangen 
van de deelstaat. Losser beschikte bij aanvang van het 
project over een bescheiden eigen kapitaal ten 
behoeve van investeringen die bij de gemeente toch 
al op de rol stonden voor de komende 10 jaar. Losser 
besloot deze middelen in te zetten om daarmee cofi
nanciering vanuit andere instanties te verkrijgen. 
Begin 2002 is het gelukt om zowel van de provincie 
Overijssel als vanuit de EU-budgetten een forse 
bijdrage te ontvangen. Daarmee zijn alle structurele 
nieuwe voorzieningen gedekt. In Gronau gaat het om 
een omvangrijk binnenstadsplan dat nodig aan 
uitvoering toe was, vanwege de leegstand van de 
oude textielfabrieken aldaar. Zo wordt het Inzelplan 
uitgevoerd: de aanleg van een zestal eilanden die 
aansluiten op de oude binnenstad. Hierop wordt het 
Gronause hoofdterrein van de LAGA gerealiseerd. Na 
afloop van het evenement zullen twee van de zes 
eilanden beschikbaar komen voor uitbreiding van het 
(winkel)centrum. De overige eilanden blijven inge
richt zoals ze nu ingericht worden voor de LAGA. 
Daarnaast verrijst het unieke Rock und POP museum 
in een voormalige textielfabriek. Hierin zal de historie 
van de popmuziek te bewonderen zijn op een inter
actieve wijze. In het museum kunnen ook concerten 
gegeven worden. 
In Losser richten de investeringen zich op het lande
lijk gebied. Zo wordt aan de rand van Losser de oude 
en unieke steenfabriek De Werklust gerenoveerd. 
Daarnaast is er een fraai complex van cultuurhistori
sche waarde verrezen: De Erve Kraesgenberg en 
wordt er een compleet nieuw Openluchttheater 
gebouwd op de plek waar in het verleden een derge
lijk theater heeft gestaan. In het natuurgebied langs 
de Dinkei verrijst een uitkijktoren met zicht over het 
Dinkeldal en het drielandenpunt (Nederland, 
Noordrijn Westfalen en Nedersaksen). 
Op een terrein van twee hectare worden de kinder
speelweide Dinkie-park aangelegd. Voor scholieren 
worden natuurlessen gegeven. Verder wordt in het 
natuurgebied onder meer een trimbaan gerenoveerd 
en een oeverzwaluwenwand en een vogelobservatie
post gerealiseerd. Een groeve waarin fossielen te 
vinden zijn wordt ook geheel gerenoveerd. En last but 
not least worden nieuwe fietsverbindingen aangelegd 
en bestaande vernieuwd. Zo zal er een structurele 
grensoverschrijdende LAGA-route onstaan, die aansluit 
op andere regionale fietsroutes. Daar waar de Dinkei 
de grens vormt tussen Gronau en Losser verrijst een 
nieuwe grensbrug. De omvang van de investeringen 
bedraagt in totaal meer dan 20 miljoen euro, waarvan 
6 miljoen aan de kant van Losser. 

Losser 

Risico's 
Het risico met betrekking tot de financiën doet zich 
voor op alle drie de financieringsstromen: de investe
ringen, de communicatie en de exploitatie. 
Subsidies binnenhalen is één, maar ze correct beste
den en verantwoorden is iets anders. De EU-regels 
zijn uiterst stringent en er wordt dan ook nauwgezet 
gevolgd hoe het verloop van de bestedingen plaats
vindt. De organiserende gemeenten kunnen dit risico 
zelf indammen. Een tweede risico doet zich voor bij 
de exploitatie en dat risico is moeilijker te beheersen: 
dit betreft de bezoekersaantallen. Aan Nederlandse 
zijde zijn geen kengetallen beschikbaar. Omdat 
Duitsland een jarenlange ervaring heeft met dit soort 
evenementen, zijn hier wel bezoekersaantallen 
bekend. Gemiddeld blijken een miljoen Duitsers een 
Landesgartenschau te bezoeken. Dit betekent dat het 
risico hier aanvaardbaar is. Zelfs al zou er geen 
Nederlander komen, dan nog is vanuit financieel 
oogpunt gezien het risico beperkt. Er zijn afspraken 
contractueel vastgelegd tussen Gronau en Losser over 
de inkomstenverdeling, onafhankelijk van waar het 
entreekaart je gekocht is. Men heeft ervoor gekozen 
dat beide kassa's niet met elkaar in concurrentie gaan. 
Bij een gemiddelde zomer worden in Losser ruim 
250.000 Nederlanders aan de kassa verwacht. Mocht 
er MZK uitbreken waardoor het landelijk gebied niet 
overal toegankelijk is, dan zal er een alternatieve 
route voor handen zijn via het bestaande wegennet. 

