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Het aanzien van ons land is het resultaat van mensenwerk. Iedere gene
ratie bouwt en verbouwt naar eigen mogelijkheden. Altijd heeft dat 
sporen nagelaten, maar in de 1ge en 20e eeuw nam het tempo van 
verandering toe. Daadkrachtiger dan ooit waren Nederlanders in de 
weer met de inpoldering, ontginning en herverkaveling van het buiten
gebeid, de aanleg van wegen en spoorwegen en de uitbreiding van 
steden en dorpen. 
Net als stedenbouw is landschapsontwikkeling een culturele activiteit. 
Dat spreekt uit de waardering voor een mooie polder of de kritiek op 
een vervuilde horizon. Het landschap is wel op een andere manier 
mensenwerk dan een nieuwe woonwijk. Terwijl opdrachtgevers in de 
woningbouw hun culturele opvattingen kunnen laten spreken uit de 
keuze voor een bepaalde stedenbouw en architectuur, is landschap tot 
dusver sterk bepaald door de agrarische cultuur, door de manier waarop 
boeren de grond bewerken. Op dit moment neemt de invloed van de 
landbouw sterk af en zo ontstaat ook buiten de stad een soort steden
bouwkundige opgave. Tegelijk groeit de economische betekenis van de 
manier waarop bezoekers en bewoners een landschap waarderen. Hun 
beleving wordt belangrijker voor de marktwaarde dan de vruchtbaar
heid van de grond. De paradox is dat de tegenstelling tussen stad en 
land vervaagt, terwijl het buitengebied juist lokt omdat het anders is 
dan de stad. 

Identiteit 
De ontwikkelingen in het landschap gaan sneller dan voorheen. Waar nu 
nog landbouw is, wordt die verder gerationaliseerd of ontstaan nieuwe 
vormen van gemengd bedrijf (paarden, minicampings, caravanopslag, 
zorg). Gesloopte boerderijen en stallen maken plaats voor woningen, al 
dan niet in rustieke stijl. Op ieder kavel zit een eigenaar die nadenkt 
over zijn toekomst en er het beste van probeert te maken, maar het 
resultaat van al hun individuele inspanningen wordt betiteld als 'verrom
meling'. Juist van stedelingen die op zoek zijn naar iets anders dan de 
stad komt de kritiek dat het landelijk gebied identiteit verliest, en dat 
verschillende delen van Nederland steeds meer op elkaar gaan lijken. 
Ook introductie van de term 'culturele planologie' hoort bij de onvrede 
over onbedoelde ruimtelijke ontwikkelingen. Men spreekt over culturele 
planologie vanuit de gedachte dat culturele overwegingen een plaats 
moeten krijgen bij beslissingen over de ruimtelijke ordening. Deze 
planologie vraagt niet per se om de inzet van een wettelijk instrument 
als het bestemmingsplan. Ook met prijsvragen, ontwikkelingscompetities 
of landschapsplannen kan men proberen de ruimtelijke ontwikkeling te 
stimuleren in de richting van iets als 'identiteit'. 

Nederzettingen en vestingwerken 
Om het eigen karakter van een gebied te onderstrepen wordt terugge
grepen op de geschiedenis. Er ontstaat waardering voor de resterende 
cultuurhistorische elementen. Bij discussies over de toekomst van het 
landschap laat men zich bijvoorbeeld inspireren door waterlopen, door 
nederzettingsvormen uit de middeleeuwen of door vestingwerken van 
later datum. De keus voor een inspiratiebron is soms wat willekeurig, 
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maar steeds is de gedachte dat een gebied wordt gekenmerkt door zijn 
geschiedenis. Ook al laat het landschap zich niet bevriezen en ook al zijn 
niet alle plekken geschikt als openluchtmuseum, historische overblijfse
len kunnen bijdragen aan de zingeving en aan de kwaliteit van een 
gebied. 
Is die kwaliteit te sturen? Zijn ook in het landschap de keuzen van 
opdrachtgevers beeldbepalend? Het antwoord is bevestigend, maar toch 
is niet altijd duidelijk wie in dit verband de opdrachtgevers zijn en hoe 
zij dan omgaan met ontwerpopgaven. In dit nummer van Architectuur 
Lokaal besteden wij aandacht voor enkele typerende opgaven buiten de 
stad. Naast de gemeentelijke landschapsontwikkeling, komen ook 
bovenlokale projecten aan de orde. Voordat we deze voorbeelden 
behandelen, een paar algemene opmerkingen over samenwerking 
tussen opdrachtgever en ontwerper. 

De rol van de opdrachtgever en ontwerper 
In het architectuurbeleid zijn opdrachtgevers en ontwerpers de hoofd
rolspelers. De rijksoverheid beschouwt de opdrachtgever als cruciaal 
voor het ontstaan van architectonische kwaliteit. In de architectuur gaat 
het er om, een passend antwoord te vinden op de maatschappelijke 
behoefte aan huisvesting en inrichting van de ruimte. Ontwerpers 
ontplooien hun creativiteit in samenspel met opdrachtgevers. Van 
opdrachtgevers wordt gevraagd dat zij goed in staat zijn de opgave te 
bepalen, en de besluitvorming te sturen en te komen tot een verant
woorde architectenkeuze. 
Daarom is bevorderen van goed opdrachtgeverschap een van de hoek
stenen van het architectuurbeleid. Het rijk wil zelf als opdrachtgever het 
goede voorbeeld geven. Daarnaast bevordert het rijk dat ook andere 
opdrachtgevers voldoende geïnformeerd en geïnspireerd zijn om hun rol 
goed te kunnen vervullen. 
Op het terrein van landschapsontwikkeling zijn gemeenten belangrijke 
opdrachtgevers. Rijk en provincie geven de hoofdlijnen aan, de invulling 
is een zaak van de gemeente. Dat is een principe uit de ruimtelijke 
ordening en dat geldt ook voor het streven naar meer landschappelijke 
kwaliteit, waarvoor het rijk een 'offensieve landschapsstrategie' heeft 
uitgezet. 

Landschapsontwikkeling 
De geschetste ontwikkelingen in het landelijk gebied maken, dat de 
gemeenten tot een ander type landschapsbeleid moeten komen. Ooit 
had men vooral oog voor de eisen die de agrarische bedrijfsvoering stelt 
aan de inrichting van het land. Daarna ging vooral om behoud en 
beheer. Nu is er veel meer behoefte aan toekomstvisies. Gemeenten 
krijgen een belangrijke rol bij het in discussie brengen van de meest 
wenselijke scenario's. Als opdrachtgever bij de planvorming moet de 
gemeente een visie (laten) formuleren op relevante trends en op de 
wenselijke verhouding tussen historische en hedendaagse landschapsele
menten. Het nieuwe landschapsbeleid van de rijksoverheid vraagt van 
gemeentelijke opdrachtgevers dat zij de vormgeving van ons land 
bewust ter hand nemen. Dat is een maatschappelijke en culturele taak. 



De keuze om beslissingen bij de gemeente te leggen, is mede gebaseerd 
op het streven naar draagvlak. Alleen als de lokale gemeenschap zich 
achter een toekomstscenario schaart, wordt het beleid uitvoerbaar. 
Daarbij speelt ook het geld een rol. De gewenste kwaliteitsverhoging 
van het landschap zal slechts ten dele door het rijk worden gefinancierd. 
Lokale belanghebbenden moeten bereid zijn een deel van de lasten te 
dragen. Dat werkt alleen als zij zich ook met de gemaakte keuzen 
kunnen identificeren. In dit proces heeft de gemeente een coördineren
de en sturende taak. De koers wordt bepaald in samenspel van de 
gemeente met diverse eigenaren, andere belanghebbenden en andere 
overheden. 

Berichten uit de samenleving 
Deze krant wil zicht bieden op uiteenlopende opdrachtsituaties die zich 
momenteel voordoen in het Nederlandse buitengebied. Wat is de rol van 
gemeenten en andere opdrachtgevers gezien de ruimtelijke ontwikkelin
gen? Voor welke opgaven staan zij in de komende periode en wat is de 
rol van ontwerpers en andere externe deskundigen? 
Architectuur Lokaal heeft de afgelopen jaren gesprekken georganiseerd 
met gemeenten waar de relatie tussen culturele planologie en land
schapsontwikkeling actueel is. Deze zomer ging het over landschapsbe
leid in gemeenten die betrokken zijn bij de inkrimping van de intensieve 
veehouderij, de zogenaamde Reconstructie. Jeroen Saris rapporteert 
hierover. Een bijzondere vorm van culturele planologie is aan de orde in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals blijkt uit het artikel van Pim 
Hiemstra. 

Zowel bij de Reconstructie als bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat 
het om grootschalige projecten die aansluiting moeten vinden bij het 
lokale niveau. In de kop van Noord-Holland ligt het initiatief juist 
onderop. Voor de gemeenten Wieringen en Wieringermeer is het 
duidelijk dat ruimtelijke kwaliteit een belangrijke succesfactor is. De 
kunst is nu nog, om de sleutel tot die kwaliteit te vinden. Er ligt een 

ontwerpopgave, maar in welk stadium en onder welke voorwaarden 
worden ontwerpers ingeschakeld? 
Nederland investeert fors in de verkeersinfrastructuur. Het gaat om 
bereikbaarheid, maar ook om de kwaliteit van het landschap. Hoewel 
Rijkswaterstaat als wegbeheerder bij de top hoort van Nederlandse 
grootgrondbezitters, beperkt de zeggenschap zich steeds tot een strook 
grond van enkele tientallen meters breed. Daarom is Rijkswaterstaat bij 
uitstek een organisatie die anderen nodig heeft om ambities op het 
gebied van landschap waar te maken. Hierover spraken we met Marius 
Vrijlandt, die vanuit ministerie van LNV betrokken is bij het landschaps
beleid rond de A6, de snelweg door de Ijsselmeerpolders. 

Naast het gaande houden van de verkeersstromen, is het waterbeheer een 
van de grote opgaven van deze tijd. Ook de maatregelen op dit terrein 
zullen beeldbepalend zijn voor het Nederlandse landschap. De rijksover
heid benadert het waterbeheer met een klassiek poldermodel van overleg 
en consultatie. Dat blijkt in het project 'Ruimte voor de Rivier', waarbij 
naast veiligheid ook de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied de 
hoofddoelstelling is. Wat is de rol van de opdrachtgever in een dergelijk 
complex project? En welke inbreng hebben ontwerpers? 

Kortom, in deze krant van Architectuur Lokaal een series impressies die 
duidelijk maakt dat er hard wordt gewerkt aan de kwaliteit van ons land
schap, waarin zichtbaar wordt, dat in verschillende projecten opdrachtge
vers en ontwerpers met een vergelijkbare zoektocht bezig zijn. 



Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in het 
Nederlandse rivierengebied 

De speurtocht naar nieuwe oplossingen voor het Nederlandse rivierengebied is een ontwerp
opgave op nationale schaal, waarbij de regering opdrachtgever is. Met het project Ruimte 
voor de Rivier zoekt de rijksoverheid (en de regio) oplossingen voor de groeiende hoeveel
heid water die langs de rivieren ons land binnenstroomt. Versterken en verhogen van 
dijken om overlast te voorkomen is niet langer vanzelfsprekend. Het zoeken is letterlijk 
naar mogelijkheden om rivieren meer ruimte te geven. Veiligheid staat voorop, maar niet 
ten koste van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Integendeel, het gaat om een 
mooie en leefbare omgeving en het versterken of beschermen van de waarden van land
schap, natuur en cultuurhistorie. Formeel moet Ruimte voor de Rivier een Milieu Effect Rap
portage opleveren, waarin staat met welke maatregelen de gestelde doelen kunnen worden 
bereikt. De feitelijke uitvoering is pas later aan de orde. 
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De opdrachtgever 
Voor de uitwerking van deze opgave werd een stuur
groep gevormd met de staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat als voorzitter. Ook de ministeries van 
VROM en LNV hebben plaats in deze stuurgroep. 
Maar als er ontwerpers worden ingeschakeld, 
gebeurt dat door de ambtelijke projectorganisatie. 
We spraken met Jan Elsinga, de plaatsvervangend 
projectdirecteur, die speciaal verantwoordelijk is voor 
ruimtelijke kwaliteit. En met Lodewijk van Nieuwen
huijze van H+N+S landschaparchitecten die Elsinga 
ingeschakelde om de lange termijnvisie op de 
toekomst van het rivierengebied te helpen 
formuleren. 

De opgave 
Elsinga kon niet beginnen met een uitgewerkte visie 
op de gewenste kwaliteit. Toen hij in 20002 voor dit 
project ging werken was er vooral een besef van 
maatschappelijke urgentie. Duidelijk was, dat te 
nemen maatregelen positief moesten uitpakken voor 
het landschap, maar de inhoudelijke maatstaven voor 
ruimtelijke kwaliteit moesten nog worden 
ontwikkeld. Tot die tijd werd kwaliteit v90ral gezocht 
in een zorgvuldige werkwijze. 
Nog steeds is de veiligheidsdoelstelling makkelijker te 
formuleren. Er mogen geen problemen ontstaan als 
bij Lobith 16.000 kubieke meter water per seconde 
ons land in stroomt. En op langere termijn moet wor
den gerekend met nog grotere watermassa's. Als het 
gaat om de kwaliteit van het rivierengebied is de 
wens uitgesproken om bijzondere streekeigen land
schapskwaliteiten te versterken in 'antwoord op het 
gegeven dat zowel de stedenbouw als het landge
bruik (. .. )steeds eenvormiger wordt'. (1) 

Opties 
Nu dijkverhoging niet langer het antwoord is, komen 
verschillende andere oplossingen in beeld. Te denken 
valt aan het verlagen van de uiterwaarden, het 
verder landinwaarts plaatsen van dijken, het 
reserveren van buitbinnendijkse gebieden waar water 
tijdelijk kan worden opgevangen en het aanleggen
graven van nieuwe geulen (buitendijks) of 'groene 
rivieren' (binnendijks), die pas vollopen als dat nodig 
wordt ('groene rivieren'). Stuk voor stuk bieden 
dergelijke oplossingen niet meer dan een deel van 
het antwoord. Uiteindelijk zal men uitkomen op com
binaties van deze maatregelen, afgestemd op de situ
atie in verschillende delen van het rivierengebied. 
Op sommige plekken langs de rivier kan bijvoorbeeld 
de verplaatsing van een dijk worden gecombineerd 
met sanering van een verouderd bedrijventerrein. 
Dan daalt de waterstand in het gebied, terwijl de 
ruimtelijke kwaliteit beter wordt. Op andere plaatsen 

zou dijkverplaatsing sloop van woningen nodig mak
en. Dat is vaak geen reële optie. 
De opties worden niet alleen bekeken in relatie tot de 
huidige bebouwing. Ook andere variabelen zoals 
natuurwaarden en cultuurhistorie passeren de revue. 
Dit gebeurt voor het gehele stroomgebied van de 
grote rivieren. Door de fijnmazige aanpak wordt het 
keuzevraagstuk tastbaar en kunnen concrete beslissin
gen worden genomen: op plek X gaat de landbouw 
plaatsmaken voor natuur en op plek Y wordt een geul 
gegraven. Hoewel dus heel gedetailleerd wordt 
gekeken, ontstaat een beeld op hoofdlijnen, een 
opmaat tot een schetsontwerp. Het eigenlijke 
ontwerp is pas later aan de orde. Toch heeft de 
ontwerper al in dit stadium een cruciale rol. 

De ontwerper 
In de zomer van 2002 werd Lodewijk van Nieuwenhuij
ze betrokken bij Ruimte voor de Rivier. Volgens Van 
Nieuwenhuijze kan de ontwerper bij de ingewikkelde 
afwegingen die hier aan de orde zijn een belangrijke 
bijdrage leveren. Ondanks alle goede bedoelingen 
bleef ook in dit project het risico bestaan dat 'vei
ligheid' los zou worden gezien van 'ruimtelijke 
kwaliteit'. AI was het maar, omdat de specialisten op 
deze terreinen niet gewend zijn samen te werken. 
Een externe ontwerper kan disciplines letterlijk en 
figuurlijk bij elkaar brengen. Daarbij is het zaak om 
alle belangrijke partijen en gegevens goed in beeld te 
hebben. Als praktisch instrument werd een atlas 
gemaakt met themakaarten: De gegevens uit het tra
ditionele vakgebied van Waterstaat werden 
samengevat in een 'blauwe kaart'. Daarnaast moesten 
er kaarten komen voor ecologie, landschap en cultu
urhistorie, en ontwikkelingen in het grondgebruik. 
Het verzamelen, ordenen en visualiseren van 
dergelijke gegevens was een essentieel onderdeel van 
de voorbereiding. Op basis van dit materiaal kon men 
in ontwerpsessies verschillende varianten en sce
nario's's met elkaar confronteren. Uiteindelijk gaat 
het erom een aantal oplossingsrichtingen te onder
scheiden waar het politieke debat zich op kan toespit
sen. AI is het voorbereidend onderzoek onmisbaar, 
het moet niet blijven steken in ongrijpbare 'enerzijds -
anderzijds' conclusies. Het is de kracht van de ontwer
per als hij erin slaagt om op basis van analyse van de 
gegevens enkele beeldende alternatieven te schetsen, 
waaruit ook aan de niet-ingewijden duidelijk wordt 
waar het om gaat. Van Nieuwenhuijze gebruikt 
metaforen als 'Kralen aan een snoer' en Verbreed 
Rivierenlint' om de hoofdopties te schetsen. Bij de 
'Kralen' worden de maatregelen geconcentreerd in 
een beperkt gebied, terwijl de lintbenadering 
neerkomt op een meer gelijkmatige spreiding over 
het hele stroomgebied. 



De planomgeving 
De opdracht aan H+N+S heeft betrekking op de 
lange termijn en op het rivierengebied als geheel. 
Maar binnen Ruimte voor de Rivier lopen verschil
lende deelprojecten naast elkaar. Dat heeft te maken 
met de brede aanpak. Niet alleen zijn op rijksniveau 
verschillende ministeries betrokken, ook wilde men 
in een zo vroeg mogelijk stadium de dialoog starten 
met het lokale, regionale en provinciale niveau. Tot 
de gesprekspartners horen zesvijf provincies, enkele 
tientallen gemeenten (van Aalburg, Alblasserdam en 
Albrandswaard tot Zutphen, Zwijndrecht en Zwolle), 
meer dan 20 waterschappen, hoogheemraadschap
pen en zuiveringsschappen. Daarnaast moet reken
ing worden gehouden met belangen van bewoners 
en ondernemers in de landbouw, de scheepvaart en 
de recreatie. Overleg vindt plaats met hun 
belangenorganisaties. Ook de natuurbescherming 
hoort thuis in de rij van overlegpartners. 
Aanvullende informatie komt uit gesprekken met 
zowel bewoners en recreanten als agrariërs, schip
pers en andere ondernemers. Zo is onderzocht wat 
welke kenmerken van het gebied vooral worden 
gewaardeerd. Ook is de mening gepeild over diverse 
soorten oplossing (het verdiepen van uiterwaarden, 
het graven van nieuwe watergeulen, het verplaat
sten van dijken etc.). 

