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Een rondje Noord-Holland. Werken met de welstandsnota 
Inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot het voorbe
reiden van welstandsbeleid in 42 Noord-Hollandse gemeenten 
Ingrid Langenhoff en José van Campen, Stichting Welstandszorg 
Noord-Holland 
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Vernieuwing naoorlogse wijken 111 
In de tentoonstelling en het 
gelijknamige boek De Grote 
Verbouwing wordt de omvang 
en de complexiteit van de 
opgave, de oorspronkelijke 
ambities en de ontwikkelingen 
in de hedendaagse stedelijke 
herstructurering geanalyseerd 
en in beeld gebracht 
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Intelligente bewegwijzering. 
Dynamische bordschilden in 
het verkeer 
Marcel Gort, ontwerper/uitvinder 
werkzaam in Amsterdam, 
ontwikkelde een bewegwijzering 
die de autobestuurder helpt 
een scherpe afslag op de snel
weg veilig te nemen 
Margot de Jager 
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Oost West Thuis Best 
Verslag van Kees de Graaf, journalist, van de Slotbijeenkomst van Oost 
West Thuis Best, een reeks regionale bijeenkomsten van Architectuur 
Lokaal , waarin actuele thema's in het lokale architectuurbeleid aan de 
orde kwamen. De bijeenkomsten waren bedoeld voor wethouders RO 
en Wonen, ontwerpers, ambtenaren uit het vakgebied, specialisten uit 
de regio en raadsleden 
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Potenties en pretenties bij herinrichting van pleinen 
Hoe gaat men te werk bij de herinrichting van pleinen? En hoe zit het 
met het latere gebruik ervan? Een vergelijking van vier Amsterdamse 
pleinen 
Jetse Oosterbaan Martinius, socioloog 
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De Barbaro's van de Zuidas. Opdrachtgeverschap en kunst 
in de openbare ruimte 
Als er kunst in de openbare ruimte moet komen, zoals aan de Zuidas 
in Amsterdam, hoe komt men dan tot een interessante opdrachtstelling? 
Max Bruinsma, journalist 
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Experimenteren met particulier opdrachtgeverschap in de Leidse 
binnenstad 
Met het experiment Rijnland bouwt een huis wilde het Rijnlands 
Architectuur Platform (RAP) de mogelijkheden voor goed particulier 
opdrachtgeverschap en de invloed daarvan op de kwaliteit van de 
openbare ruimte bij een groot publiek onder de aandacht brengen. 
Margot de Jager 
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Vernieuwing naoorlogse wijken 
De vernieuwing van de naoorlogse wijken is de grootste bouwopgave 
in Nederland op dit moment. Architectuur Lokaal richt zich op het 
opdrachtgeverschap bij de vernieuwingsoperatie en vroeg een 
Vliegende Brigade enkele wijken en hun opdrachtgevers te bezoeken. 

Veertig jaar later 
Margreeth de Boer, voorzitter Architectuur Lokaal 
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Een nieuwe jas voor een oude 
stad. Herontwikkeling 
Stationsgebied Utrecht 
Hoe gaat het stationsgebied 
en daarmee het centrum van 
Utrecht er over twintig jaar 
uitzien? 
Margot de Jager 

Omslagfoto: Christine Rothuizen 
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Architectuurprijs voor de 
Beste Opdrachtgever in de 
Kinderopvang 
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De snelweg als ervaring. Rijksweg A2 bij Leidsche Rijn 
De vernieuwing van de A2 tussen Utrecht en Leidsche Rijn illustreert 
dat de snelweg een aangename belevenis kan worden als men een 
samenhangend alternatief heeft voor de vaak zwaar bekritiseerde 
bedrijfsbebouwing op zichtlocaties 
Dirk Bergvelt 
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Vernieuwing naoorlogse wijken 
Europan legt de nadruk op het ontwerp. De locaties voor Europan 7 
liggen alle vier in naoorlogse wijken, in Amsterdam, Den Haag, Rotter
dam en Hengelo. Hoe gaan jonge ontwerpers om met de transformatie 
in deze wijken? 

Nieuw leven in de suburb 
Emmie Vos, Europan Nederland 

22 

Wonen op niveau 
In de plannen voor de wederopbouw van Roombeek, de Enschedese 
wijk waar enkele jaren geleden de vuurwerkramp plaatsvond, wordt veel 
ruimte geboden aan mensen die hun eigen huis willen (laten) bouwen. 
Het gemeentelijk Projectbureau Wederopbouw schreef een ideeën
prijsvraag uit onder jonge Nederlandse en Vlaamse architecten. 
Hans Laumanns 
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Slotbijeenkomst Oost 
West Thuis Best 

Een jaar lang trok het 'Oost West Thuis Best'
circus van Architectuur Lokaal door 
Nederland, om regiogewijs actuele thema's op 
het gebied van architectuurbeleid en cultureel 
opdrachtgeverschap aan de orde te stellen. 
Van hergebruik van historisch erfgoed tot en 
met de vormgeving van nieuwe infrastructuur: 
het kwam allemaal aan bod. Tijdens de slotbij
eenkomst van Oost West Thuis Best, op 12 
februari in Utrecht, werd de balans opgemaakt 
onder de noemer De uitwerking van bovenlokale 
opgaven door het lokale bestuur. Hoe gaan 
gemeenten om met opgaven op de hogere 
schaal niveaus, in casu de regio en soms zelfs 
de natie? Een impressie. 

De insteek van de slotbijeenkomst werd neergezet 
door Architectuur Lokaal-voorzitter Margreeth de 
Boer, onder verwijzing naar de ruimtelijke claims die 
op dit moment op veel gemeenten afkomen . Het zijn 
ontwikkelingen waar gemeenten zelf weinig of geen 
invloed op kunnen uitoefenen: het leegkomen van 
agrarische gronden, de grote infrastructurele projecten, 
de eisen die vanuit waterberging aan de ruimtelijke 
ordening worden gesteld. Het zijn vragen waar het 
finale antwoord nog niet op is gegeven, aldus De 
Boer: 'Hier liggen de komende tijd belangrijke ont
werpopgaven. Daarnaast gaat het om de afstemming 
tussen gemeenten onderling, met de hogere over
heden en niet in de laatste plaats met de directe 
betrokkenen in de omgeving. AI met al voor de 
gemeenten geen eenvoudige taak; processen duren 
vaak lang en zijn uiterst complex. Wie is waarvoor 
verantwoordelijk en wie bewaakt de kwaliteit van de 
opgaven? Opgaven die bovendien twee kanten uit 

werken: lokale opgaven die op een hoger schaal
niveau betekenis blijken te hebben en - andersom -
regionale en nationale projecten die moeten worden 
uitgevoerd door de gemeenten.' In alle gevallen gaat 
het om ruimtelijke plannen voor grotere gebieden. 
Hoe kunnen lokale bestuurders hier mee omgaan; 
die vraag kwam tijdens alle Oost West Thuis Best
bijeenkomsten aan de orde en werd tijdens de 
slotbijeenkomst nog eens nadrukkelijk gesteld. 

Infra-architectuur 
Dat de uitwerking van boven lokale opgaven een 
forse claim legt op het lokaal bestuur, werd duidelijk 
gemaakt door wethouder Mieke Blankers van 
Haarlemmermeer. Haar gemeente is het toneel -
naast veel Vinex-woningbouw - van de aanleg van 
talrijke infrastructurele projecten. Samenwerking met 
andere gemeenten, de provincie en het Rijk is daar
bij aan de orde van de dag. In het ene geval levert 
dat positieve ervaringen op, bij andere projecten 
gaat soms het nodige mis, zo legde Blankers uit. 
Zo is bij de aanleg van de HSL gekozen voor het 
zogenaamde design and construct-principe , met een 
dramatisch eindresultaat in termen van vormgevings
kwaliteit. De gemeente Haarlemmerweer wil het 
anders doen en benadert de aanleg van infrastructuur 
als een culturele opgave. Geen simpele zaak,aldus 
Blankers: ' Infrastructuur is sowieso lastig, qua finan
ciën en proces. Wanneer je dan ook nog eisen stelt 
aan de vormgeving, krijg je soms de reactie: 'U mag 
blij zijn dat het wordt aangelegd' . Het vergt de nodige 
moed en kracht om daar doorheen te breken.' 
Toch is er ook hoop. Rijkswaterstaat lijkt bijvoorbeeld 
meer ontvankelijk te worden voor het pleidooi voor 
vormgevingskwaliteit. Bij de aanleg van de A5, de 
verbindingsweg tussen A4 en Ag, is dat zichtbaar 
geworden. Blankers: 'Na ons aandringen is het ont
werp van deze weg in één hand gelegd, te weten 
het architectenbureau Zwarts & Jansma. Zij zijn erin 
geslaagd de weg van één architectonische identiteit 
te voorzien.' Het kan ook anders, aldus de 
Haarlemmermeerse bestuurder: 'Bij de aanleg van 
de N201 , waar vijf gemeenten samenwerken, hebben 

Gemeenten en het 
hogere schaalniveau: 
quo vadis? 
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we een beeldkwaliteitplan opgesteld, om ook naast 
de weg meer eenheid te creëren. Niet overal verschil
lende geluidsschermen, maar eenvoudige ingrepen 
- bijvoorbeeld met bomenrijen - die het tracé een 
verzorgde uitstraling geven.' Essentieel voor het 
welslagen van dit soort projecten is dat vormgeving 
niet meer onder aan de prioriteitenlijst staat bij de 
betrokken overheden. Die situatie is nog niet bereikt, 
aldus Blankers: 'Het thema van de mobiliteitsesthe
tiek, waar architecte Francine Houben zich terecht 
voor inzet, is nog niet bij alle partijen gemeengoed.' 

Samen met andere overheden 
De ervaringen van Haarlemmermeer werden weer
spiegeld in de pogingen van de gemeente Venlo om 
de kwaliteit van deze stad te verbinden met het 
regionale schaalniveau. De grens met Duitsland 
werkt daarbij als een belangrijke barrière, zo gaf 
gemeentelijk adviseur Paul Stevens aan. 'Het halve 
cirkel-denken, waarbij Venlo aan de rand die cirkel 
ligt, moet worden doorbroken.' Binnen de hele cirkel 
ligt namelijk, door de nabijheid van het Ruhrgebied, 
een gebied van 18 miljoen inwoners. Kansen volop 
dus voor het versterken van de centrumfunctie van 
Venlo, in economisch en cultureel opzicht. Venlo 
werkt daar op meerdere manieren aan, zo stelde 
Stevens. De ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad 
- zwaar getroffen door bommen in WOII - wordt 
versterkt door diverse vernieuwingsprojecten, zoals 
de Maasboulevard. Daarnaast wordt actief de 
samenwerking gezocht met Duitse buursteden en de 
regio Nordrhein Westfalen. 'De noodzaak van een 
Euregionaai ruimtelijk kwaliteitsbeleid neemt toe. 
De eerste contacten op dat vlak zijn reeds gelegd, 
maar afstemmingsproblemen staan vooralsnog 
concrete projecten in de weg. Dan gaat het bijvoor
beeld om de wetgeving van beide landen, maar ook 
om culturele verschillen.' Niettemin blijft Venlo erop 
gericht de samenwerking met de Duitse overheden 
vorm te geven. 
Ten aanzien van de ontwikkeling van het Wieringer
randmeer kon burgemeester Jan Baas van Wieringen 
een positiever geluid laten horen. In het kader van 
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een toekomstvisie voor zijn gemeente, die onder 
meer was ingegeven door economische malaise in 
het gebied, is het idee geboren om van Wieringen 
weer een eiland te maken. Een idee dat op grote 
steun van de bevolking kan rekenen en vorm zal 
krijgen door een samenwerking tussen de betrokken 
overheden en een consortium van marktpartijen. 
De keuze voor dit consortium is gemaakt middels 
een door het projectbureau Wieringerrandmeer uit
geschreven ontwikkelingscompetitie. ' Het wedstrijd
programma was gebaseerd op de ontwikkeling van 
het randmeer, waar ook de bouw van enkele honder
den woningen in de gemeente deel van uitmaakt. 
Daarnaast moest het meerdere doelen dienen: ver
sterking van de economie, maar ook waterberging en 
natuurontwikkeling. De onorthodoxe samenwerking 
met de markt brengt de nodige voordelen met zich 
mee, zo maakte Baas duidelijk: 'We kunnen hink-stap
sprong door allerlei besluitvormingsprocessen heen 
lopen. Het proces verloopt daardoor veel sneller èn 
we kunnen een plan met een hogere kwaliteit reali
seren.' Keerzijde van de medaille is dat de gemeente 
in het verdere verloop van het traject niet meer aan 
alle 'knoppen' kan draaien, maar Baas heeft daar 
vrede mee: 'Wie betaalt, bepaalt. In dat kader is de 
rol van een kleine gemeente als de onze beperkt. 
Maar voor ons is dat niet zo erg, mits uiteindelijk wel 
de gewenste kwaliteit wordt gerealiseerd .' 