Onbekend fenomeen 
In Duitsland is het relatief eenvoudig om over een 
Landesgartenschau te communiceren. Het begrip is 
zeer bekend en men hoeft bij wijze van spreken 
alleen te weten waar en in welke periode er een 
Landesgartenschau plaatsvindt. 
Op de Duitse markt wordt uiteraard kenbaar 
gemaakt dat dit de eerste grensoverschrijdende 
Schau is. Uit de reacties van participerende instanties 
en van potentiële bezoekers is merkbaar dat dit goed 
aanslaat. De communicatiestrategie is gezamenlijk 
opgesteld. Het project moet eerst kenbaar gemaakt 
worden in de beide gemeenten om zodoende de 
samenwerking met de locale instanties, ondernemers, 
het verenigingsleven en de bevolking te bevorderen. 
Daarna worden de instanties op toeristisch gebied en 
de media erbij betrokken. Het bereiken van de poten
tiële bezoekers zal deels via intermediairen (WV's, 
touroperators, reisbureaus, personeelsverenigingen 
van diverse instanties, scholen, e.d.) verlopen en deels 
rechtstreeks vanuit het project plaatsvinden. In 
Nederland is het project nieuw en niet in een woord 
of korte zin te vatten. 
Naamsbekendheid en een duidelijke boodschap zijn 
van groot belang. Voor de één wordt het een natuur
avontuur, de ander geniet van de culturele evene
menten. Voor weer een ander wordt het wandelen of 
fietsen in een omgeving die het ontdekken waard is. 

, 
\ , 

JUni 

Dootlnchom 

Informatie 

LAGA is een dagje, een weekend of mid
week uit in een nog niet ontdekt gebied. In 
Losser vormt het fraaie landschap het decor 
en in Gronau de nieuw ontwikkelde binnen
stad. Er zijn twee entrees, een in Losser en 
een in Gronau. Met het entreekaart je kan 
men de LAGA-/okaties in Losser en Gronau 
bezoeken. De route (12 km) kan bijvoor
beeld per fiets of per shuttlebus worden 
afgelegd. 

Projectbureau LAGA Gronau - Losser 2003 
John Koopman, projectleider LAGA 
Postbus 90 
7580 AB Losser 
T 053-5377277 
F 053-5377278 
E m.kuysters@/osser.nl 
W www.laga2003.nl 
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Publieke kunst -In Nederland 

Kunst in de openbare ruimte kan zich verheugen in een toenemende 
belangstelling. Als gevolg van de discussie over de veiligheid en 
leefbaarheid is de inrichting van de openbare ruimte een hot item. 
Tegelijkertijd is er vanuit de kunst belangstelling voor de openbare 
ruimte als werkterrein omdat daar contact mogelijk is tussen 
kunstenaar en publiek en het kunstwerk betekenis krijgt in het 
openbare leven. 

Informatie 

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

SKOR 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte 
Ruysdaelkade 2 
1072 AG Amsterdam 
T 020-6722525 
F 020-3792809 
E info@skor.nl 
W www.skor.nl 

Percentageregeling 
Nederland kent sinds de jaren vijftig een sterke tradi
tie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. 
Dankzij de in 1951 door de rijksoverheid ingestelde 
percentageregeling, een regeling die bij nieuwbouw 
door de overheid een percentage van de bouwsom 
voor kunst reserveert, is een rijk arsenaal aan beelden 
in de openbare ruimte opgebouwd. Na het rijk volg
den vele gemeenten, die met een eigen fonds voor 
stadsverfraaiing een beleid formuleerden voor het 
plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte. 
Verschillende motieven speelden daarbij een rol: het 
overbruggen van de kloof tussen kunst en publiek, 
een betere positie voor de kunstenaar en de positieve 
bijdrage die wordt geleverd aan de samenleving. 

Jubileum 
Veel steden vierden in 2001 het vijftigjarig jubileum 
van de percentageregeling en het fonds stadsver
fraaiing met een presentatie van wat er in de afgelo
pen vijftig jaar in de openbare ruimte is gerealiseerd. 
Zo organiseerden SKOR (Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte) en de Rijksgebouwendienst De Dag van de 
Publieke Kunst. Ter gelegenheid daarvan vonden 
excursies door het hele land plaats en verscheen er 
een krant. Het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en 
de gemeente Tilburg presenteren al enige tijd de 
resultaten van hun opdrachtenbeleid op internet. 
Recent realiseerde ook het Centrum Beeldende Kunst 
in Rotterdam een website rond dit onderwerp. Een 
landelijk overzicht op dit gebied was er nog niet. 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) vult dit 
hiaat op met de zoekmachine Publieke Kunst in 
Nederland, een database waarin ruim 300 kunstwer
ken in de openbare ruimte bijeengebracht zijn. 

Projecten Zoeken Pubficaties inkijk Links 

Uftgebreid 
zoeken 

Themals 

Excursies 

Over deze 
zoek
machine 

Links 

Geef hieronder één of meervoorwaarden op waaraan hel zoekresullaat met kunst'oN-érken moet voldoen en 
druk daarM onderaan op de knop 'Zoekl' 

Doorzoek de volgende categorle(en): 

r.; land art 
P 
P' omge:vingskul'lst 

P' performances I tijdelijke projêctBo P kunst &. architectuur 

rv rnonumentên w nieuwe media 
P autonome sculptuur 

r;ï lichtinstallatie 

P' fotografie 
P' geluÎdsinslallatie 
P kunst en landschap 
P interactieve installatie 

rv tiguratielVe sculptuur 
P' toegepaste vormgeving 
P' schfldêrkunst 
r::; landschapsarchitectuur 

r::; installatie 
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Marjolein Sponselee 