Bovenrivieren, benedenrivieren 
Om te vermijden dat te veel afstand zou ontstaan 
tussen het centrale en het lokale niveau is de projec
torganisatie opgesplitst. In Arnhem zetelt het bureau 
Bovenrivieren en in Rotterdam het bureau Beneden
rivieren. Deze regionale bureaus zijn verantwoor
delijk voor het onderzoek en ondersteuning van het 
proces in de regio. Daarnaast is er het landelijk pro
jectbureau, gevestigd in Den Haag, dat algemene 
taken verricht en een coördinerende rol heeft. 
Verder ontwikkelt het landelijk bureau visies voor de 
lange termijn (tot 2050), terwijl de regionale bureaus 
zich concentreren op de opgave voor het jaar 2015. 
Zo wordt tegelijkertijd van bovenaf en van onderop 
aan de ideevorming gewerkt. Zowel de landelijke als 
de regionale teams werken met 'ontwerpsessies' om 
de alternatieven zo goed mogelijk in beeld te bren
gen. De gekozen werkwijze heeft als voordeel, dat 
de partners in de regio hun eigen varianten kunnen 
ontwikkelinbrengen en gezamenlijk beoordelen. Dat 
stimuleert. 

De toekomst 
In principe kan iedereen ideeën aandragen (onder 
meer via een discussieforum op internet), maar het is 
onvermijdelijk dat het merendeel van de betrokke
nen vooral een reagerende rol heeft. Ook op het 
regionale niveau blijft de eerste verkenning van 
alternatieven in ontwerpsessies een zaak van een 
betrekkelijk kleine groep mensen. De regionale 
bureaus staan dus net als de landelijke organisatie 
voor de taak om resultaten terug te koppelen. Zij 
gaan hiertoe dit najaar in gesprek met gemeenten 
en waterschappen in hun werkgebied. Ondanks de 
vele aandacht voor communicatie binnen dit project, 
is er het risico van een informatiekloof. Geïrriteerde 
reacties zijn te verwachten als mensen het gevoel kri
jgen dat zij alleen mogen goedkeuren wat van 
hogerhand al is besloten. Voor de opdrachtgever ligt 
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hier een belangrijke taak. Wat dat betreft lijkt Ruimte 
voor de Rivier op het Nationaal Project Nieuwe Hol
landse Waterlinie. Daar moet eveneens aansluiting 
worden gevonden tussen de ideeën voor het gebied 
als geheel en de lokale praktijk. Opdrachtgever en 
ontwerper kunnen in deze fase samen optrekken, in 
ieder geval volgens Van Nieuwenhuijze. In zijn opvat
ting moet de ontwerper zich niet beperken tot het 
formuleren van visies maar dient hij zich te mengen in 
het maatschappelijk debat daarover. Hij maakt geen 
autonome kunst. Een visie heeft pas zeggingskracht als 
een brede kring zich erdoor aangesproken voelt. Dan 
wordt het toekomstbeeld werkbaar. 

Noot 
1. Citaat uit deelrapport Spankrachtstudie, 
concept januari 2002, p.36 

Informatie 

Ruimte voor de Rivier 
Postbus 20903 
2500 EX Den Haag 
T 070-3517721 
F070-3516139 
Ej.elsinga@hkw.rws.minvenw.nl 
W www.ruimtevoorderivier.nl 
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De Kop van Noord-Holland lNil meer 

Hetk~n beterln de kop van Noord-Holland. Dat v!nden de, gemeenten Wieringen en Wieringermeer. 
ZiFhebben te maken met vergrijzing,ge~f'ek aani1lVerkge/~genheid en een afnemend draagvlak voor 
voprzieningen. Maar er is hoop op eelit~ekomstmet een jongere bevolking en meer inkomsten uit recreatie. 
D~lkunst is, omçle ruimtelijke kwaliteit van het geqied te vergroten. De omgeving moet aantrekkelijker wor
den voor woningzoekenden en toeristen., Datis !e bereiken door natuurontwikkeling en door meer ruimte te 
maken voor water. Maar de concw;rentie is 'groot, want veel gemeenten azen op dezelfde investeerders en 
willen ongeveer dezelfde kwaliteiten ontwikkelen. Een slimme aanpak is dus geboden. 

Voorstel Bosland 

Illustraties: Ontwerpateliers Wieringerrand
meer (landschapsarchitecten van Royal 
Haskoning en Robbert de Koning Land
schapsarchitect) 

Informatie 

Wa/ter Etty 
Projectbureau Wieringerrandmeer 
Haven la 
1779 GS Den Oever 
T 0227-513570 
E info@wieringerrandmeer.n/ 
W www.wieringerrandmeer.n/ 
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Slimme aanpak 
Hiervoor heeft de publieke sector 
de krachten gebundeld. Provincie, 
gemeenten en hoogheemraad
schap investeren samen in de her
ontwikkeling van het gebied. 
Sinds januari 2003 hebben zij pro
jectbureau Wieringerrandmeer 
aan het werk met de opdracht om 
andere partijen te vinden die hier 
willen investeren. Opvallend is 
wel, dat de overheden hierbij 
vooral vertrouwen op de inschake
ling van externe deskundigen. 
Walter Etty, die als projectleider is 
aangetrokken, vindt dat dit moet 
veranderen. Hij hoopt dat hij ook 
zelf binnen afzienbare tijd kan 
worden vervangen door iemand 
van de provincie of de gemeen
ten. 
Het projectbureau is de afgelopen 
maanden druk geweest met het 
verzamelen van kennis en ideeën. 
Men werkt aan het plan om een 
deel van het water dat zo'n 75 
jaar geleden verdween bij de 
inpoldering van de Wieringer
meer, weer terug te brengen. Het 
huidige Amstelmeerkanaal kan 
uitdijen tot een Wieringerrand
meer van minimaal 200 meter 
breed en 10 kilometer lang. Hier
door zal Wieringen weer het 
karakter krijgen van een eiland en 
ontstaat een voor watersporters 
aantrekkelijke vaarverbinding tus
sen Ijsselmeer en Amstelmeer. 

Financiering 
De provincie Noord-Holland heeft 
29 miljoen euro beschikbaar 
gesteldgereserveerd voor de uit
voering van het plan, op voor
waarde dat andere (markt)partij
en daar minstens 67 miljoen 
naastleggen. De komst van het 
Wieringerrandmeer biedt kansen 
voor recreatieondernemers, maar 
zij alleen zijn niet in staat om de 
benodigde miljoenen op tafel te 
krijgen. Naast de recreatie kan 
woningbouw een bron zijn voor 
financiering. AI is in theorie een 
forse opbrengst mogelijk uit de 
700 tot 1300 nieuwe woningen 
waarover wordt gesproken, in dit 
deel van het land en in deze fase 
van de economische conjuntuur
conjunctuur is de winstgevend
heid van woningen niet gegaran
deerd. Etty is dan ook op zoek 
naar een breed samenwerkings
verband waarin behalve project
ontwikkelaars en andere commer
ciële partijen ook organisaties 
voor natuur en waterbeheer ver
tegenwoordigdzijn. 

Aanjager 
Etty's rol lijkt op die van de 
gebiedsmakelaar of aanjager uit 
de door het ministerie van LNV 
bepleite 'offensieve landschaps
strategie'. Offensief is zijn benade
ring zeker, ook waar het gaat om 
het leggen van contacten die het 
project verder kunnen brengen. 
Deze aanjager opereert in de eer
ste fase van de planontwikkeling, 
waarin het gesprek over de visie 
voor het gebied nog in volle gang 
is. In die zin treedt hij de facto op 
als opdrachtgever voor de ontwer
pers die hier varianten voor de 
landschapsontwikkeling schetsen. 
Momenteel balanceert de 
opdrachtgever tussen twee uit
gangspunten. Hij wil voor de bui
tenwereld een overtuigend en 
intrigerend beeld oproepen van 
de mogelijkheden van dit gebied. 
Maar hij wil ook vermijden, dat in 
een te vroeg stadium teveel wordt 
vastgelegd. Want in deze fase van 
het project gaat het er vooral om 
mogelijke partners te interesseren. 
Het zoeken is niet naar partijen 
die simpelweg uitvoeren wat al is 
bedacht, maar naar organisaties 
die nieuwe ideeën kunnen toevoe
gen en het geheel versterken. Als 
onderdeel van deze zoektocht 
werd op 5 september jl. in samen
werking met het NIROV in de kerk 
van Oosterland in de gemeente 
Wieringen een vakbijeenkomst 
georganiseerd over landschapsont
werp in relatie tot ontwkkelings
planologie. Toen bleek, dat heel 
wat mensen inmiddels nieuwsgie
rig zijn naar wat er in de Kop van 
Noord-Holland speelt. En dat het 
onderwerp mensen trekt met heel 
verschillende benaderingen. 
Tegenover de harde kern van de 
cultuursector die wilde beginnen 
met het ophangen van kinderteke
ningen of met het voorlezen van 
een gedicht was er de klassieke 
Hollandse koopman, die eerst wel 
eens wilde uitrekenen welke 
opbrengsten te verwachten zijn. 

Ontwikkelingscompetitie 
Het leek erop alsof Walter Etty 
geen van beide wilde. Hij had zijn 
ontwerpatelier de opdracht mee
gegeven 'niet tekenen en niet 
rekenen'. Maar dat moest niet al 
te letterlijk worden genomen. Er 
was wel degelijk getekend en 
gerekend om te kunnen laten zien 
welke mogelijkheden het gebied 
te bieden heeft. Momenteel is er 
echter nog een brede marge waar
binnen het plan kan worden uit
gewerkt. 

Tijdens de bijeenkomst in Ooster
land kwam ook het vervolg aan de 
orde. Het is de bedoeling om bin
nenkort een ontwikkelingscompe
titie uit te schrijven. Dat wil zeg
gen dat ondernemers die de 
ontwikkelingsvisie voor het gebied 
interessant vinden, de gelegen
heid krijgen om plannen in te die
nen, waarin zij laten zien hoe zij 
de geschetste ambities denken te 
realiseren. De uitschrijvers van de 
competitie zullen in zee gaan met 
het bedrijf of het consortium dat 
meest interessante plan indient. 
De beoordelingscriteria worden 
later bekend gemaakt, maar waar
schijnlijk wordt zowel gekeken 
naar de visie op de ruimtelijke 
ontwikkelingen als naar de finan
ciële onderbouwing. In Oosterland 
passeerden ook andere vergelijk
bare projecten de revue. Een con
clusie was, dat soms te lang met 
veel mogelijke belanghebbenden 
en belangstellenden wordt over
legd ('lullen tot je een ons 
weegt'). Bij het Wieringerrand
meer wil men niet in deze val 
trappen. De uitschrijving van de 
ontwikkelingscompetitie is 
bedoeld om het aantal gespreks
partners snel te beperken en een 
slagvaardig ontwikkelingsteam te 
vormen. 
De vernieuwing van de Kop van 
Noord-Holland werd gepresen
teerd als een voorbeeld van ont
wikkelingsplanologie. Misschien 
kan je ook wel spreken van cultu
rele planologie. In ieder geval 
gaat het om een planproces waar
bij ontwerpers in verschillende 
fasen hun inbreng hebben. Aan de 
start worden de eerste globale 
schetsen gemaakt, vooral om inte
resse te wekken en te verleiden. 
Vervolgens zijn de ontwikkelaars 
aan zet die met hun eigen ontwer
pers concreter aangeven hoe het 
resultaat eruit zou kunnen zien. 
Pas daarna krijgt het landschap 
meer definitief vorm. 



Inmiddels hebben de meeste Nederlandse gemeenten een snelweg op hun grondgebied. Dat maakt een 
interessant gesprek mogelijk over landschapsontwikkeling. Want de beheerder van die weg behoort tot de 
organisaties die zelf beleid formuleren ten aanzien van landschap en landschappelijke kwaliteit. Rijkswater
staat heeft de directe zeggenschap over de weg en over de berm, maar men probeert verder te kijken en 
aansluiting te zoeken bij kwaliteiten van de lokale omgeving. 

Zelfstandige ontwerpbureaus 
Vele decennia maakte de rijksover
heid de landschapsplannen zelf. 
De afspraak was, dat Rijkswaters
taat hiervoor gebruik zou maken 
van landschapsarchitecten van het 
ministerie van LNV. Een jaar of vijf 
geleden is hier verandering in 
gekomen en worden landschaps
plannen uitbesteed aan zelfstandi
ge ontwerpbureaus. Voor mensen 
die zich bij een gemeente bezig 
houden met landschapsbeleid kan 
het leerzaam zijn om een kijkje in 
de keuken te nemen bij deze col
lega-opdrachtgever. Als voorbeeld 
neem ik de A6, de snelweg door 
de ijsselmeerpolders. 

Geschiedenis 
Het ontwerp van de A6 tussen 
Almere en Lelystad was in het 
begin van de jaren zeventig inzet 
van een felle discussie. Een plan 
voor een monumentale weg met 
aan beide kanten zes rijen eiken 
werd verworpen. In plaats daarvan 
kwam er een weg die zich voegt 
naar het omringende landschap. 
Deze meer bescheiden opstelling 
is inmiddels bij alle Nederlandse 
snelwegen de basis voor het land
schapsplan geworden. 
In de loop van de jaren negentig 
ontstond behoefte aan een nieu
we visie op de relatie tussen de A6 
en de polder. Die behoefte was 
deels inhoudelijk bepaald: in twin
tig jaar veranderde de omge-
ving van de weg, onder meer door 
de bouw van bedrijventerreinen 
en woonwijken. Er was ook een 
procedurele aanleiding. Rijkswa
terstaat had zich voorgenomen 
om nieuwe plannen op te stellen 
voor het beheer van het groen 
langs alle weggedeelten. Omdat 
dergelijke beheerplannen in prin
cipe de 'uitwerking zijn van een 
overkoepelend Landschapsplan, 
was het logisch om ook het Land
schapsplan voor de A6 te actuali
seren. 

Opdrachtgever, adviseur en ont
werper 
De opdrachtgever voor het land
schapsplan bij de A6 is Rijkswaters
taat, Directie IJsselmeergebied. Tot 
in het begin van de jaren negentig 
was het gebruikelijk dat de ont
werpers van LNV de landschaps
plannen voor rijkssnelwegen 
maakten. Deze werkwijze was aan 
het veranderen toen de herzie
ning van het landschapsplan voor 
de A6 aan de orde kwam. De 
Dienst Landelijk gebied in Haar
lem was in de persoon van Marius 

Vrijlandt nog wel als adviseur 
betrokken. Vrijlandt had eerder 
vanuit de Dienst ijsselmeerpolders 
aan het landschap van de A6 ge
werkt. Hij bepleitte bij de wegbe
heerder om niet te volstaan met 
een nieuw beheerplan. Met een 
geactualiseerd landschapsplan zou 
Rijkswaterstaat inhoudelijk sterker 
staan in discussies over ontwikke
lingen langs de weg. 
De herziening zelf werd in 1997 
volgens de nieuwe inzichten uit
besteed aan een extern bureau. 
De opdracht ging naar het Bureau 
van Kees Hund, Tuin- en Land
schapsarchitect, die net als Vrij
landt een verleden had bij de 
Dienst ijsselmeerpolders. Zo was 
het nieuwe landschapsplan een 
zaak van mensen die zowel het 
gebied als elkaar goed kenden. 
Samen met Ad Blaak van Rijkswa
terstaat directie IJsselmeergebied 
pasten zij het ontwerp aan de 
omstandigheden aan. 

De opgave 
Langs de A6 zijn veel meer wonin
gen en bedrijventerreinen geko
men, de verkeersinfrastruc-
tuur is uitgebreid (spoorwegen, 
nieuwe wegaansluitingen), terwijl 
ook de natuur zich in de tussentijd 
ontwikkelde. Het nieuwe land
schapsplan moest een antwoord 
geven op dergelijke ontwikkelin
gen voor de huidige en de toe
komstige situatie. Niet alleen door 
aan te geven hoe het visuele beeld 
vanuit de weg kan worden ver
sterkt, maar ook door rekening te 
houden met wensen op het vlak 
van de ecologie en door aan te 
geven hoe terreinen langs de A6 
meer identiteit kunnen krijgen. 
De opstellers van het plan hebben 
beleidsuitgangspunten van rijk, 
provincie en gemeenten verwerkt. 
Zo gold voor Almere dat er een 
'stadscorridor' langs de A6 zou 
worden ontwikkeld en voor het 
landelijk gebied in de omgeving 
van Lemmer dat het landelijk 
karakter behouden moest blijven. 
Ook na de herziening zoekt het 
landschapsplan aansluiting bij de 
karakteristieken van het omrin
gende landschap. Binnen die 
benadering werkt men met de 
polariteit tussen voor- en achter
kant. Dit is te vergelijken met het 
verschil tussen de 'nette' voorkant 
van een boerderij en de vaak wat 
rommeliger bedrijfsfuncties die 
aan de achterkant liggen. De 
vraag aan de plannenmakers in de 
omgeving van de weg is of zij ero
ver nagedacht hebben welk 

gezicht men aan de weggebruiker 
wil laten zien? 
Marius Vrijlandt komt te vaak 
tegen, dat plannenmakers bij de 
gemeente een autoweg als een 
negatief element beschouwen. 
Het gevolg is dat plannen met de 
rug naar de weg worden gemaakt. 
Hij hoopt gemeenten ervan te 
overtuigen, dat het in hun belang 
is, om zich zo goed mogelijk aan 
de weggebruikers te presenteren. 
Het denken in voorkant en achter
kant kan daarbij verhelderend 
werken. 
Bij de aanpak van het planproces 
is uitgegaan van het principe 
'eerst je huiswerk maken'. Volgens 
Vrijlandt kan je bij het opstellen 
van een dergelijk plan beter niet 
teveel mensen betrekken. Hij is 
ervan overtuigd dat het beter is 
om externen er pas bij te betrek
ken als je duidelijk kan maken wat 
je bedoelt. Het team van de A6 
begon dan ook niet met een 
gespreksronde om de meningen in 
het gebied te inventariseren. Wel 
heeft men een uitnodigend plan 
willen maken, dat ook voor ande
re opdrachtgevers aanknopings
punten biedt. En om te vermijden 
dat het verhaal na afronding in de 
kast blijft liggen, adviseert Vrij
landt dat het planteam veel ener
gie stopt in toelichting en presen
tatie van het resultaat aan externe 
betrokkenen. 

