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Na 40 Architectuur Lokaal-kranten met artikelen over de 
inrichting van Nederland - meestal geschreven door direct 
betrokkenen - nu een 41e uitgave waarin Architectuur 

Lokaal verslag doet van de eigen activiteiten in het jaar 2002. 
Ook in dit jaar waren alle activiteiten weer gericht op het infor
meren en adviseren van gemeenten, marktpartijen en instellingen, 
en op het slaan van bruggen tussen de culturele instituties en de 
publieke en private sector van het bouwen. Deze brugfunctie 
blijft cruciaal om idee en praktijk in het ruimtelijk beleid bij 
elkaar te brengen. 

Als enige beleidsinstelling binnen het Nederlandse cultuurbeleid 
fungeert Architectuur Lokaal als 'de olie' van het architectuur
beleid. Tegelijkertijd heeft Architectuur Lokaal eigen, specifieke 
taken. 
De stichting beweegt zich tussen rijksoverheid, gemeenten en 
provincies, tussen de culturele wereld en de 'markt', tussen de 
beperkte wereld van de insiders en het grotere publiek, tussen 
het architectuurbeleid van het Rijk en de lokale architectuurcentra 
(OLA), tussen het Nederlandse architectuurbeleid en dat van de 
ons omringende landen. Vanuit haar intermediaire positie verricht 
Architectuur Lokaal haar culturele werk, bericht zij vice versa 
vanuit de samenleving, en is zij over en weer complementair aan 
andere architectuurinstellingen. 
Er worden (beleids)opdrachten uitgevoerd vanuit het uitgangs
punt van de onafhankelijke, kritische positie van Architectuur 
Lokaal binnen het kunst- en cultuurbeleid van Nederland; er 
worden geen congressen georganiseerd 'in eigen huis' maar op 
wisselende locaties. Dit alles binnen het kader van het beleids
plan Trait-d'Union, voor de periode 2001-2004. Het plan bevat 
een analyse van het terrein waarmee de stichting in haar beleid 
van doen heeft: sociaal-cultureel, vakinhoudelijk en bestuurlijk! 
organisatorisch. Het plan is daarmee inhoudelijk gefundeerd op 
actuele ontwikkelingen en reële toekomstverwachtingen op 
terreinen van belang voor het architectuurbeleid en meer in het 
bijzonder het cultureelopdrachtgeverschap als kerndoel. De 
term 'cultureelopdrachtgeverschap' verwijst naar een bouw
proces waarin de opdrachtgever naast gebruikseisen en financiële 
mogelijkheden ook culturele overwegingen een plaats geeft. 
Het begrip past in de benadering die architectonische kwaliteit 
ziet als balans van gebruikswaarde, toekomstwaarde en culturele 
waarde. 

Architectuur Lokaal heeft inmiddels een welgevulde en goed 
toegankelijke bibliotheek met publicaties en documentatiemate
riaalover architectuurbeleid (architectuur, stedenbouw, monu
menten, landschap, infrastructuur, openbare ruimte), over de 

diverse ruimtelijke planvormen, over prijsvragen en andere 
beleidsinstrumenten. Deze bibliotheek vormt niet alleen een rijke 
bron voor een historische feed back voor ons beleidsterrein, 
maar ook een kritisch ijkpunt voor 'nieuwe' activiteiten. 

De ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar, met onder meer 
grotere nadruk op de lokale en regionale politiek, verzakelijking 
van de culturele wereld, modernisering van de welstand, het in 
elkaar schuiven van het architectuurbeleid en het Be/vedere
beleid, hebben hun weerslag gevonden in de activiteiten van 
Architectuur Lokaal. 
In 2002 zijn weer vele vraagstukken aan de orde geweest, en 
vooral: hopelijk verder gebracht. In deze krant een weergave 
van discussies over landschapsontwikkeling in Twente en langs 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, over opdrachtgeverschap bij de 
huisvesting voor de ouderen in vergrijzend Nederland, over 
(achtergronden van) de nieuwe welstand, over de toekomst van 
de Duin- en Bollenstreek en die van industrieel erfgoed bij 
bedrijfsontwikkeling, en over de betekenis van architectuurcentra 
in Europa. AI met al bieden de activiteiten inzicht in de wijze 
waarop nu in Nederland wordt gedacht over en wordt omgegaan 
met ruimtelijke vraagstukken. Naast thematisch onderzoek, 
excursies en discussies, is ook getracht inzicht te verkrijgen in de 
opvattingen van de Nederlandse wethouders ruimtelijke ordening 
over het door de gemeenten gevoerde architectuurbeleid. Daar
toe is voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 
een onderzoek gedaan naar het architectuurbeleid in Nederlandse 
gemeenten. De resultaten worden betrokken bij de manifestatie 
Oost West Thuis Best, die in 2003 van start is gegaan: een reeks 
van vijf bijeenkomsten waarbij in even zovele regio's in Neder
land actuele ruimtelijke problemen aan de orde komen. 

Op dit moment is de economische situatie - zoals bekend - nogal 
ongewis. Dat dwingt in de toekomst wellicht tot andere keuzes, 
zij het dat deze keuzes altijd gemaakt zullen worden in het licht 
van de bedrijfsfilosofie van Architectuur Lokaal als intermediaire 
en flexibele organisatie en natuurlijk gebaseerd op - het is eerder 
gezegd - de onafhankelijke, kritische positie vanuit het kunst- en 
cultuurbeleid. Het valt redelijkerwijs te verwachten dat de 
'terugtrekkingstrend' van de rijksoverheid op het werkterrein 
van Architectuur Lokaal grosso modo zal doorzetten. Dat is nu 
bijvoorbeeld al concreet te merken aan de toename van de 
verzoeken die bij ons binnenkomen. 
Als de zorg voor kwaliteit van de politieke agenda zou verdwijnen, 
zou dat zijn weerslag hebben op ons werk. Maar juist in tijden 
van recessie zal zich de noodzaak doen voelen om kwalitatief 
onderscheid te maken - en juist dan zal aan extra investeringen 
behoefte zijn. 
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Politiek testament 
Enquête architectuurbeleid in Nederlandse gemeenten 

18 eengezins koopwoningen, Almere, 
i.o.v. Woningbouwvereniging Groene Stad 
Almere, ontwerp Architectenbureau 
Marlies Rohmer bv 

25 vrijstaande koopwoningen twee-onder
een-kap, Almere, i.o.v. Credo Integrale Plan
ontwikkeling bv, Almere, ontwerp MIN2 
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Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2002 heeft Architectuur Lokaal de 
stand van zaken op het gebied van architectuur, 

stedenbouw, landschapsarchitectuur en openbare 
ruimte in de Nederlandse gemeenten opgenomen 
door middel van een enquête. Dit, om inzicht te krij
gen in de vragen hoe lokale bestuurders terugkijken 
op het beleid in de afgelopen periode en wat volgens 
hen de belangrijkste opgaven voor de toekomst zijn. 
De enquête werd verstuurd aan alle 496 wethouders 
ruimtelijke ordening in Nederland. 187 van hen (38%) 
reageerden. De enquête geeft een algemeen beeld 
van de situatie in de gemeenten, en de rapportage 
verwijst dus niet naar specifieke gemeenten. De resul
taten vormen de inhoudelijke basis voor Oost West 
Thuis Best, de reeks regionale bijeenkomsten architec
tuurbeleid die in 2003 zal plaatsvinden. 

Bij het beantwoorden van de enquête Bouwen aan 
kwaliteit gaven de wethouders aan hoe het architec
tuurbeleid in hun gemeente in de afgelopen jaren 
vorm kreeg, en wat volgens hen de belangrijkste 
opgaven zijn voor de komende vier jaar. Daarmee 
stelden zij als het ware een politiek testament op. 
Nieuwe en tevens aanblijvende bestuurders kregen 
hiermee een gedegen overzicht van het huidige 
architectuurbeleid. Zij konden belangrijke lessen 
trekken uit de kennis en ervaring die in de afgelopen 
periode op dit beleidsgebied is opgebouwd. Naast 
aandacht voor de welstandsnota en de beeldkwaliteit
plannen, die de afgelopen vier jaar het beleid bleken 
te domineren, zou er wat hen betreft in de komende 
jaren meer aandacht moeten komen voor de architec
tonische kwaliteit. 

De vrijheid die er bestaat bij de invulling van het 
architectuurbeleid, zorgt voor grote verschillen tussen 
de gemeenten. Die verschillen bestaan niet alleen 
tussen grote en kleine gemeenten, ook de politieke 
achtergrond van de wethouder speelt een rol bij de 
invulling van het gemeentebeleid. Zo overleggen 
CDA-wethouders vaker dan hun PvdA- en VVD-collega's 
over de kwaliteit van architectuur. Verder zitten de 
verschillen vooral in de plaatsing van het architectuur
beleid binnen het totale gemeentebeleid. Wethouders 
van kleinere gemeenten bleken hiermee meer moeite 
mee te hebben dan die in de grotere gemeenten. 
Andersom hebben de kleinere gemeenten meer oog 
te hebben voor het 'buitengebied'. Instrumenten die 
gemeenten tot hun beschikking hebben om de kwa
liteit van het architectuurbeleid te verbeteren wor
den veelvuldig ingezet. Het vastleggen van een 
beeldkwaliteitplan wordt gezien als het belangrijkste 
instrument voor kwaliteitsverbetering. 

Over het algemeen is het kwaliteitsbeleid van de 
gemeenten gericht op de gehele ruimtelijke ordening. 
De kwaliteitsdiscussies die binnen de gemeenten 
worden gevoerd, gaan voor een belangrijk deel over 
welstandsbeleid en openbare ruimte. Een ruime 
meerderheid van de wethouders geeft aan dat de 
invloed van de kwaliteitsdiscussie op de beleidsvisie 
positief is. Toch heeft een relatief groot deel moeite 
om aan te geven welke positieve invloed(en) de 
discussie concreet op het beleid heeft gehad. Deze 

discussie kan doelgerichter worden gevoerd. De 
wethouders geven aan dat het initiatief tot kwaliteits
discussies voornamelijk door de gemeente zelf wordt 
genomen. In een kwart van de gemeenten zijn maat
schappelijke organisaties hier niet bij betrokken. In 
de gemeenten waar dat wel gebeurt is een ruime 
meerderheid van de wethouders positief over de 
samenwerking, waarvan zij vinden dat deze vaak leidt 
tot een verbetering van de kwaliteit. 

De meeste gemeenten hadden op het moment dat de 
enquête werd gehouden, de eerste aanzetten gedaan 
tot het opstellen van een welstandsnota conform de 
nieuwe Woningwet; een klein deel had nog geen 
initiatieven ontplooid. Wel duidelijk werd dat het 
merendeel van de gemeenten het welstandsadvies 
niet alleen toepast bij aanvragen voor bouwvergun
ningen, maar bij een veel breder scala aan beleids
kwesties. Veel gemeenten moesten de keuze tussen 
een welstandscommissie en een stadsbouwmeester 
nog maken. De eerste was echter veruit favoriet. 

Over de manier waarop particulier opdrachtgeverschap 
door de overheid wordt bevorderd waren de wethou
ders verdeeld: 32% is het eens met dit beleid, 36% is 
het oneens en 32% heeft hierover geen mening. Hoe 
groter de gemeente, hoe groter de onvrede over de 
wijze waarop het particulier opdrachtgeverschap wil 
stimuleren. De vragen die gemeenten hierover hebben 
betreffen vooral architectonische aspecten en de 
begeleiding van particuliere huizenbouwers. Meer 
dan de helft van de wethouders heeft vooral behoefte 
aan voorbeelden uit andere gemeenten. 
Op de vraag welke mogelijke obstakels wethouders 
zien bij het realiseren van particulier opdrachtgever
schap in hoge dichtheden, worden welstand en de 
praktische kanten van het proces genoemd. 77% van 
de gemeenten geeft grond uit aan burgers zodat zij 
een huis in eigen opdrachtgeverschap kunnen bouwen. 
Voor 73% van de gemeenten blijkt vooral differen
tiatie in woningtypen een aantrekkelijk resultaat van 
particulier opdrachtgeverschap. 

48 vrijstaande en geschakelde eengezins koopwoningen, Almere, i.o.v. 
Visser Bouw Maatschappij bv, ontwerp UN Studio Van Berkel en Bos 
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Bouwen aan kwaliteit 

activiteit: 
kader: 

m.m.v.: 
publicatie: 

datum: 

enquête architectuurbeleid onder wethouders ruimtelijke ordening in Nederland 
professionalisering gemeentelijk architectuurbeleid / beleidsplan Architectuur Lokaal, vooronder
zoek t.b.v. de reeks bijeenkomsten deskundigheidsbevordering architectuurbeleid Oost West 
Thuis Best (te houden in 2003) 
NIPO marktonderzoekinstituut 
rapport Bouwen aan kwaliteit, architectuurbeleid in Nederlandse gemeenten, uitgave NIPO 
marktonderzoekinstituut i.s.m. Architectuur Lokaal 
mei 2002 
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Iedereen is tegen regels. Maar voor de buren moeten ze wél gelden. Zo 
wordt er doorgaans over de wenselijkheid van wet- en regelgeving 
gedacht. Vertegenwoordigen de regels een onacceptabele beknotting 

van de vrijheid van burgers of bieden ze juist de nodige rechtszekerheid? 
Vormen zij een belemmering of bieden zij bescherming, dat is en blijft 
de vraag. 

In de politiek verloopt de populariteit van regulering en deregulering in 
golven, afhankelijk van de politieke kleur van een kabinet. De VVD geldt 
als de traditionele voorvechter van het particulier initiatief - de 'bloem van 
het liberalisme' - dat zich zo onbeperkt mogelijk moet kunnen ontplooien. 
De PvdA weet dat de afschaffing van beschermende regelgeving vooral de 
have nots zal treffen, en kent van oudsher de overheden een stevige rol toe 
als hoedster van het algemeen belang. Met een wet- en regelgeving die 
daar een uitvloeisel van is. 
In 1987, ten tijde van het WD-CDA-kabinet Lubbers 11, bevond de deregule
ringsgolf zich weer eens op een top. Het 'woud van regels', en de bureau
cratie die daar het gevolg van is, moest worden aangepakt om het econo
mische leven in Nederland een impuls te geven. En die golf dreigde dit keer 
ook en passant de fijnmazige regelgeving van welstand weg te spoelen. De 
toenmalige VVD-minister van VROM, Ed Nijpels, kwam met radicale voor
stellen. Optie één was het rücksichtlos afschaffen van welstand. 
De plannen gingen niet door omdat daar toentertijd onvoldoende draag
vlak voor was. Zowel in de politiek - minister Brinkman wilde de regeling 
vanuit de optiek van het cultuurbeleid niet kwijt - als buiten de politiek. 
Alles bleef bij het oude. 