Breed spectrum 
Publieke Kunst in Nederland geeft een overzicht van 
gerealiseerde kunstwerken in de openbare ruimte in 
Nederland van 1970 tot nu. 1970 is als beginjaar 
gekozen omdat er toen vanuit de kunst belangstel
ling was voor een intensievere relatie tussen kunst
werk en omgeving. Belangrijk waren de tentoonstel
lingen Sonsbeek buiten de perken in 1971 en Op 
Losse Schroeven in 1969 waar kunstenaars in plaats 
van een kunstwerk om naar te kijken werken maak
ten die je kon betreden en ervaren. Kunstwerken 
afgestemd op en gemaakt met de omgeving ontwik
kelden zich vanaf toen tot een aparte discipline. Het 
kunstwerk kon de gedaante aannemen van een plein, 
een in de architectuur geïntegreerd kleuren patroon 
of een tijdelijke interventie, het markeerde de ingang 
van een wijk of stad, reflecteerde de geschiedenis of 
identiteit van een wijk en soms diende het als pleister 
op de wonde van een minder geslaagd bouwproject. 
Soms sloeg ook de kunst de plank mis en voegde een 
volkomen overbodig en nietszeggend object toe. 
Onvermijdelijk zijn er onder de grote aantallen beel
den die tot stand zijn gekomen in de afgelopen vijf
tig jaar ook minder geslaagde projecten te vinden, 
naast mooie hoogtepunten. 
SKOR verzamelde de hoogtepunten van dertig jaar 
kunst in de openbare ruimte. Uitgangspunt bij de 
selectie was de kwaliteit van het werk, de wisselwer
king tussen kunstwerk en omgeving en de mate 
waarin een werk representatief is voor een bepaalde 
opvatting over kunst in de openbare ruimte. Ook 
projecten op het grensvlak van kunst, stedenbouw en 
architectuur zijn vertegenwoordigd. Met de zoekma
chine kan gezocht worden op datum, plaats, kunste
naar, techniek of categorie. Het bestand geeft infor
matie over de kunstenaar en de context waarin zijn 
werk tot stand kwam. Het accent ligt op recente 
projecten, maar ook de soms gedateerd aandoende 
voorbeelden uit de jaren zeventig komen aan bod. 
De database, die voor iedereen toegankelijk is via 
www.skor.nl. geeft inzicht in de mogelijkheden van 
kunst in de openbare ruimte en toont een breed 
spectrum van variaties van kunst in het publieke 
domein. 

Collectie 
De verzameling werken die SKOR bijeen bracht is 
geen uitputtend overzicht maar een representatieve 
collectie (te vergelijken met een museale verzame
ling) voorbeelden van verschillende vormen van 
kunst, kunstenaars, perioden en regio's. Het is geen 
afgerond geheel; de verzameling werken zal steeds 
opnieuw worden uitgebreid en aangevuld; om te 
beginnen met performance kunst en kunst bij scholen, 
twee rubrieken die nu nog onvolledig zijn. Publieke 
Kunst in Nederland is een zeer welkome aanvulling 
op de bestaande overzichten van kunst in de openba
re ruimte. Veel werken genieten immers wel bekend
heid in de eigen buurt of stad, maar zijn daarbuiten 
nauwelijks bekend. Tegelijkertijd bestaat het gevaar 
dat overal in Nederland dezelfde projecten ontstaan. 
Een landelijk overzicht zoals SKOR dat sinds 13 
november geeft, stimuleert opdrachtgevers over de 
eigen stadsgrenzen heen te kijken en te zoeken naar 
beelden die niet alleen een aanvulling zijn op hun 
eigen collectie kunst in de openbare ruimte maar die 
ook betekenis hebben voor de collectie Nederland. 



Een kinderdagverblijf en naschoolse opvang in een nieuw gebouwde schapen
schuur is een niet alledaags verschijnsel. Aan de ene kant van de stal zijn de 
schapen ondergebracht, terwijl aan de andere kant baby's en jonge kinderen aan 
het spelen zijn. Dat wil niet zeggen dat beide werelden elkaar niet kennen. Juist 
deze zogenaamde kinderopvang 'bij de boer' heeft als doel extra aandacht te 
geven aan natuur en milieueducatie. 