Knokken over water 
Dat het werken met verschillende schaalniveaus ook 
anders uit kan pakken, bleek tijdens de presentatie 
van het nationale project Ruimte voor de Rivier. Jan 
Elsinga, plaatsvervangend projectdirecteur, gaf aan 
hoe zijn projectbureau het evenwicht probeert te vin
den tussen extra waterberging en de ruimtelijke 
kwaliteit in het rivierengebied. Daarbij wordt zowel 
top-down als bottom-up gewerkt; bij dat laatste gaat 
het bijvoorbeeld om ontwerpsessies en het overleg 
met lokale vertegenwoordigers. Volgens Elsinga 
betekent het streven naar ruimtelijke kwaliteit een 
gezamenlijke zoektocht, waarbij 'functies in onderlinge 
samenhang moeten worden bekeken en kansen die 
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zich voordoen moeten worden benut'. Concreet 
voorbeeld: bypasses van een rivier kunnen gecombi
neerd worden met stedelijke gebiedsontwikkelingen. 
Maar het zal niet altijd van zo'n leien dakje gaan, 
aldus Elsinga: 'Pijn op lokaal niveau is niet te voor
komen en er zijn grenzen aan onze financiële moge
lijkheden.' Die pijn was voelbaar in de reactie van 
Aart Kusters, wethouder van de gemeente Neerijnen. 
De inwoners van zijn gemeente worden geconfron
teerd met de voorgenomen maatregelen in het kader 
van Ruimte voor de Rivier. 'Bij veel van die maatre
gelen vragen wij ons af: is dit nu beleid, of is er wer
kelijk over nagedacht.' De bevolking van Neerijnen 
staat kritisch tegenover plannen om vervuild slib te 
storten in de uiterwaarden, maar ook tegenover het 
voornemen om het bestaande rivierenlandschap 
(bijvoorbeeld bij Fort Andries) om te bouwen tot 
'nieuwe natuur' , compleet met de bekende Schotse 
hooglanders. 
De precieze uitkomst van de discussies rond 
Ruimte voor de Rivier zal pas duidelijk worden wan
neer de concrete planuitwerkingen op lokaal niveau 
vorm krijgen. Tot die tijd zal er nog wel het nodige 
water door de Rijn stromen. 

Boeren stoppen ermee 
Het laatste deel van de slotbijeenkomst had betrek
king op een ander project van nationale importantie: 
de reconstructie van de zandgronden. Het ministerie, 
bij monde van hoofd afdeling Omgevingsbeleid 
Jolinda van der Endt, maakte de inhoud duidelijk 
van de Agenda Vitaal Platteland, die momenteel 
door het ministerie wordt voorbereid. Deze agenda, 
een voortvloeisel uit de aanstaande Nota Ruimte van 
VROM, probeert de basis te leggen voor een 'ontwikke
lingsgerichte landschapsstrategie' . Essentieel daarbij 
is een onderscheid in twee soorten gebieden: priori
teitsgebieden (EHS, nationale landschappen) en 
overige landelijke gebieden. In de eerste gebieden 
stuurt de aanwezige kwaliteit het ruimtegebruik, in 
de 'overige' gebieden is dat precies andersom. 
Van der Endt: 'Hier bepalen de mensen zelf, met hun 
ruimtegebruik, de nieuwe kwaliteit van het landschap. 

Wij schrijven niets voor.' Met eigentijdse instrumenten 
als ontwerpateliers, een Rijksadviseur voor de land
schapsarchitectuur en kennisuitwisseling wil het Rijk 
de partijen op lokaal niveau 'verleiden' om het 
platteland (voor zover dat nog bestaat in Nederland) 
te voorzien van hoogwaardige nieuwe toevoegingen. 
Deze toegenomen beleidsruimte op lokaal niveau 
was uiteraard koren op de molen van Renger Wal et, 
wethouder van de gemeente Nijkerk. Uit zijn betoog 
bleek maar weer eens dat de reactie van gemeenten 
op beleidsprogramma's van hogerhand sterk kan 
verschillen. Walet gaf aan dat zijn gemeente, in nauw 
overleg met de buurgemeenten, werkt aan plannen 
voor de vrijkomende agrarische gronden. 'Van de 
4.500 boeren in ons gebied stoppen er de komende 
jaren 2.500.' De nood is dus hoog, maar wordt 
verzacht door de uitstekende positie van Nijkerk en 
omgeving op de markt van woningbouw en andere 
functies: 'De vraag is niet: hoe krijgen we hier 
projecten ontwikkeld, maar wel : hoe vol laat je dit 
gebied worden.' In het reconstructieplan Gelderse 
Vallei-Oost worden daar nu door de betrokken 
gemeenten afspraken over gemaakt. 

Noot: 

1. Modelwedstrijdprogramma's voor ontwikkelingscompetities 

kunnen worden gedownload van de website 

www.ontwerpwedstrijden.nl 

Kees de Graaf is freelance journalist en schreef de 
verslagen van de Oost West Thuis Best-bijeenkomsten. 
Deze verslagen zijn te vinden onder 
www.arch-Iokaal.nl/activiteiten. 

In het artikel komt de selectie van het consortium 
voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer aan 
de orde. Voor deze selectie is gebruik gemaakt van 
Kompas bij Ontwikkelingscompetities, handleiding 
met voorbeeldmodellen voor het uitschrijven van 
ontwikkelingscompetities. Deze handleiding is voor 
€ 15,90 (incl. verzendkosten) verkrijgbaar bij 
Architectuur Lokaal. 
Zie ook www.ontwerpwedstrijden.nl 
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xperimenteren met 
particulier opdracht
geverschap in de Leidse 
binnenstad 

Informatie 
Stichting Rijnlands Architectuur Platform 
Nieuwstraat 33 
2312 KA Leiden 
T 071 5137525 
F 071 5146609 
info@rapsite.nl 
www.rapsite.nl 

Leliestraat 36 / kavel 2 

Opdrachtgevers: Annelies Korff de Gidts en Cees van Egmondt 

Architecten: MN architecten (Wilma Meijer en Dirk Vroegindeweij), 

Amsterdam 

begane grond 1" verdieping 2" verdieping 
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de Jager 

Iedereen droomt er wel eens van: het bouwen 
van een eigen huis. Praktische bezwaren en 
andere belemmeringen staan de realisatie van 
deze droom in de weg. Met het experiment 
Rijnland bouwt een huis wilde het Rijnlands 
Architectuur Platform (RAP), in samenwerking 
met de gemeente Leiden, daar iets aan doen. 
Hoe ziet dat ideale droomhuis eruit? En hoe 
wordt het uiteindelijke ontwerp? Dat waren de 
vragen die ten grondslag lagen aan de dubbe
le prijsvraag die het RAP in 2003 organiseerde. 

Vanaf 2005 moet 33% van alle nieuw te bouwen 
\I\fA~;r.t"l",n door 

voor meer keUZevrijheid voor de bewoners zorgen. 
De 'zelfbouwers', staan, evenals 
mers en architecten, voor een nieuwe een 
nieuwe opgave. Het architectuul'centrum RAP wilde 
de voor opdrachtge

en de invloed daarvan op de kwaliteit van 
de openbare ruimte bij een groot oubliek onder de 
aandacht te 
Elders in Nederland of worden 
schreven voor locaties, waarvan de 

nog niet bekend De 
is dan dat aan hen ontwerpen worden als 
voorbeelden van de moaeliikheden. RAP wilde een 
stap verder gaan, en 
reeds bekende 
de als eindmsultaat. 
De gemeente Leiden bleek bereid te aan dit pro-

mee te werken en bood daartoe een locatie aan 
voor twee woningen in de binnenstad: twee kavels 
van elk ongeveer 150 m'. Vervolgens riep het RAP 

op, door middel van een 
om hun ideale programma van eisen voor een nieuw 
te bouwen huis op te stellen. Daaruit werden twee 
winnaars geselecteerd aan wie de kavels werden 
toegewezen. hiermee opdrachtgever geworden 
van hun eigen Voor het ontwerp daarvan 
schreef het RAP een oriisvraaa uit onder architecten, 

van eisen. 

Omdat het bij dit experiment over méér gaat dan 
alleen het bouwen van twee nieuwe woningen, 
de inzendingen voor de ontwerp prijsvraag door 
verschillende groepen beoordeeld: een vakjury, de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) van de 
gemeente, en de toekomstige opdrachtgevers. 
De bedoeling van deze afzonderlijke beoordelingen 
was om te laten zien hoe divers over de uitwerking 
van de gegeven uitgangspunten en randvoorwaarden 
kan worden nagedacht, en hoe moeilijk het kan 
om eenduidig over kwaliteit te discussiëren niet 
alleen met de beide opdrachtgevers die wellicht hun 
huis aan de Leliestraat gaan bouwen, maar ook aan 
alle anderen die overwegen om in de toekomst hun 
eigen huis te laten bouwen. Zowel vakjury, ARK als 
toekomstige bewoners kozen allemaal verschillende 
ontwerpen uit als winnaar, waardoor uiteindelijk zes 
van de in totaal 110 inzendingen in de prijzen vielen. 
De beide opdrachtgevers zullen het ontwerp dat zij 
zelf selecteerden, samen met de architect uitwerken 
tot bestektekeningen, waarna de opdrachtgever een 

aanvraagt bij de gemeente. 
,,,,,,htl1pver kiest vervolgens een aannemer 

te laten bouwen. De architect 
·ht"""", tot en met de oplevel'ing en 

eindafrekening. 

De winnende ,,,,,,hf .. ·,,,,,,,,,,,, van het ene kavel, 

Marianne Heezen en Mohammed Ouali, stellen in hun 
programma van eisen (PVE) Best of Both Wor/ds het 
gastvrij kunnen ontvangen van gasten voor 

centraal, een verlangen dat geïnspimerd is door 
de Arabische cultuur. 'De begane grond wordt multi
functioneel: hier kunnen wij gasten vinden 
in de toekomst onze kinderen een slaapplaats en is 
er ruimte voor studie en hobby. ( ... ) De vraag, die 
ten arondslag aan ons PVE was: hoe kunnen we 

combineren met privacy. Ontwerpen die 
geen praktische oplossing boden, vielen daarom al 

snel af.' 
In het PVE Buitenstebinnen van de winnende 

van het andere kavel, Annelies Korft 
de Gidts en Cees van staat 
stendig wonen centraal. Een etage wordt een aparte 
woning voor de inmiddels volwassen kinderen, waar 
later een bed & breakfast kan worden 

'Voor ons als ouder wordende ouders is 
een woning met alle functies, gelijkvloers en met 
tuin, op een aantrekkelijke en locatie in 
de binnenstad waar alle voorzieningen binnen 
afstand zijn, een droomwens. Ook de kinderen willen 
graag in de binnenstad van Leiden min of meer zelf-

kunnen wonen. We hebben elkaar in de buurt 
maar kunnen elkaar ook, wanneer gewenst, onge
moeid laten.', aldus I<orff de Gidts. 
De opdrachtgevers van Best of Bath War/ds vinden 
dat er weinig knelpunten waren tussen de randvoor
waarden en het PVE: 'We hebben weinig compromissen 
hoeven te sluiten ten opzichte van ons oorspronkelijke 
programma. Alleen de hoogte van de ruimtes zijn 
uiteindelijk iets aangepast. Het budget volgens de 
prijsvraagvoorwaarden was zo'n € 200.000 aan bouw
kosten. Maar als je het huis van je dromen wilt bouwen 
is dit budget bij lange na niet genoeg. Wij zitten nu 
op een budget dat daar toch ruim bovenuit komt en 
er zullen ongetwijfeld nog onvoorziene uitgaven 
komen. We denken dan ook dat het bouwen van een 
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eigen huis door middel van particulier opdrachtgever
schap voor weinig mensen is weggelegd.' 
Ook de opdrachtgevers van Buitenstebinnen vonden 
het beschikbare budget een knelpunt, naast het 
woekeren met de beschikbare ruimte. 

Het kiezen van een ontwerp 
Voor beide opdrachtgevers gaf de locatie in de 
Leidse binnenstad de doorslag voor hun deelname 
aan de prijsvraag. Heezen van Best of Both Worlds: 
'Ik woon erg graag midden in de stad, met de markt, 
terrasjes en andere faciliteiten op loopafstand. 
Vandaar dat dit voor mij de uitgelezen mogelijkheid 
leek om alle goede dingen te combineren: een huis 
geheel naar eigen smaak, met alle mogelijkheden 
om familie en vrienden ook voor langere tijd te laten 
logeren en ook nog eens midden in de stad!' Dit gold 
ook voor de opdrachtgevers van Binnenstebuiten: 
'De locatie in de binnenstad was voor ons een zeer 
belangrijke reden. Ons huidige huis is prima, maar 
we zijn na vele jaren uitgekeken op de buitenwijk. 
We zijn toe aan een andere woonvorm met onze 
kinderen. Eigenlijk heeft de aankondig'lng van de 
prijsvraag ons daarover aan het denken gezet, en dit 
proces versnelt dat. Door middel van die prijsvraag 
kon dat idee immers realiteit worden. Een eigen huis 
laten bouwen was nog niet eerder bij ons opgekomen, 
maar de uniciteit van zo'n huis maakte het voor ons 
ook tot een uitdaging om mee te doen,' 
Bij de keuze van het ontwerp werden de beide wih
naars bijgestaan door de leden van de begeleidings
commissie van het RAP. 'De hulp van de commissie 
bestond er met name uit dat men ons hielp met het 
lezen van de plattegronden en meekeek of bepaalde 
oplossingen technisch wel mogelijk en praktisch 
waren', aldus Heezen. Voor het andere team speelde 
bij het maken van een keuze de 
zoals die in hun PVE was aangegeven een doorslag
gevende rol. Pas daarna gingen exterieur en 
schoonheidscriteria een rol de diver-
se ontwerpen tegen elkaar werden. 
MN architecten, de ontwerper voor de opdrachtgever 
van Binnenstebuiten vinden dat hun ontwerp naad
loos aansloot bij de wensen van de opdrachtgevers, 
die verrast waren door de ruimtelijke van 
hun PVE. 'Het thema van het levensloopbestendige 
huis waren we al aan het bestuderen. We hadden al 
een studie gemaakt en een aantal concepten voor 
dit thema bedacht. En we hebben ervaring met 
het bouwen met particulieren, al gaat het meestal om 
verbouwingen en uitbreidingen in plaats van complete 
nieuwbouw. De opdrachtgevers voor deze locatie 
hadden een inspirerend programma gemaakt met een 
omschrijving van het karakter van hun huis met beel
dend materiaal in plaats van een opgave van 
gewenste oppervlakten, soorten ruimten etcetera.' 
IN+, de architecten voor Best of Bath Wor/ds, vonden 
met name dat de referentiebeelden van de 
opdrachtgevers aansloten bij hun manier van werken. 
'We hebben wel kleine wijzigingen en 
onze visie op de ideeën gegeven, maar niet echt iets 
veranderd aan het oorspronkelijke plan. 
opdrachtgevers moet je wel sturen en adviseren, 
maar je moet hen ook serieus nemen. Er is voor ons 
voldoende om te ontwerpen, zoals een 
verdiepte binnenplaats, die in de zomer een geheel 
moet vormen met de Marokkaanse zitkamer', aldus 
IN+. 
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Leliestraat 34 / kavel 1, begane grond 1" verdieping 2" verdieping 