Zo leek het althans. Want de reacties op het voornemen van Nijpels hadden 
wel tot gevolg dat betrokkenen - vooral zij die met het beleid te maken 
hadden - meer dan voorheen beseften dat het restrictieve, insiders karakter 
van welstand eigenlijk niet meer van deze tijd was. Om welstand te behou
den moest het gemoderniseerd worden. Ook hier geldt: de aanval is de 
beste verdediging. Voor het behoud van het 'positieve' van welstand - oog 
voor kwaliteit - moest een vlucht naar voren worden gemaakt. Ook letter
lijk, in het ontwerp- en bouwproces. Geen contraproductieve, regenteske 
toetsing achteraf van de bouwplannen meer, maar een stimulerende func
tie reeds tijdens het totstandkomingsproces van gebouwen en de openbare 
ruimte. Welstand moest omgebouwd worden tot een kwaliteitsinstrument 
voor bestaande en nieuwe architectuur. Geen welstandstoezicht, maar wel
standszorg werd het credo. 

Onder deze titel vond het streven welstand te moderniseren onderdak bij 
de eerste architectuurnota Ruimte voor Architectuur (1991), die eind jaren 
tachtig geconcipieerd werd door de ministeries van WVC en VROM .. Meelif
tend met de gegroeide interesse voor architectuur werd - zoals eerder 
betoogd - direct hoog ingezet: 'De behoefte aan een goed functionerend 
welstandstoezicht is ( ... ) eerder groter dan kleiner geworden.' Om de kri
tiek voor te zijn dat 'Den Haag' weer eens als een bovenmeester stelde wat 
goed zou zijn voor de lokale situaties werd voorzichtig begonnen: 
'Welstandstoezicht valt onder de zeggenschap van de gemeenten. Directe 
bemoeienis op rijksniveau is er nauwelijks. Daarom wordt verstaan met het 
maken van een analyse van de problematiek en het doen van enkele aan
bevelingen.' (p.145). Om vervolgens in voorzichtige bewoordingen duidelijk 
te maken dat het zo écht niet verder ging. De openbaarheid moest worden 
vergroot - bestrijding van het black box karakter - en de toetsingscriteria 
moesten van tevoren duidelijk worden gemaakt, ook op stedenbouwkun
dig niveau. Indien van toepassing moest monumentenzorg, het reclame
beleid, de zorg voor de openbare ruimte bij de welstandszorg worden 
betrokken, en er was kritiek op de kwaliteit van de commissieleden en de 
toenmalige besluitvorming. 
En de 'defensieve aard' van welstand werd bekritiseerd. Daarbij werd -
zoals het bij een bondgenootschap gaat - aangesloten bij het opbloeiende 
architectuurbeleid: 'Alom is het inzicht gegroeid dat instandhouding van 
bestaande waardevolle milieus alleen goed kan gebeuren als er ook ruimte 
is voor vernieuwing, vanuit een geloof in de mogelijkheden van de eigen-

tijdse cultuur. Dat dit zorgvuldig moet gebeuren is duidelijk, maar te veel 
en te behoudend toezicht kan leiden tot verschraling en verarming. Tot het 
tegenhouden van noodzakelijke vernieuwing en daarmee tot verlies aan 
kwaliteit.' (p. 148). 
De voornaamste schrijver van de welstandsparagraaf in de nota, voormalig 
rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra, gaf boter bij de vis door meteen aan te 
geven hoe het dan wél moest. Er werden twee modellen gesuggereerd: het 
stadscommissiemodel en het regionale-commissiemodel voor het hogere 
schaalniveau. Beide modellen sloten redelijk aan bij de toenmalige werk
wijze. Betrekkelijk nieuw was de introductie van het supervisiemodel voor 
specifieke gebieden. De supervisor zou moeten beschikken over een 
vergaand mandaat en zou tot taak hebben: het voorbereiden en formuleren 
van de uitgangspunten van het welstandsbeleid in hun gebied het begelei
den en beoordelen van projecten het begeleiden en instrueren van de 
medewerkers van het ondersteunend bureau. Het is duidelijk dat de voor
gestane modernisering in het supervisormodel het meest tot uiting kwam. 
Ook is de toenmalige discussie te herkennen over de persoonlijke aanspreek
baarheid bij het adviseren over kunst en cultuur. Onder minister d'Ancona 
zou de figuur van de 'kunstmeester' korte tijd enige faam genieten. 

Eenmaal gevormde gewoonten en structuren leiden doorgaans echter een 
taai bestaan. Dit geldt ook voor welstand met de talloze gemeentelijke 
commissies en provinciale instellingen. Er was bij betrokkenen niet veel ani
mo om al te zeer in te grijpen in de business as usual. Eén van de factoren 
werd gevormd door het feit dat een aanzienlijk aantal architecten een deel 
van hun inkomen ontlenen aan het commissiewerk. Er werden weliswaar 
incidenteel verbeteringen doorgevoerd, maar veel bleef hetzelfde. 

Weer was het een rijksbouwmeester die enige jaren later de knuppel in het 
hoenderhok gooide om de zaak in beweging te krijgen. En weer was een 
architectuurnota het voertuig van de boodschap. Wytze Patijn liet in de 
tweede nota De architectuur van de ruimte (1996) noteren: 'In overleg met 
VNG, IPO en Federatie Welstandstoezicht zal worden onderzocht of en op 
welke wijze de doelmatigheid en de inzichtelijkheid van de welstandsadvi
sering kan worden verbeterd.' (p. 35) 
Dit voornemen leidde tot het rapport Welstand op een nieuwe leest (1999), 
dat Architectuur Lokaal in opdracht van de rijksbouwmeester opstelde. In 
de derde architectuurnota Ontwerpen aan Nederland (2000) werd aange
geven wat de beleidsmatige conclusies waren van het rapport. In de para
graaf met de titel/openbreken welstand' - die niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar is - valt te lezen: 'In het onderzoek ( ... ) wordt een kritisch beeld 
geschetst van de huidige welstandspraktijk. Zo blijkt onder andere dat er 
weinig welstandsinhoudelijke uitgangspunten op papier staan, dat veel 
procedures introvert zijn, dat het welstandstoezicht niet altijd gericht is op 
openbaarheid en publieke verantwoordingen en dat de betrokkenheid van 
het lokaal bestuur gering is. In het licht hiervan zal het lokale bestuur een 
flinke slag moeten maken om het 'nieuwe' welstandsbeleid tot uitvoering 
te kunnen brengen.' De tekst had ook tien jaar eerder geschreven kunnen 
zijn. Maar de situatie was inmiddels wel veranderd. De welstandsproblema
tiek had in hetzelfde jaar als de nota verscheen namelijk de Tweede Kamer 
bereikt. Aanleiding waren de plannen van staatssecretaris van Volkhuis
vesting Remkes, die - geheel passend in de WD-traditie van deregulering -
een hernieuwde poging deed welstand 'aan te pakken'. Hij diende daartoe 
een wetsvoorstel in voor de herziening van de Woningwet. Een lawine aan 
- vaak uitermate gedetailleerde - Kamervragen en wijzigingsvoorstellen was 
het gevolg. Het resultaat: welstand bleef overeind, maar elke gemeente die 
welstandsbeleid wilde voeren werd verplicht een welstandsnota op te stel
len, zodat de criteria waaraan getoetst werd ten minste duidelijk waren en 
de politieke verantwoordelijkheid werd geregeld. Dit proces is nu in volle 
gang. Het zou in de traditie van de architectuurnota's passen als de volgen
de nota - zo die er komt - zou aangeven of de huidige veranderingen ook 
tot substantiële verbeteringen hebben geleid. Of 'de nieuwe welstand' een 
nuttig en werkbaar instrument is geworden voor het huidige architectuur
beleid in deze tijd. 

r--------------------------------------------------------------------------------------------1 I 

: Welstand in een kader 
I 
I 

: activiteit: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

kader: 
publicatie: 
datum: 

cursusreeks en excursieprogramma t.b.v. commissieleden en medewerkers Stichting Welstands
zorg Noord-Holland 
opdracht Stichting Welstandszorg Noord-Holland i.h.k.v. de nieuwe Woningwet 
reader Welstand in een kader, uitgave Architectuur Lokaal 
oktober 2001 - maart 2002 
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Drie-eenheid of tweedeling 
De architectuur van wonen en zorg 

De Croissant, seniorencomplex, Den Haag, 1999, Lo.v. Woonzorg Nederland e.a., ontwerp Bureau Vandenhove 

Kleine U, psychiatrische woonvoorziening en appartementen voor senioren, Amsterdam, 2001, 
Lo.v. Woningcorporatie De Dageraad en RIBW PC Hooft, ontwerp Ton Venhoeven 
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D
e auteurs van het boek De beleveniseconomie 
schetsen de contouren van een nieuwe samenle
ving, die niet gebaseerd is op bezit maar op ser

viceverlening. In de welvarende westerse wereld zal de 
betekenis van bezit afnemen. Voor een aangenaam 
leven is het immers vooral prettig wanneer aan allerlei 
behoeften wordt voldaan, zonder dat men zich er zelf 
al te veel om hoeft te bekommeren. De status van bezit 
wordt ondergeschikt aan het genieten van comfort. 
Voor de problematiek waar we over spreken lijkt dit 
een uiterst aantrekkelijk perspectief. Per definitie heb
ben de gebruikers van woonzorgvoorzieningen immers 
bij uitstek behoefte aan service en hoe prettig zou het 
zijn wanneer ze in een leasecontract zowel hun huis
vesting als hun service zouden kunnen regelen. Service 
en zorg op maat, variërend van een kapper aan huis 
tot en met complete verzorging. Verandering in de 
behoefte aan service en zorg zou dan niet impliceren 
dat men moet verhuizen, maar dat men simpelweg de 
samenstelling van het leasecontract wijzigt. Niet meer 
leuren langs de deuren van verschillende zorginstellin
gen, maar wijzigen van de situatie met behulp van het 
invullen van een formulier. 
In Nederland zijn we echter ver verwijderd van dit ide
aal. Juist omdat we in het verleden zowel onze volks
huisvesting als onze zorg zo goed georganiseerd heb
ben, zal het niet meevallen om de gebruiker met zijn 
behoeften te laten wonen op dezelfde plek en de zorg 
daaromheen te organiseren. Toch zouden de gebrui
kers dat graag willen. Ondanks de grote verscheiden
heid in zorgbehoefte is er een ding wat bijna alle 
gebruikersgroepen graag willen, namelijk zo gewoon 
mogelijk wonen en leven. 

Om zorg en wonen bij elkaar te brengen en geïnte
greerd aan te bieden is in Nederland echter geen een
voudige opgave. Zoals Dirk Bergvelt in het nawoord 
van het boek Het beste van drie werelden, de architec
tuur van wonen en zorg schrijft heeft de woningmarkt 
belang bij het bouwen van courante woningtypes en is 
de zorgsector juist gericht op specifieke groepen met 
elk hun eigen behoeften. Uit de voorbeelden in het 
boek blijkt hoeveel doorzettingsvermogen en betrok
kenheid er nodig is om de bureaucratie en de mecha-
nismen die eigen zijn aan beide werelden bij elkaar te I 

brengen. t 
Het boek gaat echter niet over twee, maar over drie I 

werelden. Wonen en zorg hebben één ding gemeen: 
de noodzaak van een gebouw. In het vormgeven van 
dit gebouw moeten beide werelden bij elkaar komen. 
Dat is niet eenvoudig. De gezondheidssector is het laat-
ste bastion van het functionalistische denken, waarin 
aan de belevingswaarde lange tijd weinig aandacht 
geschonken is. Terwijl juist degenen die zorg behoeven 
sterk op hun onmiddellijke omgeving aangewezen zijn. 
Voor het realiseren van wonen en zorg op maat zijn 
deregulering en decentralisatie van bevoegdheden 
belangrijke voorwaarden. Dit moet de ruimte bieden 
om vanuit het veld te experimenteren met allerlei nieu-
we samenwerkingsvormen. Het ministerie van OCenW 
onderkent het belang van kennisuitwisseling op dit ter
rein. Zij heeft het financieel mogelijk gemaakt dat 
Architectuur Lokaal en het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur een bijdrage konden leveren aan deze uit
wisseling van ervaringen en het weergeven daarvan in 
boekvorm. 
Centraal staat de opdrachtgever die moet proberen 
zorg en wonen bij elkaar te brengen. Zij kunnen daar
bij gebruik maken van de kennis en ervaring van archi
tecten. Deze staan voor de opgave om een ontwerp te 
maken dat meer is dan een optelsom van regels en 
voorwaarden. Dat kleine woordje 'meer' slaat op de 
culturele aspecten van de opgave. Cultuur is geen 



onschuldig woord. Cultuur is daarom ook niet iets wat 
vanzelfsprekend aanvaard laat staan ondersteund 
wordt. De eerste vraag die zich aandient is immers over 
wiens cultuur spreken we eigenlijk en waarin komt 
deze tot uitdrukking. Daarbij gaat het zeker niet alleen 
om de verschijningsvorm van een gebouw, maar vooral 
ook om het interieur, dat zowel de gebruiksmogelijk
heden als de belevingswaarde bepaalt. 

Opvallend is dat gemeenten vaak vooral letten op de 
inpassing van de voorzieningen in de wijk. Het accent 
bij welstandszorg en het verlenen van bouwvergunnin
gen ligt op het beoordelen van de exterieurs. Gebrui
kers en personeel zijn echter vooral gebaat bij inte
rieurs die toegesneden zijn op de eigen behoeften. 
Inpassing impliceert vaak aanpassing, terwijl zorgvoor
zieningen wellicht juist vanwege hun bijzondere 
karakter ook een bijdrage kunnen leveren aan de ver
rijking van de omgeving zowel in de verschijningsvorm 
als in het programma. 
De voorbeelden in het boek laten heel verschillende 
architectonische resultaten zien. Wat ze met elkaar 
gemeen hebben is dat het steeds om nieuwbouw gaat. 
De opgave zal de komende tijd echter vooral liggen in 
het aanpassen van bestaande gebouwen aan nieuwe 
ontwikkelingen. Daar ligt de problematiek wellicht 
nog wat taaier. Bekend is dat met de vergrijzing de 
behoefte aan goede woonzorgcomplexen enorm zal 
toenemen. Een groot deel van de ouderen woont in 
corporatiewoningen. Bij het ministerie van VROM is 
bekend hoe groot de opgave is om deze woningen af 
te stemmen op de toenemende vraag naar zorg. Niet
temin heb ik begrepen dat VROM zich op het stand
punt stelt dat wonen en zorg via gescheiden circuits 
aangeboden dienen te worden. Motief hierbij is dat 
bewoners zelf de mogelijkheid moeten hebben te kie
zen uit het zorgaanbod. VROM gaat blijkbaar uit van 
mondige consumenten, die zelf in staat zullen zijn om 
hun eigen woon/zorgomgeving te organiseren en con
tinu aan te passen aan hun veranderende omstandig
heden. Het is de vraag of dit reëel is. 