Foto: Ingeborg van Lieshout 
(S@M stedebouw & architectuurmanagement) 
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Dienst Landelijk Gebied, 
Noord-Holland/Flevoland 
Postbus 3005 
2001 DA Haarlem 
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F 023-5123333 

Ministerie van V&W, Rijkswaterstaat 
Postbus 5044 
2600 GA Delft 
T015-2518468 
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W www.verkeerenwaterstaat.nl 
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Landschappelijke aspecten van een snelvveg 
Tijs van den Boomen 

A12 OP DE SCHOP 
De A 12 van Den Haag naar de Duitse grens krijgt de komende jaren niet alleen spitsstroken, Rijkswaterstaat 
werkt ook aan een nieuw routeontwerp om de ruimtelijke kwaliteit van de weg en de omgeving te ver
beteren. Zelfs aan een welstandscommissie voor de A 12 is gedacht. Maar het is twijfelachtig of het grootste 
probleem, de woekering van bedrijfsdozen, wel wordt aangepakt. 
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Dictator? 
Een dictator. Daarom werd meermaals gevraagd tij
dens het diner pensa nt dat Rijkswaterstaat deze 
zomer organiseerde over het Routeontwerp A 12, een 
van de tien Grote Projecten uit de Architectuu~nota. 
Uiteraard moet dat geen grote, almachtige dictator 
worden, het blijft natuurlijk wel Nederland, en dus 
luidde een van de conclusies 'dat een bepaalde mate 
van dictatuur als bestuursvorm een voorwaarde is 
voor het verkrijgen van ruimtelijke kwaliteit in het 
snelweglandschap' . 
De vrijblijvende roep om een dictator geeft aan hoe 
weinig mogelijkheden de verzamelde deskundigen 
zien om de toekomst van de snelweg te sturen. Dat 
komt niet alleen door gebrek aan vertrouwen in de 
lokale partijen, minstens zo belangrijk is de grote 
onderlinge verdeeldheid over de gewenste koers. 
Moet de snelweg dominant zijn bij het ontwerp - de 
weg als grand design - of moet juist de omgeving lei
dend zijn en moet de weg dit belang dienen - de weg 
als cultuurhistorisch continuüm? Mag je de A 12, de 
snelweg Den Haag-Utrecht-Arnhem-Duitse grens, 
eigenlijk wel opvatten als een zelfstandige lijn van 
137 kilometer, of is het alleen maar een onderdeel 
van een raster dat de gemiddelde gebruiker slechts 
vijftien kilometer benut? Moet Rijkswaterstaat zich 
terugtrekken op de middenberm - 'Schoenmaker blijf 
bij je leest' - of moet hij juist veel verder reiken en 
ook de bedrijventerreinen langs de weg reguleren? 

Welstandscommissie A 12 
Flip ten Cate, directeur van de Federatie Welstand en 
een van de deskundigen bij het diner pensa nt, is mor
dicus tegen de roep om een sterke sturing van boven. 
Sowieso heeft hij twijfels bij de verenging van de dis
cussie over de A 12 tot een routeontwerp: 'Daarmee 
leg je een te zwaar accent op de beleving van de weg 
door de automobilist en veronachtzaam je bijvoor
beeld de economische dynamiek die van de snelweg 
uitgaat.' 
Toch werkte de Federatie Welstand graag mee aan 
het verzoek van de Rijksbouwmeester om een 'over
koepelende welstandscommissie A 12' in te stellen. 
Een welstandscommissie voor een nationale snelweg 
is een nieuw fenomeen, eerder waren er al wel over
koepelende commissies voor de HSL en voor de Betu
welijn. Ten Cate: 'Wat ons betreft is deze commissie 
nadrukkelijk bedoeld om de lokale welstandscommis
sies meer gewicht te geven. Dat is nodig, want op 
gemeentelijk niveau leven de plannen rond de A 12 
nog nauwelijks.' 
De Rijksbouwmeester verschaft het geld voor de nieu
we commissie, hij krijgt dat op zijn beurt van Rijkswa
terstaat. Door tijdsdruk was deze constructie nodig 
omdat de welstand niet op stel en sprong haar eigen 
geld kon genereren uit de leges van de gemeenten. 
De commissie mag formeel slechts pre-adviezen 
geven, Want de Woningwet eist dat een welstands
commissie rechtstreeks wordt benoemd door het 
gemeentebestuur en bij voorbaat werd de kans nihil 
geacht om de 37 gemeenten langs de A 12 op zo'n 
korte termijn op één lijn te krijgen. De pre-adviezen 
gaan vervolgens naar de lokale welstandscommissies 
die een advies opstellen voor het college van B&W. 

Met ingang van volgend jaar wil Ten Cate de wel
standscommissie A 12 ook formeel goed geregeld 
hebben: de lokale commissies moeten daarvoor een 
deel van hun macht overdragen en de gemeenten 
zullen de kosten zelf moeten dragen. 

Spitsstroken 
In eerste instantie zal de nieuwe welstandscommissie 
zich moeten buigen over de aanleg van spitsstroken 
langs de A 12. Om de fileproblematiek snel te kunnen 
aanpakken is de Spoedwet aangenomen en die heeft 
de bestemmingsplannen en zelfs een deel van de Wet 
Geluidshinder buiten spel gezet. De Woningwet kon 
echter niet worden omzeild, dus blijft voor de bouw 
van geluidsschermen en viaducten advies van de wel
standscommissie vereist. 
De bouwplannen moeten dit najaar worden inge
diend, en daarop vooruitlopend heeft Rijkswaterstaat 
al beslist dat alle bouwwerken langs de A12 tot één 
vormfamilie moeten gaan behoren. Voor de onder
doorgangen van viaducten zijn gemetselde fronten, 
een middenondersteuning met dubbele trapezium
vorm en randafwerkingen met scherpe hoeken ont
worpen. Als er geschilderd moet worden, dan alleen 
met kleuren uit het Rijkswaterstaatpalet en alleen op 
de te conserveren delen, zoals leuningen. 
De deskundigen van het diner pensant waren opval
lend eensgezind in hun kritiek dat de Spoedwet de 
discussie over de lange termijn van de A 12 frustreert: 
de vastgestelde ontwerpprincipes zouden de vrijheid 
van de ontwerpers te veel beperken en daarmee uni
formiteit bewerkstelligen. Aan de andere kant is er 
het gevaar, dat ongebreidelde vrijheid een rommelig 
beeld oplevert. 

Woekering bedrijventerreinen 
Ongetwijfeld zal Rijkswaterstaat erin slagen om greep 
te krijgen op de kunstwerken van de A 12, die behoren 
immers tot zijn eigen competentie, maar beïnvloeding 
van de directe omgeving van de snelweg is een stuk 
lastiger. En juist daar zit de crux, want het zijn de 
bedrijventerreinen en zichtlocaties langs de snelwe
gendie grote onvrede veroorzaken. Het gevoel dat 
Nederland vol is, wordt voor een goed deel veroor
zaakt door de zielloze bedrijfsdozen die overal verrij
zen. 'Als we ons passief opstellen, zal de A12 met de 
huidige verstedelijkingsopgave volledig dichtgroeien 
met geluidsschermen en industrieterreinen', zei Theo 
van de Gazelle van de hoofddirectie van Rijkswaters
taat op het diner pensant. Hij kreeg bijval, vooral de 
wildgroei bij Ede en Veenendaal is velen een doorn in 
het oog. Rijkswaterstaat moet de woekering proberen 
aan te pakken, al was het alleen al omdat hij 'de kat 
op het spek bindt': de verbetering van de infrastruc
tuur trekt steeds nieuwe bedrijven aan. Maar niemand 
weet goed hoe de oprukkende lintbebebouwing een 
halt moet worden toegeroepen, Rijkswaterstaat heeft 
immers geen formele zeggenschap over de omgeving. 
Aanbevelingen varieerden van 'coalities aangaan' en 
collaborative engineering tot 'een meer dictatoriale 
structuur' en een 'combinatie van ministeries die als 
sterke opdrachtgever gaat fungeren, met de minister
president als projectleider'. 

ç 



Centrale regie 
Hoezeer Flip ten Cate de woekering van bedrijventer
reinen ook betreurt, in centrale regie gelooft hij niet. 
'De snelweg creëert een economische dynamiek die je 
niet krampachtig van bovenaf moet proberen te 
bedwingen. Bij het Groene Hart wordt dat al jaren 
geprobeerd, vergeefs. Het probleem zit in het 
Gemeentefonds, dat het aantrekkelijk maakt om veel 
woningen te bouwen en veel werkgelegenheid te 
creëren. Dus gaan gemeenten stunten met grondprij
zen om bedrijventerreinen binnen hun grenzen te 
halen, sommige misbruiken daartoe sommige zelfs 
welstandsargumenten. Ze gaan dan zo lang mogelijk 
dwarsliggen bij de bouw van een geluidsscherm in de 
hoop dat ze in ruil voor medewerking een afslag krij
gen, waaraan ze vervolgens een bedrijventerrein kun
nen leggen.' 
Ten Cates inschatting wordt bevestigd door het in 
september verschenen interne rapport De logica van 
de lelijkheid, een onderzoek naar bedrijventerreinen 
in opdracht van Stichting Welstandszorg Noord-Hol
land. Het rapport constateert een 'verbluffend simp
lisme, dat nog mooi zou kunnen zijn, als het gebouw
de resultaat niet altijd en overal zo gruwelijk was, en 
als het niet om zo heel veel hectares zou gaan, op 
veelal heel delicate plekken naast en tussen dorpen 
en steden'. De tijd is voorbij dat Nederland neer kon 
kijken op de Amerikaanse linten van bedrijven en 
winkels langs de snelwegen. 'Het lijkt wel alsof Ame
rika nu als voorbeeld wordt genomen voor een ein
deloze gebouwproductie langs alle doorgaande rijks
wegen en provinciale wegen.' 
Oorzaak is volgens onderzoekster Harkolien Meinsma 
de vercommercialisering van de gronduitgifte: 'Treedt 
de gemeente op als ontwikkelaar en commercieel 
belanghebbende, dan wordt gekozen voor zoveel 
mogelijk flexibiliteit en zo weinig mogelijk dwingen
de bepalingen'. 

Geen rem mogelijk 
Is er dan geen rem mogelijk op deze economische 
ontwrichting van het landschap? Volgens Flip ten 
Cate biedt het welstandsbeleid slechts beperkte aan
grijpingspunten: 'Vanaf volgend jaar augustus mogen 
gemeenten alleen nog oordelen over bouwplannen 
als ze voor het betreffende gebied een welstandsnota 
hebben opgesteld. Dat kost veel tijd, inclusief 
inspraak en vaststelling al snel anderhalf jaar. En geld. 
Als je die klus uitbesteedt, en kleinere gemeenten 
kunnen niet anders, praat je al snel over tachtig- tot 
honderdduizend euro'. 
Samen met de Rijksbouwmeester wil Ten Cate gaan 
nadenken over criteria die de gemeenten op zouden 
kunnen nemen over hun relatie met de snelweg. Zou 
dat de eis kunnen zijn dat een bedrijventerrein alleen 
haaks op de snelweg mag worden aangelegd zodat 
lintbebouwing onmogelijk wordt gemaakt? 'Nee, dat 
is geen welstandscriterium, daarmee ga je bij de rech
ter onderuit. Maximaal haalbaar is een apart hoofd
stuk met een beschrijving van de ruimtelijke kwalitei
ten, zowel cultuurhistorisch, landschappelijk, 
stedenbouwkundig als architectonisch.' 

Samenwerking 
Zelfs als er overal op tijd hecht doortimmerde wel
standsnota's liggen, dan zijn er nog twee struikel
blokken. In de eerste plaats betwijfelt Ten Cate of de 
landschappelijke en stedenbouwkundige criteria bij 
de rechter wel stand zullen houden, omdat die geen 
deel uitmaken van de Woningwet waarop het wel
standsbeleid gefundeerd is. Maar belangrijker nog is 
het feit dat gemeentebesturen sinds begin dit jaar 
adviezen van een welstandscommissie op grond van 
financiële of sociaal-maatschappelijke gronden naast 
zich neer mogen leggen. Of, zoals De logica van de 
lelijkheid concludeert: 'Als niemand zich inspant om 
een zekere kwaliteit in architectuur en stedenbouw, 
in straatbeelden en bebouwingsstructuren op te leg
gen of af te dwingen, dan kan de welstandscommis
sie ook niet anders dan berusten in een marginale rol 
aan het einde van het ontwerpproces'. 
Belangrijker dan zo'n welstandsnota is volgens Ten 
Cate dan ook de samenwerking van gemeenten die 
hier en daar voorzichtig van de grond komt. Zo heb
ben zes gemeentes aan het oostelijke einde van de 
A 12 in juli een gezamenlijk bedrijfschap opgericht: 
voortaan ontwikkelen Arnhem, Didam, Duiven, Rhe
den, Westervoort en Zevenaar niet meer op eigen 
houtje bedrijventerreinen, maar besteden ze de ont
wikkeling, de aanleg en het beheer uit aan het 
bedrijfschap Arnhem-Liemers. 
Het zal dus, heel Nederlands, van samenwerking 
moeten komen. Een dictator zit er niet in, zelfs geen 
kleintje. En dus zullen onze snelwegen de grandeur 
van bijvoorbeeld de Franse snelwegen missen. 

Schetsontwerpen Zomeratelier Routeontwerp A 12 (VROMN&W), Foto: Rob Poelenjee (VROM) 

Schetsontwerpen Zomeratelier Routeontwerp 
A12 (VROMN&W), Foto: Rob Poelenjee(VROM) 

Informatie 

Routeontwerp A 12 
Ministerie van V&IN, Rijkswaterstaat 
Postbus 5044 
2600 GA Delft 
T015-2518468 
F 015-2518555 
W www.verkeerenwaterstaatnl 

Federatie Welstand 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
T 026-3529363 
W www.federatiewelstand.nl 
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Jeroen Saris 

Kent u het woord 'rurale representatie'? Onlangs kwam ik het tegen in een artikel in Trouw over het proef
schrift van Tialda Haartsen over functieverandering van het platteland. Zij is cultureel geografe. Het ontstaan 
van dit vak en de beoefening daarvan door een boerendochter uit de Noordoostpolder zijn duidelijke tekens 
dat het platteland niet meer is wat het geweest is, of 'wat het leek zijn'. 

Informatie 

De publicatie Landschapsontwikkelingplan. 
Een handleiding voor het laten opstellen 
van landschapsontwikkelingplannen, 
Utrecht 2002, is uitgegeven door Landschaps
beheer Nederland, in opdracht van het 
ministerie van LNV, directie natuurbeheer. 

Landschapsbeheer Nederland 
Postbus 9756 
3506 GT Utrecht 
T 030-2345010 
F 030-2310315 
E post@landschapsbeheer.com 
W www./andschapsbeheer.nl 

Jeroen Sa ris 
de Stad bv 
Tichelstraat 6 
1015 KT Amsterdam 
T 020-6159590 
F020-6171597 
E info@destadbv.nl 
W www.destadbv.nl 
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Orientaties 
Op een zonnige vrijdagmiddag in juni werd ik in de 
gelegenheid gesteld een oriënterende tocht te ma
ken door het reconstructiegebied van Nijkerk. De 
wethouder gidste ons langs witte Engelse hekken en 
paardenstallen, voor honderd en meer paarden die 
daar voor de bewoners van verbouwde boerderijen 
en kapitale luchtkastelen worden gestald. Er waren 
landgoederen waar zandafgravingen waren omge
vormd tot nieuwe natuur, met vennetjes en natte hei
de. We zagen broekbossen en rietvelden op de ecolo
gische boerderij Groot-Ehrental, waar de Breede Beek 
weer een echte beek was geworden. 
Voor de zandgronden in de bosrijke omgeving van 
Nijkerk geldt de Ruimte voor Ruimte regeling uit de 
Reconstructiewet. Een boerderij met een ongebruikte 
stal mag worden omgebouwd tot twee woningen. 
Geen kavel is te duur, geen plan te gek. Het kapitaal 
uit de Randstad stroomt in overvloed naar de bosrijke 
kavels, met wonderbaarlijke metamorfoses als resul
taat. De rurale representaties zijn niet van echt te 
onderscheiden en het echte wordt steeds virtueler. De 
wethouder vroeg zich af of een Griekse tempel wel 
kon worden toegestaan, of een caravanopslag op den 
duur geen transportonderneming zou worden, en of 
de voedingsmiddelenfabriek Struik nog wel in dit 
landschap thuishoorde. 

Foto: Marinus Kooiman 

Rurale lightshows 
Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) is het antwoord 
op de vragen van de wethouder. Het LOP is een frisse 
loot aan de rijke stam van de vaderlandse pIanvor
ming. Nu Nederland een plandichtheid kent van ten
minste drie plannen per m2, - een streekplan, een 
structuurplan en een bestemmingsplan, - hebben de 
reconstructiegebieden er twee planvormen bij gekre
gen: het reconstructieplan en het landschapsontwik
kelingsplan. We spreken dan nog niet over de natuur
en landschapsbescherming, en ook niet over de 
stroomgebiedvisies. Het LOP moet u overigens niet 
verwarren met het beeldkwaliteitplan waar Nijkerk al 
druk mee in de weer is, om de wildgroei van rurale 
lightshows tegen te gaan. 
Het LOP heeft een bovenlokale functie en dient om 
de kwantitatieve ruimtelijke ordeningsplannen, de 
groeivisie in het geval Nijkerk, te verrijken met kwali
tatieve uitspraken. In het landschapsontwikkelings
plan staat de ruimtelijke kwaliteit centraal en worden 
uitspraken gedaan over de waarde van het land
schap. Het plan zou ook een ontwikkelingsrichting 
moeten aangeven, maar vooral sturing kunnen geven 
aan concrete projecten. Deze ambitieuze doelstelling 
om de richting van de landschapsontwikkeling te 
beïnvloeden middels een overheidsdocument, en een 
beoordelingskader te bieden voor het gemeentebe
stuur, roept verschillende vragen op. Wie formuleert 
de landschappelijke waarden? Waar komen deze 
vandaan? En hoever reikt de arm van het openbaar 
bestuur? We zullen op deze drie vragen in gaan aan 
de hand van de rollen van opstellers van het plan bij 
het maatschappelijk proces, bij de waardebepa-
ling, en bij de formulering van de spelregels. 

De transformatie van het landschap 
De kaarten die Alterra heeft gereconstrueerd van het 
bodemgebruik rond 1850 en 1900 laten zien dat de 
reconstructiegebieden tot 100 jaar geleden nog 
schrale heidegronden waren met schapen, zandwe
gen, enkele boeren, en bossen. Dit 'landschap' is uit 
Nederland verdwenen. Tussen 1950 en vandaag is de 
natuur nog eens verminderd van 8 naar 4%. De 
omvang van het boerenland is in de afgelopen 100 
jaar toegenomen en de omvang van stedelijke func
ties ook. Beide hebben de natuur weggedrukt. 
Zoals elders in het landelijk gebied, waar door schaal
vergroting grond, gebouwen en kavels zijn vrij
gevallen heeft een invasie plaatsgevonden van stede
lijke functies: niet- agrarische bedrijvigheid op het 
platteland groeide tussen 1950 en 2000 van 7 naar 
12%. De ruilverkaveling die in periode Mansholt 
werd geïnitieerd om de voedselproductie in Neder
land veilig te stellen heeft ons landsschap diepgaand 
en definitief veranderd. De schaalvergroting van de 
agrarische bedrijven zorgde niet alleen voor efficien
cyverhoging in het agrarisch bedrijf, maar veranderde 
de plattelandseconomie en -cultuur zeer diepgaand. 
De boeren werden voedselproducenten met hoge 



kapitaalsintensiteit. De bevolkingssamenstelling van 
het platteland kwam los te staan van de traditionele 
agrarische bedrijvigheid. De boeren beschikken welis
waar nog steeds over 70% van het Nederlandse 
grondgebied maar zelfs in de dorpen vormen zij een 
minderheid van de bevolking. 