Opdrachtgevers: Marianne Heezen en Mohammed Ouali 

Architecten: IN+ (Anja Götze en Axel Möltgen), Leiden 

Heezen vindt dat de en zonder 
enige wanklank is verlopen. 'De com-
missie was ook erg enthousiast en veel advies. 
De gemeente stelde zich soms echter wel wat 
bureaucratisch op. We hebben behoorlijk moeten 

om de erfpachtovereenkomst te 
omdat die nodig was om de te kunnen 
regelen. We hadden immers verder geen enkel 
dat we daar inderdaad mochten gaan bouwen. 
Daarnaast riep de inhoud van de prf,n",.,ht,nw'rp,=>r 

en dan met name het stuk over milieuver-
waarvoor de zich al bij voorbaat 

vrijpleitte, nogal wat vragen op. hebben 
zowel onze toekomstige buren als 
maar we hadden er niet zo'n Je wilt 
het huis echter zo graag dat je ook geen zin hebt om 
daar lang over te bakkeleien.' 
Korff de Gidts vond het 'een behoorlijke kluif om het 
wedstrijdreglement met alles wat erbij hoorde te 
bestuderen. Wat opviel was de tussen 
de beschrijving van het voorgeschreven programma 
van eisen - dat zeer gedetailleerd was, en daarom 
voor een leek lastig te bepalen; wij hadden dat in 
ieder geval nooit gekund en de informatie van de 
begeleidingscommissie op de voorlichtingsavond: 
'Jullie hoeven niet alles tot op de vierkante meter in 
te vullen, het gaat zeker ook om het overbrengen 
van een sfeer.' Deze voorlichting stelde ons gerust. 
Verder was het uiteindelijke aantal particulieren dat tot 
de laatste fase meedeed erg klein. Dat was voor ons 
uiteraard een steun in de rug. Lastig was van tevoren 
te of een en ander financieel haalbaar zou zijn 
met zoveel onzekere factoren: wat is wel en wat is 
niet kunnen wij de ontwerpen vertrouwen 
afgezet tegen het budget, hoe hard zijn die 
Ook blijkt achteraf dat het budget bemeten is wan
neer je een huis met drie woonlagen voorstaat, daar 
kwamen in overleg met de architecten pas achter.' 
De architecten ziin enthousiast over het initiatief van 

de 
zelf te laten 

beoordelen wat het beste antwoord is op hun 
programma van eisen. Een beoordeelt een 
ontwerp toch op andere die 
minder direct met het PVE te maken hebben. 
Particulier moet meer worden 
gepromoot. Goede architecten prima in staat om 
iemands wensen vorm te geven in een 
'architectonisch verantwoord' persoonliîk huis. 
Wat dus 

anonieme 

Met dank aan Ymkje de Boer en Lidewij Tummers, auteurs van 

het boek Ruimte voor Elke Dag (oktober 2003), een uitgave, die 

in opdracht van de provincie Zuid-Holland werd gemaakt. In het 

boek worden voorbeelden gegeven van ruimtelijke projecten 

waarin rekening is gehouden met verschillende dagindelingen van 

gebruikers van de ruimte. 
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biedt aan andere functies dan die van groenvoorziening. Omdat de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit van dit gebied is omschreven in termen van de 'compacte 
stad ' zou dat welkom zijn , maar tot dusver lijkt het erop dat zowel woningen als 
bedrijven op afstand van de weg zullen moeten blijven, gezien de eisen op het 
gebied van geluidhinder en luchtkwaliteit. Bovendien is de gemeente bij de 
ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel mede afhankelijk van de inbreng van 
marktpartijen, bij voorbeeld voor het realiseren van bedrijfshuisvesting. 
De onderhandelingen die hiervoor nodig zijn, vragen vaak om een lange adem, 
zeker in het huidige 'economische klimaat. De les die hieruit kan worden geleerd 
is dat infrastructuur en stad niet makkelijk als één geheel te ontwikkelen zijn , ook 
al is men het eens geworden over gezamenlijke uitgangspunten. Het is positief te 
waarderen, dat men probeert om infrastructuur en stedenbouw op een samen
hangende manier te ontwerpen. Tegelijkertijd wordt duidelijk, dat het niet mogelijk 
is om de ontwerpopgave van Rijkswaterstaat en de stedenbouwkundige opgave 
van de gemeente als één geheel uit te voeren. Zo is er inmiddels een vrij gede
tailleerd beeld van de benodigde werkzaamheden aan de weg en de kunstwerken 
die daarbij horen. Het projectbureau Leidsche Rijn en de dienst 
Stadsontwikkeling zijn echter nog niet klaar met de stedenbouwkundige invulling 
en het bestemmingsplan voor het DODO-gebied. De tijd begint te dringen, omdat 
de uitvoering van de wegwerkzaamheden waarschijnlijk in 2005 van start gaat. 

Geluidsschermen 
Na de gemeenschappelijk ondernomen voorstudie, gingen de partners ieder met 
hun eigen pakket aan de slag. Maar er vond ook een opmerkelijke kruisbestuiving 
plaats. De wegenbouwers en de stedenbouwers vonden elkaar op de grens van 
de weg: bij het geluidsscherm. Vlak ten noorden van het 1650 meter lange 
DODO-traject komen twee bedrijventerreinen, Wetering Zuid en Wetering Noord. 
Hier gaat de bebouwing dienen als geluidsscherm, of omgekeerd, wordt een 
gebouw in het geluidsscherm geplaatst. Vanuit het noorden komend ziet de 
automobilist bij nadering van Leidsche Rijn eerst een 1,5 kilometer lang scherm, 
waarin een spectaculaire autoshowroom komt. Dit is The Cockpit, naar ontwerp 
van Kas Oosterhuis. Vlak daarna een 800 meter lang gebouw dat werd ontworpen 
door Fons Verheijen en dat inmiddels bekend staat als The Wall. In The Wall 
komen winkels en bedrijven die zich richten op de vermaak zoekende consument. 
Volgens Frans de Kock, projectleider voor Rijkswaterstaat Directie Utrecht, laten 
The Wall en The Cockpit zien, dat het mogelijk is om bijzondere projecten te 
realiseren ondanks de complexe besluitvorming rond snelwegen. Bijzonder is dat 
langs ruim 2 kilometer snelweg een samenhangend alternatief wordt gepresen
teerd voor de vaak zwaar bekritiseerde bedrijfsbebouwing op zichtlocaties. 
Ook over The Cockpit en The Wall kan verschillend worden gedacht, maar met 
deze ontwerpen wordt toch een heel nadere richting gekozen dan de gebruikelijke 
'kakofonie van presentaties' die we nu vaak langs snelwegen zien ontstaan. 
Een van de ambities achter het architectuurbeleid van Verkeer en Waterstaat is 
de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van infrastructuur te bevorderen, maar de 
wegenbouwers hebben slechts zelden daadwerkelijk invloed op wat er langs de 
weg gebeurt. De Kock legt uit dat Rijkswaterstaat in dit geval een partner werd 
bij de ontwikkeling van het onroerend goed langs de weg, omdat Rijkswaterstaat 
het budget inbrengt dat anders zou zijn gebruikt om een los geluidsscherm neer 
te zetten. Rijkswaterstaat is dus geen trekker van de planontwikkeling, maar 
omdat voor het geJuidsscherm een flink bedrag beschikbaar was, heeft men toch 
een stem in het geheel. Samen met de initiatiefnemers en ontwerpers wordt 
gezocht naar oplossingen die passen binnen de geldende regelgeving en de eisen 
die worden gesteld vanuit onderhoud en beheer van de weg. Zo is Rijkswater
staat bij Leidsche Rijn niet alleen een partner van de gemeente, maar wordt ook 
samengewerkt met marktpartijen. Dat is ook voor Rijkswaterstaat wennen. 
Nu al is te voorspellen , dat er kritiek komt op de samenwerking met Hessing, 
de auto-importeur die The Cockpit laat bouwen. Hessing krijgt naast de A2 de 
gelegenheid om luxe auto's (RolIs Royce, Bentley, Lamborghini, Maserati) in de 
meest bekeken autoshowroom van Nederland uit te stallen. De puriteinen zullen 
hierover hun wenkbrauwen fronsen. Maar als het resultaat in de richting komt 
van wat de ontwerpers schetsten, zal Nederland zich waarschijnlijk gewonnen 
geven. Er ontstaat dan ruimte voor meer bijzondere ervaringen langs de snelweg. 
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The Wall, ontwerp: Fons Verheijen 

Informatie 
Rijkswaterstaat Directie Utrecht 
Frans de Kock 
T 030 600 96 92 
frans,dekock@dut.rws.minvenw.nl 

Kas Oosterhuis 
www.oosterhuis.nl 

Fons Verheijen 
www.vvkh-architecten.nl 
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Een rondje Noord-Holland 

Werken met de 
welstandsnota 

Ingrid Langenhoff en José van Campen 

In de maanden augustus, september en oktober 
2003 hebben wij een ronde gemaakt langs een 
groot aantal Noord-Hollandse welstandscom
missies, onder het motto 'werken met de 
welstandsnota'. Het doel was te inventariseren 
hoe ver de Noord-Hollandse gemeenten zijn 
met het voorbereiden van welstandsbeleid 
(in de aanloop naar de deadline op 1 juli 2004) 
en te observeren hoe de commissieleden en 
betrokken ambtenaren omgaan met een 
(concept)welstandsnota. In hoeverre leeft het 
werken met een nota? Zal de welstandsnota 
uiteindelijk het welstandswerk beïnvloeden of 
verdwijnt deze in een la en gaat iedereen op 
de oude voet verder? Alle betrokken ambte
naren hebben hiertoe een korte vragenlijst 
ingevuld. Een bijkomstig effect van dit rondje 
Noord-Holland was dat wij ook konden aan
schouwen in hoeverre het gedachtegoed van 
'welstand op een nieuwe leest' al in de praktijk 
merkbaar is. Dit spitst zich toe op zaken als 
openbaarheid, klantvriendelijkheid en 
professionaliteit. In dit artikel doen wij verslag 
van de stand van zaken. 

De stand van zaken 
In totaal zijn 42 Noord-Hollandse gemeenten in het 
onderzoek betrokken, dat is 67 procent van de Noord
Hollandse gemeenten. Van de onderzoeksgemeenten 
werkt 93 procent met Welstandszorg Noord-Holland
welstandscommissie (gemiddeld in Noord-Holland is 
dat 71 procent). 
Wat betreft het derde kwartaal van 2003 was men in 
drie gemeenten nog in het offerte stadium, in zes 
gemeenten was de nota volop in uitvoering, in 16 
gemeenten was de nota in concept gereed en werd 
het inspraakproces voorbereid,in vier gemeenten lag 
de nota op het moment van het onderzoek ter visie, 
in vijf gemeenten was het inspraakproces afgerond 
en lag de nota gereed voor vaststelling door de 
gemeenteraad, en in acht gemeenten was de nota al 
vastgesteld door de raad , waarvan in twee gemeen
ten een eerste evaluatie in voorbereiding is. 
Van de 33 gemeenten waar in ieder geval een con
ceptnota gereed is, gaven er 18 aan dat er ook echt 
actief met de welstandsnota wordt gewerkt. Naast de 
acht gemeenten die een vastgestelde nota hebben 
waren er dus nog tien gemeenten die 'proefdraaien ' 
met de conceptnota. Tegelijkertijd waren er 15 
gemeenten die deze kans voorbij lieten gaan omdat 
men dat 'voorbarig' vindt, niet de capaciteit heeft of 
gewoon weinig 'zin' heeft in het werken met de nota. 
De eerste bevindingen zijn gebaseerd op de ervaringen 
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van de 18 gemeenten die actief met de nota werken. 
De vragen zijn ook voorgelegd aan de overige 
gemeenten, maar meer in de zin van 'wat verwacht 
u ervan? '. Het beeld week niet af de uitkomsten van 
de 18 gemeenten met praktijkervaring. 