Naschoolse opvang 
Angela en Albert Hoeve zijn boeren die een biolo
gisch-dynamische bedrijf hebben in Zunderdorp (N-H). 
Ze hebben melkkoeien, vleesvee en zo'n honderd 
schapen op een stuk land van 33 hectaren, waarvan er 
23 in eigendom zijn en 10 in langdurige pacht van de 
gemeente. 'Zo veel land is ook wel nodig', vertelt 
Angela,'voor een biologisch-dynamische bedrijfsvoe
ring.' Vanwege de onvoldoende opbrengsten uit het 
bedrijf werd zo'n 6 jaar geleden het plan opgevat om 
een nieuwe schuur te laten bouwen om daar na 
school kinderen op te vangen, de zogenaamde 
naschoolse opvang. In de praktijk betekende dit dat 
de schuur meestal leeg zou staan, omdat er pas 
kinderen zouden komen na schooltijd. Er werd con
tact gezocht met de Stichting Kinderopvang Noord 
(SKN); eor Schuurman, directeur van de SKN, vond het 
een leuk plan, maar niet commercieel genoeg. Er zou 
een gebouw nodig zijn waarin een kinderdagverblijf 
moest komen en een ruimte voor boerderijlessen. 
Voor de familie Hoeve was dit particulier niet haal
baar, vandaar dat de SKN werd ingeschakeld. Er werd 
een standaard veldschuur gebouwd waarbij de helft 
voor de schapen en het jongvee bestemd was en de 
helft voor de kinderopvang. Het duurde door gebrek 
aan ervaring van de familie Hoeve echter 4 jaar voor 
de bouwvergunning afkwam. 
Er werd subsidie aangevraagd voor de boerderij lessen, 
die inmiddels al zo'n drie keer per week gegeven wor
den door Albert Hoeve. Hij is in dienst van de SKN als 
boerderijbegeleider. Angela Hoeve werkt op de 
naschoolse opvang en als leidster op de groep van het 
kinderdagverblijf. De kinderen zijn inmiddels zeer 
vertrouwd geraakt met de kippen, de schapen en de 
koeien. 
Omdat de woensdag en de vrijdag nogal stille dagen 
bleken voor de naschoolse opvang, komen er sinds 
maart 2002 tien licht dementerende ouderen van een 
dichtbijzijnd verpleeghuis. Zij onderhouden de moes
tuin en helpen mee op de boerderij, als zij daar 
behoefte aan hebben. Samen uiteraard met de dan 
ook aanwezige kinderen. 

Grasgroen en hemelsblauw 
De SKN, die de schuur huurt, ging in zee met Elffers 
van der Veen architecten, die het interieur voor hun 
rekening namen. Zij hadden al ervaring met andere 
projecten die ze voor de SKN hadden uitgevoerd. 
Voor het interieur van de Stadshoeve is gezocht naar 
aansluiting op de omgeving. Dit komt onder andere 
tot uiting in de deuren van de toiletten die als een 
soort staldeuren zijn ontworpen, met hang- en 
sluitwerk dat daarbij past. De grasgroene wanden van 
de grqepsruimten en het hemelsblauwe plafond 
halen het weidelandschap het gebouw in. Er is door 
mooi en afgewogen kleurgebruik een warme sfeer 
ontstaan.'De kinderen moeten zich welkom weten, ze 
komen immers meerdere keren per week', aldus 
Saskia van der Veen. 
'Je probeert alle dingen die nodig zijn zoals de keuken, 
de bergruimte, de trap naar boven en de balustrade 
in één gebaar neer te zetten. Het moet compactheid 
hebben, zodat de ruimte niet vol komt te staan met 
rommeltjes en er een open ruimte ontstaat voor de 
kinderen om in te spelen', aldus architecte Van der 
Veen. Ondanks het krappe budget, kozen de archi
tecte en de projectleider Frederike Kuipers er toch 
voor om zelf het meubilair te ontwerpen en te laten 
uitvoeren: er staat een blok met een aantal kasten die 
als geheel weer geïntegreerd zijn in de balustrade; er 
zijn prikborden en krijtborden, zodat de informatie
voorziening geconcentreerd kan worden op bepaalde 
plekken en er niet overal losse briefjes liggen. Wat 
betreft de twee werelden, die van de boerderij met 
alles wat daarbij hoort en die van de kinderopvang, is 
er sprake van een mooie combinatie, waarbij alle par
tijen tevreden en heel enthousiast zijn. De boer en de 
boerin maken deel uit van de wereld van de kinder
opvang en omgekeerd raken de kinderen vertrouwd 
met het agrarisch bedrijf. 

Foto's: Roos Aldershoff 

Informatie 

E/ffers van der Veen architecten 
1e He/mersstraat 17 H 
1054 ex Amsterdam 
T 020-6891595 
E info@e/ffersvanderveen.n/ 

Kinderdagverblijf Stadshoeve 
Ange/a en A/bert Hoeve 
T 020-6342715 
F 020-6342715 
E info@stadshoeve.n/ 
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In de schaduw van de Dom van Keulen vond op 14 oktober 2002 
een eerste bijeenkomst plaats van PANORAMA EUROPA. Neder
landse en Duitse experts in het vormgeven van het architectuurbe
leid in beide landen wisselden op initiatief van Architectuur Lokaal 
en het Bondsministerie voor de bouw hun ervaringen uit aan de 
hand van concrete projecten. 
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Internationale uitwisseling 
In de afgelopen jaren zijn tussen Architectuur Lokaal 
en verwante organisaties in andere Europese landen 
steeds meer en steeds intensievere contacten ont
staan. Die contacten hebben inmiddels uitgewezen 
dat niet alleen in Nederland, maar ook in andere 
Europese landen behoefte bestaat aan internationale 
uitwisseling. Naar aanleiding daarvan heeft Architec
tuur Lokaal in 2001 het initiatief genomen tot het 
internationale uitwisselingsprogramma PANORAMA 
EUROPA. 
PANORAMA EUROPA is een Europees programma 
voor een gestructureerde en thematische uitwisseling 
van ideeën en ervaringen op het terrein van natio
naal architectuurbeleid en bouwcultuur. De eerste 
activiteit in dit verband was de expertmeeting NL <> 
D in Keulen. NL <> D maakt aan Duitse kant deel uit 
van de intensivering van een openbaar debat over de 
architectonische kwaliteit van de gebouwde omge
ving, zoals in gang gezet door Initiative Architektur 
und Baukultur. Aan Nederlandse kant maakt het eve
nement deel uit van het architectuurbeleid van de 
overheid en de daarin geformuleerde wens om tot een 
internationale uitwisseling van ideeën en ervaringen 
op dit terrein te komen. 