De zandgronden als industrieterrein 
De intensieve veehouderij is een vorm van industriali
sering van de zandgronden. De grondstoffen worden 
betrokken van de wereldmarkt en het varkensvlees 
wordt weer afgezet. Zoals vaker betekent industriali
sering feitelijk het begin van de verstedelijking. De 
breuk met het traditionele grondgebruik heeft een 
reeks onvoorziene gevolgen. De varkens komen niet 
meer buiten. Het land wordt een uitrijdruimte voor 
de mest, tot ook dat niet meer voldoet. Steeds meer 
ruimte wordt bezet door functies die geen binding 
hebben met het agrarisch bedrijf: buiten wonen, 
recreatie en toerisme hebben de ruimte die is vrijge
komen in beslag genomen. De reconstructie van de 
zandgronden is het logische gevolg van dit proces. De 
varkenspest heeft het proces versneld maar niet ver
oorzaakt. Vroeg of laat moest de wetgever, net als bij 
milieuvervuiling voor de industrie, de ordenende taak 
ter hand nemen. De wetgever heeft dat gedaan door 
drie soorten gebieden aan te wijzen: extensiverings
gebieden, landbouwontwikkelingsgebieden (leuk 
woord voor galgje) en verwevingsgebieden. Boven
dien moeten er varkensvrije gebieden worden aange
wezen als brandgangen tegen de varkenspest. De 
Reconstructiewet verbindt de logica van de industria
lisering met de ervaring van de ruilverkaveling. 

De culturele revolutie van het platteland 
Bij de uitvoering staat naast de Reconstructiewet ook 
de institutionele erfenis van de ruilverkaveling ter 
beschikking. Er is een dienst landelijk gebied met veel 
ervaring, er zijn gebiedscommissies en er is een flinke 
pot geld. Daarnaast is een win-win regeling bedacht 
in de vorm van ruimte voor ruimte. De regeling is 
zowel een gevolg van de huidige verstedelijking van 
het platteland als een fantastische aanjager, zodat 
elke boer die wil stoppen zich verzekerd weet van 
een onbezorgde oude dag. Er zijn nog meer win-win 
regelingen getroffen om het stankvraagstuk, de reali
sering van de ecologische hoofdstructuur en de pro
blemen met het waterbeheer in één beweging mee 
te nemen. 
Het resultaat van deze op elkaar inwerkende maat
regelen in Nijkerk en andere 'hoge druk gebieden' 
kan niet anders dan een acceleratie van de verste
delijking zijn: de agrarische cultuur is te zwak om 
weerstand te bieden, het geld lonkt en al het denk
bare moet mogelijk zijn. 

Het onbedoelde landschap van de toekomst 
De reconstructiecommissies hebben intussen groten
deels hun werk gedaan en hun kaarten op tafel 
gelegd. De ontwerpers zijn er nog maar nauwelijks 
aan te pas gekomen. Het ging er in deze fase om alle 
institutionele belangen te verenigen voor het doel 
van de reconstructie. 
Het landschapontwikkelingsplan is later gestart en 
heeft binnen de reconstructie geen wettelijke status. 
Het is niet verrassend dat de ontwikkeling van deze 
plannen nog maar weinig invloed heeft gehad op de 
reconstructie. De vraag welk landschap het gevolg zal 
zijn van de reconstructie kan nog niet beantwoord 
worden. Zeker is dat het landschap drastisch zal ver
anderen en dat er mechanismen in werking zijn gezet 
waarvan wij de werking nog niet kennen. Net als bij 
de intensivering van de veehouderij zullen de onbe
doelde gevolgen op het landschap groot zijn. De 
ambitie van de minister van cultuur om middels het 
landschapontwikkelingsplan de toekomst van het 
landschap bewust vorm te geven als een culturele 
scheppingsdaad is nog verre van gerealiseerd. 

Nostalgie is een papieren tijger 
De wens van de wethouder in Nijkerk te mogen 
beschikken over een sturingsinstrument voor de land
schapsontwikkeling is volstrekt legitiem. Vele lokale 
bestuurders tonen een groot verantwoordelijkheids
gevoel voor de toekomst van het landschap in hun 
gemeente. Ze beseffen dat de beslissingsmacht van 
een gemeente binnen een regio beperkt is, maar 
wensen zich niet neer te leggen bij sturing door de 
onzichtbare hand van de markt, ook niet als hun poli
tieke kleur anders zou doen vermoeden. De redenen 
daarvoor zijn simpel en begrijpelijk: zij zijn verantwoor-

del ijk voor en aanspreekbaar op de leefbaarheid van 
hun gemeente, het welbevinden van hun bewoners, 
de waardeontwikkeling van het onroerend goed en 
de ontwikkeling van de lokale economie. De veront
rusting zit diep en wordt gevoed door een culturele 
onderstroom. Hoe kunnen we de waarde van ons 
vaak eeuwenoude cultuurlandschap in stand houden 
als de economische dragers daarvan verdwijnen? Elke 
lokale bestuurder weet dat de waarde van het land
schap het al gauw aflegt tegen het belang van werk
gelegenheid of de individuele vrijheid van de burger. 
Het landschap dat de weerslag is van een cultuur van 
generaties agrarisch grondgebruik raakt verweesd en 
vervliegt tegelijk met de producenten tot een nostal
gische herinnering: een rurale representatie. 
Een landschapsontwikkelingsplan dat het moet heb
ben van de beelden die wij ons gevormd hebben van 
het landschap, de boer en de natuur maakt een grote 
kans te vervallen tot een prachtig ontworpen papie
ren tijger. 

Een plan dat verbonden is met het leven 
Vaak wordt gedacht dat een ontwerp bepalend kan 
zijn voor het gebruik van de ruimte. Een plan om het 
landschap te ontwikkelen is meer dan een ontwerp. 
Het is een ambitie van een bestuurder en/of van eige
naren in een gebied om een visie die zij hebben op 
de toekomst en de wijze waarop zij willen leven vorm 
te geven. Het plan begint met de vraag naar hoe de 
mensen, de inwoners en eigenaren in een gebied wil
len leven. Niet omdat het plan draagvlak moet krij
gen, maar omdat het uitdrukking moet geven aan de 
wensen van degenen die erin moeten (willen) leven. 
Een plan is pas sterk als het zich verbindt met het 
leven en de ambities van de spelers. Het plan heeft 
per definitie een boven lokaal niveau en kan daardoor 
de acties van verschillende lokale autoriteiten, de 
provincie en de reconstructiecommissie op elkaar af 
stemmen. Een plan voor de rand van de Deltametro
pool is anders dan een plan voor Twente of voor Oost 
Brabant. Het plan spreekt zich uit over wat de moeite 
waard is om te ontwikkelen en wat niet. Een LOP is 
een publiek debat over wat de gemeenschap bindt, 
wat van waarde wordt gevonden in de omgeving en 
hoe men wil leven. 

Een ontwerp dat een verhaal vertelt 
Het ontwerp is een onderzoek naar de mogelijkhe
den om deze wensen ruimtelijk te realiseren op 
grond van de eigenschappen en kenmerken van de 
fysieke en culturele omgeving. Het ontwerp is geen 
'kunstwerk', maar een zoektocht met de bedoeling 
erachter te komen hoe het verleden met de toekomst 
verbonden kan worden. De ontwerper is een inspira
tor die de verbinding legt tussen de aspiraties van de 
overheid, de eigenaar, de boer, bewoner, de recreant 
en de ondernemer. De ontwerper onderzoekt de 
ruimte vanuit diverse invalshoeken en geeft mogelijk
heden om deze met elkaar te verbinden. Het ontwerp 
geeft antwoorden op de vraag hoe de ambities van 
de ondernemer en het agrarische bedrijf verbonden 
kunnen worden met de wensen van de stedelingen 
die buiten willen wonen. Het ontwerp geeft vorm 
aan de levenswijze die in de regio in ontwikkeling is. 
Een levenswijze die in sterke mate bepaald wordt 
door het feit dat de stedelijke cultuur dominant is 
geworden op het platteland, met paardenstallen en 
al. Het ontwerp vertelt het verhaal van de betekenis 
van de omgeving voor de mensen die er leven. 

Een plan met tanden 
Een plan dat invloed heeft op de toekomstige ont
wikkeling van het landschap legt een relatie met het 
heden. Het doet uitspraken over de elementen van 
de stedelijke cultuur die zich laten verenigen met het 
karakter van het buitengebied. Het LOP is pas een 
ontwikkelingsplan als het ontwikkelingen in de 
gewenste richting bevordert door projecten te 
benoemen en ontwikkelaars te inspireren tot geza
menlijke acties. Landschapsontwikkeling kan niet 
zonder investeringen en ingrepen. 
Het maken van een landschapontwikkelingsplan ver
eist dat in het proces de rollen van de gespreksleider, 
de inspirator en de opdrachtgever zo gespeeld wor
den dat de dromen over tempels in de Nijkerkse bos
sen worden omgezet in een landschap dat vorm geeft 
aan de levensstijl van de 21 e eeuw. 
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Landschapsbou1N voor 
de lange termijn MarinkeSteenhuis 

een verantwoordelijkheid van gemeenten 

In 1929 verscheen de IGids der voornaamste gemeenten van Nederlandl meer in het bijzonder ten behoeve van hen, die 
zich in een dezer gemeenten wenschen te vestigen'. Het was een advertentiegids om -liefst vermogende - burgers aan 
te trekken; gemeenten moesten betalen voor vermelding in de gids. Als onderscheidende criteria golden de gemeente
lijke belastingen, de gasprijs, de politieke samenstelling van de gemeenteraad, de hoofdbron van economische activi
teit, het openbaar vervoer en -last but not least - de lontspanningsmogelijkheden'. Iedere gemeente probeerde daar
bij haar unieke landschappelijke kenmerken zoveel mogelijk uit te buiten. Zo adverteerde de gemeente Beverwijk met 
haar fabrieken en haar bos en strand, en schreef de afdeling communicatie van Gorinchem dat liefhebbers van Iwijde 
vergezichten en breede rivieren' zeker aan hun trekken zouden komen. Zaandam adverteerde als Ihoofdstad van het 
nijvere Zaangebied' met haar zang- en muziekvereni gingen en toneelclubs en natuurlijk het Czaar Peterhuisje. 

Foto: Marinke Steenhuis 
Maasboulevard in Schiedam, recreatie -en 
industrielandschap tegelijk 

De beschrijvingen tonen ons het 
Nederland van 1929, op het 
moment dat het forensendom 
opkwam en stedelingen zich dank
zij de moderne vervoersmiddelen 
steeds verder van hun werk kon
den vestigen. Veel van de in de 
gids vermelde aantrekkelijkheden 
bepalen nog steeds het imago van 
deze plaatsen. Anno 2003 is de ste
deling uitgewaaierd over heel 
Nederland. Van nieuwe dorpeling 
of stedeling wordt hij gaandeweg 
een plaatsgenoot, die zich gaat 
hechten aan zijn plek. Het gedrag 
van de forens of stadsvluchteling 
kent een wonderlijke paradox: zijn 
komst veroorzaakt transformatie 
van een plek, terwijl hij juist op 
zoek was naar authenticiteit en 
landelijkheid. 
Het is een oud probleem - de 
tegenstelling tussen stad en land -
dat na een eeuw plannen maken 
nog steeds niet tot een bevredi
gende oplossing heeft geleid. 
Ondertu~enhebbenRand~ed~ 
lingen hun eigen vakantieland
schappen gemaakt, die een vol
waardig alternatief lijken voor het 
echte buitengebied. Uitgesproken 
vakantie-idylles worden genoten in 
de stad: Rotterdam kende deze 
zomer een strand aan de Maas en 

een camping in het Museumpark. 
De genoegens van het buitenleven 
worden in de stedelijke biotoop 
geïntegreerd, waarmee de stad 
voor veel mensen definitief het 
referentiekader lijkt te zijn gewor
den: zij hoeven haar niet meer te 
verlaten om de sensatie van het 
'buitenzijn' te ondergaan. 

Koeien verplicht in de wei 
Nu Nederland zich in een finale 
verstedelijkingsfase lijkt te bevin
den, en het hele land zowel men
taal als ook fysiek beleefd wordt 
als één Hollandstad, is het verlan
gen naar het platteland sterker 
dan ooit. Zo vroeg de Stichting 
Wakker Dier gemeenten afgelopen 
zomer in het bestemmingsplan 
Buitengebied vast te leggen dat 
koeien in de zomermaanden de 
wei in moeten. Als dit soort zaken 
die altijd gewoon gevonden wer
den, ineens een bijzondere waarde 
krijgen, betekent dat meestal dat 
ze onder druk staan. In ons collec
tief bewustzijn bestaat kennelijk 
een mentale constructie over de 
gewenste verschijningsvorm van 
het platteland, terwijl dat platte
land haar beheerder - de boer -
aan het verliezen is. De fundamen
tele omslag van een produktie-

naar een consumptielandschap is 
het onderwerp van talloze initia
tieven: het InnovatieNetwerk 
Groene Ruimte en Agrocluster, de 
Offensieve Landschapsstrategie, 
Dorps bouwen, de Ruimte voor 
Ruimte regeling, de Week van het 
Platteland, de Vrienden van het 
Platteland, het Jaar van de Boerde
rij, de Eenprocentsregeling die 
boeren moet stimuleren zich met 
country side business voor de 
bewoners van de nieuwbouwwij
ken bezig te houden. 

Weg met de regels 
Wat al deze clubs bindt is de erger
nis over de 'verrommeling' van het 
buitengebied met nieuwbouwwij
ken, bedrijventerreinen, infrastruc
tuur, vuilnisheuvels, maneges en 
golfcomplexen. Het gevolg is een 
enorme versnippering van het 
beeld. Je kunt zeggen dat het 
belangrijk is dat gemeenten zich 
moeten kunnen ontplooien. Dat, 
om het voorzieningenpeil van het 
dorp op peil te houden, de uitgifte 
van villakavels nodig is en bedrij
ven toestemming krijgen zich aan 
de rand van een natuurgebied te 
vestigen. Eentje meer of minder 
kan toch geen kwaad? Steeds 
wordt een ander argument 
gebruikt: het vasthouden van de 
eigen bevolking, het op peil hou
den van de lokale economie, de 
precedentwerking van eerdere 
gevallen. Vaak heet het ook een 
'foutje van de wethouder'. Er 
wordt veel gescholden op Neder
land Regelland, maar ondertussen 
is er een sluipmoordenaar aan 
het werk. Gemeenteambtenaren 
en -bestuurders die burgers of 
bedrijven bewust ontheffing verle
nen terwijl de regels gelden voor 
het collectief, gaan achteloos en 
zonder besef van de culturele 
waarde van hun grond met hun 
macht om. Het dienen van het 
publieke belang, de taak waarvoor 
gemeenten bij uitstek zijn opge
richt, wordt meer dan eens uit het 
oog verloren. 
Waar komt deze houding van
daan? Sinds de Gemeentewet van 
1851 vormt elke gemeente een 
eigen koninkrijk met een eigen 
grondgebied, en alle (bijna 500) 
koninkrijken bepalen in de praktijk 
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hun eigen spelregels. Dat proces is 
na de bestuurlijke decentralisatie 
en de onttakeling van de Provinci
aal Planologische Diensten begin 
jaren zeventig steeds sterker 
geworden, en werd extra duidelijk 
vanaf 1986, toen gemeenten finan
cieel hun eigen begroting rond 
moesten zien te krijgen. Er moest 
geld verdiend worden, in de Vierde 
Nota op de Ruimtelijke Ordening 
uit 1988 werden marktpartijen 
aangeduid als 'partners'. Tegen
woordig geven gemeenten steeds 
vaker de regie over de inrichting 
van hun grondgebied uit handen 
aan projectontwikkelaars. De 
gemeente staat aan de zijlijn, er 
zijn gevallen bekend waarin de 
ontwikkelaar zelfs het opmaken 
van het bestemmingsplan voor zijn 
rekening nam. In het koninkrijk 
van de gemeente is zijzelf de lakei. 
Vele andere factoren maken het 
buitengebied kwetsbaar en mani
puleerbaar: economische belan
gen, pressiegroepen, ontwikke
laars en planning- en ontwerp
tradities. Er ligt een hele serie van 
'harde' ruimtelijke claims op het 
landschap, gevoed door geld en 
een ongebreideld geloof in voor
uitgang en groei: precies de din
gen waar gemeenten gevoelig 
voor zijn. Zonder af te dingen op 
de bouwbehoefte en de mobiliteit 
- dat zijn harde gegevens in de 
huidige maatschappelijke realiteit 
- is het de uitdaging andere con
cepten voor het buitengebied, de 
contramal van de verstedelijking, 
te ontwikkelen. Alle schokeffecten 
van Nieuwe Kaarten van Neder
land en de nota's en tijdschriftarti
kelen over de gewenste samen
hang en regie ten spijt, blijft de 
verhouding tussen stad en land 
problematisch. Hierbij is vooral het 
ontbreken van centrale regie een 
probleem. Gemeenten zijn steeds 
onafhankelijker van Rijk en Provin
cie gaan opereren, maar stellen 
zich vervolgens - de goede niet te 
na gesproken - doorgaans niet op 
als sterke opdrachtgever. 