Werken met de nota: verantwoordelijkheid van de 
gemeente 
Duidelijk is dat zowel de welstandscommissies als 
de ambtenaren vinden dat de verantwoordelijkheid 
voor het werken met de nota en het beheer van de 
nota primair een zaak van de gemeente is. 
Bij het voorleggen van plannen aan de welstands
commissie moet de gemeente aangeven op grond 
van welke criteria de commissie het plan moet 
beoordelen. In de onderzochte gemeenten vermeldt 
de plantoelichter of de ambtelijk secretaris bijvoor
beeld op de agenda onder welke gebiedscriteria of 
objectcriteria het plan valt. Soms wordt een kopie 
van de betreffende criteria in het dossier opgenomen. 
Enkele plantoelichters gaan nog een stap verder en 
voeren zelf al een 'voortoets' uit om de welstands
commissie aan te geven waar de knelpunten zitten. 
Het is ook aan de plantoelichter en uiteindelijk het 
college van B&W om na te gaan of het welstandsad
vies wel voldoende duidelijk verwijst naar de 
gebruikte welstandscriteria. In één van de gemeenten 
met een vastgestelde welstandsnota heeft het college 

van B&W een negatief welstandsadvies terug 
gestuurd naar de commissie omdat onduidelijk was 
hoe het advies zich verhield tot de welstandsnota. 
Op de vraag wie de welstandsnota gaat beheren 
antwoorden de gemeenten unaniem: dat wordt een 
taak van de plantoelichter c.q. de ambtelijk secretaris. 
Hoe dat beheer in zijn werk gaat is nog niet helemaal 
duidelijk. Het vergt een nauwgezet bijhouden van 
welstandsoordelen, van nieuwe ontwikkelingen, van 
onvoorziene plannen, van reacties etc. Het handigst 
lijkt het om één exemplaar van de nota als een 
logboek op tafel te houden tijdens de vergadering en 
aan de balie, en daarin alle opmerkingen en kant
tekeningen te noteren . Bij de opstelling van de jaar
verslagen van de welstandscommissie en van het 
college van B&W kan uit dit logboek worden geput. 
Verder zal de ambtenaar alle tussentijdse aanvullingen 
van de nota moeten beheren en alle eventuele trend
setters moeten documenteren. Tot slot moet de 
beheerder van de nota in nauw contact staan met 
de afdeling ruimtelijke ordening en stedenbouw om 
tijdig te kunnen signaleren dat er bij nieuwe ontwikke
lingen ook nieuwe welstandscriteria nodig zijn . In de 
18 gemeenten met praktijkervaring werkt dit trouwens 
ook omgekeerd, de nota speelt al vroegtijdig een rol 
bij beslissingen over planologische procedures (het 
al dan niet medewerking verlenen aan een artikel 19 
procedure bijvoorbeeld). 
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Adviseren op basis van de nota: verantwoordelijkheid 
van de welstandscommissie 
De hier boven genoemde welstandscommissie die 
door het college van B&W op de vingers werd getikt 
heeft haar lesje geleerd. Sindsdien haalt de commissie 
in elk schriftelijk advies de nota aan en verwijst naar 
de betreffende welstandscriteria. Dit kost wel meer 
tijd. Een neveneffect daarvan is dat welstandsorgani
saties, die hun inkomsten berekenen op basis van 
de bouwleges en hun onkosten op basis van bestede 
uren, financieel in de knel komen. 
De ondervraagde ambtenaren van de onderzoeksge
meenten geven unaniem aan dat het merendeel van 
de plannen probleemloos wordt beoordeeld met 
behulp van de gebiedsgerichte en de objectgerichte 
welstandscriteria. De inhoud van de welstandsadviezen 
verandert niet revolutionair, de welstandsnota's zijn 
immers meestal gebaseerd op de bestaande werk
wijze en de bestaande gebouwde omgeving. In de 
praktijk blijkt dat de meeste plannen 'gewoon' worden 
beoordeeld. Als het plan akkoord wordt bevonden 
volstaat het stempel 'akkoord' en komt er geen 
welstandsnota, geen welstandscriterium en geen 
argumentatie aan te pas. Alleen bij twijfel grijpt men 
naar de nota. Het welstandsniveau biedt dan een 
eerste houvast. In een regulier of welstandszwak 
gebied wordt zo'n twijfelgeval alsnog akkoord 
bevonden, maar in een bijzonder welstandsgebied of 
een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt de lijst 
met criteria erbij gepakt. Bij een negatief advies 
wordt in toenemende mate gepoogd een argumen
tatie op te bouwen op basis van de welstandsnota. 
Een gunstig neveneffect is dat de welstandsnota de 
commissie dwingt om een zekere systematiek in de 
planbeoordeling aan te brengen. De nota's zijn 
logisch opgebouwd: van plaatsing, via massa en 
vorm naar gevelopbouw, detaillering en kleur- en 
materiaalgebruik. De criteria zijn echter geen check
list die eenvoudigweg kan worden afgevinkt maar 
agendapunten voor de beoordeling. Bij elk concreet 
bouwplan zal de commissie de criteria moeten 
interpreteren en het oordeel moeten beargumente
ren. Dat vergt nogal wat, want aan de argumentatie 
is nooit heel veel aandacht besteed in welstands
kringen. Hier is nog een wereld te winnen. 'Het blijft 
moeilijk te vatten' zei één van de ondervraagde 
ambtenaren. 
En dan zijn er nog de plannen die niet of nauwelijks 
te beoordelen zijn op grond van de nota, gewoon 
omdat ze het voorstellingsvermogen te buiten gaan. 
Als dat in positieve zin is, kan de welstandscommis
sie het plan beargumenteerd goedkeuren op grond 
van de algemene welstandscriteria. In de onderzoeks
gemeenten was daar overigens nog weinig ervaring 
mee. Maar als het plan in negatieve zin afwijkt moet 
er soms enigszins krampachtig worden gezocht naar 
een criterium. Zo werd in een commissie een advies 
gevraagd over een aanvraag voor een op het balkon 
aangebouwde badkamer aan een monumentale villa. 
De aanvraag was zo misplaatst dat de opstellers van 
de welstandsnota met de mogelijkheid niet eens 
rekening hadden gehouden. Er was geen duidelijk 
welstandscriterium: aanbouw op het balkon niet 
toegestaan. Natuurlijk is dit aangetekend en wordt 
dit meegenomen bij de eerste evaluatie van de nota. 
Het aanpassen van de nota aan zo'n specifiek geval 
heeft echter weinig zin. De werkelijkheid is en blijft 
(gelukkig) weerbarstiger dan je in een welstandsnota 
kunt voorzien en kunt vatten. 
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Informatie, communicatie 
In alle gemeenten wordt de welstandsnota gebruikt 
voor het informeren van planindieners of ontwerpers 
aan het (digitale) loket, dus voorafgaand aan de 
indiening van een bouwvergunningsaanvraag. 
Meestal wordt het betreffende deel van de nota 
gekopieerd en meegegeven. Sommige gemeenten 
maken brochures met de sneltoetscriteria voor kleine 
plannen. Eén gemeente heeft de nota integraal op 
zijn website staan. 
Vooral de sneltoetscriteria worden door alle partijen 
gewaardeerd omdat ze naar de burger toe duidelijk
heid scheppen en de welstandscommissies verlossen 
van veel ergernissen. De ambtenaren signaleren dat 
de sneltoetscriteria preventief werken, mensen gaan 
erop anticiperen. Dit is gemakkelijk en wenselijk maar 
tegelijk wordt gewezen op het gevaar van ongewenste 
standaardisatie. De daadwerkelijke ambtelijke beoor
deling via de sneltoets stond op het moment van het 
onderzoek in de meeste gemeenten overigens nog 
in de kinderschoenen. Men maakt er geen haast mee 
omdat het extra tijd kost. De plannen gaan voorlopig 
gewoon naar de welstandscommissie. Eén van de 
gemeenten wil ook in de toekomst de sneltoets altijd 
laten uitvoeren door de welstandscommissie om 
sterker te staan bij eventuele bezwaarprocedures. 
Op de vraag of de welstandsnota van invloed is op 
de duidelijkheid en de bespreekbaarheid van het 
welstandsoordeel antwoorden de 18 gemeenten allen 
positief. Het is door de criteria gemakkelijker de vinger 
op de zere plek te leggen en dat verhaal is weer 
makkelijker uit te leggen aan burgers en bestuurders. 
Een wethouder zei dat hij met de welstandsnota in de 
hand op de fiets was gestapt en met andere ogen naar 
zijn gemeente was gaan kijken. Het mooiste compli
ment kwam van een burgerlid in een van de bezochte 
commissies: 'Ik kan nu tenminste méépraten tijdens de 
beoordeling, ik snap nu waar het over moet gaan'. 

Welstandsnota als vliegwiel 
Er zijn ook kanttekeningen. De nota's zijn dikke 
boekwerken met regeltjes, soms tot op de centimeter 
nauwkeurig. Daarmee maakt een wethouder zich 
niet populair in een tijd van liberalisering en deregu
lering. De opkomst bij de informatieavonden en 
inspraakbijeenkomsten is over het algemeen niet 
groot, het thema leeft kennelijk niet erg bij de bevol
king. Het opstellen en beheren van de nota kost 
bovendien veel inspanning, veel geld, veel tijd. 
'Was het nog maar tien jaar geleden', verzuchtte een 
plantoelichter. Leidt dit alles nu tot meer bureaucratie 
of lost het uiteindelijk de ergernissen op? En is het 
de moeite waard? Het staat of valt allemaal met het 
vermogen van de betrokkenen (ontwerpers, commissie
leden, ambtenaren, bestuurders) om integer, intelli
gent en speels met de spelregels om te gaan. 
De kernvraag is uiteindelijk of de welstandsnota en 
het daaruit voortvloeiende welstandstoezicht een 
positief effect zal hebben op de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. Het is nog te vroeg die vraag 
nu al definitief te beantwoorden. Vermeldenswaard is 
in ieder geval het signaal uit een van de twee 
gemeenten die aan een eerste evaluatie van de wel
standsnota toe zijn. De welstandsnota heeft geleid 
tot een voorzichtige aanscherping van het ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid in brede zin. Nu dat gebeurd is kan 
vervolgens de welstandsnota weer worden aange
scherpt. De welstandsnota als vliegwiel voor ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid, dat is een mooi perspectief. 

Informatie 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland 
Emmastraat 111 
1814 DP Alkmaar 
T 072 520 44 59 
F 072 520 44 60 
i nfo@welstandszorg.nl 
www.welstandszorg.nl 
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Jetse Oosterbaan Martinius 

Balboaplein 

Opdrachtgever: Stadsdeel De Baarsjes 

Architect: Guido Hermans (Stadsdeel 

De Baarsjes), 

Foto: Jetse Oosterbaan Martinius 

Noten: 

1. Jetse Oosterbaan Martinius, Vier pleinen in 

Amsterdam, ontwerpersidea/en en p/eingebruik. 

Scriptie sociologie, Universiteit van Amsterdam, 

2003 

2. Herbert Gans, People and plans, essays on 

urban prob/ems and so/utions. Basic books 

New Vork, 1968 
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Vier 
Amsterdamse 
pleinen 

Op het Balboaplein in Amsterdam 
West hebben Ruud Gullit en 
Frank Rijkaard leren voetballen. 
Tegenwoordig wordt er nog 
steeds veel gespeeld op nieuw 
aangelegde veldjes en op een 
door scholieren ontworpen glij
baan. Toen het plein er halverwege 
de jaren negentig verloederd bij 
lag, werd besloten om het grondig 
te vernieuwen. Jetse Oosterbaan 
Martinius vergeleek de ambities 
bij de herinrichting van een aantal 
pleinen met het latere gebruik 
ervan. 

Ontwerper Guido Hermans kreeg de 
opdracht van de gemeente, de speel
functie van het Balbaoplein te verster
ken . Daarom heeft hij een fietspar
cours, een zandbak met klimrek annex 
glijbaan, basketbalveld en voetbalveld 
in zijn ontwerp opgenomen. De speel
voorzieningen vinden gretig aftrek bij 
kinderen: er wordt de hele dag gefietst, 
gegleden en gevoetbald. Je zou daar
om kunnen zeggen dat de verwachtin
gen van de architect en de opdracht
gever zijn uitgekomen: er wordt 
immers gespeeld. Maar de opdracht 
was omvangrijker. In de eerste plaats 
moest weliswaar de speelfunctie van 
het Balboaplein worden versterkt, 
maar het moest ook een 'plein voor 
iedereen ' worden. Dat is niet helemaal 
gelukt. De enige twintig plussers die 
zich op het plein wagen zijn de ouders 
van jonge (spelende) kinderen. 