Kwaliteit bovenal 
Ondanks de fundamentele verschillen tussen de twee 
landen is er één gemeenschappelijke noemer. Zowel 
in Duitsland als in Nederland is het bouwen van grote 
hoeveelheden vervangen door de ambitie om kwali
tatief beter te bouwen. Klasse gaat voor massa. Van
uit deze gemeenschappelijke noemer zijn in nauwe 
samenwerking met de Duitse partners vier thema's 
voor de expertmeeting geformuleerd, die in evenzo
veel werkgroepen zijn uitgediept. De nadruk bij alle 

vier de thema's ligt op beleidsinstrumentarium dat de 
overheid in handen heeft om de architectonische 
kwaliteit en de ruimtelijke inrichting te verbeteren en 
op de omstandigheden waaronder dat instrumentari
um het meest effectief is. Het overheidsbeleid vormt 
steeds het kader voor innovatieve projecten. Tijdens 
NL <> D verwoorden Michael Krautzberger voor 
Duitsland en Jo (oenen voor Nederland het nationale 
architectuurbeleid. De uitwerking van het beleid 
vindt bijna altijd plaats op gemeentelijk niveau. Dit 
betekent dat de door de centrale overheid geschapen 
randvoorwaarden niet los kunnen worden gezien van 
de voorwaarden waaraan de verdere uitwerking ter 
plekke moet voldoen. Het gaat telkens weer om de 
wisselwerking tussen programma en praktijk. In de 
werkgroepen worden daarom steeds concrete pro
jecten aan de orde gesteld. 

Nationaal architectuurbeleid 
De eerste werkgroep richtte zich op de vraag naar de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van een natio
naal architectuurbeleid. Welke betekenis heeft de 
architectonische cultuur en welke instrumenten wor
den er gebruikt om haar te versterken? Wie uitgaat 
van het aantal lokale architectuurcentra in Neder
land, komt bij de omrekening naar de Duitse situatie 
op een behoefte aan ongeveer tweehonderd van der
gelijke centra. Een groot aantal Nederlandse stichtin
gen (Stimuleringsfonds voor Architectuur, Architec
tuur Lokaal, NAi, Europan) heeft zijn pendant in 
uiteenlopende initiatieven op het niveau van de deel
staten in Duitsland. Het concept voor een Stiftung 
Baukultur in Duitsland is volstrekt anders dan in 
Nederland. Dat heeft alles te maken met het verschil 
in positie van de centrale overheid in Duitsland en de 
culturele soevereiniteit van de deelstaten. 

De naoorlogse stad 
In de tweede werkgroep kwam de problematiek van 
de vernieuwing van de naoorlogse stad aan de orde. 
Met het programma Stadtumbau Ost wordt voor 
Duitsland op diverse niveaus onbekend gebied betre
den. Het gaat veelal expliciet om de sloop van hele 
wijken en hun structuren, met name in het oosten 
van Duitsland. Het programma biedt subsidiemoge-



lijkheden gekoppeld aan een prijsvraag. Prijsvragen 
kennen in Duitsland, in tegenstelling tot Nederland 
een wettelijke basis. Een externe, onafhankelijke jury 
wijst de beste inzendingen aan. Het centrale criteri
um is hierbij de mate waarin afzonderlijke beleidson
derdelen deel uitmaken van geïntegreerde concepten 
voor stadsontwikkeling. 
De opgave voor de vernieuwing van de Westelijke 
Tuinsteden in Amsterdam is bepalend voor de vraag 
hoe er wordt omgegaan met het moderne erfgoed 
en heeft daarom een voorbeeldfunctie. Ook hierbij 
gaat het om overkoepelende problemen van stedelij
ke herinrichting, de inbedding van afzonderlijke 
beleidsonderdelen in een integraal algemeen plan. 
De tegengestelde uitgangspunten (verdunning versus 
verdichting) blijken een vruchtbare vergelijking niet 
in de weg te staan. 

Cultureel erfgoed 
Het architectuurbeleid ten aanzien van het cultureel 
erfgoed kwam aan de orde in de derde werkgroep. 
Hier tekenden zich grote verschillen af tussen de 
Duitse en de Nederlandse aanpak. De provincie Over
ijssel heeft een stimuleringsprogramma opgestart dat 
zich richt op hergebruik van het nog resterende 
industrieel erfgoed, in navolging van de Duitse erva
ringen bij IBA-Emscherpark. De provincie treedt op 
als kenniscentrum, als katalysator en als bemiddelaar. 
In het geval van het Französisches Viertel in Tübin
gen speelt de overheid een actieve rol als ontwikke
laar van een oud kazerneterrein en houdt projectont
wikkelaars op afstand. Hierdoor was het mogelijk 
haar doelstellingen te realiseren, namelijk het creëren 
van een nieuw en gevarieerd stedelijk gebied waar 
voor de minder welgestelden een woning te vinden 
is. Dat laatste kreeg vooral gestalte door het voor
rang gegeven aan collectieven van particuliere 
opdrachtgevers. 