Zachte waarden 
Als veel gemeenten hun rol als 
regisseur van hun grondgebied zo 
halfslachtig invullen, is het dan 
nog logisch dat de gemeente de 
plaats, functie en inrichting van 
haar territoor bepaalt? Het is denk
baar om alle ruimtelijke ontwikke
lingen vrij te laten, waarbij de rol 
van de gemeente slechts nog zou 
bestaan uit het vermijden van 
planologische ongelukken. Dit sce
nario levert wel enige problemen 
op. Vrijgooien is lastig, want er lig
gen een aantal maatschappelijke 
claims op de ruimte die niet te 
kapitaliseren zijn: waterbeheer, 
natuur en ecologie, recreatie, cul
tuurhistorie. Op deze terreinen zal 
de gemeente haar rol als hoeder 
van het collectieve belang moeten 
blijven vervullen. 
Deze 'zachte waarden' zijn echter 
lastig in geld uit te drukken. 
'Bouwgrond' lijkt het enige harde 
criterium. De Nederlander, de 
gemeenteambtenaar niet uitge
zonderd, heeft de archetypische 
houding van een boer ten opzichte 
van zijn land: het vertegenwoor
digt in de eerste plaats een econo
mische waarde en niet een culture
le: als koeien niet meer lonen, dan 
wordt het wonen. Niet voor niets 
zijn veel boeren een tweede carriè-

re als projectontwikkelaar begon
nen; ze zijn hun kapitaal, de open 
ruimte, te gelde gaan maken, 
inspelend op de vraag van deze 
tijd. In plaats van gretig mee te 
doen aan het spel van de markt, 
waarbij vaak 'ontwikkelaartje' 
gespeeld wordt, zouden ambtena
ren zich kunnen inspannen om een 
integrale gebiedsvisie te formule
ren waarin juist deze 'zachte waar
den' centraal staan. Wanneer deze 
gebiedsvisie als bindend in plaats 
van onderhandelbaar document 
op tafel ligt, en leeft bij alle amb
tenaren, kan er een einde komen 
aan het telkens incidenteel tevre
den stellen van partijen. 

landschapsbouw van de lange 
termijn 
Wat is er nodig om zachte waar
den politiek interessant te maken? 
Ten eerste een landschapsontwik
keling van de lange termijn met 
een programma dat de periode 
van één wethouder overstijgt. Het 
woord landschapsbouw, als tegen
hanger van stedenbouw, duidt op 
de culturele daad die de zorg voor 
het buitengebied kan zijn: het niet 
het laten vollopen met allerhande 
functies, maar bewust sturen van 
de ontwikkeling. Het moet voor 
een wethouder interessant zijn om 
aan het programma vast te hou
den; hij moet het gevoel hebben te 
scoren met het bewaken van het 
programma, in plaats van met het 
ontwikkelen van telkens nieuwe 
initiatieven. Het bestemmingsplan 
buitengebied zou als sleutel kun
nen dienen om dit doel te berei
ken; het is het document waarin 
de overheid zich uitspreekt over 
het publieke en private belang. 
Het zou ontdaan kunnen worden 
van haar stoffige imago en een ins
trument kunnen zijn dat niet lan
ger louter gebaseerd wordt op 
toelatingsplanologie, hinder tussen 
wonen en werken en extreem 
doorgevoerde rechtsgelijkheid, 
maar concrete uitspraken en ont
werpen bevat voor de ontwikke
ling van het buitengebied. Het 
document moet als drager funge
ren waarop de ontwikkeling van 
het buitengebied zich kan enten. 
Sinds de invoering van het bestem
mingsplan buitengebied in 1965 
duurde de opstelling ervan vaak 
decennia, omdat zowel de belan
gen van de boer (ruilverkaveling), 
de recreatie en de verstedelijking 
gediend moesten worden. Nu de 
landbouw als bedrijfstak op veel 
plaatsen verdwijnt is hèt moment 
aangebroken om dit planningsins
trument te hervormen. 

Unieke landschapskenmerken 
Bij de opstelling van een gebiedsvi
sie voor het buitengebied zou de 
gemeente zich moeten richten op 
het uitbuiten van haar unieke 
landschappelijke kenmerken, net 
zoals dat in de Gemeentegids van 
1929 gebeurde. Een goed voor
beeld op de schaal van de stad is 
de Maasboulevard in Schiedam. 
Het recreatie- en industrieland
schap komen hier samen: de rivier 
vormt het spektakelstuk, de attrac
ties varen voorbij. Iedere gemeen
te heeft haar unique selling points 
in de morfologie van het 
(stads)landschap; het gaat erom 
deze niet te verkwanselen maar te 
koesteren en in te zetten als trek
kers in de toekomst. Het opnieuw 

Brochure Camping Rotterdam in het Museumpark, zomer 2003 

uitbaggeren van gedempte stads
grachten in verschillende gemeen
ten (Drachten, Hoogeveen, Breda) 
brengt het economische, cultuur
historische en publieke belang 
samen. Het blijkt een gouden truc: 
wat is de gouden truc voor het 
buitengebied? Op termijn zal het 
open landschap alleen maar meer 
gewaardeerd worden; het gaat er 
dus om het nu veilig te stellen -
wat overigens niet betekent dat 
het buitengebied op slot moet. 
Parallel aan de ingreep voor het 
rood op de kaart zou ook het 
groen in een ruimtelijk groeicon
cept mee-ontworpen moeten wor
den. De landschapsopbouw van de 
streek zou als kader voor verande
ring moeten dienen - ieder gebied 
heeft haar eigen absorptievermo
gen. Daarnaast gaat het om het 
formeren van een sterk team van 
ambtenaren, ontwerpers, cultuur
historici en waterdeskundigen, 
waarin de gemeente onversaagd 
de regie voert. 
Zoals in een proces van maatschap
pelijke bewustwording bontjassen 
door burgers niet meer geaccep
teerd worden, zo zou het ver
ramsjen van het buitengebied in 
de toekomst wel eens als wanbe
leid gezien kunnen worden. In het 
rapport De logica van de lelijkheid, 
uitgebracht door de Stichting Wel
standszorg Noord-Holland, wor
den de treurige mechanismen ach
ter de Noord-Hollandse wildgroei 
van bedrijventerreinen geanaly
seerd. Alom blijken bestuurders 
en ambtenaren zich te schamen 
voor de 150 uniforme dozen die 
er jaarlijks bij-komen en die ont
wikkeld worden omdat ze denken 
dat het moet. De schaamte is een 
eerste signaal van een mentali
teitswijziging. 

Informatie 

Marinke Steen huis 
Steenhuis stedenbouwllandschap 
Historisch en hedendaags onderzoek, advies 
en publicaties 
Email@steenhuis-onderzoek.nl 
W www.steenhuis-onderzoek.n/ 
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Fort Werk IV in Bussum, vernieuwde en gerestaureerde.fortwachterswoning Foto: Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Toen in mei 1940 de Duitse bommenwerpers over de Plofsluis in aanbouw naar Rotterdam vlogen, werd wel 
heel duidelijk, dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie haar laatste defensieve nut had verloren. De Plofsluis: 
twee grote bakken met puin boven het Merwedekanaal, waarvan de dunne bodem was voorzien van 
springladingen. Bij nadering van de vijand kon men die bodems tot ontploffing brengen (vandaar de naam), 
waarna het puin in het kanaal stortte en zodoende het water werd gedwongen een andere loop te kiezen. De 
Plofsluis is er nog, evenals heel veel andere elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
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Ingenieur Kees Krayenhoff, algemeen gezien als de 
bedenker van de Linie, kon aan het begin van de 1ge 
eeuw met geen mogelijkheid vermoeden, dat zijn 
schepping gedurig achter zou blijven lopen bij de 
militaire ontwikkelingen. De snelheid, waarmee 
legers konden oprukken werd voortdurend groter, 
terwijl de vernietigende kracht van het wapentuig 
met sprongen toenam. Hoofddoel van de Linie was 
het onder water zetten (inunderen) van een strook 
Nederlandse grond van enkele kilometers breed van 
Muiden tot Werkendam. Dit inunderen moest niet te 
ondiep, want dan kon je er te gemakkelijk doorheen 
lopen, maar ook niet te diep om overvaren te voorko
men. Terugkijkend kan in elk geval worden geconsta
teerd, dat het hoofddoel van de Linie nooit volledig 
in de praktijk is gebracht. De Waterlinie is wel drie 
maal gedeeltelijk onder water gezet in tijden van 
mobilisatie, maar nooit geheel. 

Het is niet onbegrijpelijk dat, toen in de 50-er jaren 
van de vorige eeuw de Linie ook formeel haar militai
re status verloor, instandhouding en onderhoud op 
de achtergrond raakten. De Linie, in haar opzet toch 
al zo goed mogelijk verstopt, verdween in het land
schap. Maar naarmate de eeuw vorderde ontstonden 
nieuwe overwegingen en opties: 
• Was het toelaatbaar de forten, gebouwd om 

de zwakke plekken in de Linie te bescher
men, te laten verloederen, terwijl er steeds 
meer oog kwam voor hun monumentaal 
karakter en cultuurhistorisch belang? 

• Ten westen van de Hoofdverdedigingslijn lag 
het te beschermen gebied, terwijl het 
gebied ten oosten daarvan (de schoots
velden) vrij moest blijven om het verdedi-

gend geschut niet te belemmeren. Bood 
deze Hoofdverdedigingslijn geen prachtige 
aanzet tot een Robuuste Ecologische 
Verbindingszone? 

• Kon de Linie niet een belangrijke rol spelen 
in de oplossing van de waterbergings
problematiek? 

Halverwege de negentiger jaren van de 20e eeuw 
besloot een viertal departementen (LNV, VROM, V&W 
en OCenW) tot aanwijzing van het herstel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie als Nationaal Project in 
het kader van hun Belvedere-nota. De Belvedere
ministeries stelden een Stuurgroep in en richtten een 
Projectbureau op. De Stuurgroep gaf opdracht aan 
een ontwerpteam onder leiding van ir. Eric Luiten om 
een voorontwerp te maken van een denkbaar Linie
perspectief. Dit voorontwerp, dat de titel Panorama 
Krayenhoff meekreeg als hommage aan de oorspron
kelijke ontwerper, werd vervolgens voorgelegd aan 
alle 35 publieke partners, die rechtstreeks bij de Linie 
zijn betrokken: 5 provincies, 25 gemeenten en 5 
waterschappen. Naar aanleiding van hun reacties op 
het voorontwerp kwam Panorama 11 tot stand, dat op 
dit moment opnieuw door de publieke partijen wordt 
beoordeeld. Naar alle waarschijnlijkheid kan het 
definitieve Linieperspectief nog voor het einde van 
2003 worden vastgesteld. Het ontwerp is dan tevens 
behandeld in de Rijksplanologische Commissie, waar
na het Kabinet zijn standpunt kan bepalen. Dat 
standpunt is van groot gewicht, vanwege de vraag in 
welke mate de Centrale Overheid bereid is middelen 
voor de verdere voortgang van het Nationale Project 
ter beschikking te stellen. 
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Het vervolg van het Project houdt in, dat de Stuur
groep wordt opgevolgd door een Liniecommissie met 
rechtspersoonlijkheid, waarin de Belvedere-ministe
ries en de betrokken provincies, gemeenten en water
schappen zullen zijn vertegenwoordigd. Deze com
missie is de regisseur van de verdere fasen van het 
Project. Zij zal allereerst een publiek convenant tot 
stand brengen en het Linieperspectief vertalen in een 
programma van eisen. Daarnaast zullen er inhoudelij
ke en procedurele spelregels in worden opgenomen, 
die de publieke partijen over de verdere voortgang 
van het project onderling met elkaar overeenkomen. 
Het is dus van groot belang over dit Convenant con
sensus te bereiken. Daarna zal een masterplan voor 
de linie worden opgesteld. Dit masterplan zal het 
Linieperspectief vertalen in uitvoeringsopties. Het 
dient door de Liniecommissie te worden goedge
keurd. Grootscheepse uitvoering van projecten zal op 
die goedkeuring moeten wachten, al is het niet 
ondenkbaar, dat enkele aantrekkelijke plannen, die 
ieders goedkeuring hebben, reeds eerder van start 
gaan. 

In de Uitvoeringsfase worden projecten, die een 
geografische en/of inhoudelijke samenhang hebben, 
gebundeld in projectenveloppen. Als geadresseerden 
van die enveloppen wordt op dit moment gedacht 
aan provincies en Kaderwetgebied. De geadresseer
den zullen worden uitgenodigd de projectenvelop
pen te vullen met concrete uitvoeringsvoorstellen; 
hen zal de verplichting worden opgelegd daarbij 
nauw samen te werken met de in het gebied van de 
projectenveloppe gelegen gemeenten en waterschap
pen. De voorstellen moeten worden voorgelegd aan 
de Liniecommissie in verband met eventuele bijdra
gen uit de centrale middelen, die door de Liniecom
missie worden beheerd. Na goedkeuring kan met de 
realisatie van het project een aanvang worden 
gemaakt. 

Het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft 
eind 2002 gesprekken gevoerd met alle gemeenten, 
provincies en waterschappen. In september 2003 is 
het Projectbureau begonnen met een tweede 
gespreksronde langs alle overheidspartijen. Bij alle 
gemeenten met Liniebezit kan een aanzienlijke mate 
van interesse voor het Project worden geconstateerd. 
Het lijkt niet overdreven te stellen, dat velen van her) 
zich door het bestaan van het Nationale Project voor. 
het eerst - of in elk geval in veel sterkere mate dan 
voorheen - bewust zijn geworden van het belang van 
de Linie en hun aandeel daarin. Op meerdere plaat
sen worden reeds Liniegerelateerde .zaken aange~ 
pakt: het fortwachtershuisje op Werk IV in Bussum 
staat er weer, de Stadswallen van Gorinchem zijn in 
oude luister hersteld, Slot Loevestein maakt zich 
het eerste publieksinformatiecentrum van de Linie 
worden, om slechts enkele voorbeelden te noemen. 
Het zijn evenzoveel bewijzen van het feit, dat de 
Linie (weer) op de kaart komt te staan. Ook willende 
gemeenten graag bij de volgende fasen van het Pro: 
ject betrokken blijven; een meerderheid van hen ver
klaarde zich reeds bereid eigen projecten in de Pro
jectenveloppe onder te brengen. 

De provinciale en gemeentelijke bereidheid tot 
medewerking zijn cruciaal. De te realiseren Liniepro
jecten zullen immers moeten aansluiten bij bestaande 
Sstreek- en bestemmingsplannen. Het is niet ondenk
baar dat in een enkel geval zo'n plan terwille van een 
Linieproject zal moeten worden aangepast. Dat kan 
en zal alleen gebeuren, wanneer het gevoelen 
bestaatals er reden is te denken, dat daarmee een 
groter en gemeenschappelijk doel wordt gediend. Tot 
nog toe lijkt dat gevoelen in potentie stellig aanwe
zig. In potentie is dit zeker aanwezig. 

Ik ga verder in op een concreet voorbeeld tenslotte, 
om te illustreren hoe de samenwerking tussen meer~ 
dere partijen in een Linieproject reeds vorm begint te 
krijgen. 

De provincie Gelderland, de provincie Zuid-Holland 
en enkele andere partijen hebben met 'Belvederesub
sidie' het adviesbureau BCC opdracht verstrekt plan
nen uit te werken voor een voorbeeldproject voor 
hergebruik van een inundatieveld van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 

Dit project, 'Molenkade' genaamd, is 80 ha groot en 
ligt in de zuidwestelijke oksel van de kruising van de 
Diefdijk met de A2 in de gemeente Culemborg. In het 
plan is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van een haalbaar inrichtingsvoorstel, aan een globaal 
inzicht in de kosten van waterberging, natuurontwik
keling en recreatief medegebruik, en aan communi
catie met de direct betrokkenen. Provinciale en lokale 
bestuurders zijn van meet af aan enthousiast 
geweest. De stuurgroep Nieuw Hollandse Waterlinie 
heeft het concept voor de Molenkade overgenomen 
en bevordert de verdere planuitwerking in 2003, 
mede ter realisering van het gebied Molenkade als 
stapsteen in de Robuuste Verbinding die de Nieuw 
Hollandse Waterlinie is. Een apart knelpunt vormde 
het door Rijkswaterstaat geprojecteerde ecoduct voor 
het reewild, dat ter compensatie van de te verbreden 
A2 in het Tracébesluit was opgenomen. De beschut
ting gevende beplanting, die voor reeën nodig is, 
staat op gespannen voet met de gewenste openheid. 
Op verzoek van de stuurgroep NHW en na overleg 
met het provinciaal bestuur van Gelderland verklaar
de de minister De Boer van Verkeer en Waterstaat 
zich bereid tot heroverweging van de locatie van het 
ecoduct. Er is nu gekozen voor een geschikter alter
natief ten zuiden van de Diefdijk ter hoogte van het 
Beesdse Veld in de gemeente Geldermalsen. De 
Molenkade is, samen met de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen aan de westrand van Culemborg, de 
rehabilitatie van Werk aan 't Spoel en een traverse 
van het Waterliniepad, in mei 2003 voorgedragen bij 
de minister van VROM voor een bijdrage uit Budget 
Investering Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK). Informatie 

Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Postbus 406 
3500 AK Utrecht 
T 030-2399020 
F 030-2380915 
E info@hollandsewaterlinie.nl 
W www.nieuwehollandsewaterlinie.nl 
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Samen voor kwaliteit 
Intergemeentelijke visie op de veenkoloniën 

Een gesprek met wethouder Bessembinders (gemeente Stadskanaal) 
en wethouder Bruintjes (gemeente Borger-Odoorn) 

Margot de Jager 

Hoe kunnen de veenkoloniën weer aantrekkelijk worden voor mensen die op zoek zijn naar de basiskwaliteiten 
van deze veenkoloniale streek, namelijk rust, stilte en ruimte? Dat dit alles bij elkaar een complexe opgave is, 
mag blijken uit de lijvige Toekomstvisie (2003), die Bureau BVR maakte in opdracht van de gemeenten 
Stadskanaal en Borger-Odoorn. De bezorgdheid over de toekomst vormde voor de twee gemeenten aanleiding 
om de handen ineen te slaan. 
Zo kan de streek wel wat nieuwe economische impulsen gebruiken. Het is inspirerend hoe de gemeenten 
inmiddels samen de problemen te lijf willen gaan. In 2000 hebben Stadskanaal en Borger- Odoorn de intentie 
uitgesproken te willen samenwerken. In augustus 2001 sloten zij een samenwerkingsovereenkomst. In juni 
2003 verscheen het Intergemeentelijk Structuurplan Drentse Horn. 

Informatie 

Gemeente Stadskanaal 
Postbus 140 
9500 AC Stadskanaal 
T0599-631631 
F 0599-620744 
E gemeente@stadskanaal.nl 
W www.stadskanaal.nl 

Gemeente Borger-Odoorn 
Postbus 3 
7875 ZG Exloo 
T 0591-535353 
F 0591-535399 
E gemeente@borger-odoorn.nl 
W www.borger-odoorn.nl 
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Veenkoloniën 
De Drents-Groningse 
veenkoloniën is - naast het 
Westland en de zandgebieden in 
Zuid- en Oost-Nederland - een 
van de gebieden voor verbetering 
en herstel. Het rijksbeleid richt 
zich op het bieden van een nieuw 
perspectief aan de agrarische sec
tor in combinatie met het verster
ken van de landschappelijke, eco
logische en recreatieve 
kwaliteiten. Het scheppen van 
ruimtelijke kwaliteit staat voorop. 
In de Agenda voor de Veenkolo
niën (april 2002) - een samenwer
kingsverband van twee provincies 
Groningen en Drenthe, 9 gemeen
ten waaronder Stadskanaal en 
Borger-Odoorn en twee water
schappen Hunze en Aa's en Velt en 
Vecht - wordt een integrale regio
visie van Groningen en Drenthe 
gegeven met een onderling 
samenhangend pakket aan maat
regelen. Stadskanaal is een van de 
negen kernen in het NoordE;j1, 
naast Groningen, Hoogezand-Sap
pemeer, Veendam, Winschoten en 
Delfzijl, waar nieuwe woningen 
moeten worden gebouwd om de 
positie van de stedelijke centra te 
versterken. 
Na pogingen van de gemeente 
Stadskanaal om via de gemeente
lijke herindeling in Drenthe te 
bouwen op grondgebied van des
tijds de gemeente Borger kwamen 
de twee gemeenten 'met de rug 
tegen elkaar te staan', aldus Bes
sembinders, wethouder te Stads
kanaal. 'Stadskanaal ligt op de 
grens van de provincie Drenthe en 
de provincie Groningen. Voor 
Stadskanaal is het noodzakelijk de 
centrumfunctie te versterken en 
het voorzieningenniveau in stand 
te houden, vandaar de behoefte 
aan uitbreiding: Dat botste nogal 
met de gemeente Borger-Odoorn. 
Van lieverlee kwam men tot het 
inzicht, dat er een gemeenschap
pelijk belang ligt voor beide 
gemeenten, namelijk het gebied 
van de veenkoloniën nieuwe eco
nomische impulsen te geven. 