Potentiële en effectieve ruimte 
De problematiek van het Balboaplein 
staat niet op zichzelf. Het komt vaker 
voor dat doelen en ideeën van op
drachtgevers en architecten niet over
eenkomen met het gebruik van plei
nen. Dat verschil bestaat niet alleen uit 

verwachtingen die niet zijn uitgeko
men (relatief eenvoudig te zien) , maar 
ook uit een specifiek vocabulaire van 
opdrachtgevers en architecten. Door 
het jargon is het vaak niet eens moge
lijk om te zeggen of de verwachtingen 
en doelen zijn uitgekomen. Bovendien 
hebben hun verwachtingen meestal 
weinig te maken met het gebruik. 
In gesprekken met opdrachtgevers en 
architecten van vier Amsterdamse 
pleinen (naast het Balbaoplein ook de 
Dam, het Max Euweplein en het Mer
catorplein), heb ik geprobeerd te 
achterhalen wat zij nu eigenlijk wilden 
met hun plein. Vervolgens ben ik op 
de pleinen gaan kijken om iets te kun
nen zeggen over de overeenkomsten 
en verschillen tussen beoogd doel en 
resultaat - oftewel: tussen potentiële 
ruimte en effectieve ruimte) ' . Het 
Balboaplein bleek nog het beste voor
beeld te zijn van een plein waar de 
opdracht duidelijk was. Het was daar
om vrij eenvoudig na te gaan of de 
verwachtingen van opdrachtgever en 
architect bij de herinrichting van dit 

Pótenties en pretenlt 
bij herinrichting 

plein waren uitgekomen. 
De socioloog Herbert Gans zoekt de 
verklaring voor dit probleem in een on
derscheid tussen de 'potentiële ruimte' 
en 'effectieve ruimte'2. Wanneer plan
ners een ruimte bedenken is dat een 
potentiële ruimte, de aspecten van het 
park die door gebruikers worden 
opgemerkt en gecreëerd vormen de 
effectieve ruimte. Het zijn in fe ite twee 
versies van dezelfde ruimte, maar 
bekeken door andere ogen. Volgens 
Gans houden planners te weinig reke
ning met de effectieve ruimte (gebrui
kers) en denken ze dat een professio-

. neel gepland park automatisch plezier 

en esthetische voldoening bij mensen 
veroorzaakt. Het is echter niet het 
park op zich, maar de sociale functies 
en betekenissen voor gebruikers die 
bepalen wat er met het park zal 
gebeuren, aldus Gans. 
Het Projectmanagementbureau van de 
gemeente Amsterdam was de formele 
opdrachtgever bij de vernieuwing van 
het Balboaplein. Deelnemers van de 
projectgroep hielden gesprekken met 
mensen en organisaties in de wijk om 
bewoners een stem te geven in het 
ontwerp. Er werden ook allochtone 
vrouwen aangetrokken (in stadsdeel 
De Baarsjes wonen relatief veel alloch
tonen) om de behoeften van de 
allochtone bewoners te pei len. Ook 
ontwerper Guido Hermans, toen werk
zaam als vormgever openbare ruimte 
bij het stadsdeel, ging langs scholen 
om kinderen hun ideale plein te laten 
tekenen. De picknicktafeis met para
sols die verspreid over het plein staan 
en het speeltoestel met glijbaan in de 
zandbak zijn hiervan het resultaat. Ze 
zijn helemaal door scholieren ontwor
pen. Verder bleek dat de scholieren 
het voetbalveld na de vernieuwing 
terug wilden. 
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Mercatorplein 

Opdrachtgever: Stadsdeel De Baarsjes 

Architect: Wytze Patijn (Kuiper Compagnons, 

Rotterdam) 

Foto: Jetse Oosterbaan Martinius 

Maquette Mercatorplein 

Foto: Stadsdeel De Baarsjes 

Volksplein 
Het oorspronkelijke ontwerp van het 
Mercatorplein werd gemaakt door de 
architect Berlage en stamt uit de tijd 
waarin auto's en voetgangers nog 
vreedzaam naast elkaar leefden. Begin 
jaren negentig lag het plantsoen, door 
wegen afgesloten, als een eiland in 
het midden . Junks en dealers konden 
er ongestoord hun gang gaan. Begin 
jaren negentig stond de herinrichting 
van het plein daarom hoog op de 
agenda - en ook, omdat het zojuist 

ties 

onder meer het Spui vormgegeven. Hij 
moest de Dam een 'betere uitstraling' 
geven en van het plein weer een 
geheel maken . Naast verkeersruimte 
moest hij ook 'verblijfsruimte' realise
ren en meer ruimte voor voetgangers. 
Volgens Sprietsma is bij de vernieuw
ing van de Dam geen rekening gehou
den met toekomstige gebruikers: 'De 
Dam is typisch een plein waar ieder
een komt. ' 
Het Max Euweplein ligt op een steen
worp afstand van het Leidseplein en is 

van pleinen 

opgerichte Stadsdeel De Baarsjes 
zichzelf met de herinrichting op de 
kaart wilde zetten. Het stadsdeel wilde 
meer ruimte voor voetgangers . 
Daarnaast zou het plein zodanig moe
ten worden ingericht, dat het voor 
wisselende activiteiten en verschillen
de doelgroepen geschikt zou zijn. Ook 
moest het plein het karakter krijgen 
van een 'volksplein' , het moest ver
keersveiliger worden en de materialen 
moesten eenvoudig te onderhouden 
en te reinigen zijn . Wytze Patijn, 
voormalig Rijksbouwmeester, kreeg de 
opdracht het plein te vernieuwen. 
Bij de twee andere pleinen zijn de 
doelen en verwachtingen van planners 
onduidelijker. 
Rob Pistor was als projectleider vanuit 
de gemeente betrokken bij de ver
nieuwing van de Dam, die werd vol
tooid in 2001 . Hij wijt de vernieuwing 
van de Dam aan toenmalig wethouder 
Guusje ter Horst die de Dam had uit
gekozen om zichzelf als wethouder te 
profileren. Aan Simon Sprietsma, 
vormgever Openbare Ruimte bij 
Bureau Binnenstad Amsterdam, werd 
de opdracht verleend de Dam 
opnieuw in te richten . Eerder had hij 
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Max Euweplein 

Opdrachtgever: Dienst Binnenstad Amsterdam 

(nu Stadsdeel Centrum) 

Architect: Kees Spanjers, Architectenbureau 

Zaan en Spanjers, Amsterdam 

Foto: Jetse Oosterbaan Martinius 

Dam 

Opdrachtgever: Dienst Binnenstad 

Amsterdam (nu Stadsdeel Centrum), 

Architect: Simon Sprietsma (DRO Amsterdam) 

Illustratie: Cees van Giessen 

betrekkelijk nieuw (1991). Vroeger 
stond hier een gevangenis en een kan
tongerecht; er was dus geen sprake 
van een bestaand plein dat meer allure 
moest krijgen of waar het verkeer de 
overhand had gekregen. Frank van 
Beek trad midden jaren 80 vanuit de 
gemeente op als hoofd Rayon City 
Amsterdam. Een kostbaar ontwerp van 
architectenbureau Zaanen Spanjers 
werd goedgekeurd . 
Het plein moest naast een 'ontmoe
tingsplaats ' en 'rustplek' de verbinding 
worden tussen de P.C. Hooftstraat en 
de Leidsestraat. Ook moest het een 
absoluut fiets- en autovrij plein worden. 
Deze twee doelstellingen zijn niet 
gehaald: het Max Euweplein is geen 
natuurlijke verbinding tussen P.C. 
Hooftstraat en Leidsestraat geworden, 
en een fietsersbelangengroep heeft 
met succes een fietspad geëist. 
Opvallend detail uit mijn observaties, 
in het voorjaar van 2003, is dat de ter
rassen en bankjes bijna de hele dag 
leeg waren, terwijl het rond het levens
grote schaakbord - bedacht door een 
scholier - de hele dag door druk is. 

Een goed geformuleerde opgave 
De genoemde doelstellingen heb ik 
hierboven vaak tussen aanhalings
tekens geplaatst. Het zijn vooral ab
stracte termen. Daardoor is het onmo
gelijk om erachter te komen wat er nu 
eigenlijk wordt beoogd en na te gaan 
of het doel is bereikt. Het Mercator
plein moest bijvoorbeeld het 'karakter 
van een volksplein' krijgen, maar wan 
neer is een plein een volksplein? De 
Dam moest een betere 'uitstraling' 

krijgen en het plein moest een 'ver
blijfsruimte' worden, en bij het Max 
Euweplein ging het om een 'rustpunt'. 
Dergelijke omschrijvingen hebben wei
nig te maken met gebruik. Veel van de 
betrokkenen die ik heb gesproken zijn 
erg tevreden met het resultaat, maar 
geven wel toe nauwelijks op het be
treffende plein te komen. 
Tot nu toe heb ik in dit stuk geen 
onderscheid gemaakt tussen architec
ten en opdrachtgevers. Toch zijn de 
verschillen in hun taken en verantwoor
delijkheden groot. Wie betaalt, bepaalt: 
de opdrachtgever draagt de (financiële) 
verantwoordelijkheid , en hij kiest de 
architect. Hij is immers zelf niet in staat 
om zijn doelstellingen en eisen te ver
talen in een ruimtelijk ontwerp. De 
architect moet een goed antwoord 
geven op de gestelde vraag - voorop
gesteld, dat de opgave goed is gefor
muleerd. Er daar zit nu precies het pro
bleem: de opdrachtgevers van de plei
nen hebben in hun opdrachtformule
ring geen rekening gehouden met de 
gebruikers, voor wie de pleinen zijn 
bedoeld . 
Toen ik de opdrachtgever van de Dam 
naar zijn mening vroeg over het resul
taat, verbaasde hij mij met zijn uit
spraak dat hij de bult op het midden 
van het plein geniaal vond. Hij zei dat 
je je kunt verheffen boven de rest van 
het plein en in alle richtingen ver kunt 
kijken. Wat hij zegt klopt in ruimtelijke 
zin wel , maar ik heb veel tijd doorge
bracht op de Dam en nooit iemand 
gezien die op de bult ging staan om 
eens goed om zich heen te kijken. 
Ongeacht de opgave komt het het 
resultaat ten goede wanneer een 
opdrachtgever zijn opgave helder for
muleert. Opdrachtgevers bij projecten 
in de openbare ruimte zouden vage 
omschrijvingen als 'volksplein' en 'ver
blijfsruimte' moeten vermijden. Ze 
moeten aangeven wat ze nou eigenlijk 
willen met of verwachten van een 
plein, en zich daarbij richten op men
sen in plaats van materialen en zichtlij
nen. 
Maar het is niet eenvoudig om te 
voorspellen hoe een plein gebruikt zal 
worden, daarin spelen oneindig veel 
factoren een rol. De bescheiden ont
werper van het Balboaplein zei dat het 
in zijn geval niet moeilijk was om het 
gebruik (spelen) te sturen: 'Wat je ook 
maakt, kinderen zullen er altijd mee 
gaan spelen .' Volgens mij ligt de situa
tie anders. Zowel opdrachtgever als 
architect hebben zich bij dit project 
verdiept in de behoeften van bewoners 
in de wijk. Ook zijn de toekomstige 
gebruikers al vroeg betrokken bij de 
plannen van het plein. Ze wisten daarom 
goed wat mensen graag wilden met 
het plein en hebben daar op ingespeeld. 
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Architectuur Lokaal: 
Opdrachtgevers 
De meeste wederopbouwwijken in 
Nederland werden rond 1965 voltooid. 
Ze zijn gebouwd met de beperkte 
mogelijkheden van de eerste naoorlogse 
jaren. Er was weinig geld, maar de 

won ingnood vroeg om snelheid en om 
een zo hoog mogelijke productie. 
Uiteindelijk mochten de resultaten er 
zijn . Deze wijken belichamen het beste 
dat Nederland op dat moment kon 
bieden op het terrein van volkshuis
vesting, stedenbouw en architectuur. 
Veertig jaar later is het moeilijker 
geworden mensen te vinden die trots 
zijn op de wijken van de jaren vijftig en 
zestig. De opvattingen over architectuur 
en stedenbouw veranderden; de woon
cultuur van die dagen is vrijwel ver
dwenen. Nederlanders stellen inmiddels 
hogere eisen aan hun woning. Ook is 
er nu minder waardering voor de des
tijds veel gebouwde portiek- en galerij
woningen. De kritiek was al in de jaren 
zeventig te horen. In de vakpers spit
ste het debat zich toe op de gevolgen 
van de rationele bouwmethoden die tij
dens de wederopbouw waren ontwik
keld . Deze productiewijze bereikte een 
climax in de hoogbouw van die jaren. 
De mening van bewoners bleek uit onder
zoek naar woonsatisfactie, maar ook 
uit het verhuisgedrag. Toen de welvaart 
groeide, begon het vertrek van mensen 
met wat hogere inkomens. Vaak gingen 
zij naar een eengezinswoning in een 
nieuwer gebied. Mensen die minder te 
kiezen hadden, namen hun plaats in. 
De voormalige voorbeeldwijken verlo
ren hun glans en kregen vaak zelfs een 
slechte naam. De mensen die zich in 
veertig jaar hadden gehecht aan hun 
buurt, konden dat beeld niet corrigeren. 

Voor opdrachtgevers, zoals de woning
corporaties die in de naoorlogse wijken 
de meeste won ingen in bezit hebben, 
is een lastige opgave ontstaan. Nog 
steeds kennen de wederopbouwwijken 
hun sterke punten. Daarbij horen de 
ruime opzet en het openbare groen 
met inmiddels volwassen bomen. 
Dergelijke kwaliteiten dreigen echter 
uit het zicht te verdwijnen, nu actuele 
sociale problemen de aandacht opeisen 
en er iets moet gebeuren om de proble
men het hoofd te bieden. De toekomst 
van de wederopbouwwijken lokt veel 
discussie uit en vraagt om intensief 
overleg. Juist omdat de wijken als één 
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geheel zijn gebouwd en omdat de hui
dige kwaliteit vooral berust op ruimte
lijke verbanden binnen de wijk, is een 
samenhangende aanpak wenselijk. 
Dat kan alleen als opdrachtgevers, 
bewoners en gemeente het eens worden 
over de te nemen maatregelen, over 
de wenselijke rolverdeling en over de 
vraag wie wat betaalt. Het gaat om een 

gecompliceerde opgave, waarbij naast 
techn ische en financiële ook sociale 
en culturele factoren aan de orde zijn. 

In het kader van het meerjarige project 
uit de architectuurnota, Cultureel 
Opdrachtgeverschap, meer en betere 
verbindingen met de markt initieerde 
Architectuur Lokaal het project Omgaan 
met wederopbouw. Hiertoe nodigde zij 
een Vliegende Brigade uit, met voor
malig Rijksbouwmeester Wytze Patijn 
als voorzitter. De Brigade bezocht vier 
kenmerkende naoorlogse wijken: 
Osdorp in Amsterdam, Heuvel in Breda, 
Zuidwest in Den Haag en Vinkhuizen 
in Groningen. Stuk voor stuk zijn dit 
wijken uit de wederopbouwperiode met 
stuk voor stuk een eigen identiteit. 
De Vliegende Brigade heeft daar uit
gebreid gesproken met opdrachtgevers, 
ontwerpers, gemeente en overige 
betrokkenen. 
De resultaten van de bevindingen van 
de Vliegende Brigade zijn door Archi
tectuur Lokaal gebundeld in het boek 
Veertig jaar later. Vernieuwing van de 
wederopbouwwijken. In deze publicatie 
worden de wijken en de daar gebruikte 
aanpak van de herstructurering be
schreven. Ook heeft de Brigade aanbe
velingen geformuleerd op basis van de 
gevoerde gespreken. De aangetroffen 
verscheidenheid maakt duidelijk, dat 
nuancering nodig is bij het trekken van 
algemene conclusies. Toch is de ver
wachting dat opdrachtgevers van 
elkaars ervaringen kunnen leren. De 
publicatie is bedoeld als stimulans voor 
een verdere gedachtewisseling tussen 
op-drachtgevers en andere betrokkenen. 