Ik wil niet al te pessimistisch eindigen. De laatste tijd 
is het onmiskenbaar zo dat in de zorgsector een 
groeiende belangstelling ontstaat voor een hoog
waardige huisvesting. Het College Bouw Ziekenhuis
voorzieningen vierde onlangs haar 75-jarige jubileum 
met een interessant congres over zorg en architec
tuur. Aangekondigd is dat er ontwerpprijsvragen 
georganiseerd gaan worden voor ziekenhuizen. De 
ziekenhuizen zelf ontwikkelen zich tot multifunctio
nele complexen, waarin allerlei voorzieningen opge
nomen worden, zoals cafés, winkels en sportruimten. 
Met de commercialisering van de gezondheidszorg 
ontwikkelen dergelijke instellingen zich tot onderde
len van het stedelijke leven. De meeste mensen die 

Het beste van drie werelden 

zorg behoeven willen graag ook zo lang mogelijk 
deelnemen aan het maatschappelijke leven. Dat was 
een belangrijke conclusie van een congres dat het 
Centraal Museum in Utrecht in november organiseer
de over de integratie van wonen en zorg. Het is dan 
ook van belang om hen niet weg te schuiven naar de 
randen van de steden. 
In het boek Het beste van drie werelden zijn inspire
rende voorbeelden van met veel engagement gereali
seerde woonzorgcomplexen opgenomen. De voor
beeldwerking hiervan ligt met name in het proces 
van totstandkoming en niet zozeer in de eindproduc
ten. Deze zullen immers steeds opnieuw uitgevonden 
moeten worden. Lang niet alle oudere bewoners die 
behoefte hebben aan zorg kunnen echter onderdak 
vinden in - als het even kan fraaie - nieuwbouwcom
plexen. Het is zaak om vooral ook deze mensen niet 
aan hun lot over te laten en er voor te zorgen dat het 
beste van drie werelden voor zoveel mogelijk mensen 
beschikbaar is. De wijze waarop een maatschappij 
omgaat met degenen die zorg behoeven zegt heel 
veel over de aard van haar cultuur. Cultureel 
opdrachtgeverschap gaat verder dan een architecto
nisch verantwoord gebouw realiseren en betreft met 
name onze omgangsvormen met degenen voor wie 
de voorzieningen gerealiseerd worden. 

activiteit: actieplan meerjarig stimuleringsprogramma, excursiereeks, discussiebijeenkomst en boek 
opdrachtgeverschap in de woon/zorgsector t.b.v. marktpartijen 

kader: eerste project jaar van het actieprogramma CultureelOpdrachtgeverschap / Intensivering 
Opdrachtenbeleid van het beleidsthema Meer en betere verbindingen met de markt, nota Ont
werpen aan Nederland 

i.s.m.: Stimuleringsfonds voor Architectuur 
m.m.v.: RI GO Research en Advies bv 
publicaties: brochure Het beste van drie werelden, uitgave Architectuur Lokaal 

boek Het beste van drie werelden, de architectuur van wonen en zorg, uitgave Architectuur 
Lokaal 

datum: december 2001 - december 2002 

De Hoge Heren, 290 huur- en koop
appartementen met dienstverlening, 
Rotterdam, 2001, Lo.v. ABP Vastgoed en 
Vesteda Management bv, ontwerp 
Wiel Arets Architect & Associates 

Inleiding van Janny Rodermond, directeur 
Stimuleringsfonds voor Architectuur, bij de 
presentatie van het boek Het beste van drie 
werelden, de architectuur van wonen en 
zorg, 16 december 2002 
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In de jaren negentig kwam de toekomst van 
het bejaardenoord Maarten Lutherhuis ter 
discussie. Uiteindelijk werd besloten tot 
sloop en nieuwbouw op basis van het 
scheiden van wonen en zorg. De opdracht
gever zag kansen om op deze locatie aan 
het water ook duurdere appartementen te 
realiseren. Naast sociale huurwoningen in 
eigendom van woningcorporatie De Key 
kwamen er ook beleggerswoningen in bezit 
van SFB Vastgoed en koopwoningen. 
Volgens het Robin Hood-principe droegen 
de duurdere woningen bij aan de kwaliteit 
van de sociale huurwoningen. De zorg wordt 
geleverd vanuit een dienstencentrum gele
gen tussen de appartementengebouwen. 

Koop- en huurappartementen voor ouderen, 
Amsterdam, 1999, Lo.v. De Principaal, 
ontwerp De Architectengroep 

Ooit droomden aanhangers van de wijkge
dachte van een 'maakbare samenleving' op 
het schaalniveau van vele duizenden wonin
gen. Eind 20· eeuw doet woningcorporatie 
Het Oosten een poging tot gemeenschaps
vorming in een kleiner buurtje, het Noor
derhof. Daarmee wordt afstand gedaan van 
de traditionele opbouw van de tuinstad. 
Het element 'wonen en zorg' is vertegen
woordigd via 13 woningen voor de Philadel
phia Zorg (verstandelijk gehandicapten) en 
seniorenwoningen met lift in de gestapelde 
bouw. De koopwoningen staan gegroe
peerd rond een kerk van Granpré Molière. 
Terwijl de oorspronkelijke tuinstad bestond 
uit herhalingsbouw, is het streven nu 
gericht op individualisering. Alle 171 koop
woningen verschillen van elkaar. 

Huur- en koopwoningen, Amsterdam 1999 
Lo.v. Het Oosten, ontwerpers Rob Krier, 
Christoph Kohl, Peterse Architectuur, Mark 
Tuerlings, Joris Deur Architekten, Atlante 
Atelier d'Architecture et d'Urbanisme, Franz 
C. Demblin, supervisor Rob Krier 
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W oonzorg Nederland hecht er waarde aan dat 
haar medewerkers zicht hebben op de facto
ren die bijdragen aan het tot stand komen 

van een goed ontwerp, omdat zij met deze kennis 
hun rol als opdrachtgever beter kunnen vervullen, De 
vraag is, hoe ervoor gezorgd kan worden dat voor de 
toekomstige gebruikers in combinatie met een 
bepaalde plek steeds het beste gebouw tot stand 
komt. Het resultaat wordt uiteindelijk sterk bepaald 
door de architectenkeuze, maar daar gaat veel aan 
vooraf. Welke visie en inbreng van de opdrachtgever 
is nodig om in het ontwerp- en bouwproces het beste 
resultaat te krijgen? Met de keuze van de architect 
ligt het resultaat echter nog niet vast. Wat is belang
rijk voor een goede samenwerking tussen opdracht
gever en architect? 
Tegen de achtergrond van deze vragen vroeg Woon
zorg Nederland aan Architectuur Lokaal een pro
gramma te ontwikkelen voor enkele districten en de 
afdeling Vastgoed van Woonzorg Nederland, waarbij 
inspirerende gebouwen bezocht werden en geïnspi
reerde opdrachtgevers en architecten gevraagd werd 
hun kant van het verhaal te vertellen. Over de 'inspi
rerende gebouwen' hoefde geen eensgezindheid te 
bestaan: belangrijker was het om architectuur te zien 
die discussie oproept. 

De beide opdrachtgevers in het programma waren 
Woningcorporatie Het Oosten en Projectontwikkelaar 
De Principaal uit Amsterdam. Door hun invulling van 
het opdrachtgeverschap belichamen zij ieder op 
eigen wijze de veranderende rol en positie van 
woningcorporaties. Beide opdrachtgevers hechten 
aan culturele betrokkenheid, maar zijn nu veel ster
ker marktgericht dan 5 of 10 jaar geleden, toen zij 
zich meer op de (gemeentelijke) overheid oriënteer
den. Tegenwoordig moeten zij hun bestaansrecht 
bewijzen met projecten die ook commercieel succes
vol zijn. Dit heeft geleid tot professionalisering en 
verzelfstandiging van het opdrachtgeverschap. 

Op verkenning in Amsterdam 

Binnen Het Oosten is de projectontwikkeling onder
gebracht in een aparte bedrijfseenheid, die straks 
eveneens een rol gaat spelen binnen Kristal, een 
samenwerkingsverband van randstedelijke woning
corporaties. De Principaal is een afzonderlijke BV, met 
diverse woningcorporaties als aandeelhouders. 

Opdrachtgevers hebben, zo bleek tijdens de excursie, 
meer dan vroeger aandacht voor de 'uitstraling' van 
een bouwproject - ook als het gaat om huisvesting in 
de zorg. Verder werd gesproken over het streven om 
gebouwen zo te maken dat ze op termijn ook 
geschikt kunnen worden gemaakt voor andere vor
men van gebruik. 
Architectuur is niet alleen van het belang voor het 
project zelf en voor de directe gebruikers, maar 
speelt ook een rol voor de omgeving. De excursie 
onderstreepte de stelling uit de laatste architectuur
nota van de rijksoverheid, 'architectuur is een zaak 
voor iedereen'. Aandacht voor architectuur wordt 
mede ingegeven door culturele interesse en de opvat
ting dat de opdrachtgever aandacht moet hebben 
voor de bijdrage die zijn gebouw kan leveren aan de 
omgeving. De sterkste overweging is echter van 
financiële aard. Het Oosten en De Principaal gaan er 
beide van uit dat het loont om te investeren in archi
tectonische kwaliteit - ook al is succes nooit verze
kerd. Bij de rol van de opdrachtgever hoort nu een
maal risico's nemen. Objectief (via bijvoorbeeld 
marktonderzoek) valt immers niet te bepalen aan 
welke kwaliteit nu en in de toekomst behoefte 
bestaat. Wel kijken zij naar de cijfers van verkoop- en 
verhuurresultaten. Verder speelt intuïtie een belang
rijke rol. Gegeven een onzekere marktsituatie kan de 
opdrachtgever kiezen voor veiligheid en 'meer van 
hetzelfde'. Maar sommige opdrachtgevers kiezen er 
juist voor om zich te onderscheiden met bijzondere 
projecten. Zo dragen zij bij aan meer diversiteit in het 
aanbod en meer keuzevrijheid. 

activiteit: 

kader: 
publicatie: 
datum: 

excursieprogramma t.b.v. medewerkers van enkele districten en de afdeling vastgoed van 
Woonzorg Nederland in het kader van het eigen opdrachtgeverschap in de woon/zorgsector 
opdracht Woonzorg Nederland 
verslag Op verkenning in Amsterdam, uitgave Architectuur Lokaal 
maart 2002 

" 



* 

Inde Westelijke Tuinsteden van Amsterdam vindt de 
komende jaren een grootscheepse vernieuwing 
plaats op het terrein van wonen, welzijn en zorg. 

De zorg-aanbieders Antaris, IJlanden, Amstelrade en 
HVO-Querido gaan samenwerken in CareWest en 
willen zo een nieuwe zorginfrastructuur ontwikkelen 
zodat het mogelijk wordt om gezamenlijk bij cliënten 
thuis zorg te leveren. Wanneer cliënten in individuele 
woningen of in kleinschalige voorzieningen willen 
blijven wonen, zijn nieuwe oplossingen nodig om hen 
de zorg te kunnen bieden op de tijd en de wijze die 
zij wensen. Dit vraagt om samenwerking van de aan
bieders die traditioneel alleen op hun eigen doelgroep 
waren georiënteerd. Medewerkers van de vier orga
nisaties gaan binnen een klein gebied in één team 
samenwerken. Het personeel moet dan kunnen 
beschikken over een bedrijfsruimte in de buurt, een 
zorgsteunpunt. Daarnaast moeten er binnen de wijk 
voldoende ontmoetingsmogelijkheden en collectieve 
ruimten zijn. Dat is de functie van het dienstencentrum. 
Het bovenstaande maakt duidelijk, dat de nieuwe 
positie van cliënten leidt tot vragen op het gebied 
van stedenbouw en architectuur. Er is behoefte aan 
andere vormen van huisvesting. Grote zorginstituten 
worden ontmanteld en maken plaats voor lossere 
combinaties van woon-, zorg- en welzijnsfuncties. 

Architectuur Lokaal organiseerde samen met het pro
jectbureau CareWest een excursie naar de Westelijke 
Tuinsteden voor medewerkers van de zorgaanbieders 
die in CareWest samenwerken. CareWest vond het 
belangrijk, dat de samenwerkingspartners elkaar 
beter zouden leren kennen en in gesprek zouden 
raken over de gezamenlijke inbreng in de vernieuwing 
van het aanbod van woon- en zorgvoorzieningen. 

Bij het scheiden van wonen en zorg zullen zorgaan
bieders zich minder direct met de bouw bezig houden. 
Toch bleek tijdens de excursie dat medewerkers van 
CareWest ook dan een inbreng kunnen en moeten 

Vorm geven aan integratie 

Dit project is ontwikkeld als onderdeel van 
de bebouwing van een voormalig rioolwa
terzuiveringsterrein. Een aantal oude instal
laties is blijven staan. Een van de trommels 
is omgevormd tot woongebouw. De locatie 
was uniek, zowel door de ligging aan de 
Sloterplas als door de omvang. Nergens 
binnen de Westelijke Tuinsteden lag nog 
een terrein waar meer dan 1000 woningen 
konden worden gebouwd. In het woon
zorgcomplex Oostoever bevinden zich 83 
seniorenwoningen in de sociale huursector 
en een dienstencentrum. Het dienstencen
trum is ook voor andere wijkbewoners 
bedoeld. 

Woonzorgcomplex en dienstencentrum, 
Amsterdam, 1998, Lo.v. Patrimonium, ont
werp Duinker Van der Torre 

Foto's: Rob de Wildt 

hebben in het bouwproces. Het is aan hen om de visie 
van de zorgaanbieders op de bouwopgave tot uit
drukking te brengen. In het verleden werden zorg
gebouwen vaak ontworpen door gespecialiseerde 
architecten. Zij waren thuis in de functionele eisen en 
konden de opdrachtgever bijstaan in de omgang met 
de subsidiebureaucratie. Hun vormgeving echter was 
soms routinematig. De laatste jaren oriënteren 
opdrachtgevers op het terrein van wonen en zorg 
zich vaak op een veel bredere kring ontwerpers. Het 
bleek wel van belang dat zorgaanbieders / opdracht
gevers in een vroeg stadium de belangrijkste eisen en 
wensen voor de opgave formuleren. 

activiteit: kennismakingsprogramma en discussie over de gezamenlijke inbreng in de vernieuwing van 
het aanbod van woon- en zorgvoorzieningen t.b.v. medewerkers van de samenwerkende zorg
aanbieders, verenigd in Care West (Antaris, IJlanden, Amstelrade en HVO-Querido) 

kader: 
publicatie: 

datum: 

opdracht Care West 
verslag Vorm geven aan integratie, kennismakingsprogramma Care West, uitgave Architectuur 
Lokaal 
september 2002 
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Bouwen in de vestingstad 
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Het bijzondere karakter van de Nederlandse 
vestingsteden hangt samen met de vaak positief 
gewaardeerde gebouwde omgeving. 