Kwaliteitsvisie 
Vanaf het begin hadden de twee 
gemeenten de wens te komen tot 
een kwaliteitsvisie op de bouw
plannen. Het te bouwen gebied 
moest ook aantrekkelijk zijn voor 
mensen buiten de streek. Inhou
delijk was de beoogde kwaliteits
visie nog niet uitgewerkt. 'Akro 
Consult heeft dit proces om tot 
een kwaliteitsvisie te komen, 
georganiseerd', aldus Bruintjes, 
wethouder in Borger-Odoorn. 'Er 
zijn januari 2002 bureaus uitge
nodigd die op één dag hun pre
sentatie gaven. Bureau Karelse 
Van der Meer werd hieruit geko
zen om een structuurvisie te 
maken in samenwerking met 
Akro Consult. Er zijn inspraak
avonden gehouden om de bur
gers ruimte te geven hun wensen 
kenbaar te maken. Aanvankelijk 
misten zij voldoende aandacht 
voor de cultuurhistorie van de 
omgeving.' 

Grid-structuur 
De landbouw is de belangrijkste 
structuurdrager in het veenkolo
niale gebied. Om het agrarische 
landschap open te houden, moet 
er een duidelijk onderscheid zijn 
tussen landbouwgebied en gebie
den met andere functies. Dit sluit 
ook aan bij de voorkeur van de 
plaatselijke bevolking. 'Door de 
burgers werd duidelijk aangege
ven dat er een contrast moest zijn 
tussen wonen en landbouw', vol
gens Bruintjes. Dit is in het struc
tuurplan goed terug te vinden. 
'Karelse Van der Meer heeft hier 
in zijn structuurvisie rekening 
mee gehouden en gekozen voor 
de grid-structuur, die mooi aan
sluit bij de veenkoloniale struc
tuur van sloten en diepen. Er is 
hierdoor een breed draagvlak 
gecreëerd onder de bevolking, 
die inderdaad zag dat er naar 
hun wensen werd geluisterd', 
zegt Bessembinders. Er zijn ver
schillende inspraakavonden 
gehouden waarop vele burgers 
van zich lieten horen. Aan Karelse 

Van der Meer is vervolgens 
gevraagd het structuurplan uit te 
werken tot een Ontwerp Bestem
mingsplan. In het voorjaar van 
2005 zal het Bestemmingsplan 
vastgesteld worden. 
Bessembinders: 'Het is de bedoe
ling dat er uiteindelijk 1500 
woningen gebouwd gaan wor
den. De helft is bestemd voor 
mensen van buiten, de andere 
helft voor autonome groei.' 
Bruintjes voegt daaraan toe, dat 
het echt de bedoeling is, dat er 
zoveel als mogelijk geprobeerd 
wordt de kwaliteitseis te handha
ven. Er zullen geen concessies wat 
betreft de kwaliteit worden 
gedaan, zodra de markt wat 
inzakt. Het structuurplan is er om 
dit te ondersteunen en niet in die 
situatie terecht te komen. Het 
plan is wel zo flexibel, dat er kan 
worden aangesloten bij de ont
wikkelingen in de markt. 
15% van het woningaanbod is 
bedoeld voor sociale huur. Veel is 
bestemd voor de koopsector, van 
het midden tot het hoge seg
ment. 
Het plangebied ligt tussen bebou
wing en het open landschap. De 
nieuwe woonmilieus moeten aan
sluiten bij deze kwaliteiten van 
het gebied. De twee gemeenten 
kunnen met het oog op het idee 
van een dubbelkern inzetten op 
het verbeteren van de ruimtelijke 
verbindingen tussen de deelge
bieden onderling en de relatie 
tussen de. deelgebieden en de 
bestaande kernen Nieuw-Buinen 
en Stadskanaal. 

Wonen 
De vraag naar woningen wordt 
deels bepaald door de herstructu
rering van na-oorlogse wijken in 
zowel Stadskanaal als in Borger
Odoorn. Op stapel staan de sloop 
van ca. 500 huurwoningen in 
Stadskanaal. In de gemeente Bor
ger-Odoorn zullen voor de kern 
Nieuw Buinen ca.120 huurwonin
gen worden gesloopt. De nieuwe 
woningen zullen aantrekkelijk 



moeten zijn voor bewoners die 
een sprong in prijs en kwaliteit 
willen maken en goedkopere 
huurwoningen achterlaten. Ver
der is er vraag naar woningen in 
een gebied met voorzieningen 
voor ouderen. Daarnaast heeft de 
regio behoefte aan nieuwkomers, 
die de specifieke kenmerken, 
zoals rust,ruimte, goede en grote 
woningen en goede voorzienin
gen aantrekkelijk vinden. 

De regie in handen houden 
Bessembinders benadrukt dat het 
plan alleen financieel haalbaar is, 
als er niet alleen gekeken wordt 
naar de bouwplannen op 
wijkniveau, maar ook naar een 
grotere schaal die boven die van 
de wijk uitgaat. Er zijn namelijk 
wat betreft een aantal wegen 
nogal wat aansluitingsproblemen. 
Hiervoor wordt contact gezocht 
met de provincies Groningen en 
Drenthe. Daarnaast zullen er 
gesprekken worden gevoerd met 
woningbouwcorporaties en vast
goed beleggers. Er zal één project
leider worden aangesteld namens 
de twee gemeenten, om zowel 
het contact met de provincies als 
met de private partijen te onder
houden en te verstevigen. Bruin
tjes vult nog aan, dat de plannen 
worden gedragen door de twee 
gemeenteraden en niet alleen 
door de Colleges van B&W. Het is 
de inzet van de gemeenten om 
vooral zelf de regie in handen te 
houden en deze niet uit handen 
te geven aan ontwikkelaars. Het 
is niet het eerste doel van de 
gemeenten om de grond te 
kopen en met winst te verkopen. 
De economische impulsen, die 
nodig zijn voor het hele gebied 
(zoals in de Toekomstvisie gefor
muleerd) zijn de belangrijkste 
motivatie voor alle inspanningen. 
Mocht er een positief saldo aan 
het einde van het project zijn, 
dan kan dat de herstructurering 
van de naoorlogse wijken ten 
goede komen. 

Particulier opdrachtgeverschap 
Er wordt een beeldkwaliteitplan 
opgesteld, dat de randvoorwaar
den moet benoemen. Er zal een 
supervisor worden aangesteld als 
kwaliteitsbewaker. 'Particulier 
opdrachtgeverschap past erg bij 
de streek. Als je de bestaande 
lintbebouwingen bekijkt dan is er 
ook een grote variëteit in de hui
zenbouw', aldus Bessembinders. 
Hij voegt hieraan toe, dat de 
structuur van het landschap zich 
erg leent voor particulier 
opdrachtgeverschap. Voor een 
deel van het gebied zullen alleen 
deze randvoorwaarden gelden. 
Ook hier zal het beeldkwaliteit
plan sturend zijn. Naar verwach
ting zullen veel mensen een cata
loguswoning laten bouwen. 
Bruintjes merkt op dat dit soort 
woningen wel een risico in zich 
dragen voor de kwaliteit van de 
hele wijk. Ook hier is het beeld
kwaliteitplan bedoeld als kwali
teitsbewaker. Bruintjes vindt dat 
het niet de zoveelste eentonige 
VINEXwijk moet worden. Bessem
binders deelt deze mening; in 
2005 zal de eerste schop de grond 
in moeten. In 2015 zullen er 1500 
woningen gebouwd moeten zijn. 

Duidelijke stadsrand 
De ambities zijn breder dan het 
maken van een nieuw woonge
bied. De inzet is het versterken 
van de economische en sociale 
structuur. Ruimtelijk betekent dit 
het maken van een goede aanslui
ting bij het regionale centrum van 
Stadskanaal, het versterken van de 
kernen Nieuw Buinen en Stadska
naal, het maken van een duidelij
ke stadsrand en het benutten van 
de openheid van het landschap. 
Wat betreft het woonprogramma 
is het de bedoeling verschillende 
woonmilieus te realiseren met een 

structuurplan Drentse Hom 

aantal bijzondere woonconcep
ten, zoals zorgwoningen voor 
ouderen en vrijstaande woningen 
op royale kavels in een landgoed
achtige omgeving. Hiermee 
hopen de gemeenten een groei te 
bereiken van het aantal inwoners 
van de dubbelkern Nieuw Bui
nen/Stadskanaal, waardoor er een 
meer evenwichtige bevolkingssa
menstelling (qua leeftijd en inko
men) ontstaat en het draagvlak 
van de voorzieningen, onderwijs
en zorginstellingen en het vereni
gingsleven versterkt wordt. 

7JIl gebiedsontsluiting 

'4 

Een gedeelte van het plangebied 
richting Stadskanaal, foto: W.J.Kleppe 

2 Gebruik maken van bestaande water
structuur in het gebied, foto: W.J.Kleppe 

3 Impressie: mogelijkheden van verkaveling: 
Karelse Van der Meer Architecten 

4 Plankaart structuurplan Drentse Horn, 
tekening: Karelse Van der Meer 
Architecten 
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Agenda 

Groningen: 21 november vindt in Groningen 
het Keuning-congres plaats (het thema 
'Verleden - heden - toekomst') 
T050-3126545 
E info@libau.nl. 

Friesland: 12 november Symposium over de 
herbestemde boerderij en ingrepen aan 
boerderijen (al of niet herbestemd). 
Informatie: Hus en Hiem, 
T 058-2337933. 

Overijssel: 14 november afronding van het 
Overijsselse Jaar van de Boerderij met een 
symposium. 
Informatie: Provincie Overijssel en het Over
sticht. 
T038-4213257. 

Gelderland: Slotmanifestatie van het Jaar 
van de Boerderij 2003 in Gelderland op 
13 november. Thema 'functie van de histori
sche boerderij in het platteland'. 
T 026-4421742. 

Utrecht: 28 november. Presentatie van een 
'Handreiking beheer en behoud' voor eige
naren van historische boerderijen. 
T 030-2343880. 

Noord-Brabant: Slotsymposium op 
18 december 
T 0497-361636, de heer Kok. 

Limburg: in januari/februari Symposium met 
een thema dat verbonden is met het boer
derijenonderzoek dat eind dit jaar wordt 
afgerond en gepresenteerd. 
Informatie: Boerderijenstichting Limburg, 
T 0475-357800. 

Informatie 

Stichting 2003 Jaar van de Boerdenj 
Guerite Flury 
Herengracht 474 
1017 CA Amsterdam 
T 020-4209267 
E 2003@erfgoedhuis.nl 
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In 2003 is in Nederland breed de aandacht gevestigd op de unieke waarde van de 
historische boerderij in een veranderend landschap. Een Jaar van de Boerderij, vol 
evenementen en excursies, publicaties en symposia, om Nederland bewust te 
maken van de waarde van het Nederlandse platteland. 
Op 25 oktober is tijdens de slotmanifestatie van het Jaar van de Boerderij, de 
Nederlandse 'Boerderij van het Jaar 2003' bekendgemaakt. Met de verkiezing 
hoopt het Jaar van de Boerderij een impuls geven aan het behoud van de karak
teristieke boerderijen en erven door vergroting van de belangstelling en het 
draagvlak voor het behoud van boerderijen in het hele land. 

Themajaar 
Het onderwerp plattelandsvernieuwing staat al enige 
tijd in de belangstelling. De toekomst van het agra
risch bedrijf, ontwikkelingen in het landelijk gebied 
en de rol van historische boerderijen en hun cultuur
historische en landschappelijke functie daarin zijn 
onderwerpen waar je in zo'n themajaar niet omheen 
kunt. Het Nederlandse landschap is ondenkbaar zon
der deze kenmerkende gebouwen. 

Agrarische architectuur 
Door de verkiezing van een boerderij van het jaar 
wordt niet alleen de aandacht gevestigd op het bij
zondere van de Nederlandse boerderijen, maar wordt 
ook een visie op de toekomst van de boerderij gege
ven. In deze visie zijn boerderij en erf onverbrekelijk 
verbonden met het omringende cultuurlandschap. De 
historische boerderijen vormen een verrijking van het 
Nederlandse platteland, dat in dit dichtbevolkte land 
in de toekomst naast haar agrarische bestemming 
meer en meer haar bestaansrecht zal ontlenen aan 
andere functies zoals recreatie en vrije tijd. Het zijn 
dan ook niet alleen meer de bewoners zelf voor wie 
de boerderij van belang is, maar ook voor de steeds 
groeiende groep mensen die op het platteland ont
spanning zoekt. 
Dit waren dan ook belangrijke uitgangspunten voor 
het Jaar van de Boerderij. Met nominaties uit het hele 
land kon door middel van deze verkiezing heel duide
lijk worden geïllustreerd hoe gevarieerd en bijzonder 
de agrarische architectuur in Nederland is. De nomi
naties, voorgedragen door alle provincies, waren in 
sommige gevallen het resultaat van een provinciale 
verkiezing waarbij het publiek mocht stemmen op 
een van de, door een provinciale werkgroep geselec
teerde, boerderijen. In andere gevallen deed het 
publiek voordrachten en hebben provinciale jury's 
daar winnaars uit gekozen. Uit de zo verzamelde 

voordrachten is door een vakjury, onder voorzitter
schap van oud-staatssecretaris van cultuur mr. drs. 
CH.J. van Leeuwen, een landelijke winnaar geselec
teerd. 
Een zware de taak en een moeilijke beslissing als je 
kijkt naar het hoge niveau van de inzendingen. 
Bovendien is het niet eenvoudig objecten te vergelij
ken die niet werkelijk vergelijkbaar zijn. 

Toekomstperspectief 
Er waren boerderijen, die dankzij generatieslang lief
devol onderhoud, zijn behouden. Er waren voorbeel
den van zorgvuldige restauraties waarbij kosten noch 
moeite werden gespaard. Van moderne toevoegin
gen in hoogwaardige nieuwe architectuur. Bij sommi
ge lag de nadruk op de gebouwen, bij andere had
den erf en landschappelijke inpassing veel aandacht 
gekregen Een deel van de boerderijen was nog volle
dig in gebruik als landbouwbedrijf, bij andere was de 
agrarische functie gecombineerd met een tweede 
bedrijfstak, en weer andere waren volledig herbe
stemd. Daarom zijn er uit diverse provincies dan ook 
twee nominaties gekomen: een agrarische en een 
herbestemde boerderij. Uiteindelijk konden bij de 
landelijke verkiezing negentien kandidaten meedin
gen naar de titel 'Boerderij van het Jaar 2003'. 
Bij de verkiezing is niet alleen gekeken naar aspecten 
als historische waarde en staat van onderhoud, maar 
ook naar inpassing in het landschap, maatschappelijk 
belang, toekomstgerichtheid en dynamiek. Toekomst
perspectief van de boerderij was een zeer belangrijk 
thema, maar ook creativiteit bij het zoeken naar 
nieuwe oplossingen, inspanningen van de eigenaar 
en/of bewoners en de zorgvuldigheid waarmee de 
eisen van het moderne leven en werken werden 
gecombineerd met de cultuurhistorische waarden van 
het complex. 



• 

Eervolle vermeldingen en winnaars 
Omdat het aanbod zo gevarieerd was, zijn behalve 
een winnaar ook twee eervolle vermeldingen uit de 
jurering naar voren gekomen. Die eervolle vermeldin
gen zijn gegaan naar boerderij Ernstheem in Winsum 
(Groningen) vanwege de uitzonderlijk zorgvuldige en 
liefdevolle restauratie die de eigenaars met behoud 
van de agrarische functie van de boerderij en met 
grote persoonlijke inzet hebben uitgevoerd, en naar 
boerderij De Borchte in Gorssel (Gelderland), een 
inspirerend voorbeeld van hergebruik van een histori
sche boerderij voor nieuwe functies, in dit geval die 
van woonhuis, atelier en kantoor, waarbij een goed 
evenwicht is gevonden tussen het behoud van cul
tuurhistorische waarden en de introductie van nieu
we hoogwaardige architectuur. 
Als winnende Boerderij van het Jaar 2003 is gekozen 
boerderij De Zonnehoeve in Zonnemaire (Zeeland). 
'De cultuurhistorische waarden van het traditionele 
boerenerf met al zijn historische gebouwen uit ver
schillende perioden, de bijzondere beplantingen en 

andere erfonderdelen zijn hier door liefdevol onder
houd vrijwel geheel bewaard gebleven, terwijl de 
dynamiek van het bedrijf door een uitgekiende toe
voeging van nieuwe elementen gewaarborgd is', 
aldus de jury. De historische gebouwen zijn goed 
onderhouden en terughoudend aangepast aan 
moderne eisen. Noodzakelijke nieuwe bedrijfsgebou
wen zijn qua architectuur en kleurgebruik goed afge
stemd op regionale bouwtradities, en laten door 
gekozen situering het oude erf in zijn waarde. Het 
silhouet van de boerderij met zijn erfbeplanting is 
hierdoor intact gebleven en het geheel is kenmer
kend en sfeerbepalend in het omringende landschap. 
Naast de agrarische functie is op deze boerderij een 
kleinschalige landschapscamping gerealiseerd, die 
een nieuwe bestemming biedt aan bijgebouwen die 
niet meer geschikt zijn voor het moderne landbouw
bedrijf. In een regio waar de historische boerderijen 
onder steeds grotere druk komen te staan, vormt 
boerderij De Zonnehoeve een voor velen inspirerend 
voorbeeld van toekomstgericht behoud . 