Informatie 
www.arch-Iokaal.nl 

Veertig jaar later. Vernieuwing van de 
wederopbouwwijken, 
ISBN 90 8023 648 9, 
Uitgave Architectuur Lokaal 2004 
Verkrijgbaar voor € 27,00 bij: 
Klantenservice Reed Business 
T 0314 35 83 58 
F 070 441 59 16 
overheid@reedbusiness.nl 

Margreeth de Boer 

Amsterdam Osdorp, 

Den Haag Zuidwest , 

Breda Heuvel en Groningen 

Vinkhuizen 

Fotografie: Joost Brouwers 
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Europan: 
Ontwerp 

Emmie Vos 

Europan legde in haar tweejaarlijkse 
internationale prijsvraagronde - nu 
alweer de zevende - de vraag voor 
aan jonge ontwerpers in alle deel
nemende landen, hoe suburbane 
stadswijken kunnen worden 
getransformeerd tot duurzame 
stadsdelen en hoe actuele wensen 
kunnen leiden tot interessante 
programma's voor stedenbouw en 
architectuur. Daarmee wilde zij het 
ontwikkelen van nieuwe typologie
ën en veranderbaarheid van ruimte 
en over stedenbouwkundige com
plexiteit een impuls geven. Te den
ken valt daarbij aan variatie in het 
woningaanbod, het programma, 
duurzame stedenbouw en definië
ring van het suburbane leefpatroon 
staan centraal. 
Zoals altijd konden de ontwerpen 
worden gebaseerd op reële locaties 
die hiertoe door verschillende Ne
derlandse gemeenten werden aan
geboden. De locaties voor Europan 
7 liggen alle vier in naoorlogse wij
ken, in Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Hengelo. De jury 
kende aan 11 inzendingen een prijs 
toe, en voor elke locatie was er nog 
een bijzondere vermelding. 
Staatssecretaris van Cultuur Medy 
van der Laan reikte in januari de 
prijzen uit. 
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Verbluffende eenvoud in Amsterdam 
Voor de Amsterdamse locatie, wer
den de meeste plannen ingediend: 
55. De locatie in Amsterdam is gele
gen in de Westelijke Tuinsteden, het 
suburbia van de jaren vijftig en zes
tig, waar de grote herstructurerings
slag inmiddels goed op gang is. 
Het studiegebied is een woonbuurt 
in Geuzenveld-Zuid met 582 por
tieketagewoningen, galerijwoningen 
en maisonnettes, ontworpen door 
het destijds toonaangevende 
architectenbureau Van den Broek 
en Bakema, gebouwd in 1957. Er 
staan uitsluitend sociale huurwonin
gen. In de buurt ligt een winkelstraat 
die zijn functie verliest. De woningen 
zijn verouderd en hebben technische 
gebreken. Het gebied is aan ver
nieuwing toe. Door de aanpak van 
woningen, voorzieningen en openba
re ruimte moet een levendig woon
gebied ontstaan met instroom van 
nieuwe bewonersgroepen en moge
lijkheden voor een wooncarrière. 
Als winnaar wees de jury de Italiaan
se architect Giacomo Summa aan. 
Hij maakte samen met een aantal 
leden van het collectief baukuh een 
plan met de naam Cassius. De jury 
vond het niet eenvoudig om in de 
minimalistische presentatie van het 
plan door te dringen, maar toen dat 
eenmaal het geval was, bleek het 

-

Eerste prijs, Plan Cassius 

Ontwerp: Giaccomo Summa 

Locat ie: Amsterdam 

Eerste prijs, plan Urban Morphing 

Ontwerp: Elena Casanova en Jesus Hernandez 

Locatie: Den Haag 

van een verbluffende eenvoud. De lage
re flats in de Bakemabuurt worden vol
gens het plan afgebroken en vervangen 
door grondgebonden woningen met 
een schijnbaar onbegrensde verschei
denheid aan woningtypen. De hogere 
flatgebouwen blijven staan, maar wor
den verbouwd. In de eerste twee lagen 
worden garages en individuele entrees 
naar de hoger gelegen appartementen 
gedacht. Volgens de jury is het plan uit
voerbaar indien het wordt gehanteerd 
als vertrekpunt en niet als blauwdruk. 

Gevarieerde stedenbouw in Den Haag 
De wijk Morgenstond in Den Haag 
vormt een van de eerste stadsuitbrei
dingen volgens het structuurplan voor 
Den Haag-Zuidwest. Het plan, dat van 
Dudok is en stamt uit 1949, staat 
symbool voor de wederopbouw van 
Nederland. De structuur en de compo
sitie zijn kenmerkend voor de 
systematische stedenbouw van de 
naoorlogse stadsuitleg. De wijk heeft 
een ruime opzet van lanen, bijzondere 
velden, singels, bebouwing in verschil
lende verkavelingtypen in gestapelde 
bouwen collectieve binnentuinen. 
Van het bestaande woningbestand 
wordt het overgrote deel gesloopt. De 
vernieuwing zal moeten leiden tot het 
woonmilieu van de 'compacte stede
lijke tuinstad' . Uitgaande van de 
potenties van de locatie en van de 
aanwezige marktvraag in de wijk en in 
de regio, wordt ingezet op een nieuw, 
gedifferentieerd woonmilieu en een 
gericht aanbod. De centrale zone van 
Morgenstond Midden kan door een 
divers programma en herkenbare 
stedenbouwkundige vorm een belang
rijke referentie worden voor een nieuwe 
collectieve identiteit in geheel Zuid
west: hedendaagse woonvormen in de 
Parkstad van Den Haag. Voor deze 
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locatie werden 37 plannen ontvangen. 
De eerste prijswinnaars werden de in 
Rotterdam gevestigde Spanjaarden 
Elena Casanova en Jesus Hernandez, 
die bij Europan 6 de eerste prijs voor 
de locatie in Groningen in ontvangst 
mochten nemen. Met hun plan Urban 
Morphing stellen zij een clustergewijze 
transformatie van de wijk Morgen
stond-Midden voor. Afhankelijk van de 
omstandigheden kan voor een cluster 
worden gekozen. Binnen een cluster is 
een zeer breed programma mogelijk, 
dat kan worden geleid door de situatie 
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JURY EUROPAN-7 
Maarten Kloos, voorzitter, 
directeur ARCAM 
Ineke Bakker, directeur-generaal 
Ruimte, Ministerie van VROM 
Reinier de Graaf, architect, 
winnaar Europan 3 
Sabien de Kleijn, architect 
Karin Laglas, directeur MAB 
Groep B.v. 

Maike van Stiphout, 
landschapsarchitect 
Enno Zuidema, stedenbouwkundige 

van het moment. Het totaal kan 
daardoor een interessant en gevarieerd 
stedenbouwkundig eindbeeld opleveren. 
In Den Haag werd ook een tweede 
prijs toegekend. In het plan Inside Out 
van de Brit Andrew Dawes en de 
Duitse Doris Zoller wordt een door
lopende groene zone voorgesteld 
waarin de gebouwen als losse objec
ten zijn geplaatst, die worden ont
sloten vanaf een semi-openbaar plat
form. In het omliggende gebied zou 
het omgekeerde moeten gebeuren: 
privatisering van het groen en 
woningentrees aan de straat. 

Tegengestelde plannen in Hengelo 
De locatie in Hengelo onderscheidt 
zich van de andere locaties door de 
ligging aan de rand van het centrum
gebied van de stad. Niettemin wordt 
het gebied gekenmerkt door een sterk 
suburbaan karakter en ook de opgave 
vraagt oplossingen die samenhangen 
met de moderne suburb. De functio
nele invulling van het studiegebied 
bestaat uit wonen en werken (kanto
ren). De planlocatie bevindt zich aan 
de rand van een buurt met overwe
gend villa's, gebouwd aan het begin 
van de twintigste eeuw, met een 
groen, stedelijk karakter en een relatief 
hoog grondgebruik. Het kantoor
gebouw uit de jaren zestig wordt ge
sloopt. De locatie wordt begrensd 
door een beek die voor de waterhuis
houding van Hengelo van grote bete
kenis is. Een verbinding van het villa
milieu met het binnenstedelijke milieu 
vormt de opgave vanuit de steden
bouwkundige invalshoek. Naast de 
woonfunctie is er ruimte voor klein
schalige maatschappelijke dienst
verlening en commerciële activiteiten. 
Uit de 40 inzendingen voor de locatie 
o kwadraat koos de jury voor het plan 
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Suburban Metamorphosis van de 
Vlaams-Spaanse combinatie Kurt van 
Belle en Patricia Medina. De jury vond 
dat het plan, dat bestaat uit bebou
wing in drie lagen die zich door het 
gebied slingert, zich ontspannen in zijn 
omgeving voegt. Aan de buitenzijde 
van de locatie krijgt de ringweg rond 
het centrum een stedelijker beeld. Aan 
de binnenzijde omsluiten de gebouwen 
een openbaar domein van groen en 
water, optimaal gerelateerd aan de 
omringende bebouwing. Privé-buiten
ruimte voor de woningen wordt gevon
den in de 'patioterrassen'. Het pro
gramma bestaat naast woningen uit 
ateliers, kleine bedrijven en voorzie
ningen voor sport en amusement. 
In Hengelo werden bovendien 2 twee
de prijswinnaars aangewezen. 
Sechmet Bötger zette met haar plan 
Mapping in op een strategie die kan 
worden omschreven als tegengesteld 
aan het winnende plan. De voorgestel
de bebouwing, niet onderworpen aan 
ruimtelijke reglementering, ontvouwt 
zich geleidelijk aan de hand van het 
zorgvuldig lezen van de bijzonderheden 
van de locatie. Dit resulteert in een 
landschap van villa's die het suburbane 
karakter van de locatie benadrukken. 
Marcel Lok benaderde de locatie als 
een park en oriënteerde zijn woningen 
in het plan Celestial Green sterk op de 
omgeving. Hij bracht verschillende 
woningtypen samen in relatief kleine 
bouwblokken die aansluiten op de fijn
korrelige structuur van Hengelo. De 
daken van de bouwblokken kennen 
een openbaar toegankelijk deel en een 

Eerste prijs. plan Suburban Metamorphosis 

Ontwerp: Kurt van Belle en Patricia Medina 

Locatie: Hengelo 

Eerste prijs . plan Nieuw Peil 

Ontwerp: IIse Castermans en Patrick Meijers 

Locatie: Rotterdam 

privé gedeelte dat bestemd is voor 
daktuinen. 

Groen dak landschap in Rotterdam 
Eén van de herstructureringswijken 
van Rotterdam is Zuidwijk, gelegen 
aan de rand van de stad. De steden
bouwkundige structuur van de wijk is 
helder en sterk, het vele groen wordt 
door iedereen gewaardeerd. Zowel de 
woningvoorraad (veel portieketagewo
ningen) als het voorzieningenniveau in 
de wijk zal gemoderniseerd moeten 
worden. Voor de herontwikkeling is het 
van belang om de bestaande kwaliteiten 
te versterken. Het tuinstadkarakter zal 
(in een moderne versie) drager moeten 
zijn van de vernieuwing. De Europan
locatie bevindt zich aan de zuidzijde 
van de wijk, waar de bebouwing over
gaat in het platteland. De havenspoor
lijn, die de wijk nu nog scheidt van het 
platteland,zal verdwijnen. Het groen 
aan de rand moet voor de huidige en 
toekomstige bewoners toegankelijk en 
bruikbaar worden. De te realiseren wo
ningbouw moet een positieve bijdrage 
leveren aan de opbouw van de wijk. 
Ook bij het winnende plan voor deze 
locatie - waarvoor 36 plannen zijn 
ingediend - bleken de ontwerpers 
winnaars te zijn van een eerdere 
Europan ronde. Iise Castermans en 
Patrick Meijers wonnen bij Europan-6 
met hun plan voor Hoogvliet. De jury 
vond dat hun plan voor Zuidwijk, met 
de titel Nieuw Peil , blijk geeft van 
groot vakmanschap en van een onge
kende architectonische kracht. Het 
concept is gebaseerd op de oorspron
kelijke opbouw van Zuidwijk met een 
halfopen structuur van grondgebonden 
en gestapelde woningen rondom een 
semi-openbaar binnenhof. De eerste 
laag is een halve verdieping verlaagd, 
zodat de met gras bedekte daken van 
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de laagbouw een groen landschap 
vormen. Ook in het totaal van de aanpak 
van Zuidwijk wordt het plan gewaar
deerd omdat het groene karakter van 
de noord-zuid verbinding tussen het 
Zuiderpark en het nieuw aan te leggen 
rand park versterkt. 

De eerste gesprekken tussen de loca
tievertegenwoordigers - in alle gevallen 
zowel gemeenten als corporaties - en 
eersteprijswinnaars hebben nog in 
december plaatsgevonden en voor 
alle locaties zijn onmiddellijk vervolg
afspraken gemaakt. 