Bestuurders en bewoners moeten zorgvuldig met 
deze erfenis omgaan. Het feit dat in 2002 een nieuwe 
gemeentelijk bestuursperiode begon, maakte een 
gedachtewisseling over de gemeentelijke beleidsmo
gelijkheden op dit terrein extra relevant. 
De gemeente Grave vroeg daarom aan Architectuur 
Lokaal een programma te organiseren voor een bij
eenkomst van vertegenwoordigers van de Nederland
se vestingsteden, met als thema 'de plaats van nieu
we architectuur in een historische omgeving' 
centraal. Er werd vooral ingegaan op gemeentelijk 
architectuurbeleid in relatie tot bouwactiviteiten in 
de vestingstad. 

De vesting Grave ligt, binnen zijn ronde contour, een 
stukje de rivier in geschoven. Aan de landzijde ligt zij 
verankerd in de stervormige omwalling. In de vorige 
eeuw heeft de provinciale weg voor een nieuwe, niet 
aan de rivier gerelateerde, ontsluiting gezorgd, maar 
daarmee de perfecte vorm van de vesting aangetast. 
Weer later is tussen de provinciale weg en de rivier 
industrie en bedrijvigheid ontstaan op een terrein dat 
op het niveau van de rivierdijk werd gebracht. Dit 
degradeerde de rivierdijk, de Koninginnedijk, tot een 
desolaat gebied met armoedige betonkeien. 
De opgave waartoe aan stedenbouwkundige Sjoerd 
Soeters opdracht is verstrekt, betreft een plan voor de 
herontwikkeling van dit terrein tussen stadje en 
rivierbrug en tussen rivierdijk en provinciale weg. Aan 
de kant van de provinciale weg wordt ingezet op ver-

vanging, upgrading en intensivering van de bedrijfs
functies, die ook van die kant worden ontsloten. Aan 
de kant van de rivier krijgt de dijk haar oorspronke
lijke groene karakter terug en wordt het verkeer 
teruggebracht tot voetgangers- en fietsverkeer. Direct 
achter de dijk worden geclusterde grondgebonden 
woningen ontwikkeld, met prachtig uitzicht op de 
rivier. Onder de woningen wordt een doorgaand par
keersouterrain gebouwd. Een centrale as die licht ver
springt maakt het wonen aan de rivier mogelijk. 
Daarnaast kan er gewoond worden tegen de achter
zijde van de bedrijfsgebouwen aan de provinciale 
weg. Aan het einde van de ontwikkeling wordt een 
hoog gebouw neergezet, direct naast de brug, met 
uitzicht op het rivierlandschap naar het noorden. De 
wijze waarop deze aansluiting op het vestingstadje 
wordt vormgegeven, verraadt de historische contour 
van de vestingwerken. Deze drukte haar stempel niet 
alleen op de vorm en ligging van de kleine industrie
haven, maar ook op de intieme havenkolom, die 
werd uitgebreid met het oog op de pleziervaart. We 
zien het verleden ook terug in het meest stedelijke 
deel van de stadsuitbreiding: de kleinschalige woon
blokken. 
De bebouwde wand van de havenkom vormt in het 
plan zowel de verbinding tussen het oude stadje en 
de nieuwe ontwikkeling als de gearticuleerde schei
ding tussen beide. Noch in massa, noch in typologie 
mag de nieuwe ontwikkeling versmelten met de 
vestingstad, zij moet juist als afzonderlijke entiteit 
herkenbaar blijven. 

Bron: Soeters Eldonk Ponec architecten, Amsterdam 

Plan voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein tussen het stadje Grave en de brug over de Waal, en tussen de Koninginnedijk 
en de provinciale weg. Ontwerp: $oeters Eldonk Ponec architecten 

~----------------------------------------------------- ---------------------------------------. I I 

: Bouwen in de vestingstad : 
I I 
I I 

: activiteit: discussieprogramma over de plaats van (nieuw) bouwen in historische omgeving t.b.v. bestuur- : 
: ders van Nederlandse vestingsteden : 
: kader: opdracht gemeente Grave i.h.k.v. de Dag van de Nederlandse Vestingsteden : 
: i.s.m.: Ballast Nedam : 
: datum: september 2002 : 
I I 

~--------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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CULTUREELOPDRACHTGEVERSCHAP 

Noorderlicht 
Herbestemming industrieel erfgoed 

Vanwege de ooit zo florerende textielindustrie 
zijn er in Overijssel een groot aantal industriële 
gebouwen en terreinen, die vaak op aantrekke

lijke locaties binnen de gemeenten gesitueerd zijn. 
Het vrijkomen van deze gebouwen en terreinen 
levert welkome aanvullingen op de schaarse binnen
stedelijke (nieuw)bouwlocaties op. Men beseft steeds 
vaker dat het de moeite waard is om dit bijzondere 
industriële erfgoed te behouden. Er zijn inmiddels tal 
van initiatieven ontplooid om voor deze locaties pas
sende nieuwe bestemmingen te vinden, onder andere 
binnen het stimuleringsprogramma Reanimatie 
Industrieel Erfgoed Overijssel van de provincie Over
ijssel en de provinciale monumenten- en welstandsor
ganisatie Het Oversticht. Binnen dit programma wor
den investeerders alternatieven voor sloop geboden, 
plus begeleiding bij duurzame herbestemming van 
gebouwen en terreinen. 

In Almelo kocht ontwikkelaar Ter Steege Vastgoed 
het omvangrijke Indië-complex, dat zij na vertrek van 
de huidige gebruiker in 2008 wil gaan herontwikke
len tot een woon- en werklocatie. Het bijzondere aan 
het terrein in Almelo is dat een groot deel van de 
oppervlakte wordt ingenomen door fabriekshallen 
met zogenaamde sheddaken of zaagtanddaken, het
geen qua omvang uniek in Nederland is. Verder val
len de bijzondere beton- en gevelconstructies op. De 
op het terrein aanwezige watertoren is reeds een 
gemeentelijk monument. Hoewel de overige gebou
wen (nog) niet beschermd zijn, wil Ter Steege Vast
goed een poging doen binnen de geplande heront
wikkeling een deel van de karakteristieke 
sheddakconstructies te behouden. Om aan het door 
de gemeente gewenste programma te voldoen, bete
kent dit dat de gebouwen geschikt moeten worden 
gemaakt voor bewoning. Dit vergt lastig uitvoerbare 
aanpassingen van de constructie, de hoogte en de 
afmetingen van de oorspronkelijke gebouwen. 

Om kennis te nemen van reeds gerealiseerde voor
beelden van herbestemming van gebouwen met 
sheddakconstructies en om inspiratie op te doen voor 
deze opgave, heeft Ter Steege Vastgoed aan Architec
tuur Lokaal gevraagd vanuit deze invalshoek een 
dagexcursie samen te stellen. Aan de excursie namen 
bestuurders en ambtenaren van de gemeente Almelo 
deel, naast medewerkers van de provincie Overijssel, 
Het Oversticht en Ter Steege Vastgoed. In het pro
gramma zijn zo divers mogelijke voorbeelden van 
herbestemming opgenomen, van musealisering tot 
gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van fabrieksge
bouwen. De excursie vond plaats in Brabant, waar de 
textielindustrie (voornamelijk wol) evenals in Overijs
sel van groot belang is geweest. Bezocht werden de 
Ericcson fabrieken in Rijen, het Mommerscomplex (nu 
Textielmuseum) en het Thomas de Beerterrein (nu 
o.a. Museum De Pont) in Tilburg en de textielfabrie
ken van Van den Heuvel (nu sociaal-cultureel cen
trum) in Geldrop. 

De Pont, stichting voor hedendaagse kunst, gevestigd in een voor
malige wolspinnerij en verbouwd door Benthem (rouwel Architek
ten 

------------------------------------------------------ --------------------------------------~ 
Noorderlicht 

activiteit: 

kader: 
datum: 

excursieprogramma herbestemming van (niet beschermd) industrieel erfgoed ter oriëntatie op 
de herbestemming van het industrieel complex Indië in Almelo t.b.v. bestuurders en ambtena
ren van de gemeente Almelo en de provincie Overijssel, medewerkers van Het Oversticht en 
van Ter Steege Vastgoed 
opdracht Ter Steege Vastgoed 
november 2002 

~--------------------------------------------------------------------------------------------~ 

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

Exterieur van het Mommers complex, waar
in o.a. het Nederlands Textielmuseum 
gevestigd is, verbouwd door Architectenbu
reau Van Oers bv 

Moderne sheddaken 
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PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP 

Burgerlijke stedenbouw 

1. Luchtfoto van de wijk Goedemeent in 
Purmerend. De opzet van de wijk Goede
meent in Purmerend is door de bewoners 
zelf grotendeels bepaald en vormt een 
behoorlijk contrast met de aangrenzende 
meer formele stedenbouw die zo 
kenmerkend is voor veel Vinex-wijken 

2. Luchtfoto van de wijk Marlot in Den Haag. 
Berlage vond dat de moderne steden
bouw individualisering van het stads
gezicht moest nastreven. Deze opvatting 
was van belang voor de opzet van de wijk 
Marlot 

Foto's: Your Captain Luchtfotografie 
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Een toekomst met meer particuliere opdrachtgevers in de woningbouw houdt in dat opnieuw gekeken 
moet worden naar de begrippen 'publiek' en 'particuliere opdrachtgevers'. In de Nederlandse context 
betekent dit een nieuwe stedenbouwkundige opgave. Met het overheidsbeleid om de nieuwbouwproduc

tie voor een derde uit particulier opdrachtgeverschap voort te laten komen, moet de stedenbouwkundige en 
architectonische opgave gestalte gaan krijgen. Er kan niet meer worden volstaan met 'gouden randjes' en ook 
niet met het invullen of verdichten van kavels in bestaande buurten. Er zullen echte, omvangrijke verkaveling
plannen moeten komen. De vraag is nu: hoe kunnen gemeenten en stedenbouwkundigen dat in goede banen 
leiden? 

Architectuur Lokaal en het Nederlands Architectuurinstituut namen samen het initiatief tot een project over 
stedenbouw bij wijken met particulier opdrachtgeverschap. Dit project resulteerde in het organiseren van de 
studiedag Burgerlijke Stedenbouw, voor gemeenten en stedenbouwkundigen, en in de publicatie van het 
gelijknamige magazine. De studiedag ging vooraf aan Heilige Huisjes 02, de tweede informatiemarkt in het 
Nederlands Architectuurinstituut voor particuliere opdrachtgevers. 
Tijdens de studiedag kwamen de bovengenoemde vragen aan de orde. Architectuurhistoriscus Koos Bosma 
pleitte daarbij voor een herbezinning van de rol van de architect en stedenbouwkunde, met meer aandacht 
voor de gebruiker. Architect Carel Weeber hield een pleidooi voor een neutrale en faciliterende rol voor de ste
denbouw, zonder ideologie of smaak en met ruimte voor het toeval. In de discussie, onder voorzitterschap van 
Machteld Versnel, schoven wethouders van Rotterdam, Utrecht, Loenen en Smallingerland aan om hun mening 
over en ervaringen met particulier opdrachtgeverschap en stedenbouw te geven. Zij illustreerden hun visies 
met voorbeelden uit de eigen gemeenten. 

In het magazine Burgerlijke Stedenbouw is het stedenbouwkundig ontwerp van een aantal wijken met 
woningbouw, gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap, gedocumenteerd. Drie recent gebouwde wijken 
in Purmerend, Rozendaal en Amsterdam laten een stedenbouwkundige en architectonische variëteit aan oplos
singen zien. Drie vooroorlogse wijken maken duidelijk dat particuliere bouw in een goed stedenbouwkundig 
plan mooie en duurzame wijken oplevert. Twee buitenlandse voorbeelden, in Amerika en België, geven een 
beeld van een voor Nederland onbekende aanpak. Een volkstuinencomplex en een favela in Lima illustreren, 
dat burgers in belangrijke mate zelf hun omgeving kunnen vormgeven. Met deze voorbeelden wordt niet 
beoogd een blauwdruk te bieden, maar wordt juist de geschakeerdheid van de stedenbouwkundige plannen 
getoond. Naast deze voorbeelden zijn tien essays opgenomen over uiteenlopende aspecten van stedenbouw
kundig ontwerp bij particulier opdrachtgeverschap. 

Burgerlijke Stedenbouw 

activiteit: 

kader: 
i.s.m.: 
publicatie: 

datum: 

studiedag Burgerlijke Stedenbouw t.b.v. gemeenten en stedenbouwkundigen, deelname aan 
de informatiemarkt Heilige Huisjes 02 t.b.v. particuliere opdrachtgevers en gemeenten, 
samenstelling magazine 
nota Ontwerpen aan Nederland, nota Wonen 
Nederlands Architectuurinstituut 
magazine Burgerlijke Stedenbouw, uitgave Architectuur Lokaal en Nederlands Architectuur
instituut 
oktober 2002 

Informatiecentrum particulier opdrachtgeverschap 

activiteit: 

kader: 
i.s.m.: 
m.m.v. 
datum: 

opstellen bedrijfsplan om te komen tot een informatiecentrum voor betrokkenen bij 
particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw 
nota Ontwerpen aan Nederland, nota Wonen; motie Schoenmakers/Ravestein 
Stichting Experimenten Volkshuisvesting SEV, Vereniging Eigen Huis VEH 
KPMG 
in 2002 overlegden de drie samenwerkende organisaties en het Ministerie van VROM om te 
komen tot het realiseren van activiteiten, ten behoeve van particuliere opdrachtgevers, 
gemeenten en ontwerpers 
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De Duin- en Bollenstreek is cultuurhistorisch interessant vanwege de 
combinatie van jong landschap met de bollenteelt en de aanwezig
heid van relicten uit eerdere perioden. Dit levert een aantal bijzon

dere elementen op, zoals het noord-zuid georiënteerd wegenpatroon, 
de buitenplaatsen, enkele oude nederzettingen, de trekvaart en het 
spoortracé. Maar meer dan de waarde van de afzonderlijke elementen 
gaat het om de samenhang daartussen, zoals de hoge wegen, zichtas(sen) 
en bollenvelden in zanderij. Gezien vanuit dit landschappelijk en cultuur
historisch perspectief is de vraag wanneer de streek tegen de grenzen 
aan zal lopen van haar ruimtelijke capaciteit. Behoud en ontwikkeling 
gaan bovendien hand in hand. De Duin- en Bollenstreek is op zoek naar 
een nieuwe balans tussen waardevolle elementen en ruimtelijk-economi
sche dynamiek. 