Zuidzijde woonhuis De Zonnehoeve, 
Zonnemaire (Zeeland) 

2 De Zonnehoeve, Zonnemaire (Zeeland) 
3 Zuidzijde erf De Zonnehoeve, 

Zonnemaire (Zeeland) 
4 boerderij Ernstheem, Winsum (Groningen) 

foto: Wim van Oest 
5 interieur Ernstheem, Winsum (Groningen) 

foto: Wim van Oest 
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Parasite Paradise 
Linda Vlassenrood 

In Nederland wordt alles ontworpen. Niets lijkt in de ruimtelijke ordening aan het toeval te worden overge
laten en zelfs de invulling van een jongeren ontmoetingsplek of afwerkplek voor prostituées vormt een 
serieuze ontwerpopdracht. Deze nationale vormgevingsdrang leidt vaak tot kwalitatief hoogstaande architec
tuur en een bijzondere stedenbouwkundige invulling, maar ze veroorzaakt ook een grootscheepse moeheid 
omdat ze met een overvloed aan regelgeving gepaard gaat. De ontwerpers die aan deze overgereguleerde 
vormgevingsmaatschappij proberen te ontsnappen, bewegen zich vaak noodgedwongen binnen de 
aangegeven grenzen om van daaruit kritiek te uiten en de ontwerpopgave op een andere manier in te vullen. 

Informatie 

De manifestatie Parasite Paradise was tot 
oktober te zien in Leidsche Rijn. Informatie 
over alle mobiele 'bouwwerken' en over de 
verdere uitwerking van dit onderdeel van 
het masterplan 'Beyond-Leidsche Rijn' is te 
vinden op de website van SKOR. Bij de 
manifestatie verscheen een boek getiteld: 
Parasite Paradise. Pleidooi voor tijdelijke 
architectuur en flexibele stedenbouw. 
ISBN 90-5662-329-x 

SKOR 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte 
Ruysdaelkade 2 
1072 AG Amsterdam 
T 020-6722525 
F 020-3792809 
E info@skor.nl 
W www.skor.nl 
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Mobiele architectuur 
Binnen de manifestatie Parasite Paradise zijn twee 
schijnbaar tegengestelde fenomenen bewust bij 
elkaar gebracht: de Vinex-Iocatie Leidsche Rijn als 
hét voorbeeld van een keurig vormgegeven nieuwe 
woonwijk én vijfentwintig mobiele paviljoens ter 
illustratie van een nomadische levenscultuur. Met 
deze ontmoeting wil de organisatie SKOR (i.s.m. 
Gemeente Utrecht) zichtbaar maken dat een ver 
doorgevoerde planvorming geen enkele ruimte 
overlaat voor spontane ingrepen om op nieuwe en 
onvoorziene behoeften in te kunnen spelen. Mobie
le architectuur kan daarentegen een middel zijn om 
deze vastomlijnde patronen te doorbreken. 
Hiervoor moest echter wel eerst een locatie worden 
aangewezen waar 'een stedenbouwkundig ontwerp' 
voor werd gemaakt. De mobiele paviljoens bevinden 
zich in een soort dorp aan de rand van Leidsche Rijn 
en staan keurig in het gelid naar een plan van Luc 
Deleu: een uitschuifbaar kantoor van Exilhäuser 
Architekten, een doden bivak van Dré Wapenaar, een 
openluchtrestaurant van Maurer United Architects, 
een mobiele boerderij van Atelier van Lieshout en 
een stapelbare camping van Kevin van Braak maken 
onder andere onderdeel uit van het dorp. Parasite 
Paradise is dan ook een echte tentoonstelling, of 
misschien wel heel oneerbiedig gezegd, een beurs 
waar projectontwikkelaars, ambtenaren en bewo
ners een keuze uit een breed scala paviljoens zou
den kunnen maken. Het zijn immers deze mensen 
van wie de organisatie hoopt dat ze in de toekomst 
minder argwanend tegenover onverwachte inter
venties zullen staan en er de toegevoegde waarde 
van kunnen inzien. In 2004 worden de ontwerpen 
van de kunstenaarsduo's Liesbeth Bik en Jos van der 
Pol, Daniel Milohnic en Dirk Paschke (voorheen 
Phantombüro) en Maurer United Architects - die op 
de manifestatie Parasite Paradise te zien waren -
geplaatst in Leidsche Rijn. In de toekomst zullen 
meer opdrachten gegeven worden aan kunstenaars 
en architecten voor dergelijke verplaatsbare, func
tionele voorzieningen in de wijk. Binnen dit steden
bouwkundig kader zullen de verplaatsbare pavil
joens overigens nauwelijks meer als echte 
vrijplaatsen kunnen functioneren. Daartegenover 
staat dat ze hun vrijblijvendheid voor een meer 
reguliere functie kunnen inruilen en daardoor ook 
nog sterker deel zullen uitmaken van een discussie 
over wat architectuur kan zijn. 

Extreem veel veiligheidsregels 
Een zekere dualiteit is ook van toepassing op het 
fenomeen PARASITE (afkorting van Prototypes for 
Advanced Ready-made Amphibious Smal/-scale Indi
vidual Temporary Ecological houses). Het gaat hier 
om verplaatsbare, lichte bouwwerken die zich als 
parasieten op locaties nestelen waar ze vervolgens 
gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Ze 

zijn bovendien bedoeld voor kleinschalige restloca
ties zoals platte daken en sloop locaties. Deze experi
menten laten zien hoe er op een verrassende en 
duurzame manier met de verdichting van de stad 
kan worden omgegaan. In Rotterdam is de meest 
opvallende te zien: de gifgroene PARASITE (2001) 
van Korteknie & Stuhlmacher die op de liftschacht 
van gebouw Las Palmas staat. Deze mini-woning 
maakte onderdeel uit van de tentoonstelling City of 
Smal/ Things, waar dertig prototypen voor een tijde
lijke PARASITE werden getoond. Hoewel het project 
van Korteknie & Stuhlmacher als tijdelijk bouwsel is 
ontworpen, moest een behoorlijk ingewikkeld 
traject worden doorlopen om het gebouw te mogen 
plaatsen. Voor de constructie is een duurzame tech
niek gebruikt die de controlerende instanties in 
Nederland nog niet kenden. Het aantal regels voor 
de veiligheid van bouwconstructies is groot en daarin 
worden voor tijdelijke of mobiele bouwwerken 
geen uitzonderingen gemaakt. Het te bewandelen 
pad is dan ook niet eenvoudig wanneer een paviljoen 
zijn status als kunstobject min of meer voor een 
functionele plek in het stedelijk gebied inruilt. Los 
van ruimte in bestemmingsplannen moet de con
structie plotseling aan hele andere eisen voldoen. 
Als dit lukt, lijkt er overigens niets meer in de weg 
te staan om de tijdelijkheid van een bouwsel in een 
meer permanente staat om te zetten. De PARASITE 
op Las Palmas was voorbestemd te worden ontman
teld in 2001, maar inmiddels wordt de miniwoning 
al enige tijd als kantoor verhuurd en mag deze in 
ieder geval tot eind 2003 blijven staan. 

Het mobiele wonen 
Het mobiele wonen stond de afgelopen jaren in veel 
tentoonstellingen en publicaties centraal. De ten
toonstelling en catalogus Living in Motion. Design 
and architecture for flexible dwel/ing (2002) van het 
Vit ra Design Museum in Weil am Rhein is een 
belangrijk voorbeeld. Hier werd aandacht besteed 
aan mobiele woon-units, verplaatsbaar meubilair en 
het noodgedwongen of traditioneel nomadisch 
wonen. Maar ook een tentoonstelling als Mobiel 
dromen. Ontwerpen voorbij de slaapkamer (2002) 
van de Kunsthal in Rotterdam geeft de reikwijdte 
en de populariteit van dit thema aan. Het mobiele 
wonen staat in de meest positieve zin synoniem 
voor een totale vrijheid; niet voor niets trekken mil
joenen mensen iedere zomer met een kleine tent of 
caravan er vrijwillig op uit. Mobiliteit wordt in 
bovenstaande tentoonstelling vooral met de 
'moderne' mens geassocieerd, voor wie het reizen 
over de wereld en het slapen op kantoor klaarblijke
lijk heel gewoon is geworden. 



Mobiliteit 
De mobiliteit heeft in de twintigste eeuw een enor
me vlucht genomen. Dit is allereerst aan de komst 
van het automobiel te danken. De actieradius van 
mensen is daardoor vanaf de jaren vijftig en zestig 
alleen maar groter geworden. In de jaren negentig 
werden, door een almaar groeiende mobiliteit en de 
komst van bijvoorbeeld het internet, de contouren 
van een netwerkmaatschappij steeds duidelijker 
zichtbaar. Dit netwerk bestaat uit een reeks van 
knooppunten voor wonen, werk, recreatie, onder
wijs en winkelen. De Vinex-wijk vervult binnen dit 
nieuwe, stedelijke veld een bijzondere rol. Het is een 
uniek Nederlands woongebied met specifieke soci
aal-maatschappelijke bewegingen en hierop zijn de 
traditionele ideeën over buitenwijken niet langer 
van toepassing. De diversiteit aan leefstijlen en 
gedragspatronen is bijvoorbeeld groter dan voor
heen, onder andere omdat bewoners uit verschillen
de gemeenschappen afkomstig zijn. Dit heeft tot 
gevolg dat ze nauwelijks aan hun woongebied 
gebonden zijn en hun plezier bij voorkeur buiten de 
wijk zoeken. Daartoe zijn ze bereid grote afstanden 
af te leggen. Deze schaalvergroting heeft onder 
meer geleid tot de aanleg van allerlei centra als 
meubelboulevards en megabioscopen op logistiek 
handige plekken, het liefst bij elkaar zodat alles 
gemakkelijk in één keer geconsumeerd kan worden. 
Het is dan ook niet vreemd dat kleinschalige voorzie
ningen als een fietsenmaker of een café in de wijk 
nog maar weinig een plek kregen. 

Kleinschaligheid 
Hier lijkt wel animo voor te zijn. In de publicatie 
behorend bij de manifestatie Parasite Paradise pleit 
Ivan Nio voor een terugkeer naar de kleinschaligheid 
in de hoop daarmee de betrokkenheid bij de wijk te 
verbeteren en de mate van stedelijkheid te vergro
ten. De schaalvergroting in het dagelijks leven heeft 
ook zo zijn keerzijde en maakt dat mensen op zoek 
gaan naar een herkenbare woon plek. Nio is dan ook 

een warm voorstander van tijdelijke voorzieningen 
in de vorm van verplaatsbare paviljoens. Hij hoopt 
zelfs op een rondtrekkende karavaan met daarin bij
voorbeeld een mobiele bioscoop, afhaalrestaurant of 
poffertjeskraam. Het doorbreken van de doorgaans 
eenzijdige invulling van een Vinexwijk kan op veler
lei manieren, maar hiervoor is zelden of nooit ruimte 
in het bestemmingsplan aanwezig. De manifestatie 
Parasite Paradise is erop gericht dit gemis aan spon
taniteit of ongeorganiseerdheid aan te kaarten. Het 
is een bijna logisch gevolg van een eerdere tentoon
stelling Mobiele Architectuur op het Storkterrein 
(2001) in Amsterdam. Daar werden in een samenwer
king tussen Stichting Werk Spoor en SKOR een aan
tal mobiele paviljoens neergezet om aandacht te 
vragen voor een beter doordachte bestemming en 
inrichting van het terrein. Naast enkele grote onder
nemers zouden hier kleine vestigingen zich wisse
lend kunnen vestigen om de levendigheid op het ter
rein te vergroten. 

Overregulering 
Dit tentoonstellingsconcept is met de manifestatie 
Parasite Paradise naar een breder en meer actueel 
niveau getild. Los van de hele geschiedenis van 
mobiele architectuur en de inzet van architecten of 
beeldend kunstenaars, gaat dit project vooral om 
het nadenken over de overgereguleerdheid van onze 
maatschappij en hoe deze charmant is om te buigen. 
Hiervoor is een confrontatie tussen mobiele architec
tuur en een Vinex-wijk in scène gezet. Natuurlijk is 
het niet moeilijk om bij de implementatie van dit 
voornemen allerlei valkuilen te signaleren: een 
gebrek aan daadkracht bij de bepalende instanties, 
het verlies aan autonomie van de paviljoens of het 
gebrek aan een werkelijke dialoog tussen paviljoen 
en omgeving. Het project is in al haar tegenstrijdig
heid echter een goede poging om aan het keurslijf 
van de Nederlandse regelgeving te ontsnappen; nu 
maar hopen dat het alom wordt opgepikt. 



Schilderij Hoeksewaard door 
Arjo Rozendaal (1999) 
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Medio 2003 heeft Carel Weeber afscheid genomen van de Technische Universiteit 
Delft, waar hij jarenlang studenten bouwkunde opleidde. Weeber ontwierp onder 
meer De Zwarte Madonna in Den Haag, waarvan de voorgenomen sloop tot 
heftige discussies leidt. Andere bekende gebouwen van Weeber zijn Gevangenis 
De Schie en de Peperklip in Rotterdam. Van 1992 tot 1998 was Weeber voorzitter 
van de BNA. Hij initieerde vele spraakmakende discussies over de architectuur in 
Nederland, en bracht met verve zijn opvattingen over het particulier opdrachtge
verschap naar voren. Deze vorm van opdrachtgeverschap maakt nu onderdeel uit 
van het nationale volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Aanleidingen genoeg om 
zijn afscheidsrede integraal te publiceren. 

Zoals mensen zich afvragen naar wie een koningin 
opkijkt en wie de kapper knipt, wordt mij gevraagd 
hoe ik woon. Hoog langs de A44 tussen Warmond en 
Noordwijk, uitzicht over water en bos met in de verte 
de Noordzee. Aangezien dat niet bestaat, woon ik in 
het mislukte Osdorp aan de Sloterplas bij een saai 
park. Aan de overkant allochtonenwoningen die ver
vangen worden door te dure koopwoningen, maar 
zolang de markt stagneert komen die er niet. 
Hoe kan dat nou vraagt u zich af, architecten zijn toch 
voor stedelijkheid? Vijf kilometer was de diameter van 
de loopstad, twintig kilometer van de paardenstad, en 
met tachtig kilometer wordt in de Deltametropool 
alles binnen één uur bereikbaar, met en zonder auto. 
Ooit verving de telefoon het dorpsplein, nu maakt 
mobiliteit de stad als concentratie van gebouwen 
overbodig. 
In de rally Parijs/Dakar rijden ze in bolides met radio, 
internet en GPS door de woestijn. Iedereen kan het 
online volgen. De nomade kijkt toe, maar weet ner
gens van. Stad en land vallen op één moment samen. 

Verwarring 
De jaren zeventig waren voor faculteit Bouwkunde 
van de Technische Universiteit Delft een periode vol 
verwarring en energie. Er was zelfbestuur, de Forum
groep, ecologisch bouwen, ontwerpangst, plaatjeson
derwijs, het Bijlmer trauma, alfawetenschappers en 
radicale politisering. Aan de zuidwest rand van Delft 

werden de eerste woonerven in Tanthof gebouwd. 
Het grootschalige en optimistische stedenbouwkundig 
plan Van den Broek en Bakema werd mede onder 
druk van bouwkundestudenten vervangen door klein
schaligheid. 

Truttigheid 
In 1979 publiceerde het blad Intermediair 'Geen archi
tectuur zonder stedebouw', dat was mijn commentaar 
op de Truttigheid. Zonder dat er les in werd gegeven, 
lag de bron hiervan op de faculteit. Het was één van 
de vele projecten uit die tijd zonder onderwijs. Co van 
Tol draaide het om: 'Geen stedenbouw zonder archi
tectuur', en verwoordde daarmee een gangbare prak
tijk. Nieuwe woonwijken werden ontworpen zonder 
voorgaande stedenbouwkundige input. Het kaart
beeld was de neerslag van de woonbebouwing. Voor 
een soepel lopende inspraak werd de architectuur 
ontleend aan het werk van Anton Pieck. Het pretpark 
werd voor het eerst de referentie voor moderne ste
denbouw. In Amersfoort bereikt deze periode een 
hoogtepunt. Architect Bhalotra schilderde voor Kat
ten broek in de sfeer van Duizend en één Nacht het 
driedimensionale eindbeeld. Aan deze periode kwam 
een einde toen 'Geen architectuur zonder stedebouw' 
ook in het blad Plan verscheen. 
In het nog verse boek Het ontwerp van de stadsplatte
grond (TU Delft, 2003) wordt deze periode niet ver
meid. Terecht, het was geen stedenbouw. 



Tweedimensionaal 
Het stedenbouwkundig plan is een noodzakelijk ka
der voor architectuur. Zonder, is de architect stuurloos. 
Het stadsontwerp kan tweedimensionaal zijn, hierbij 
is de kaart het eindproduct en principieel ontkoppeld 
van het stadsbeeld. Met de architectuur ontstaat het 
stadsbeeld. Aangezien deze kaart het lang moet uit
houden, zijn smaak en andere subjectieve invloeden 
nadelig. Voor het ontwikkelen van een objectief 
kaartbeeld, zijn de volgende middelen beschikbaar: 
geomorfologie, barrières in het landschap, bestaande 
infrastructuur, traditie, toeval en geometrie. Barcelo
na was het voorbeeld. 
Veel later gingen studenten met mij op excursie naar 
gridsteden, eerst naar Buenos Aires (2000), toen Man
hattan (2001) en vorig jaar Beijing. Als je het hier niet 
leert, dan maar op reis. 
In de architectuur werd het einde van de Truttigheid 
gemarkeerd in 1979 met de Peperklip in Rotterdam, in 
de stedenbouw, met de woonwijk Rokkeveen in Zoe
termeer, een ontwerp van Ton Hinse en Frans Marx uit 
1981. 

Geen controle 
Van de strakke geometrie van de polders is later 
weinig in moderne stedenbouw terug te vinden. 
Nieuwe bodemtechnieken maakten het mogelijk om 
het verkavelen en het oorspronkelijke landschap te 
scheiden. 
Blijkbaar is bij stedenbouwers de drang tot eigenzin
nig ontwerpen onweerstaanbaar. Blijkbaar geven pro
gramma, regelgeving en normering onvoldoende aan
knopingspunten voor vormgeving en slaat de fantasie 
op hol. Toen na de wederopbouw de kraanbaan het 
niet meer voor het zeggen had, ging het alle kanten 
op. De kraanbaan is de baan die een kraan in de 
bouw op de rails volgt. Indertijd werd de verkaveling 
in belangrijke mate hierdoor bepaald. Sindsdien wis
selt om de tien jaar de stemming en ontstaat andere 
stedenbouw. Het aansturen van ruimtelijke kwalitei
ten werd vrijwel onmogelijk. De parameters werden 
diffuus en het aantal variabelen te groot. Het ontwer
pen aan de stad werd van ingenieurskunst een vorm
gevers kunst. Waar andere technici stapsgewijs, al 
dan niet in teamverband, een optimaal product tot 
stand brengen, is dit in de bouwkunde allang niet 
meer niet het geval. Wij maken het elkaar liefst zo 
lastig mogelijk. Het Grondbedrijf zet stedenbouwers 
onder druk, op hun beurt pesten zij met onhandige 
verkavelingen architecten, die vervolgens met potsier
lijke ontwerpen aannemers tot wanhoop brengen. 
Aan de faculteit om aan dit romantisch concept een 
einde te maken. Om de controle te herwinnen, kan 
reductie van ontwerpmiddelen uitkomst bieden. 