Particulier opdrachtgeverschap 
Het particuliere opdrachtgeverschap, een hot item in 
Nederland, vormde het thema voor de laatste werk
groep. Bij de nieuwe stadsuitbreidingen van Han
nover en Almere kwam de vraag aan de orde naar 
relatie tussen de homogeniteit van het geheel, of de 

wijk, en de heterogeniteit van zijn delen, of de 
woningen. In beide steden vindt dat zijn weerslag in 
de discussie over de verhouding tussen variatie en 
standaardisering. Zowel voor het wilde wonen in 
Almere, als het Einfamilienhausbüro in Hannover, 
wordt het devies gehanteerd van zo gevarieerd als 
maar mogelijk en zo gestandaardiseerd als nodig is. 
In beide plaatsen betekent dat ook de introductie van 
andere taken van de gemeente, namelijk veel minder 
regulerend en controlerend dan voorheen gebruike
lijk. In het kader van de speurtocht naar de verhou
ding tussen individuele woonvormen en stadsontwik
keling worden in Duitsland en Nederland nieuwe 
instrumenten ingezet. Hoewel de uitgangspunten 
hier nauwelijks verschillen, vertonen de procedures 
en producten wel degelijk grote verschillen. 

Internationale contacten 
Natuurlijk is het onmogelijk om op één dag de ver
schillen en de overeenkomsten tussen het Duitse en 
het Nederlandse architectuurbeleid naar boven te 
halen, laat staan daar conclusies en aanbeveling aan 
te verbinden. In die zin moet NL <> D gezien worden 
als de eerste etappe van PANORAMA EUROPA. De 
onschatbare waarde zit in de eerste plaats in het ver
sterken van de internationale contacten tussen de 
hoofdrolspelers in het architectuurbeleid. Juist die 
internationale contacten zijn onontbeerlijk om de 
betekenis van een nationaal architectuurbeleid in een 
Europees perspectief te kunnen plaatsen. Op meer 
instrumenteel niveau is de kennismaking van verge
lijkbare problematieken in Nederland en in Duitsland 
een bron van inspiratie en een test van de effectivi
teit. 
NL <> D legde een stevige basis voor PANORAMA 
EUROPA. NL<>D toonde aan dat de gekozen formule 
van een expertmeeting met veel aandacht voor good 
practices vruchtbaar is. Op de positieve resultaten van 
de eerste bilaterale bijeenkomst tussen Nederland en 
Duitsland kan nu voortgebouwd worden. PANORA
MA EUROPA kan geleidelijk groeien. Het programma 
zal zich in de komende jaren verder ontwikkelen met 
partners uit andere landen. Zo is voor de organisatie 
van een mogenlijke tweede uitwisseling NL <> B het 
eerste contact gelegd met Vlaanderen. 

NL( 
liJ iJ·] :1!~ 

Informatie 

PANORAMA NL <> 0 is een initiatief van 
Architectuur Lokaal, in samenwerking met 
het Bundesministerium für Verkehr, Bau-, 
und Wohnungswesen. Het project werd 
gerealiseerd i.s.m. S@M stedebouw architec
tuurmanagement uit Amsterdam en Raum
bureau Stuttgart 

Architectuur Lokaal 
E info@arch-Iokaal.nl 
W www.arch-Iokaal.nl 
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bureau Snelder Compagnons BV 
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Theo van Oeffelt 

De nieuwe welstandswetgeving, die op 1 januari van kracht is geworden, is voor 
slechts weinig lokale bestuurders een politiek issue. Een enkele provinciale wel
standsorganisatie probeert een debat te entameren, in een handvol gemeenten 
wordt de bevolking betrokken bij de kwaliteitseisen voor de ruimtelijke inrichting. 

Betrokkenheid opstellen welstandsnota 
Uit een enquête van Architectuur Lokaal, begin 2002, 
onder alle Nederlandse gemeenten naar onder meer 
de nieuwe welstandswetgeving, bleek dat 36 procent 
van de wethouders de welstandsnota als een van de 
grootste opgaven voor de komende vier jaar ziet. 
Welstand scoorde ook hoog op de vraag naar de 
belangrijkste discussiepunten binnen de gemeente. 
Voor het projectbureau Welstand op een nieuwe leest 
reden om te onderzoeken op welke wijze deze 
betrokkenheid terugkomt bij het opstellen van de 
gemeentelijke welstandsnota. Daartoe werden van 25 
gemeenten de welstandssecretarissen, hoofden ste
denbouw, ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht 
en andere betrokkenen geïnterviewd. In de selectie 
werden gemeenten opgenomen die geen lid zijn van 
een provinciale welstandsorganisatie, gemeenten die 
ondanks hun lidmaatschap zelfstandig een nota 
opstellen en een aantal gemeenten die de nota schrijft 
in nauwe samenwerking met de provinciale weIstands
organisatie. 