In 1996 werd het Pact van Teylingen ondertekend door tien gemeenten 
in de Duin- en Bollenstreek samen met de Provincie Zuid-Holland, het 
Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, het Hoogheemraadschap 
van Rijnland en een groot aantal belangenorganisaties. Het Pact is een 
samenstel van afspraken, gericht op concrete acties, met de bedoeling de 
cultuurhistorische waarden in de streek veilig te stellen. Een tastbaar 
resultaat is het opstellen van het Landschapsbeleidsplan De Duin- en Bol
lenstreek, een landschap van betekenis. Minder tastbaar, maar minstens 
even effectief zijn de onderlinge afspraken gericht op het behoud van 
het areaal aan bollengrond. Het Pact verzette zich onder andere tegen 
de (Haagse) plannen om een 'bollenstad' te realiseren in het gebied. 
Met het Pact groeide de aandacht voor karakteristieken van de Duin- en 
Bollenstreek en voor de cultuurhistorische waarden. 

Het landschap is opgebouwd uit een opeenvolging van lintbebouwing, 
bollenvelden, bollenschuren en dorpen. Vroeger stonden circa vijftig 
buitens in de streek, die veel werkgelegenheid boden. De karakteristieke 
lintbebouwing bij Lisse wordt nu steeds meer doorbroken door glasteelt, 
omdat de bollenkwekers in toenemende mate over gegaan zijn tot bollen
teelt in de wintermaanden. In plaats van de landgoederen zijn er nu 
meer exportbedrijven. De economie van de streek is voor 25% afhankelijk 
van de bollenteelt en het daaruit voortvloeiende toerisme; er komen 
ieder jaar 100.000 bezoekers. 
Om het karakteristieke landschap open te houden, zou de glasteelt 
tegengehouden moeten worden. Het Pact van Teylingen heeft hier een 
'slot' op gezet om te vermijden dat het gebied dichtslibt met 'glas', de 
kassen. De kunst is om de openheid in het gebied te behouden. Dat is 
niet altijd eenvoudig. Bollentelers die willen uitbreiden (vooral met 'glas') 
zitten soms al generaties lang in het gebied. Maar het Pact is helder: als ze 
verder willen uitbreiden, moeten ze vertrekken. Bollengrond is kostbaar, 
volgens het Pact van Teylingen. 

In het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik wilde de provincie 
Zuid-Holland een programma opzetten om culturele planologie bij de 
aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek te 
betrekken. Voor de uitvoering van het programma zal draagvlak in de 
regio gezocht moeten worden. In samenwerking met Architectuur Lokaal 
werd daartoe in 2001 het meerjarige actieprogramma Op Geest en 
Grond: culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek opgesteld, gericht 
op het scheppen van draagvlak en het stimuleren van concrete initiatieven. 
Het programma moet bevorderen dat de culturele planologie bij de aan
pak van ruimtelijke ontwikkelingen betrokken wordt. Gemeenten en 
instellingen kunnen, in het kader van het programma, projectvoorstellen 
doen en deze realiseren met een bijdrage van de Provincie. 

Om de start van het programma Op Geest en Grond te markeren, vroeg 
het Erfgoedhuis Zuid-Holland aan Architectuur Lokaal een discussie te 
organiseren. Na een excursie door de Duin- en Bollenstreek werd een 
discussie gevoerd over de landschapsontwikkeling in het gebied. Een 
onderwerp waar het Pact waarborgen voor bevat. De discussie speelde 
zich af tussen de wethouders van de gemeenten Voorhout, Hillegom en 
Katwijk. Gezocht werd naar de grenzen van de ontwikkelingsmogelijk
heden. In de excursie was veel verrommeld landschap te zien, maar er 
zijn in Voorhout ook voorbeelden aan te wijzen waar het ruimtelijke 
beleid op grond van het Pact van Teylingen kon worden gehandhaafd. 
Hillegom zegt een van de eerste gemeenten te zijn die een bestemmings
plan buitengebied heeft laten maken, en men werkt voortdurend aan 
het handhaven van ruimtelijk beleid. 
Opgemerkt wordt dat het Pact in het leven is geroepen als instrument in 
conflicten tussen het rijk en de streek, maar hoe dan ook: het Pact biedt 
een onderlegger om alle partijen aan tafel te krijgen, en het leeft ook 
werkelijk in het gebied. De vraag komt naar voren of het mogelijk is 
meerdere strategieën tegelijkertijd toe te passen. In Nederland bestaat 
op dit moment, zo wordt gesteld, de neiging om hedendaagse culturen 
niet te waarderen, terwijl je ze kunt integreren in ontwikkelingen. 
Alleen musealiseren vindt onder de aanwezigen weinig draagvlak, je 
kunt de streek als geheel niet op slot zetten. Dat zou ten koste gaan van 
de dynamiek: de Keukenhof dient een nieuwe functie te vinden, Katwijk 
is allang geen vissersdorp meer, op sommige plekken ontstaan technische 
hoogstandjes en elders moet worden overgegaan tot conservering. Een 
probleem is dat het overgrote bollenareaal zich niet meer in het gebied 
bevindt. Het gaat nu om een complex aan activiteiten, van bollenteelt 
met alle daaruit voortvloeiende activiteiten. Ook al schijnt de hyacinthen
cultuur het goed te doen in Brabant, geconstateerd wordt dat er tot nu 
toe geen gebieden zijn waar de bodemgesteldheid tot een zo profijtelijke 
cultuur leidt als op de geestgronden; het gebied beschikt over een uniek 
gegeven. 

Een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland merkt op dat de 
provincie de aangrenzende Rijndelta gewaardeerd heeft als een nationaal 
landschap, en de Duin- en Bollenstreek als een provinciaal landschap. 
Maar volgens de aanwezige wethouders strekt de streek zich in land
schappelijke zin uit tot de Rijndelta, en is de uniciteit van dit gehele 
gebied - de bollenstreek, de duinen, de Rijn en de activiteiten in de streek 
- zeker aantoonbaar. In beleidsmatige zin is de streek verkleind tot de 
Duin- en Bollenstreek als gevolg van uiteenlopende ambities van de 
betrokken partijen. Met de aansluiting op de aangrenzende gebieden is 
het wat hen betreft helaas niet best gesteld. Noord-Holland maakt een 
eigen streekplan dat niet aansluit op de Duin- en Bollenstreek. Dat gaat 
fout! Een gezamenlijke waardering van de Rijndeltastrook en de Bollen
streek wordt gemist, terwijl men zich tegelijkertijd afvraagt wat de 
meerwaarde zou zijn van samenvoeging van beide gebieden. Ergens 
moet toch een grens worden getrokken? Geopperd wordt dat wanneer 
het gebied in West-Europees perspectief op de kaart van de investeringen 
zou komen, er meer draagvlak voor de regionale thematiek zou worden 
gecreëerd. 
De vraag is wie nu de hoeder van de kwaliteiten van het gebied is. Hier
over is iedereen het eens: dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Het Pact van Teylingen moet daarom levend gehouden worden als een 
effectief instrument om de cultuurhistorische waarden te beschermen. 

r----------------------------------------------------- ---------------------------------------~ 
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Op geest en grond 

activiteit: 

kader: 
m.m.v.: 
publicatie: 

datum: 

discussieprogramma en excursie ter bevordering van het betrekken van culturele planologie 
bij ruimtelijke ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek t.b.v. gemeenten en instellingen 
opdracht Erfgoedhuis Zuid-Holland 
Juliette van der Meijden / Urban Visions 
verslag discussiedag Op geest en grond, landschapsontwikke/ing in de Duin- en Bollenstreek, 
uitgave Architectuur Lokaal 
maart - september 2002 

I 
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CULTURELE PLANOLOGIE 

Belvedere in Zuid-Twente 
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In december 1999 werd de nota Belvedere, beleids
nota over de relatie tussen cultuurhistorie en ruim
telijke inrichting, vastgesteld in de Tweede Kamer. 

De nota stuurt aan op een sterkere invloed van cul
tuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening. 
Het gaat dan om de waarden verbonden aan het 
archeologisch, het historisch-(steden)bouwkundig en 
het historisch-landschappelijk erfgoed. Tot op heden 
worden deze waarden onvoldoende structureel en in 
samenhang betrokken bij de ruimtelijke planvorming. 
De nota benoemt 70 Belvedere-gebieden, de cultuur
historisch meest waardevolle gebieden van Nederland. 
Kenmerk is dat er vergeleken met andere gebieden 
'veel cultuurhistorische waarden in onderlinge samen
hang en/of waarden van bijzondere betekenis aanwe
zig zijn'. 

De provincie Overijssel wilde het Belvedere-beleid 
gestalte geven en heeft daarom samen met Architec
tuur Lokaal het gebiedsgerichte project 8elvedere in 
Zuid-Twente, uitwerking Hof van Twente en Haaks
bergen geformuleerd. Naast het komen tot een werk
bare methode voor het betrekken van cultuurhisto
risch waardevolle elementen in de ruimtelijke 
ontwikkelingen, stond daarbij ook de betrokkenheid 
van partijen op lokaal en regionaal niveau centraal. 
Het project moest leiden tot concrete ontwerpopgaven. 
Het Belvedere-gedachtegoed indachtig, was het 
project erop gericht de bijzondere cultuurhistorische 
elementen in het Twentse landschap te waarborgen 
temidden van een veelkleurig palet aan ontwikkelin
gen, die datzelfde landschap ingrijpend zouden kun
nen veranderen. Het project beoogde door middel 
van concrete ontwerpopgaven handreikingen te 
geven voor de inpassing van nieuwe vormen van 
bebouwing in het historisch gegroeide landschap. 

Uitnodiging- t!i~(,tl~~ien"nl1d R oktoher lö02 

Geachte heer, mevrouw, 

Uitnodiging discussieavond 

8elvedere in Zuid-Twente 

Het project ging in 2001 van start. Begin 2002 ver
scheen de tussenrapportage van het project met 
daarin de in 2001 uitgevoerde analyse van het 
vigerende beleid in het gebied op rijks-, provinciaal 
en gemeentelijk niveau, een basisonderzoek naar de 
lokale cultuurhistorie en een eerste aanzet voor de 
selectie van de ontwerpopgaven. Het ging erom, 
opgaven te vinden die, hoewel ze zich afspelen op 
het microniveau van de individuele kavel, exempla
risch genoemd kunnen worden voor ontwikkelingen 
die zich in een veel groter verband afspelen in het 
Twentse buitengebied. Om hun voorbeeldfunctie en 
realiteitswaarde te benadrukken zijn drie opgaven 
geselecteerd uit actuele bouwaanvragen in de 
gemeenten Hof van Twente en Haaksbergen. 
Hiernaast is ook voor een groter gebied een ontwer
popgave geformuleerd: het gebied rondom de Slag
hekkenweg in Bentelo, waar veel intensieve 
varkenshouderijen gevestigd zijn. In het kader van de 
reconstructie van de zandgronden wordt het gebied 
wellicht aangewezen als 'intensiveringslocatie', wat 
betekent dat boeren die elders met hun bedrijf moeten 
stoppen op die locatie kunnen terug bouwen en dat 
bestaande bedrijven er kunnen blijven uitbreiden. 
Voor het landschap zal deze ontwikkeling grote 
gevolgen hebben. Nu de reconstructie op papier 
reeds van start is gegaan, is het belangrijk ook de 
praktische aspecten van die plannen te overwegen en 
proberen vorm te geven. 

In juni vond een aantalontwerpworkshops plaats voor 
de individuele kavels en de Slaghekkenweg in een café 
't Benteler in Bentelo, waar architecten en land
schapsarchitecten gezamenlijk aan de opgaven werk
ten. Telkens brachten zij een eerst bezoek aan de des
betreffende erven en hun bewoners en spraken zij 
uitgebreid met ervaringsdeskundigen in het gebied. 
Vervolgens presenteerden zij de resultaten aan een 
panel van commentatoren, dat bestond uit bewoners, 
bestuurders en vakgenoten. Een verslag van de work
shops en een eerste verkenning van de ontwerpresul
taten zijn beschreven in een brochure, die huis-aan
huis in het projectgebied werd verspreid met het doel 
bewoners op de hoogte te brengen van het 
project en hen met de ontwerpen te inspireren voor 
hun eigen opgaven. Tevens fungeerde deze brochure 
als uitnodiging voor een open discussieavond, 
waarvan café 't Benteler opnieuw het decor vormde. 
De opkomst op deze avond was overweldigend, maar 
al tijdens de presentatie van de workshopresultaten 
door de ontwerpers bleek dat de agrariërs uit de 
omgeving zich grote zorgen maakten over hun toe
komst in het gebied. De discussie over de reconstructie 
van de landbouw was in dezelfde periode zeer actueel. 
Zo ontspon de discussie zich rond stankcirkels, buren
relaties, de reconstructie en de overlevingskansen van 
de huidige agrarische bedrijfsvoering. Men vreesde dat 
de plannen al vast zouden staan en dat er geen plaats 
meer was voor inspraak of eigen initiatief. Men zag 
zich beperkt door overheidswetten en -regels, terwijl 
de ontwerpers juist geprobeerd hadden hier op crea
tieve wijze mee om te gaan in hun ontwerpoplossin
gen. Het was een roerige, maar nuttige avond, die dui
delijk maakte dat plannenmakers en betrokkenen veel 
van elkaar kunnen leren en dat het gedachtegoed van 
Belvedere op velerlei manieren interpreteerbaar is. 

activiteit: meerjarig onderzoeksprogramma, workshops, ontwerpopgaven in hun maatschappelijke context, 
lessen uit de confrontatie tussen culturele idealen en zorgen over economische ontwikkelingen, 
openbare discussie 

kader: 
publicatie: 

m.m.v.: 

opdracht provincie Overijssel i.h.k.v. de nota 8elvedere 
informatiebrochure Geachte heer; mevrouw t.b.v. openbare discussie 
boek De boer op! Landschap in conflict, uitgave Architectuur Lokaal i.s.m. Uitgeverij De Balie 
(verschijnt in 2003) 
Provincie Overijssel, Het Oversticht, Beek & Kooiman Cultuurhistorie, 
Architectuurcentrum Twente, Rijksdienst Monumentenzorg en H+N+S Landschapsarchitecten 





CULTURELE PLANOLOGIE 

Boerenslimheid is van alle tijden 
Op rubberen laarzen door Overijssel en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
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Het Ministerie van LNV heeft, in het kader van de 
nota Mensen voor natuur; natuur voor mensen 
aan Architectuur Lokaal gevraagd om bij 

gemeenten interesse te wekken voor landschapsont· 
wikkeling. Bestuurders en ambtelijk verantwoordelij
ken zouden moeten worden geïnspireerd tot een 
bewust opdrachtgeverschap met betrekking tot het 
landschapsbeleid. Dit is mede van belang omdat het 
ministerie van LNV een nieuwe subsidieregeling heeft 
geïntroduceerd die gemeenten financiële steun biedt 
bij het opstellen van landschapsontwikkelingsplannen 
(LOP's). Het ministerie stelt de komende jaren via deze 
regeling middelen ter beschikking om gemeenten te 
ondersteunen waar het gaat om de kwaliteit van de 
landschapsplannen. De subsidieregeling heeft betrek
king op plankosten en kosten van de procesonder
steuning in de voorbereidingsfase. LNV hecht waarde 
aan het gemeentelijke opdracht-geverschap, omdat 
op dit bestuursniveau de beste aansluiting kan worden 
gevonden met de cultuur van de streek. In het LOP 
staat de regionale en lokale thematiek centraal. 
LNV wil met het LOP gemeenten stimuleren om meer 
kwaliteitsgericht te werken. Als het gaat om financie
ring kan de gemeente ook creatief zijn. Er zijn ver
schillende regelingen beschikbaar: het LOP via LNV en 
een aantal Europese 'potjes' bijvoorbeeld. In de 
komende periode zullen veel gemeenten hun wel
standstoezicht moderniseren en als het goed is komt 
in dat verband ook het landschap aan de orde. 