Grids 
In de pragmatische Amerikaanse stedenbouw worden 
met twee basisingrediënten gewenste kwaliteiten 
aangestuurd. Een orthogaal grid in downtown en een 
slingerend grid in suburbs. Twee neutrale patronen 
zonder pretentie noch bijzondere eigenschappen blij
ken in staat de geschiedenis te overleven. Amerika, 
het land van geprivatiseerd bouwen, was gebaat met 
stadsplannen die geen discussies uitlokken. 
Een stadspan is vanzelfsprekend, genereert waarde 
voor onroerend goed, faciliteert hygiëne, comfort, 
energie, bouwgrond en regelt de ontsluiting. Meer 
hoeft het niet te zijn. 

Samenhang 
Sinds Berlage heeft collectiviteit de ruimtelijke orde
ning in Nederland bepaald. De volkshuisvesting werd 
in de zorgsector opgenomen. Honderd jaar later zoe
ken corporaties nieuwe werkvelden en zijn project
ontwikkelaars door de behoefte aan particulier 
opdrachtgeverschap het spoor bijster. Met het afschaf
fen van erfpacht heeft Rotterdam onlangs een stap in 
de toekomst gezet. Eerst grondbeleid, daarna volgen 
stedenbouwkunde en architectuur vanzelf. Het begrip 
samenhang is aan vervanging toe. Stedenbouw en 
onvoorzien particulier handelen zullen moeten wor
den verzoend. Ongelijktijdig veranderen, moet van
zelfsprekend worden. Steden die zich in de negen
tiende eeuw tot Europese grootstad ontwikkelden, 
zoals Brussel, Londen, Parijs hebben daar geen moeite 
mee. Als er geen economische recessie was geweest 
aan het begin van de negentiende eeuw, had sociëteit 
Felix Meritis (1787) in de Amsterdamse grachtengor
del de toon gezet voor de Nederlandse grootstad. Een 
eeuw later werd deze architectonische schaalsprong 
daar niet meer geaccepteerd en werd het Concertge-

bouw naar de polders verwezen. Sindsdien groeit de 
Nederlandse stad het landschap in en worden 
bestaande samenhangen geconsolideerd. 

Nostalgie 
In het zojuist genoemde boek Het ontwerp van de 
stadsplattegrond krijgt het pleidooi voor tweedimen
sionale stedenbouw steun in de constatering dat 'het 
componeren van de stadsplattegrond de essentie is 
van de stedenbouwkundige discipline' en het grid 
krijgt aandacht. Voorzichtig wordt bovendien gecon
stateerd, dat 'het dogma dat er een nauwe samen
hang moet zijn tussen stedenbouw en architectuur, 
niet meer bestaat. Een historische terugblik is aardig 
en soms nuttig, maar met een overdaad aan historisch 
materiaal, wekt het boek de indruk dat het reprodu
ceren van geslaagde voorbeelden het stedenbouw
kundig ontwerpen moet redden. Maar reproductie 
van iconen is nooit succesvol gebleken. 
In het Amerikaanse New Urbanism gaan ze een stapje 
verder. Op zoek naar identiteit, worden in gated com
munities complete Europese dorpen uit de duim gezo
gen. Deze voorkeur voor sentimentele harmonie, 
werkt nu zelfs katalyserend op ons welstandtoezicht 
en wordt samenhang iets nostalgisch. 

leegte 
De moderne stedenbouw heeft met een overdaad aan 
open ruimte en gebrek aan visualiteit geen herken
baar openbaar gebied opgeleverd. Openbaar gebied 
heeft blijkbaar een aansprekende begrenzing nodig. 
lets, dat in de moderne stedenbouw juist graag ver
meden werd. Toen ik destijds mijn afstudeerproject 
aan architect Wim van Tijen liet zien, reageerde hij: 
'Ruimtelijkheid betekent veel ruimte'. Was zijn gene
ratie in Rusland op het verkeerde been gezet? Daar 
immers, was de ruimte in de stedenbouw het 
rationele gevolg van lage zonnestanden. In koud kli
maat hebben gebieden tussen gebouwen geen sociale 
functie. Een ruimte met geschoren gras en verzorgd 
groen, maakt bij ons nog net wel de indruk aan het 
sociale leven een bijdrage te kunnen leveren. Is het 
importeren van dit Russische model onze moderne 
stad noodlottig geworden, in de Bijlmer werd deze 
leegte zelfs een obsessie. 

Esthetisme 
Ook in de huidige ontwerppraktijk staat de openbare 
ruimte centraal. Vandaar dat architecten onder 
curatele staan van een bureaucratisch apparaat dat 
met stedenbouwers, welstandzorg, quality teams en 
supervisors, voorkomt dat particuliere smaak tot de 
straat doordringt. De openbare ruimte wordt hier 
bepaald door de smaak van de staat. Onze beroeps
groep stelt in naam van de staat, idealisme en eigen
belang op één lijn. Zijn in Italië zout en tabak mono
polies van de staat, hier zijn dat architectuur en 
stedenbouw. 
Veiligheid namens de staat komt particuliere vrijheid 
ten goede, door schoonheid in naam van de staat 
wordt particulier vrijheid aan banden gelegd. Zoals 
alle culturele uitingen, heeft ook architectuur het 
recht zich te manifesteren als particuliere meningsui
ting. Als staatscensuur is het welstandstoezicht dan 
ook in strijd met de Universele rechten van de mens. 
De hele wereld komt naar Nederland, dit culturele 
Galapagos, kijken hoe hier het staatsmodernisme 
nabloeit. Slechts relativerend kan de grote verdienste 
van het staatsmodernisme naar waarde worden geschat. 

ParisIDakar 



Door het tot een culturele ambitie te verheffen, kon 
tijdens crises het moderne bouwproduct goedkoop en 
snel worden geproduceerd. Miljoenen mensen werden 
gehuisvest en kregen een redelijk bestaan. Chinezen 
zeggen het kort en bondig: 'Dankzij de huisvesting 
werd het volk gezond en geschoold'. Bij ons werden 
doel en middel vaak verwisseld. 

Vinex 
Vinex is de laatste keer dat stadswijken als tapijten 
aan randen van steden worden gebouwd. Honderd 
jaar geleden was arbeidersemancipatie inzet voor ste
denbouw, stad als collectieve identiteit. Tegenwoordig 
vraagt het publiek iets voor zichzelf. Op Vinex-Iocaties 
zijn de eerste tekenen van deze verandering zicht
baar. Daar wordt banale seriematige woningbouw 
vermomd als bijzondere architectuur. Maar zoals altijd 
maakt herhaling het bijzondere snel waardeloos. In 
IJburg werd voor de architectuur een levendig beeld 
voorgestaan. Barcelona werd opnieuw uit de kast 
gehaald. Nadat het programma gelijkmatig over alle 
bouwblokken was verdeeld, werd het beoogde stads
beeld op een grid gecomponeerd. Het rommelige 
beeld werd onder bewaking van supervisors verzon
nen en aan de architecten opgelegd. Door de tanende 
economie belandde deze kunstmatige euforie onlangs 
in de prullenbak. 
Elders in de wereld is het stadsbeeld het resultaat van 
toevallig en ongestuurd particulier bouwen, als een 
cadeau van haar inwoners. Stedenbouwers en archi
tecten zijn vervreemd van hun publiek als het niet 
mag wonen waar en hoe het wil. 

Confectiea rch itectuu r 
Het 'Wilde Wonen' zou tot Belgische toestanden lei
den. Op gebied van smaak is het volk niet te 
vertrouwen, kijk naar de 'witte schimmel'. Maar dat 
die het gevolg is van verkeerd toegepaste steden
bouwen een overactieve architectuurpolitie dringt 
niet door. Is het ontwerp van het huis met veel gedoe 
eindelijk door de welstandscommissie goedgekeurd, 
dan ligt het voor de hand dat de buurman geen risico 
wil lopen en voor hetzelfde ontwerp gaat. Er bestaan 
echter genoeg verkavelingen waarbij herhaling van 
losse huizen, met succes wordt toegepast. Duitsers 
wonen allemaal in witte punthuizen aan normale 
straten. Stedenbouw kan ook door landmeters wor
den bedacht. 
Om onze particuliere opdrachtgevers in de toekomst 
van losse huizen te voorzien, wordt de cataloguswo
ning de bouwmethode van de eeuw. Boerderettes 
worden aangevuld met andere typen, architecten 
gaan confectiehuizen ontwerpen voor locaties die 
van tevoren door landschapsarchitecten zijn geaccom
modeerd. Het wordt dus tijd voor een mastercourse 
Landshaping. 

Deltametropool 
Wouter Reh gaf aan, hoe met de derde ontginning 
het landschap verandert en tot herziening van de 
relatie tussen stad en landschap leidt. Dirk Frieling 
wees op het belang van verbindende stelsels bij de 
ruimtelijke coördinatie van de Deltametropool. Her
structurering van het watersysteem en het transport 
netwerk worden aangegrepen om het landschap te 
transformeren naar een nieuwe verhouding tussen 
water, landbouw, natuur, recreatie, werken en wonen, 
en tussen oude en nieuwe centra. Wat zich in en om 
het Groene Hart al jaren lang sluimerend ontwikkelt, 
wordt in het concept van de Deltametropool tot ope
rationeel bewustzijn gebracht. Op basis van open 
planning, te vergelijken met zwermen, zal het leven 
zich in enclaves gaan afspelen. Enclaves langs water, 
bossen en weilanden. Het landschap moet in staat zijn 
om het bouwen dat bij deze ontwikkelingen past, op 
te nemen. Architectuur zal aan het landschap eisen 
moeten stellen, niet andersom. Landschaparchitecten 
gaan gebieden ontwerpen waar mensen graag op af 
komen. Door de woningnood was dat tot nu toe niet 
nodig geweest, bewoners kwamen toch wel. Maar het 
duurde wel jaren voordat er sprake was van een com
fortabelleefmilieu. Het is lang geleden dat voor het 
bouwen uit, eerst een comfortabel landschap werd 

Het Wilde Wonen aangelegd. In de negentiende eeuw was dat normaal. 
neem Central Park, maar ook Vondelpark. Bergsebos 
bij Rotterdam en Sloterpark in Amsterdam, beide 
vijftig jaar oud, zouden nu geschikte bouwlocaties 
zijn. 
Groepen bewoners vinden elkaar straks in hun eigen 
omgeving. Hier en daar wordt Marokkaanse, Turkse 

rechts: Straatbeeld Buenos AÎres en Antilliaanse architectuur zichtbaar. Waarom past 
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hier de moskee naast het casino en daar een Belgisch 
paleis naast een benzinepomp? Omdat die mensen 
dat zo wilden. Hier zijn geen beeldkwaliteitplannen 
of welstandnota's tegen opgewassen. 
Er ontstaat een policulturele Deltametropool. althans 
om met Wim Derksen, directeur van het Ruimtelijk 
Planbureau, te spreken: 'als wij willen voorkomen dat 
de oude steden concentratiegebieden worden voor 
allochtonen, werkeloosheid en onveiligheid'. 

Building engineering 
Sinds 1955 - het begin van mijn studie - heb ik hier 
5000 dagen doorgebracht. Te veel om lang bij stil te 
staan. Ik heb de universiteit gecombineerd met een 
architectenpraktijk en omgekeerd. Anders had ik het 
bij geen van beide uitgehouden. De faculteit veran
derde van een ideologisch geschift architectenschool
tje aan de Oude Delft tot een fabriek voor bouwkun
dig ingenieurs. Mick Eekhout wees onlangs op de 
magere bouwtechnische ontwikkeling van onze stu
denten. Met het functionalisme bewoog de architec
tuur zich voor het eerst en misschien wel voor het 
laatst binnen de kaders van het bruikbare, het maak
bare en het haalbare en daarmee in het domein van 
ingenieurs. Nu de architectuur zich heeft ontwikkeld 
tot computergeanimeerde verleidingskunst, liggen 
constructie en vorm weer uit elkaar en kan de archi
tectenopleiding terug naar kunstacademies. Voor 
bouwkundig ingenieurs liggen in de bouwindustrie 
vele andere taken. 
Bij drie onderwijshervormingen was ik actief betrok
ken: de democratisering van 69, het Probleem 
Gestuurd Leren en vorig jaar de omzetting naar de 
BaMa structuur - het Bachelor Master systeem, zoals 
dit onlangs bij het hoger onderwijs is ingevoerd. Wat 
mij betreft staat er een vierde voor de deur, dit maal 
een inhoudelijke. Maar het lijkt geen tijd om stelling 
te nemen. Naast het veranderen heb ik vooral van 
mijn studenten genoten. Soms schrik ik wakker dat ik 
nog moet afstuderen. Ondanks dit trauma heb ik 
ongeveer 600 ingenieurs afgeleverd. Van hen leerde ik 
het meeste. AI hun ontwerpen onthoud ik, dus verve
len zal ik me nooit. Garcia Márques heeft datzelfde 
met gedichten. Ik dank allen waarmee ik heb samen
gewerkt, Umberto Barbieri en Leen van Duin in het 
bijzonder. Mits mijn opvolger Bob van Reeth een ech
te Belg blijft, kan hij hier nuttig werk doen. 



NAi Architectuurplaquette 
Het Nederlands Architectuurinstituut heeft in samen
werking met ontwerper Bruno Ninaber van Eyben het 
idee van een architectuurplaquette uitgewerkt. Zo 
kunnen gebouwen een afzender krijgen. Op de pla
quette staan vermeld de naam van het gebouw, 
architect, opdrachtgever, aannemer en bouwjaar. 
De plaquette is geen keurmerk, maar moet gezien 
worden als een soort visitekaartje, waarop alleen 

objectieve informatie (wie heeft wat wanneer 
gebouwd) staat. Elke partij die betrokken was bij het 
bouwproces kan hem bestellen bij Centendo BV. 
Het idee achter dit initiatief is, dat bij veelvuldige 
toepassing van de plaquette de interesse in de oor
sprong van een gebouwen in de architectuur in het 
algemeen zal toenemen. 

Wie is bang voor de stad? 
Het boek bestaat uit 13 essays, die als voorbereiding 
zijn bedoeld op de tweede nationale Natuurverken
ning. In deze essays wordt geprobeerd op prikke
lende wijze antwoorden te formuleren op de vraag: 
'Wie is bang voor de stad' en het natuurbeleid van 
het rijk van repliek te dienen. In het boek wordt door 
verschillende auteurs betoogd dat het natuurbeleid 
een verdedigingsmechanisme is tegen de stad. Waar
bij de kwaliteit van de natuur en de cultuurhistorie 
gedefinieerd en bewaakt worden door 
hooggeschoolde specialisten, lees: ecologen. Zij 
bepalen wat waardevolle natuur is en wat niet. Maar 
de stad zit niet te wachten op een discussie over 
arcadische natuur of wildernis op afstand maar wil in 
de nabijheid van de stad groen. De vraag is: wat is de 
maatschappelijke opgave van nu? 

Wie is bang voor de stad? 
Martin Woestenburg, Arjen Buijs en Wim Timmerman (redactie) 
Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen, 2003 

De Ecologische Hoofdstructuur is het eigendom van 
een subcultuur van natuurspecialisten en niet van 
boeren, stadsmensen, projectontwikkelaars of 
allochtonen. Het is beter te beginnen bij de mensen 
en hun beelden en verhalen over de natuur. Natuur 
blijkt dan gewoon een onderdeel te zijn van de 
maatschappij. Dat wil zeggen, dat de wensen van de 
stedeling serieus genomen moeten worden. 
Het laatste deel van het boek gaat over de praktijk: 
hoe kunnen boeren en stedelingen in dialoog 
werken aan een stadslandschap, hoe kan wonen in 
het groen voor zowel de stad als de natuur een ver
rijking betekenen. Kortom: een inspirerend boek 
voor een ieder die de natuur ter harte gaat. Mijn 
enige kanttekening is, dat er nogal wat overlap is 
tussen de verschillende teksten. 

€ 12,50 (excl. verzendkosten), te bestellen op www.landwerk.nflboeken-stadland.htm 

Pleinenboek 
Het Nederlandse plein wordt de laatste tijd nogal 
eens in de schijnwerpers gezet. Dat dit niet altijd 
hoeft te betekenen dat het om positieve aandacht 
gaat, getuigt wel het stukje dat onlangs verscheen 
van Bernard Huisman in de NRC in de rubriek Lelijk 
Nederland. Hij had het hierin over het volgens hem 
lelijke, naoorlogse plein, het Kelfenbos te 
Nijmegen. Eind oktober was het plein het discussie
onderwerp van de week in het VPRO radiopro
gramma Madiwodo op radio 747. In juni 2003 ver
scheen het Pleinen boek, een uitgave van de 
Hogeschool voor de kunsten Utrecht, op initiatief van 
Floor van Dusseldorp, lector Interior Architecture aan 
deze Hogeschool. Het boek wil niet een bepaald 
plein op de snijtafel leggen, maar benadert Neder
landse pleinen in een aantal opzichten: vanuit de 
geschiedenis, als stedelijke ontwerpopgave, vanuit de 
filosofie en de planologie. Daarnaast zijn er van een 

Pleinenboek 
Een uitgave van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

aantal prominente Nederlandse pleinen panoramafo
to's te zien van de huidige situatie. Het boek gaat 
onder andere in op de vraag naar de plaats en de 
functie van pleinen in de hedendaagse stedelijkheid. 
Is er sprake van musealisering, eftelingisering, vraagt 
Hans Mommaas, hoogleraar vrijetijdswetenschappen, 
zich af. Was het oude plein nog het centrum en de 
drager van stedelijke en juridische functies (handel, 
bestuur, rechtspraak, kermis en theater), het postmo
derne plein is er louter voor het vertier. En zodoende 
wordt het plein een doelbewuste plek waar de bele
ving en de ervaring geënsceneerd wordt. Een bijgele
verde CD-rom maakt het mogelijk een aantal pleinen 
vanuit verschillende gezichtspunten met elkaar te 
vergelijken. Hiermee is een aanzet gegeven voor een, 
door de makers van het boek zeer gewenste, data
bank van alle Nederlandse pleinen. 

€ 20 (incl. verzendkosten) over te maken op giro 337387 t.n.v. St. HKU/Fac. BK\/, Postbus 1520, 3500 BM Utrecht o.v.v. Pleinenboek 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving 
Ina Boudier, Bakker/aan 50, 3582 VA Utrecht 

Informatie 

U kunt de architectuurplaquette bestellen 
bij Centendo, t.a.v. Dorothee Pape voor de 
prijs van € 750,00 excl. btw. 

Centen do Bv. 
Koornmarkt 62 
2611 El Delft 
T 015-2840575 
F 015-2840576 
f info@centendo.com 
W www.centendo.com 

Nai 
Postbus 237 
3000 Af Rotterdam 
T010-4401251 
F 010-44-1302 
f info@nai.nl 
W www.nai.nl 

Architectuur Lokaal 42 27 
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