Standaard inspraak 
Van die betrokkenheid blijkt in de praktijk weinig. De 
nieuwe welstandsnota heeft geen prioriteit voor 
bestuurders, er worden amper kaders aangegeven en 
een publiek debat erover blijft doorgaans achter
wege. De bemoeienis van de bevolking blijft beperkt 
tot de standaard inspraakrondes - enkele goede uit
zonderingen daargelaten. Het Noord-Hollandse Laren 
bijvoorbeeld heeft de inwoners nauw weten te 
betrekken bij het eind jaren negentig gereed 
gekomen beeldkwaliteitplan, dat nu vrijwel in zijn 
geheel één wordt overgenomen in de welstandsnota. 
Het debat heeft in die gemeente zelfs tot een alge
heel sloopverbod geleid. Daarnaast heeft Laren, en 
zo zijn er nog enkele gemeenten, mede naar aanleid
ing van de nieuwe welstandswetgeving een vijfjaar
lijkse architectuurprijs in het leven geroepen. 
Nu heeft Laren ook een naam hoog te houden. Dit 
dorp immers was begin vorige eeuw de eerste 
gemeente met een 'schoonheidscommissie'. De huidi
ge 11.000 inwoners worden zeer serieus genomen bij 
de plannen die de ruimtelijke kwaliteit bepalen. Zo is 
voor het beeldkwaliteitplan, op basis waarvan nu de 
laatste hand wordt gelegd aan de welstandsnota, een 
uitgebreid communicatietraject met de bevolking uit
gezet. Het Noord-Hollands Participatie Instituut (NPI) 
speelde hierbij een belangrijke rol. Door middel van 
een huis-aan-huis krant en een tentoonstelling in het 
gemeentehuis werden de burgers geïnformeerd over 
het hoe en het waarom. In een enquête konden zij 
vervolgens de waardevolle kenmerken voor de woon
of werkomgeving aangeven. Daarna kregen de 
inwoners de gelegenheid te participeren in een serie 
workshops, waarvan de resultaten werden verwerkt 
in het uiteindelijke beeldkwaliteitplan. Tezelfdertijd 
werden scholieren, met behulp van lesbrieven, actief 
betrokken bij het nadenken over hun omgeving. 

Behoudzuchtig 
De kans bestaat dat een dergelijk traject leidt tot, in 
dit geval, een heel defensieve nota, beaamt 
wethouder De Groot van Laren. 'In een proces dat 
helemaal vanuit een blanco situatie begint, kan het 
verleidelijk zijn een tamelijk behoudzuchtige positie 
in te nemen. Maar als je dat gevaar onderkent, kun je 
de bevolking daar ook op wijzen. Hen in discussies 
uitleggen dat het niet alleen gaat om zoveel mogelijk 
rieten daken en groene heggetjes langs de straten. 
Laten zien dat de kwaliteit van de omgeving gebaat 
is bij een voortgaande culturele ontwikkeling, dus 
ook architectonisch en stedenbouwkundig: 
Verantwoordelijk ambtenaar W. Tjerkstra vult daarbij 
aan: 'Het is een wisselwerking, waarbij je de mening 
van de inwoners zet tegenover die van opvattingen 
binnen de welstandscommissie. Zo hebben in het 
verleden architecten als Koen van Velsen en Hans 
Ruijssenaars die in de commissie zaten daar duidelijk 
hun stempel op gedrukt: In dergelijke confrontaties 
blijken consoliderende opvattingen eerder voort te 
komen uit angst voor bijvoorbeeld toenemende ver
keersdrukte, dan uit weerstand tegen vernieuwende 
architectuur: 
'Ik denk', zegt De Groot, 'dat de rol van de bestuur
der, in het publieke debat over de veranderingen in 
de gebouwde omgeving, vooral ligt in bewaken van 
de functionele grenzen. Niet de deelnemers laten ver
leiden tot een discussie over de kleur van de gevel of 
de soort dakbekleding. Daarover heeft altijd iedereen 
een mening, ikzelf niet in het minste, maar de cultuur 
is niet gebaat bij de grootste gemene deler: Ze 
verwacht wel, voegt ze hier laten aan toe, 'dat over
leg met omwonenden architecten kan inspireren. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de inspraak rond de nieuwe 
brandweerkazerne, die ongetwijfeld er mede toe 
heeft geleid dat het eerste ontwerp zowel in func
tionele als in architectonische zin gaandeweg het tra
ject enorm aan kwaliteit heeft gewonnen: 

Intensieve communicatie 
Architect Janneke Snelder van het bureau Snelder 
Compagnons, staat met enige regelmaat middenin dat 
debat. 'Dat gaat soms goed, en soms totaal niet. Rond 
ons ontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne is het 
overleg met de bevolking heel plezierig verlopen. Dat 
kwam ook doordat wethouder De Groot duidelijk wist 
te maken dat het niet moest gaan over 'mooi of lelijk', 
maar over functionele aangelegenheden. Bijvoorbeeld 
het al dan niet behouden van een kleine speeltuin. In 
het eerste ontwerp was daarvoor geen ruimte meer. 
We hebben ons laten overtuigen dat die ruimte 
behouden moest blijven. Het aardige is dat wanneer je 
je plannen gaat presenteren, jijzelf ook nieuw tegen je 
ontwerp aankijkt. Tijdens de toelichting en de 
daaropvolgende gesprekken, zie je als eerste zelf waar 
het ontwerp nog beter kan. In die zin kun je als archi
tect je voordeel doen met inspraakavonden of een 
welstandstoetsing: 