2002 was het tweede programmajaar voor Architec
tuur Lokaal wat betreft stimuleringsprogramma's 
voor gemeenten over landschapontwikkeling, 
bestaande uit drie discussiedagen. De eerste twee 
dagen vonden plaats in 2002, in Overijssel en langs de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie; de derde wordt in 2003 
geprogrammeerd. Bij beide bijeenkomsten kwamen 
vragen vanuit gemeenten naar voren over het LOP. 
De belangrijkste was wellicht de vraag naar de kosten 
van uitvoering en de uiteindelijke beheerkosten. 
Daarin voorziet de regeling niet. Het ministerie ver
wacht veel van 'aanjagers' of 'gebiedsmakelaars' bij 
de fondsenwerving. De gemeenten zagen echter 
bezwaren tegen deze aanpak. Het beleid zou hiermee 
afhankelijk worden van toevallige, persoonlijke facto
ren en bovendien zou bij deze werkwijze onduidelijk 
zijn, hoe de verantwoordelijkheden liggen. 

Pionierswerk in Haaksbergen en Hof van Twente 
De gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente willen 
gezamenlijk een plan voor landschapsontwikkeling 
opstellen. Dit was pionierswerk, want dergelijke plan
nen waren nog niet eerder gemaakt. Architectuur 
Lokaal organiseerde ten behoeve van dit bijzondere 
project een discussi.e voor bestuurders en deskundigen 
van binnen en buiten de regio met het doel, zicht te 
krijgen op de kansen die het landschapsontwikkelings
plan biedt voor het buitengebied van de beide 
gemeenten. Het programma was erop gericht 
gemeenten over verschillende aspecten van het 
opdrachtgeverschap te informeren en hen te stimule
ren om hun keuzen zorgvuldig te maken. Allereerst 
werd, naast andere karakteristieke plekken, het plan
gebied verkend. In het drassige landschap hadden de 
deelnemers inderdaad hun rubberen laarzen nodig. 
Kenners van de streek gaven een toelichting op de 
kwaliteiten en (LOP-)kansen van het gebied, er werd 
een gesprek gevoerd met de wethouders van beide 
gemeenten en externe deskundigen hielden inleidin
gen. Tenslotte werd een gezamenlijke agenda voor 
landschapsontwikkeling geformuleerd. Daarbij werd 
duidelijk dat de betrokken wethouders zich zullen 
inzetten voor een gezamenlijke beleid voor het 
buitengebied in beide gemeenten. 

Naar voren kwam, dat we erfgoed moeten leren zien 
als een doorlopend proces in plaats van als een statisch 
gegeven. De neiging bestaat om de buitenplaatsen 
van onze voorouders meer te waarderen dan die van 
onze vaders of die van onszelf. We zouden wat zelf
bewuster mogen zijn, en bij onze ingrepen meer 
moeten beseffen dat we het erfgoed van nu, en het 
landschap van de toekomst maken. Het LOP is een 
instrument voor een dergelijke bewuste planvorming. 
De gemeenten wilden weten wat de sturingsmogelijk
heden zijn bij het LOP. De gemeenten krijgen geld 
voor het maken van het plan, maar het realiseren 
ervan is minder goed geregeld. Bepleit werd een stra
tegie, waarbij een kleine ingreep een groot effect 
kan hebben. Als voorbeeld werd Barcelona genoemd, 
waar via een beperkte gemeentelijke investering in 
'cruciale details' een veel meer omvattende ontwikke
ling is uitgelokt. Lessen blijken ook in Nederland te 
leren, bijvoorbeeld uit het nieuwe ruimtelijk beeld 
dat door het ontwerponderzoek van Bureau Alle 
Hosper kon worden gegenereerd voor de kern van 
Diepenheim. 

Een andere kwestie werd aangedragen door land
bouworganisaties. Het onderhoud van het landschap 
is te zien als een product waaraan ook boeren wer
ken. Bij landgoed Het Lankheet is dit ook al aan de 
orde geweest toen het ging om het onderhoud van 
de vloeiweiden. Hoe denkt het ministerie en de 
gemeente over de honorering hiervan? Dergelijke 
uitvoeringsvragen zijn nu nog niet allemaal te beant
woorden. Wel is duidelijk dat binnen een LOP niet de 
centrale overheid bepaalt wat moet gebeuren, maar 
dat het vooral aan de streek zelf is om te bepalen wat 
men als kwaliteit en als streefbeeld ziet. 
Het Oversticht sprak haar vertrouwen uit in de goede 
afloop van het initiatief van de gemeenten Haaks
bergen en Hof van Twente om samen te werken aan 
een LOP. Om dit moment symbolisch te markeren ont
vingen alle wethouders een fles Lankheter wijn. Het 
buitengebied verandert misschien de komende jaren, 
maar boerenslimheid is van alle tijden. Een familielid 
van een van de aanwezigen is geen boer meer, maar 
leeft nog steeds op het oude erf van zijn familie. Hij 
verhuurt caravans, houdt kikkers en behoudt het oor
spronkelijke landschap. Voor elk van deze activiteiten 
kan hij rekenen op een financiële bijdrage uit een of 
ander subsidiepot je. Een kwestie van fantasierijk zijn 
en gebruik maken van bestaande mogelijkheden. Zo 
kom je ook verder met landschapsontwikkeling. 

Taakverdeling tussen rijk en gemeenten bij de Nieu
we Hollandse Waterlinie 
Op een lange strook land tussen het Ijsselmeer en de 
Biesbosch, zijn de restanten te vinden van een linie 
die het westen van het land onbereikbaar moest 
maken voor invallende legers. In de 150 jaar vooraf
gaand aan de Tweede Wereldoorlog werd een systeem 
opgebouwd dat kunstig gebruik maakte van de 
karakteristieken van het landschap. In 1940 bood de 
linie geen effectieve verdediging tegen de aan
valstechniek van die tijd. De jaren van militaire plan
ning en bouw hebben het gebied echter bijzonder 
gemaakt. Voor de rijksoverheid is de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie inmiddels een 'kunstwerk' van nationaal 
belang. Onder auspiciën van de Rijksbouwmeester is 
in het voorontwerp Panorama Krayenhoff geschetst 
welke rol de linie kan spelen bij de verdere ontwikke
ling van het gebied, maar het is aan de gemeente.n 
om dit in de praktijk te vertalen. 
De IinÎe loopt onder meer door de gemeenten 
Geldermalsen, Gorinchem, Leerdam en Lingewaal. 
Architectuur Lokaal heeft met bestuurders van deze 
gemeenten, door middel van een studie en een 



debat, verkend welke mogelijkheden Panorama Kray
enhoff biedt voor het gemeentelijke ruimtelijk beleid. 
Maar ook in de traditie van 'goed overleg' spreekt 
het niet vanzelf, dat betrokkenen bij de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie samen tot een visie te komen. 
Uiteenlopende belangen en verantwoordelijkheden 
leiden tot spanningen. Opmerkelijk is echter dat het 
meer ging over 'de manier waarop' dan over inhoude
lijke tegenstellingen. 

Uitgaande van het kaartmateriaal van het gebied 
werd een 'gesprek met potlood' gevoerd met de wet
houders van Geldermalsen, Gorinchem, Leerdam en 
Lingewaal. Eerst werden de ruimteclaims aangegeven. 
Geldermalsen heeft plannen voor het realiseren van 
1500 woningen en een bedrijventerrein onder de A2, 
en bij Beesd zijn er plannen voor een woongebied 
met nog eens 450 woningen. In het beleid van de 
gemeente Geldermalsen met betrekking tot het 
Panorama Krayenhoffwordt ervan uitgegaan dat de 
inundatievelden de veehouderij nog de ruimte geven 
om te blijven bestaan. De zone dichtbij de linie, tussen 
Beesd en Culemborg, wordt benut voor agrarische 
extensivering en natuurbehoud in de zin van agro
toerisme (maar niet in de zin van Staatsbosbeheer). In 
het conceptbestemmingsplan is opgenomen dat in dit 
gebied duurzame melkveehouderij tot ontwikkeling 
mag worden gebracht. 
De gemeente Lingewaal wil graag een groene platte
landsgemeenschap zijn. Bij de bevolking is hiervoor 
voldoende draagvlak. De vraag is of het mogelijk is om 
het kleinschalige karakter van het landschap te behou
den. Welke planinstrumenten zijn hiervoor nodig? Het 
LOP en/of het Bestemmingsplan Buitengebied? 
Er is ook spanning tussen de verschillende belangen. 
Zo kan een teveel aan toerisme het buitengebied 
aantasten en is de combinatie wonen en werken in 
de kleinere kernen soms ook problematisch. Voor wat 
betreft het overleg met buurgemeenten gebeurt dit 
slechts via de samenwerking binnen de provincie. 
Lingewaal en Geldermalsen voeren in dit kader over
leg omdat deze gemeenten tot dezelfde provincie 
behoren en dezelfde achtergrond hebben, het zijn 
plattelandsgemeenten. 
De gemeente Leerdam zit wat dat betreft in een 
andere positie, omdat Leerdam bij Zuid-Holland 
hoort. Verder leeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
tot dusver nauwelijks in Leerdam. Na de vaststelling 
dat Het Linieperspectiefwaarschijnlijk niet strijdig is 
met belangen van Leerdam, is men weer overgegaan 
tot de orde van de dag. 

De wethouder van Gorinchem is van mening dat de 
hogere overheid zo realistisch moet zijn te beseffen 
dat mensen in de regio kijken of beleidsvoornemens 
voor hen voordelig of nadelig zijn. Als de rijksoverheid 
inderdaad waarde hecht aan de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, dan moet zij ook bereid zijn de financiële 
consequenties voor haar rekening te nemen. Nu lijkt 
het erop of vooral het gebied zelf moet betalen. Aan 
de orde is verder, dat Gorinchem nu plannen heeft 
voor uitbreiding aan de oostgrens, die in goed overleg 
worden gemaakt met de gemeente Lingewaal. Oor
spronkelijk wilde Gorinchem in noordelijke en weste
lijke richting uitbreiden. Deze, volgens de wethouder, 
meer voor de hand liggende koers is destijds door de 
hogere overheid afgesneden. 

Er lijken niet zoveel tegenstrijdigheden bestaan tussen 
de belangen van de gemeenten onderling. Wel is er 
sprake van onduidelijkheid over de relatie tussen de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Pact van 
Loevestein. Dit leidt tot onrust bij de bevolking, met 
als gevolg dat de gemeenten de plannen uit Den Haag 
op afstand houden. Die afstand resulteert dan weer 
in een houding van 'wat is het voordeel voor mijn 
gemeente?'. 
Het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie vindt 
dat het Panorama Krayenhoff een vrij hoog abstractie
niveau heeft en daardoor voor de gemeenten veel 
ruimte biedt. Men heeft geprobeerd om alle partijen 
bij het proces te betrekken maar er zijn teveel partijen 
(24 gemeenten en 4 provincies) voor één 'tafelgesprek'. 
Toch is de stuurgroep opgezet om een weerspiegeling 
te kunnen zijn van wat er leeft bij de gemeenten en 
waterscnappen. Het Projectbureau blijft ernaar streven 
om een Vruchtbare verstandhouding op te bouwen 
met de afzonderlijke gemeenten. 
Het is aan de inwoners van de streek ook moeilijk uit 
te leggen wat nu precies de status is van het Panorama 
Krayenhoff. 

Als het gaat om de relatie tussen het gemeentelijk 
beleid en het Nationale Project Nieuwe Hollandse 
Waterlinie blijft de vraag hoe een decentrale planvorm 
als het LOP zich verhoudt tot de visieontwikkeling van 
het rijk op een veel hoger schaalniveau. Wat kan de 
taakverdeling zijn tussen gemeenten en rijk bij de 
vormgeving van een dergelijk project van nationaal 
belang? 
Een antwoord op deze vraag is niet zonder meer voor
handen, maar bij de verdere landschapsontwikkeling 
in dit deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zal het 
wel een belangrijke vraag blijven. 

Diefdijk, Foto: Marijke Beek 

r----------------------------------------------------- --------------~-------------------------------------------------------~ I I 
: Op rubberen laarzen : 
I I 

: activiteit: twee reeksen studies, excursies en debatten met het doel, bij gemeenten interesse te wekken voor landschapsontwikkeling : 
: kader: tweede project jaar van het stimuleringsprogramma Kwalitatief hoogwaardiger werken in het landelijkgebied / Integraler werken, : 
: nota Ontwerpen aan Nederland; nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur : 
: m.m.v.: Juliette van der Meijden / Urban Visions : 
: publicaties: reader en verslag Op rubberen laarzen / Landschapsontwikkeling in Zuid-Twente, uitgave Architectuur Lokaal : 
: reader en verslag Op rubberen laarzen / Landschapsontwikkeling in de zuidflank van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, : 
: uitgave Architectuur Lokaal : 
: datum: november 2002 : 
I I .. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 
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INTERNATIONAAL 

Panorama NL <> D 

1. Rijtjeshuizen in prefab houtbouw, 
Kronsberg 

2. Rijtjeshuizen en vereniging van 
particuliere opdrachtgevers, Kronsberg 

1 

3. Hergebruik van historische gebouwen 
Französiches Viertel, Tübingen Kronsberg 

4. Afzonderlijke kavels en vermenging van 
gebruiksfuncties, Französiches Viertel, 
Tübingen 

Foto's: Gerd Kuhn 

Inde afgelopen jaren zijn tussen Architectuur Lokaal 
en min of meer verwante organisaties in andere 
Europese landen steeds meer contacten ontstaan. 