Informatie 
Europan Nederland 
Postbus 2182 
3000 CD Rotterdam 
T 010 4401238 
F 010 436 00 90 
office@europan.nl 
www.europan.nl 

Ontwerpen aan de Europese stad, 
15 jaar Europan in Nederland, 
ISBN 909017 740 X 
Uitgave Stichting Europan Nederland 

Europan 7, Nieuw leven in de suburb. 
Rotterdam, 2004, NAi Uitgevers. 
ISBN 90 5662 355 9, € 22,50 
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Nederlands 
Arch itectu u ri nstitu ut: 
Projecten 

Met een tentoonstelling (tlm 31 mei) en een 
boek onder de titel De Grote Verbouwing 
besteedt het Nederlands Architectuurinstituut 
aandacht aan de herstructurering van naoor
logse woonwijken. Het gaat om veranderende 
ideeën, het wonen in de wijken, de architec
tuur van de woningen, het stedenbouwkundig 
plan en de teloorgang van de ideologische 
opvatting. Aan bod komen de omvang en de 
complexiteit van de opgave, de oorspronke
lijke ambities en de ontwikkelingen in de 
hedendaagse stedelijke herstructurering. 

In het boek wordt de herstructurering in 13 wijken 
geanalyseerd. Daaru it wordt duidelijk dat de rol van 
de stedenbouwkundig ontwerper ingewikkelder is 
geworden. Ontwerpers moeten zich meer reken
schap geven van machtsposities. Waar steden
bouwkundige Niek de Boer in de jaren vijftig voor de 
uitbreidingswijken in Emmen zowel dure als goed
kope huizen op de mooie plekjes situeerde, wijken 
autovrij maakte en sociale structuren versterkte, 
hebben ontwerpers nu zelden een dergelijke invloed 
op het programma. De belangrijke beslissingen wor
den niet alleen over de hoofden van de bewoners, 
maar ook over die van de ontwerpers genomen. 
Ruimte voor het experiment is er niet. De uitbrei
dingswijken van Oudok, Van Tijen, Van den Broek en 
Bakema en Van Embden vormden stedenbouwkun
dig afgeronde gehelen. Nu wordt er op onderdelen 
stevig ingegrepen in deze structuren . Vanuit de 
pragmatiek en de snelheid van opereren ontstaat 
een lappendeken aan interventies. Slogans over 
leef- en woonstijlen geven daarbij het gewenste toe
komstbeeld aan. Veel consortia voelen zich goed bij 
een dergelijke manier van werken en bestuurders 
zijn geneigd de wensbeelden over te nemen. De 
betekenis van dergelijke woonmilieukaarten voor de 
uiteindelijke bouwplannen is vaag. De vertaalslag 
naar een plan om het wensbeeld van de leefmilieus 
te bereiken moet nog gemaakt worden, als dat al 
kan. De woon- en leefmilieudiscussie maakt het in 
ieder geval mogelijk om voorbij te gaan aan een 
zorgvuldige definiëring, desnoods herwaardering, 
van de kwaliteiten die er zijn . 
In het boek is een projectcatalogus opgenomen van 
160 gesloopte en nieuwgebouwde woonhuizen in de 
afgelopen vijf jaar. Dat de naoorlogse woningen en 
hun omgeving niet meer bij onze 21e-eeuwse samen
leving zouden passen blijft de vraag. Verrassend zijn 
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in dit verband de renovatieprojecten. Deze projecten 
laten creatievere en elegantere oplossingen zien dan 
veel voorgestelde nieuwbouwprojecten. 
Met renovaties wordt een verrassend grote variatie 
bereikt. Daarvoor is niet per se nieuwbouw nodig. 
De leidende gedachte bij de huidige verandering is 
dat er gebouwd moet worden voor mensen met een 
hoger inkomen. De voorheen vanuit een sociale ide
ologie geformuleerde doelgroep is vervangen door 
een door de marktvraag ingegeven typologische 
wens. Voor de mensen die nu in de wijken wonen 
bestaat een zekere onverschilligheid, net zoals de 
gehele sloop- en nieuwbouwopgave gepaard gaat 
met een mate van culturele onverschilligheid ten 
opzichte van het idealisme en het vakmanschap die 
aan de wederopbouwwijken ten grondslag hebben 
gelegen. 
De afbraak van grote aantallen portiek-etageflats en 
eengezins rijtjeswoningen is dan ook meer dan de 
sanering van een grote hoeveelheid onroerend goed. 
Het is tevens de afbraak van een stuk naoorlogse 
geschiedenis, met al haar idealen en hoop op een 
betere toekomst. 

Informatie 
NAi 
Postbus 237 
3000 AE Rotterdam 
T 01 0 440 12 00 
F 010 436 69 75 
info@nai.nl 
www.nai. nl 

Jacqueline Tellinga, 
De Grote Verbouwing. Verandering 
van naoorlogse woonwijken, 
Rotterdam 2004 
Uitgeverij 010 
ISBN 90 6450 525 X, € 29,50 
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Intelligente 
bewegwijzering 

Margot de Jager 

Dynamische 
bordschilden 
in het verkeer 
Marcel Gort, ontwerper/uitvinder 
werkzaam in Amsterdam, ontwik
kelde een bewegwijzering die de 
autobestuurder helpt een scherpe 
afslag op de snelweg veilig te nemen. 
Een aantal bordschilden worden 
schuin achter elkaar geplaatst. 
Door de snelheid die de auto heeft, 
ziet de bestuurder een zich voort
bewegende pijl die de contouren 
van de bocht aangeeft. Voordeel 
van deze dynamische signalering, 
zoals Gort het zelf noemt, is dat er 
geen bekabeling of stroomvoorzie
ning nodig is. Deze bewegwijzering 
heeft alles te maken met de optische 
illusie die ontstaat in de hersenpan 
van de bestuurder. Onder andere 
langs de A1, bij de afslag Bussum, 
is een proefopstelling gemaakt. 

Metro 
'Ik had me al eerder bezig gehouden 
met een bewegende waarnemer. Ik 
nam als uitgangspunt een metro
passagier, die al rijdende door een 
donkere tunnel een film kan waarne
men op de wand ervan. Dit effect had 
ik bereikt door een rij posters op de 
tunnelwand aan te brengen. Door met 
een stroboscoop (een snelle fl ikkeren
de lamp) de wand te verlichten, ont
stond bij een bewegende waarnemer 
het effect van een film . Alles moet 
natuurlijk heel nauwkeurig op elkaar 
zijn afgestemd, want anders treedt 
het effect niet op. Om verschillende 
redenen ben ik toen met dit project 
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gestopt, maar het idee liet me niet 
los.' , aldus Gort. 
Zodoende stuitte hij op een vergelijk
baar idee van de suggestie van een 
bewegend beeld. 'Ik weet nog dat ik 
op de dijk reed om een van mijn kin
deren op te halen . Toen zag ik dit 
effect optreden tijdens het passeren 
van een schuur. De schuur stond op 
palen en omdat de onderkant open 
was zag ik de palen van de achterkant 
en die van de voorkant. Er ontstond 
een interferentie (een golfpatroon) tus
sen beide rijen palen . Terwijl ik pas
seerde leek dit golfpatroon sneller te 
bewegen dan de beweging die ik met 
de auto maakte. Ik wilde dit effect in 
een modelletje nabouwen; daarnaast 
ben ik ideeën gaan ontwikkelen om 
het toe te passen in het verkeer. Ik 
was eigenlijk wel een beetje verbaasd 
dat het effect nog niet werd gebruikt. ' 

Moiré 
Het optreden van zo'n interferentie 
patroonstaat staat ook wel bekend als 
het Moiré-effect: de afstand tussen 
twee rasters veroorzaakt de suggestie 
van een beweging. In het geval van de 
bewegwijzering gebeurt min of meer 
hetzelfde. Omdat de bestuurder 
beweegt, ervaart hij beweging. Dit 
alles heeft te maken met de visuele 
perceptie, die plaatsvindt in de herse
nen. Door de interactie tussen twee 
patronen ontstaat er een soort golf. 
De borden voor de bewegwijzering zijn 
als volgt opgebouwd. Voor een vlakke 
reflecterende plaat met een speciaal 
voor deze toepassing ontworpen stre
pen patroon is, op een bepaalde 
afstand afhankelijk van de gewenste 
snelheid, een andere plaat met door
zichtig raster gemonteerd. Omdat de 
bestuurder ten opzichte van dit 

systeem van positie verandert, wordt 
een bewegend beeld gesuggereerd. 
Gort: 'Met medewerkers van de 
Universiteit van Utrecht heb ik het 
effect in cijfers weten te realiseren . 
Bij een gegeven bocht en snelheid 
konden zij via een rekenmodel de 
verschillende parameters berekenen. 
De bestuurder ziet nu in de proef
opstelling onder andere bij Bussum 
een pijlvorm, omdat ik in de golf een 
knikje heb gemaakt. ' 

Octrooi 
Gort begon in 2001 met dit project, 
dat nu nog in de ontwikkelingsfase is. 
Er zijn al vijf bochten als pilot mee 
uitgerust. De proefopstelling op de A 1, 
afslag 7 bij Bussum bestaat nu een 
jaar en er is tot nu nog geen botsing of 
ongeluk geweest. Dat in vergelijking 
tot het jaar ervoor toen er gemiddeld 
elke maand een schadegeval werd 
gemeld. Groot voordeel van deze 
'bordschilden ' is dat ze overal kunnen 
staan, omdat er geen elektriciteit of 
kabel aan te pas komt en er geen 
bewegende delen zijn, waardoor ze 
net zo bedrijfszeker zijn als bestaande 
borden zonder stroom. Gort heeft 

inmiddels octrooi aangevraagd en toe
gekend gekregen voor de Benelux. 
Voor Europa loopt een zogenaamd 
PCT aanvraag met een nieuwheid
onderzoek. Als zijn uitvinding daar 
doorheen komt, geldt het octrooi voor 
heel Europa. In Amerika ligt het anders; 
daar hanteert men een ander systeem 
en is het toegekend krijgen van een 
octrooi een kostbare zaak. 'Ik ben zelf 
naar het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat gegaan, om hen voor dit 
project te interesseren. Daarnaast ben 
ik bezig geweest een producent te 
vinden. De firma Brimos, die al jaren 
werkt voor het ministerie, heb ik bereid 
gevonden mijn ideeën uit te werken. 
Zij hebben verder de contacten met, 
Verkeer en Waterstaat overgenomen. 
Op de site van Brimos is een korte 
animatie te zien van deze borden 
onder de productnaam Black&White . 
'Het mooist zou ik het vinden, als ik 
ergens rijd en de borden zie, waar ik ze 
niet verwacht. Dat lijkt me geweldig.' 

Informatie 
Marcel Gort 
T 020 490 49 41 
cam pgort@xs4all .nl 

Brimos bv, wegbebake
ning en verkeersgeleiding 
Postbus 40 
8050 AA Hattem 
0334442333 
saven@brimos.nl 
www.brimos.nl 
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Max Bruinsma De 
Barbaro's 
van de 
Zuidas 
Opdrachtgeverschap 
en kunst in de openbare 
ru imte 
Als er kunst in de openbare ruimte moet 
komen, zoals aan de Zuidas in Amsterdam, 
hoe komt men dan tot een interessante 
opdrachtstelling en wat zijn de politieke en 
economische voorwaarden voor de totstand
koming daarvan? Waar moet goed opdracht
geverschap aan voldoen in deze tijd? 

Zulke opdrachtgevers zijn er nauwelijks meer 
Rond 1560 gaf de Venetiaanse edelman en pause
lijke diplomaat Daniele Barbaro aan Andrea Palladio 
de opdracht om een villa voor hem en zijn broer te 
ontwerpen op het familielandgoed in Maser, in de 
buurt van Vicenza. Het resultaat is niet alleen be
roemd doordat de belangrijkste architect van de 
Renaissance hem heeft gebouwd, maar ook door de 
zeer goed bewaard gebleven fresco's van de bijna 
even beroemde schilder Paolo Veronese. Het verhaal 
wil dat Palladio niet goed overweg kon met 
Veronese; de architect vond dat de schilder zijn pure 
ruimtes aan het oog onttrok door er met zijn illusio
nistische beelden een nieuwe ruimte overheen te 
leggen . Men kan zich daarbij iets voorstellen: 
Veronese schroomt niet om trompe-l'oeil details 
zoals niet-bestaande vensters en deuren aan de 
architectuur toe te voegen. Desondanks heeft de 
combinatie tot een van de meest persoonlijke en 
intieme landhuizen van de late Renaissance geleid, 
en dat is ongetwijfeld te danken aan de opdracht
gever. 
Daniele Barbaro was behalve een gewichtig man, 
ook een geleerde van formaat en onder meer de 
auteur/bezorger van een geannoteerde nieuwe uit
gave van Vitruvius' klassieke De Architectura, zijn 
'10 Boeken over Architectuur'. De man wist, kortom, 
waar hij het over had toen hij Palladio uitnodigde 
een nieuwe versie te ontwerpen van een oud 
Romeins model, de villa. Het hele huis ademt de 
eruditie en persoonlijkheid van zijn eerste bewoner, 
die als opdrachtgever intellectueel op gelijke voet 
staat met zijn architect en zijn schilder, die hen 
inspireert en leidt, en waar nodig knopen doorhakt 
als beiden in conflict komen. 