College De Brink, ontwerp: Architectenbureau Snelder Compagnons BV. Foto: De Jong Luchtfotografie 

Maar aan een eerder project van Snelder Com
pagnons, de nieuwbouw voor het College De Brink, 
denkt ze met meer gemengde gevoelens terug. 'De 
reacties tijdens de eerste fase waren afgrijselijk 
negatief, heel persoonlijk en zeer emotioneel. En 
omdat een wijziging van het bestemmingsplan nodig 
was, grepen omwonenden de kans aan om te blijven 
procederen, tot aan de Raad van State toe. Merk
waardig genoeg verliep de volgende fase probleem
loos. Wat daarbij ongetwijfeld heeft geholpen is een 
intensieve communicatie met de omwonenden. 
Dankzij ook steeds betere presentatiemiddelen kun je 
veel van de aanvankelijke weerstand wegnemen, kun 
je uitleggen waarom je tot een bepaald ontwerp 
gekomen bent.' 

Gezonde dosis autisme 
De toelichting op een ontwerp is essentieel, 
benadrukt Janneke Snelder, 'omdat wij dan onze 
inspiratie door de bestaande omgeving kunnen laten 
zien. Waarom bijvoorbeeld ons ontwerp voor de 
brandweerkazerne zoveel gelijkenis vertoont met die 
typische grote schuren, die je veel in de omgeving 
ziet.' En ze voegt daar onmiddellijk aan toe: 'Een 
dergelijk gesprek is ook de enige waarde die ik hecht 
aan het overleg met welstand. Voor het overige komt 
het vooral aan om als architect te beschikken over een 
gezonde dosis autisme. Je kunt over een ontwerp niet 
praten in termen als goed of slecht, je kunt niet dis
cussiëren over de precieze plek voor de kozijnen, of te 
proberen het zo'n commissie zoveel mogelijk naar de 
zin maken. Als iedereen zich in een voorstel moet kun
nen herkennen, wordt het een vlak, saai project, dat 

bij een beoordeling nooit verder komt dan een 6-' 
De Groot bouwt op die stelling voort. 'De waarde van 
een beeldkwaliteitplan, en van de daarop gestoelde 
welstandsnota, ligt in de beschrijving van - in heel 
brede zin - de cultuurgeschiedenis. Die vastlegging is 
een bron, één van de bronnen, voor de architect om 
kennis van te nemen, alvorens te gaan ontwerpen. 
Eén van de bronnen, nogmaals, zoals ook bijvoorbeeld 
de omwonenden een bron kunnen zijn. Inwoners die 
om diezelfde redenen door het lokale bestuur 
betrokken worden bij het waarderen van de 
ruimtelijke inrichting. Als een architect zich verdiept 
in de historie van de plek, in de cultuurgeschiedenis 
en in de waardering daarvan, kan hij of zij pas gaan 
ontwerpen. En pas dan kan een ontwerp worden 
gepresenteerd en toegelicht. Want op basis van die 
verworven kennis kan de architect beargumenteren 
waarom het ontwerp bijvoorbeeld naadloos aansluit 
bij het bestaande, of juist in schril contrast daarmee 
komt te staan.' 
Een welstandsnota, benadrukt wethouder De Groot, 
moet dan ook niet tot in detail voorschriften geven 
voor nieuwbouw of verbouw. 'In tegendeel. Die nota 
geeft inzicht in het hoe en waarom van de huidige 
situatie. Hoort te inspireren en tot een continue 
debat te leiden. Wat mij betreft is de nieuwe regel
geving dan ook veel te ver doorgeschoten, omdat zij 
van de gemeenten een veel te gedetailleerde nota 
eist. De wetgever is daar op een buitengewoon rigide 
wijze mee omgegaan. Waar nooit door de politiek 
om is gevraagd, die wilde enkel een transparante 
welstandsadvisering.' 

Foto's uit de tentoonstelling rond de tot
standkoming van het Larense beeldkwaliteit
plan. Foto's: gemeente Laren 

Informatie 

Het Rijk heeft in de architectuurnota 
Ontwerpen aan Nederland het stimulerings
programma Welstand op een nieuwe leest 
aangekondigd. Het gelijknamige projectbu
reau stimuleert en ondersteunt het lokale 
bestuur, welstandscommissies en andere 
betrokken partijen bij de vernieuwing van 
de welstand. Het bureau initieert daartoe 
onderzoek, ontwikkelt communicatiemidde
len, verzamelt voorbeelden en bevordert de 
onderlinge kennisuitwisseling. 
In dit kader volgt Architectuur Lokaal enke
le gemeenten bij de productie van hun wel
standsnota. 

Projectbureau Welstand op een nieuwe 
leest 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
T 026-35299363 
E info@welstand.org 
W www.welstand.org 

Gemeente Laren 
Postbus 5 
1250 AA Laren 
T 035-5399696 
F 035-5399670 
E postbus@laren.nl 
W www.laren.nl 
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