Vanuit haar intermediaire functie heeft Architectuur 
Lokaal in 2001 het internationale uitwisselings-pro
gramma Panorama Europa geïnitieerd. Vanuit het 
Nederlandse perspectief maakte deze bijeenkomst 
deel uit van de activiteiten die voortvloeien uit het 
architectuurbeleid van de overheid. De opbouw van 
een internationaal netwerk wordt in de nota Ontwer
pen aan Nederland genoemd. Maar niet alleen vanuit 
Nederland is er behoefte aan internationale uitwisse
ling, ook in andere Europese landen, waarmee Archi
tectuur Lokaal contacten onderhoudt, zoals Engeland, 
Schotland, Denemarken, Frankrijk, België en Frankrijk, 
bestaat die behoefte. Evenals in Duitsland, waarmee 
Architectuur Lokaal, onder de titel Panorama NL<>D, 
een eerste bijeenkomst organiseerde in Keulen met 
experts uit beide landen. De bijeenkomst was aan de 
Duitse kant onderdeel van de door de Initiative Archi
tektur und Baukultur van de Duitse rijksoverheid in 
gang gezette intensivering van de openbare architec
tuurdialoog en de internationale uitwisseling van 
ervaringen. 
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Bij beleidsmakers in het buitenland bestaat veel 
belangstelling voor de infrastructuur van het Neder
landse architectuurbeleid en de organisatie van het 
bouwproces. Andersom zijn de ontwikkelingen in het 
buitenland voor het Nederlandse architectuurbeleid 
minstens even belangrijk. De bilaterale uitwisseling 
was vooral gericht op de instrumenten die Nederland 
en Duitsland tot hun beschikking hebben om de 
kwaliteit van architectuur en stedenbouw te bewaken 
en te bevorderen. De verschillen tussen het centraal 
geregeerde Nederland en het federatieve staats
systeem van de Bondsrepubliek zijn besproken aan de 
hand van twee onderwerpen: de door de nationale 
overheid gestelde randvoorwaarden voor architectuur, 
stedenbouw en planning, en de stedenbouwkundige 
en architectonische kwaliteit bij het particulier 
opdrachtgeverschap en het erfgoed. 
Ondanks de fundamentele verschillen tussen de 
deelnemende twee landen is er steeds één gemeen
schappelijke noemer. Zo is zowel in Duitsland als in 
Nederland het bouwen in grote aantallen vervangen 
door de ambitie om kwalitatief beter te bouwen. 
Vanuit deze gemeenschappelijke noemer zijn in nauwe 
samenwerking met de Duitse partners vier thema's 
voor de expertmeeting geformuleerd, die in even
zoveel werkgroepen zijn uitgediept. De nadruk bij 
alle vier de thema's lag 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. De dele
gaties van beide landen waren zo samengesteld dat 
toonaangevende professionals op de genoemde 
thema's aan de bijeenkomst deelnamen. 
Gezamenlijk is onderzocht hoe de kwaliteit van archi
tectuur en stedenbouw gewaarborgd kan worden en 
op alle niveaus - landelijk, deelstaat, gemeente - verder 
ontwikkeld kan worden. Een dergelijke uitwisseling 
en vergelijking kan helpen het eigen profiel aan te 
scherpen, te overdenken en te optimaliseren. 

4 

r----------------------------------------------------- --------------------- _________________________________ ________________ ~ 
I I 

: Panorama Europa / Panorama NL<>D : 
I I 

: activiteit: incidentele uitwisselingen met betrokkenen bij architectuurbeleid in Denemarken, Noorwegen, Finland, Duitsland, Engeland, Schot- : 
: land en België, : 
: expertmeeting op nationaal niveau tussen Nederland en Duitsland : 
I kader: beleidsplan Architectuur Lokaal t.a.v. internationale uitwisselingsprogramma's, mede in relatie tot in de nota Ontwerpen aan Neder- : 
: land voorgenomen verbreding van het debat, in de verwachting om door een internationaal netwerk te komen tot een profijtelijk : 
: tweerichtingsverkeer bij de uitwisseling van kennis en ervaringen : 
: i.s.m.: Ministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Berlijn/Bonn : 
: m.m.v.: s@m stedebouw architectuurmanagement, Raumbüro Stuttgart : 
: publicatie: Rapportage Panorama NL<>D, Expertmeeting Duitsland - Nederland over architectuurbeleid en bouwcultuur, uitgave Architectuur : 
: Lokaal en Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen : 
: datum: oktober 2002 : 
I I 

~----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------~ 
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STEUNPUNT ONTWERPWEDSTRIJDEN 

Wedstrijdcultuur 
Het vijfde jaar 

Het jaar 2002 is het vijfde jaar waarin het 
Steunpunt Ontwerpwedstrijden werkt 
aan de bevordering van de wedstrijdcul

tuur in Nederland. 49 uitschrijvers richtten 
zich in 2002 tot het Steunpunt om een 
wedstrijd te melden of advies in te winnen 
bij de opstelling van een wedstrijdprogram
ma. De eerste melding in 2002 kwam uit 
België, voor een nieuw administratief 
centrum voor de gemeente Zedelgem. Deze 
gemeente was geïnteresseerd in de in 
Nederlandse ontwikkelde modelwedstrijdpro
gramma's voor de selectie van ontwerpers, en 
vroeg om een toetsing van het programma op 
basis van Kompas, handleiding voor prijsvra
gen en meervoudige opdrachten (1997). Bij 
de toetsing bleek dat de inhoud van het 
wedstrijd-programma zoals dat in beide 
landen gangbaar is, niet wezenlijk verschilt, 
maar wel de procedures. Het is een voorbeeld 
van verschillende interpretaties van de 
Europese regelgeving zoals die in verschillen
de Europese landen wordt gehanteerd. Over 
de selectieprocedures van ontwerpers en 
ontwikkelende partijen voerde Architectuur 
Lokaal meerdere discussies plaats in 2002. In 
Parijs, bij de internationale conferentie over 
architectuurbeleid; in Bonn, bij de voorberei
ding van Panorama NL<>D, en met vertegen
woordigers van de rijks- en gemeentelijke 
overheid van de Scandinavische landen. De 
Europese regelgeving blijft een agendapunt 
voor de organisaties die als ondertekenaars 
het Convenant Ontwerpwedstrijden op het 
gebeid van architectuur, stedenbouw, land
schaparchitectuur en interieur-architectuur 
begeleiden. 

In 2002 ontving het Steunpunt 49 meldingen. 
Per 1 januari 2003 waren er 21 wedstrijden 
afgerond en 15 in voorbereiding dan wel in 
uitvoering. De overige wedstrijden vervielen 
om uiteenlopende redenen. In sommige 
gevallen bleek het instrument niet geschikt, 
en werd gekozen voor bijvoorbeeld een visie
presentatie of een prijs. Bij de programmering 
van de overige 37 wedstrijden werden er 22 
uitgeschreven met gebruik-making van de 
modellen uit Kompas bij Prijsvragen en 
Meervoudige Opdrachten of Kompas bij 
Ontwikkelingscompetities; in enkele gevallen 
met afwijkingen. Alle informatie is te vinden 
op de website www.ontwerpwedstrijden.nl 

-In Nederland 

r----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ -----------------~ I 

: Steunpunt Ontwerpwedstrijden 
I 
I ••. 
: activiteit: 
I 
I 
I 
I 

kader: 

publicatie: 

datum: 

Vaste activiteit ten behoeve van uitschrijvers van ontwerpwedstrijden en ontwikkelingscompetities in samenwerking met de 
ondertekenaars van het Convenant: Aedes, AVBB, BNA, BNI, bnSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG, Ministeries VROM, OCenW, LNV, 
V&W, Defensie en Buitenlandse Zaken, met als basis het Convenant wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, 
landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. Met het Convenant wordt gestreefd naar een doelmatig en ordelijk verloop van 
wedstrijden, vanuit de gedachte dat een goed georganiseerde wedstrijd een bijdrage kan leveren aan de culturele dimensie van 
de fysieke omgeving. Het Steunpunt heeft vier hoofdtaken: algemene vraagbaak en stimuleringstaak; advisering en professiona
lisering; documentatie, evaluatie en periodieke rapportage, en publiciteit en voorlichting. 

tweede Convenant wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur voor 
de periode 2001-2004 
website www.ontwerpwedstrijden.nl 
rapportage Het vijfde jaar, uitgave Architectuur Lokaal 
structurele activiteit 
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De betekenis van 
architectuurcentra in Europa 

-
'" 

-
-
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OP 18 en 19 juni 2002 organiseerde de Britse 
Architecture Foundation de conferentie De bete
kenis van architectuurcentra. Deze conferentie 

vond plaats in het auditorium van het British Museum 
en werd bijgewoond door een paar honderd vertegen
woordigers van architectuurcentra, publieke en private 
organisaties en overheden uit Groot-Brittannië en 
elders in de wereld. Het doel van de conferentie was 
het komen tot een gezamenlijke visie op Britse archi
tectuurcentra door middel van het uitwisselen van 
programmatische en beleidsmatige ideeën. 

De betekenis van architectuurcentra - de titel van de 
conferentie was eerder een statement dan een vraag. 
Misschien zou je altijd een beetje terughoudend 
moeten zijn wanneer je ergens 'betekenis' aan toe
kent. Wanneer het gaat om de algemene, publieke 
betekenis van een instelling, van dienstverlening of 
van zoiets onbegrijpelijks als architectuur, wordt het 
nog lastiger. Het kan allemaal leiden tot 'de betekenis 
van geld', de hopeloze mantra die onder New Labour 
aan alle overheidsinvesteringen en zelfs aan het 
beleid als geheel werd gegeven. Uiteindelijk zou dat 
kunnen 
leiden tot een titel van de conferentie zoals 'Hoeveel 
betekenis heeft een architectuurcentrum nodig om 
zijn bestaan te rechtvaardigen?' 
Zoals de titel suggereert, was er niet één spreker bij 
de conferentie die de waarde van architectuurcentra 
op zichzelf openlijk ter discussie stelde - zij zouden 
zichzelf daarmee gediskwalificeerd hebben. Zij waren 
allen overtuigd van het belang van hun activiteiten, 
maar zij spraken over compleet verschillende zaken. 
De reden daarvoor was, hoewel het erop lijkt dat de 
notie 'architectuurcentrum' een tamelijk duidelijke is, 
dat een architectuurcentrum van alles kan zijn. Bij de 
conferentie varieerde het van kleine particuliere gale
rieën tot openbare musea, van nationale organisaties 
tot zeer lokaal opererende instellingen, van centra, 
gehuisvest in speciaal daarvoor gebouwde gebouwen 
tot centra die alleen virtueel bestaan op het internet. 

Een opvallend verschil tussen de meeste Britse architec
tuurcentra en die op het Europese vasteland was de 
manier waarop zij het onderwerp architectuur aan de 
orde stelden. Michael Snodin, curator van het 
Victoria & Albert Museum en directeur van de 
Internationale Confederatie van Architectuurmusea, 
verduidelijkte dit met zijn opmerking dat 'architectuur 
in Groot-Brittannië zich niet bevindt in het rijk van de 
cultuur'. Francine Fort, directeur van Arc en Rêve in 
Bordeaux reageerde hierop in een interview met 
G.L.A.S. (1): 'Het verschil is dat wij ons meer bezighou
den met een cultureel aanbod. Werkt men in Groot
Brittannië langs de lijnen van het 'leerling-wezen', een 
vocabulaire en een methode om te 
handelen en in te grijpen in het proces van participa
tie, bij organisaties zoals Arc en Rêve gaat het veel 
meer om betrokkenheid bij een cultureel aanbod om 
zicht te krijgen op eigentijdse ontwerpen.' 
Als dat het geval is, dan zal de manier waarop betrok
kenen bij de productie van architectuur in Groot-Brit
tannië praten over architectuur, en de wijze waarop er 
in de architectuurcentra over architectuur gesproken 
wordt, verschillen van de benadering waarbij een 
samenleving architectuur beschouwt als iets dat een 
plek heeft in het culturele veld. Op een paar uitzonde
ringen na leggen alle Britse architectuurcentra sterk de 
nadruk op participatie en op de educatieve aspecten 
van hun werk. Centraal in de opvatting die zij hebben 
over hun rol als instelling, staat dat zij ten dienste 
staan van een samenleving als geheel en niet alleen 
van een beperkt, professioneel publiek. 

Veel heeft te maken met de manier, of eerder met de 
omstandigheden, waaronder deze instellingen zijn 
opgericht. Zoals alle andere culturele instellingen, 
informatiecentra of opleidingsinstituten, genereren 
architectuurcentra niet voldoende eigen middelen 
om te kunnen overleven. Zij hebben professionele 
fondsen, bedrijfssponsoring of in sommige gevallen 
individuele donaties nodig. Wie vragen stelt als 'wat 
is een architectuurcentrum' en 'voor wie is een archi
tectuurcentrum bedoeld', zou een onvermijdelijke 
derde vraag moeten stellen, die bepalend is voor het 
antwoord op de eerste twee: 'wie financiert de archi
tectuurcentra en met welke bedoelingen?' 
Tom RusselI, lid van de gemeenteraad van Man
chester, ging in zijn lezing in op de problemen bij de 
oprichting van een architectuurcentrum. Hij zei dat 
'fondsen houden van heldere en voorspelbare instel
lingen of projecten' en dat 'de diversiteit van pro
gramma's en publiek van een architectuurcentrum 
het moeilijk maken'. Hij vervolgde met de opmerking 
dat 'financiering door overheden met de nodige arg
waan moet worden bekeken omdat die niet structu
reel is en de centra zou kunnen beperken in hun kriti
sche houding tegenover stedelijke vraagstukken, 
wanneer deze overheden niet in staat zijn om die 
kritiek te kunnen accepteren'. 
Bart Lootsma, Nederlands architectuurcriticus en één 
van de weinige sprekers die niet direct bij een archi
tectuurcentrum betrokken is, wees in dezelfde rich
ting toen hij betoogde dat 'dezelfde overheidsinstel
lingen die architectuurcentra ondersteunen, de 
ontwikkeling van buitenwijken die alle kanten uit
groeien en de liberalisatie van de bouwsector onder
steunen'. 

Na de conferentie had ik gelegenheid verder te spre
ken met Lootsma en ik vroeg hem naar de invloed 
van architectuurcentra op de architectuurproductie, 
hun rol bij participatieprocessen en educatie en de 
toekomst van deze instellingen. 

Vraag: 'Het concept van architectuurcentra lijkt rela
tief nieuw. Een interessante vraag vanuit jouw positie 
als historicus zou zijn of architectuurcentra in staat 
waren architectuur te veranderen in de fysieke ver
schijningsvorm, of in hoeverre zij de perceptie van 
architectuur veranderden?' 
Lootsma: 'Er zijn allerlei belangrijke gebeurtenissen 
waarbij de invloed van architectuurcentra kan wor
den onderkend en waarbij zij een rol speelden. Maar 
de architectuurcentra zijn natuurlijk een nieuw feno
meen. Vergeleken met de situatie waarin bijvoor
beeld Moderne Architectuur werd geproduceerd -
een architectuur die bedoeld was voor een algemeen 
publiek, voor de massa, in een veel homogenere 
samenleving - zijn de hedendaagse omstandigheden 
veel individueler en commerciëler. Dat betekent dat 
de architectuurproductie veel afhankelijker is van 
particulier initiatief en het lijkt erop dat architectuur
centra zich daarop richten met educatie en deskun
digheidsbevordering. Maar er zit iets tegenstrijdigs in 
omdat architectuur bemiddelt tussen het private en 
het publieke domein. En wanneer architectuur zo 
geïndividualiseerd is geworden kun je je afvragen 
wat er nog publiek aan is. De meeste Europese rege
ringen dereguleren, privatiseren, trekken zich terug 
uit de publieke sector. Dat brengt met zich mee dat 
de publieke kant van architectuur erg onduidelijk 
wordt en dat maakt de rol van de architectuurcentra 
ook onduidelijk. 
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Vraag: Hoe zou je het verschil tussen Britse architec
tuurcentra en die in andere Europese landen beschrij
ven, zoals die in Nederland, Oostenrijk of Frankrijk? 
Onze indruk vandaag was dat de Britse centra meer 
gericht zijn op het proces vergeleken met die in 
Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, die zich meer rich
ten op de productie? 
Lootsma: Ja, ik heb de indruk dat hier in Groot-Brit
tannië veel aandacht is voor het proces en de samen
leving. Dat is in Nederland ook steeds meer de ten
dens. In Frankrijk komen veel van de centra voort uit 
kunstinstellingen. Hun werkwijze is grotendeels 
gebaseerd op een collectie, in dit geval een architec
tuurcollectie. Op basis daarvan zetten zij allerlei edu
catieve projecten op, zowel lokaal als regionaal, en 
soms erg internationaal en ambitieus. Wat mij in 
Oostenrijk opvalt is dat alles er veel trager verloopt, 
het proces van privatisering en deregulering gaat er 
veel langzamer. En dat betekent dat zij erg voorzich
tig zijn. In Oostenrijk heeft architectuur ook een veel 
hogere publieke waardering. Dat maakt het heel 
anders. De instellingen in Oostenrijk worden veel 
meer geleid door architecten en er is een respect voor 
architectuur dat ik niet ken in andere landen, mis
schien in Zwitserland. 

Vraag: Zie je een toekomst voor architectuurcentra ? 
Lootsma: Absoluut. Misschien niet voor allemaal. Ik 
denk dat de architectuurcentra die zich alleen op het 
proces en op planningsadvies richten op een zeker 
moment zullen verdwijnen. De centra die het voor 
elkaar krijgen een meer autonome, culturele instel
ling te worden, hebben betere overlevingskansen. 

Vraag: Waarom denk je dat? 
Lootsma: Nou, dat hebben we al gezien. We hebben 
de hele fase van procesmatige planning in de zeventi
ger jaren al doorlopen. Het probleem is dat wanneer 
je daar tot een zeker moment mee doorgaat, je geen 
andere voorstellen meer doet. Alles wordt een pro
ces, alles wordt onduidelijk en het wordt erg moeilijk 
om over kwaliteit te spreken, over de culturele kwa
liteit van een ontwerp. En ik verwacht dat hetzelfde 
zal gebeuren met dergelijke instellingen hier in 
Groot-Brittannië - hoewel ik die niet zo goed ken - en 
zeker met die in Nederland. 

Vraag: Ben je het eens met de opvatting die de 
meeste Britse instellingen vandaag bij de conferentie 
huldigden, dat architectuurcentra een belangrijke 
educatieve taak moeten hebben? 
Lootsma: Ik vind educatie heel belangrijk. Maar het is 
niets nieuws. Voor de Moderne Beweging was het 
permanent werken met het publiek, vooral in de 
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beginperiode, erg belangrijk. In Wenen zouden er 
allerlei tentoonstellingen zijn geweest, op allerlei 
plaatsen, met de bedoeling de bewoners ervan te 
overtuigen de stad op een bepaalde manier te orga
niseren of sociale huisvesting te realiseren. Hetzelfde 
gebeurde in Nederland. Educatie is belangrijk, maar 
wat echt belangrijk is, is mensen inzicht te geven in 
hoe hun stad functioneert, welke processen daarbij 
een rol spelen, vooral de relatie tussen het private en 
het publieke, tussen private zaken en gemeenschap
pelijke, hoe dat is georganiseerd en wordt gehand
haafd - net zo goed als inzicht in de economie achter 
de architectuur. Maar eigenlijk, denk ik, als je spreekt 
over architectuur, dat je op de lange termijn ook het 
kwaliteitsbegrip duidelijk moet maken. En kwaliteit is 
een keuze. Op een zeker moment moet er een voor
stel worden gedaan. Dus een architectuurcentrum zal 
ook culturele tentoonstellingen voorstellen die echte 
manifestaties zijn. 

In Lootsma's oproep tot manifestaties georganiseerd 
door architectuurcentra, ligt waarschijnlijk het ant
woord op de vraag 'Wat is de betekenis van een 
architectuurcentrum?'. Wanneer de centra zich een
voudigweg terugtrekken op een positie die één van 
de sprekers innam met zijn uitspraak dat 'gemeenten 
de echte experts zijn', dan zouden er geen architec
ten meer nodig zijn en zouden architectuurcentra 
geen bestaansgrond meer hebben. Maar dan zouden 
de vakbeoefenaars het te makkelijk opgeven. Het 
afzien van het doen van voorstellen, van het innemen 
van een scherp gedefinieerde positie met betrekking 
tot ontwerp en productie voor de omgeving is niet 
slechts lafhartig gedrag, maar getuigt van betutteling 
van juist die gemeenten die betrokken zouden moe
ten worden in een redelijk participatieproces. Archi
tectuurcentra moeten manifestaties organiseren, die 
een hoog cultureel en politiek vooruitstrevend 
belang dienen. Wanneer zij de gemeenten niet de 
kans geven hierbij betrokken te worden, zijn zij nut
teloos en betekenisloos omdat een zinvolle participa
tie slechts zo goed kan zijn als de delen die daaraan 
bijdragen. 

(1) G.L.A.S. Glasgow Letters on Architecture and Space, 
uitgave G.L.A.S., Glasgow 

Bron: Florian Kossak, The value of architecture centres, Glaspaper 04, 
September 2002, p. 19 

activiteit: coördinatie en facilitering van het netwerk van lokale architectuurcentra in Nederland in het 
Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA). Het OLA staat open voor alle organisaties die struc
tureel en publieksgericht aandacht besteden aan architectuur. Het fungeert als een informeel 
netwerk en biedt een platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling. In 1993 werd het OLA 
in het leven geroepen door een klein aantal architectuurcentra; inmiddels zijn er ongeveer 

I kader: 
: i.s.m.: 
: datum: 
I 
I 

35 in heel Nederland. Samen én afzonderlijk zijn de lokale architectuurcentra een belangrijke 
speler in het architectuurdebat van stad en regio 
beleidsplan Architectuur Lokaal, mede op verzoek van de architectuurcentra 
lokale architectuurcentra 
structurele activiteit; 
bijdrage aan internationale conferentie The Value of Architecture Centres juni 2002 

~----------------------------------------------------- ---------------------------------------. 
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De stichting Architectuur Lokaal 
werd in 1993 opgericht als direct gevolg van de architectuurnota Ruimte voor Architectuur (1992-1996). Architectuur Lokaal is 
opgenomen in de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland (2001-2004) en in de cultuur nota Cultuur als Confrontatie (2001-2004). 

Architectuur Lokaal is het onafhankelijke landelijke kennis- en informatiecentrum voor cultureelopdrachtgeverschap in Nederland. 
Zowel publieke als private opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de voorbeelden van beleid die Architectuur Lokaal heeft verza
meld van architectuul's stedenbouw, landschapsarchitectuul's infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte. Architectuur Lokaal 
is een vraagbaak voor alle opdrachtgevers en fungeert als bruggenbouwer tussen de verschillende partijen die bij het bouwproces 
betrokken zijn. Daarbij hoort ook het overbruggen van de kloof tussen de culturele wereld en die van 'de markt'. Hierdoor onderhoudt 
Architectuur Lokaal nauwe contacten met uiteenlopende organisaties en initiatieven in Nederland en daarbuiten. 

Informatie en documentatie 
Als informatie- en kenniscentrum vervult Architectuur Lokaal een intermediaire functie. Opdrachtgevers in de bouw kunnen er terecht met vragen op het 
gebied van architectuurbeleid en opdrachtgeverschap. Wanneer de vragen niet door Architectuur Lokaal kunnen worden beantwoord, kan zij gericht 
doorverwijzen. Verder is er de uitgebreide website: www.arch-Iokaal.nl 
Bibliotheek en archief 
De bibliotheek bevat een uitgebreide verzameling publicaties met voorbeelden van beleid op het gebied van ruimtelijk beleid, architectuur, stedenbouw, 
landschapsarchitectuur, infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte etc. naast publicaties over opdrachtgeverschap en de bijbehorende instru
menten. Er wordt een knipselarchief bijgehouden en er is een wedstrijd- en tijdschriftenarchiet De bibliotheek is van maandag tot en met vrijdag open
baar toegankelijk, bij voorkeur op afspraak. 
Krant en andere publicaties 
Elk kwartaal wordt de krant Architectuur Lokaal uitgebracht waarin ontwikkelingen en voorbeelden op alle relevante beleidsterreinen aan de orde komen. 
De krant is bedoeld als platform voor allen die betrokken zijn bij het opdrachtgeverschap. 
Hiernaast worden boeken, readers en verslagen uitgegeven bij de thematische programma's die Architectuur Lokaal organiseert. De in dit jaarverslag 
genoemde pUblicaties kunnen worden besteld via de website. 
Stimuleringsprogramma's 
De thematische stimuleringsprogramma's die Architectuur Lokaal organiseert zijn bedoeld om de deskundigheid van opdrachtgevers op het gebied van 
het architectuurbeleid te bevorderen en daardoor de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren. De programma's worden niet alleen door Archi
tectuur Lokaal zelf geïnitieerd, maar vinden ook plaats op verzoek van opdrachtgevers. Deze programma's worden op maat samengesteld. Er werden 
inmiddels cursussen, discussies, excursies en studiereizen georganiseerd voor gemeenten, provincies en ministeries, voor corporaties en andere bouw
partijen. Ook worden door Architectuur Lokaal beleidsopdrachten en studies uitgevoerd. Bij de organisatie van de programma's wordt zoveel mogelijk 
samengewerkt met verwante instellingen en partijen. 
Steunpunt Ontwerpwedstrijden 
Sinds 1997 is het landelijke Steunpunt Ontwerpwedstrijden gehuisvest bij Architectuur Lokaal. Het Steunpunt maakt deel uit van het Convenant Ontwerp
wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieur architectuur dat door de Rijksoverheid is gesloten met betrok
ken publieke en private partijen. Doel van het convenant is, de wedstrijdcultuur in Nederland te verbeteren. 
Het Steunpunt heeft tot taak uitschrijvers van wedstrijden behulpzaam te zijn bij de programmering aan de hand van de handleiding Kompas bij Prijsvragen 
& Meervoudige Opdrachten. In opdracht van de Rijksbouwmeester heeft Architectuur Lokaal meegewerkt aan een tweede Kompas ten behoeve van de wer
ving en selectie van projectontwikkelaars, Kompas bij Ontwikkelingscompetities. Het Steunpunt biedt sinds 2001 ook ondersteuning bij de programmering 
van ontwikkelingscompetities en heeft een eigen website: www.ontwerpwedstrijden.nl 
Overleg Lokale Architectuurcentra 
Architectuur Lokaal coördineert en faciliteert het Overleg Lokale Architectuurcentra van Nederland. In 1993 waren er vier architectuurcentra, nu zijn het er 
bijna veertig. In de Nederlands/Engelse uitgave POKON (1999) werden 28 centra geportretteerd; in de gelijknamige tweede herziene editie (die begin 
2003 verschijnt), zijn dat er 35. Architectuur Lokaal coördineert het OLA vanwege het belang van de zogeheten bottum-up gedachte voor de architec
tuur. Samen én afzonderlijk zijn de lokale architectuurcentra een belangrijke speler in het architectuurdebat van stad en regio. 
Websites 
www.arch-Iokaal.nl 
www.ontwerpwedstrijden.nl 

22 Architectuur Lokaal 41 



fa- ~!IC:.A.A fa-

WBd. WoOnbo1:<frl'l 

TQ@kcUb$t Nodet'im:nd$(f bo@t'dllH"H 

Of!! I.Qh"Of"lk~$Qhiot .. a"etUt.ott.t"*' 

Ut:h;u't Qv~r vernhlfuwjng w~l$\tand 

WÓQI:1/;aorg~90bouwt>r\ 

Organisatie 

Bestuur 

Bureau 

Margreeth de Boer, voorzitter 
Carel de Reus, penningmeester 
Heero Meindersma, plv voorzitter 
Marga Duijnker, va. 22-04 
Maarten Kloos, tot 01-03 
Harm Post, va. 22-04 
Sietske Pijpstra, tot 24-01 
Robert Samkalden, va. 22-04 
liesbeth Tuijnman 
Bert Wolting, tot 01-03 

Cilly Jansen, directeur 
Ton Idsinga, beleidsadviseur 
Monique Aartsen, bedrijfsleider, va. 01-02 
Dirk Bergvelt, hoofd projecten 
Marieke Hillen, projectleider 
Vibeke Gieskes, projectleider, va. 01-08 
Sacha Mudde, projectleider, va. 15-03 
Saskia Voest, projectleider 
Olof van der Wal, projectleider, 15-09/01-11 
Wendeline Dijkman, projectmedewerker 
Margot de Jager, projectmedewerker 
Matthijs Muller, projectmedewerker, 01-03/01-09 
Jurgen van der Wal, projectmedewerker, tot 01-03 
Jacqueline Wippo, projectmedewerker 
Janneke van der Poel, secretariaat, va. 01-07 
Unger Beerends, huishoudelijk medewerker 
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