Deze wat lange inleiding over een ver verleden is 
bedoeld ter voorbereiding van de verzuchting: zulke 
opdrachtgevers zijn er tegenwoordig nauwelijks 
meer. Natuurlijk, projectontwikkelaars en opdracht
gevers van woningbouw en stadsontwikkeling zijn 
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over het algemeen mensen met een grote kennis 
van die gebieden, en van de economische, techno
logische en politieke voorwaarden voor succesvolle 
architectuur. Maar als het over kunst gaat, zeker 
kunst in de openbare ruimte, wordt de spoeling al 
snel dunner. Dat heeft niet alleen met de opdracht
gevers te maken, of met de kunst, maar misschien 
wel vooral met de hedendaagse cultuur. De consen
sus, die Barbaro, Palladio en Vernonese als vanzelf
sprekend hadden over wat kunst en architectuur 
betekenen, welke waarden ze vertegenwoordigen , 
en hoe die waarden in ruimte en beeld uitgedrukt 
moeten worden, was oneindig veel groter dan 
tegenwoordig. Opdrachtgevers, architecten en kun
stenaars kunnen niet meer zo zeker zijn dat de 
ander begrijpt wat ze bedoelen als ze spreken van 
'ruimtelijke kwaliteit' of 'een beeldend antwoord op 
de omgeving'. Dat je dergelijke formuleringen 
nochtans voortdurend tegenkomt in projectbeschrij
vingen en opdrachtformuleringen mag niet verhelen 
dat de interpretatieruimte van dergelijke frases zo 
groot is dat ze in feite nietszeggend kunnen worden. 

Paradox 
Het projectbureau Zuidas nodigde kunstenaar Hans 
van Houwelingen uit om 'een totaalvisie op de kllnst 
voor het Drentepark' aan de Zuidas van Amsterdam 
te geven. In zijn antwoord parodieert Van 
Houwelingen - die hier uit ruime eigen ervaring 
spreekt - bovenstaande ambitie door hem te 'verta
len ' naar de harde werkelijkheid: 'Als de werkelijke 
kunstpraktijk van de afgelopen jaren met terugwer
kende kracht op deze opdrachtformulering toegepast 
zou worden, dan zou hij er ongeveer zo uitzien: 'Wat 
we met kunst in de openbare ruimte willen is dat na 
jarenlang ambtelijk steggelen niemand meer proble
men ziet in kunstwerken, die niet noemenswaardig 
op de begroting drukken en waarvan geen weer
stand van de bevolking te verwachten valt'.' Van 
Houwelingens spot is nochtans niet zonder ernst. 
Zijn karikatuur van de opdrachtstelling is te lezen als 
een diepgaande kritiek op de voorwaarden waaronder 
kunst in de openbare ruimte tot stand komt. Van 
Houwelingen schroomt daarbij niet zijn opdracht
gever een spiegel voor te houden: 'Kunst in de open
bare ruimte (houdt zich op in) een omgeving' waarin 
politieke en economische belangen de hoofdrol spelen. 
( .. . l'. Deze situatie leidt tot een 'simpele paradox, die 
bestaat ten gevolge van de moeizame verhouding 
tussen de kunst en de politieke context waarin die 
kunst gedijt: men wil kunst die men niet wil, en 
andersom, men wil niet de kunst die men wil.' Kunst 
is immers in de hedendaagse opvatting van kunste
naars, critici en bemiddelaars - de kunstspecialisten 
- een medium dat kritisch reflecteert op de wereld, 
dat die wereld te~ discussie stelt, er~de anaère kant' 
van laat zien, verborgen of verdrongen confl icten ., .. . 
aan ~e oppervlakte brengt, ~ortom ~et artis~ieke 

middelen de vertrouwde wereld in een ander 
daglicht Stelt - minder vertrouwd maakt , eigenlijk. 
In de ogen van een niet-specialistisch publiek - en 
daarin bevinden zich vaak ook opdrachtgevers - is 
kunst ecr ter eerder een bevestiging, een illustratie 
van de-wereld zoals' ze is of gewenst wordt, een 
medium, Kortom, dat ons de wereld zoals we haar 
kennen, laat herkennen, dat de vertrouwde wereld 
met artistieke middelen voor ons samenvat. 
Het is niet moeilijk Hans van Houwelingens kritiek 
op de condities waaronder kunst in de openbare 

ruimte tot stand komt, en zijn onderbouwing daar
van, te begrijpen. 'Een kunstwerk in de openbare 
ruimte dient het politieke belang in die ruimte opti
maal te ondersteunen,' schrijft hij. Kunst 'in de 
buurt' mag immers niet teveel weerstand van omwo
nenden of andere belangengroepen oproepen, 
omdat het anders niet gerealiseerd kan worden: 'Een 
gerealiseerd kunstwerk heeft altijd een lang traject 
doorstaan , waarin het door vele belanghebbenden is 
getoetst op deze functie. In de Nederlandse consen
suscultuur betekent dit , dat er bijna geen kunst
werken worden gerealiseerd waar nog scherpe kant
jes aan zitten. Maar een kunstwerk dat niet kritisch 
is, kan zijn artistieke taak niet vervullen , zodat aan 
het oorspronkelijke verzoek om met betekenisvolle 
kunst de leefomgeving te verbeteren geen gevolg 
wordt gegeven. Deze in zijn eigen staart bijtende 
slang is de reden dat de meeste kunstwerken in de 
openbare ruimte dus eigenlijk geen kunstwerken 
zijn, althans in artistiek opzicht oninteressant; het 
zijn kunstwerken die bedoeld waren artistieke 
betekenis te hebben, terwijl dat tegelijkertijd ook niet 
de bedoeling was.' 

Politieke en economische condities 
In relatie tot de hoge ambities van het Projectbureau 
Zuidas, leidt de paradox volgens Van Houwelingen 
tot de conclusie dat 'een klimaat van consensus en 
compromissen niet de beste omstandigheid is om 
aan een dergelijk verwachtingsvolle inzet - waaraan 
juist veel scherpe kantjes zitten - te beginnen.' En hij 
vervolgt met een oproep om niet de kunst, maar de 
politieke en economische condities waaronder ze in 
de openbare ruimte ontstaat ter discussie te stellen. 
Zijn verdere plan behelst een scherpe analyse van 
het plangebied - het Drentepark - dat bestaat uit 
een complex conglomeraat van (hoge) kantoren, 
sportvelden, een industrieterrein (het NUON terrein), 
de KPN Telecom toren en geprojecteerde woningen 
en infrastructuur, een vrij anarchistische structuur 
waarin de menselijke maat dreigt verloren te gaan. 
Hij concludeert dan ook, wat betreft de omgeving 
van het NUON terrein: 'Naar mijn mening kan kunst 
in de openbare ruimte zoals we die gewend zijn ( ... ) 
deze leefomgeving niet daadwerkelijk verbeteren. 
Er ligt een situatie op de loer waarin kunst ter com
pensatie wordt ingezet, maar onbedoeld een treurige 
bevestiging wordt van onopgeloste problemen. 
Ik zou echter een voorstel willen doen voor kunst 
die de leefomgeving in het Drentepark welzeker 
verbetert, maar die daartoe om volstrekt andere 
economische en politieke condities vraagt.' 
Aan zijn analyse koppelt Van Houwelingen een 
tweetalontwerpvoorstellen die, hoewel ze concrete 
schetsen voor werk behelzen, toch vooral gelezen 
moeten worden als uitdaging aan de opdrachtgever, 
als provocatie. Eigenlijk ~ertaalt Van Houwelingen de 
door het projectbureau verwoordde ambitLes direct 
in werk. Die b\nade~ing;:esulteert bijvoorbeeld voor 
het terrein van nutsbedrijf NUON in een sampling 
van bestaande nutsproducten zoals ' brievenbussen, 
telefooncellen , pisbakken, giromaten enzovoort' , 
losjes gegroepeerd rond het 'mooist geïnnoveerd 
Nederlands product', een nieuwe windmolen. Er is 
geen speld tussen te krijgen; de analyse en argumen
tatie van Van Houwelingen leggen haarscherp de 
problemen van het plan gebied bloot, maar laten er 
ook onverwachte potenties van zien, beide kritische 
aspecten die typerend zijn voor de 'ontregelende 
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Voorstel van Hans van Houwelingen voor de 

KPN-toren in' het Drentepark, aan de Zuidas in 

Amsterdam, 2003. 

Voorstel van Hans van Houwelingen voor het 

NUON-terrein in het Drentepark aan de Zuidas. 

Interieur Villa Barbaro, Maser, 1557-1958. 

De villa kwam tot stand in een nauwe samen

werking tussen An~ea Palladio (architect), 

IDanielo Barbaro (opdrachtgever) en Paolo 

Veronese (schilder). 
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blik' die in de hedendaagse kunst zo belangrijk wordt 
gevonden. Tegelijkertijd hergroepeert hij bestaande 
en herkenbare producten tot een ensemble dat een 
verbinding legt tussen 'de geoliede economische 
machine van het NUON-terrein ' en het nut van het 
individu, waarmee een onderhuids conflict tussen 
woon- en werkomgeving zowel wordt samengevat 
als artistiek overbrugd. Waarmee het kunstwerk, zo 
absurd als het op het eerste gezicht mag lijken, 
eigenlijk heel acceptabel wordt - je kunt er au fond 
weinig tegen hebben. 
Toch zou het me verbazen als dit werk zo wordt 
gerealiseerd. De problematische kant ervan is 
immers niet de uitbundige sampling van publieke 
nutsapparaten die er het meest in het oog spring
ende onderdeel van is, maar veeleer de, relatief 
onzichtbare, structuurkritiek die het behelst. 
Van Houwelingen stelt onder andere voor de strikte 
scheiding tussen de diverse arealen in het pIange
bied te doorbreken: het hek rond het NUON terrein 
(nu nog voorzien van bordjes 'verboden toegang') 
moet weg, en het terrein wordt eigenlijk één groot 
omgevingskunstwerk, een monument voor functio
neel ondernemerschap, dat zich bij de inrichting van 
zijn productiegebieden door geen esthetische notie 
laat storen. Van Houwelingens voorstel maakt eigen
lijk dit 'toonbeeld van architectonisch en steden
bouwkundig anarchisme', dat een industrieterrein als 
dat van NUON is, op een nieuwe manier 'leesbaar', 
ervaarbaar nu als esthetisch fenomeen - en zei 
Nietzsche niet al dat 'alleen als esthetisch fenomeen 
het leven voor eeuwig gerechtvaardigd is'? 
Uiteindelijk hebben we het hier toch meer over 
Kunst, over de 'ontregelende blik' van de kunste
naar, dan over 'kunst waar niemand een probleem 
mee kan hebben'. En vooral gaat het hier over een 
'kunstwerk', dat van zijn opdrachtgever een klare 
positie verlangt omtrent wat hij met zowel de kunst 
als met de omgeving wil. 
Je zou willen dat er een opdrachtgever bestond, een 
moderne Barbaro, die de~e blik herkende, die hem 
kent als zijn eigen kijken, en die zou zeggen: 'dat is 
nu een aardig uitgangspunt dat je hier schetst, Van 
Houwelingen, laten we eens zien met welke kunste
naars we dat kunnen preciseren, en hoe we uit de 
combinatie van structuurkritiek en -analyse en 
visuele accentuering, die je voorstelt, in samenwer
king met de stedenbouwers en architecten een 
omgeving maken die mijn persoonlijkheid, mijn visie 
op kunst en openbare ruimte weerspiegelt. ' Een 
moderne Barbaro die functionele en artistieke eisen 
haarscherp formuleert en die het door kennis en 
ervaring geschraagde gezag heeft om architecten en 
kunstenaars vruchtbaar te laten samenwerken. 
Iemand die ook zou kunnen zeggen: 'Ook de kunst 
kan veel kritischer naar zichzelf kijken en moet niet 
persé 'beter' willen zijn dan de stedenbouwers en 
architecten. Iedere discipline heeft zijn eigen intelli
gentie, die we in samenwerking moeten gebruiken. 
Dan kun je hoog inzetten ... ' 

Medeverantwoordelijk 
Deze laatste uitspraak komt van een van de repre
sentanten van Van Houwelingen's opdrachtgever 
aan de Zuidas, Henk de Vroom, adviseur van Simon 
den Hartog (supervisor beeldende kunst Zuidas). 
Volgens Van Houwelingens sceptische analyse 
resulteren de kennis en ervaring van bemiddelaars, 
wegens gebrek aan politieke en economische 

stootkracht, te vaak in compromissen die elke 
artistieke scherpte uit het werk logen. Ook De Vroom 
ziet vergelijkbare problemen wanneer hij opmerkt dat 
'het complexe is dat kunst in de openbare ruimte 
tegelijk 'hoge kunst' moet zijn en een ding dat zich 
voegt in de omgeving ( ... )' . Maar hij is het niet eens 
met Van Houwelingens opmerking dat 'in het 
Nederlandse poldermodel, dat zo lang het politieke 
landschap heeft bepaald, de door het Projectbureau 
Zuidas geformuleerde artistieke doelstellingen in 
principe onhaalbaar zijn.' 'Waar het om gaat,' zegt 
De Vroom, 'is macht organiseren. Via de supervisor 
beeldende kunst zitten we direct met de financiers 
en ontwikkelaars aan tafel , en niet meer met dertig 
gemeenteraads- en adviescommissies, wier be
sluiten nog langs dertig andere commissies moeten 
voordat er iets gerealiseerd kan worden.' Het beeld 
dat De Vroom en Den Hartog schetsen van een 
'werkverband' (De Vroom) met mensen die elk hun 
specialisme hebben, en beslissingsbevoegd zijn , en 
waar risico 's genomen durven worden op basis van 
visie en ambitie, dat is ook wat Hans van Houwe
lingen voor ogen staat wanneer hij schrijft over 'de 
ambitie, de trots, het lef en zelfs het opportunisme, 
die noodzakelijk zijn om van openbare ruimte kunst 
te maken.' Misschien lukt het de Barbaro's aan de 
Zuidas om een voorbeeldig opdrachtgeverschap te 
realiseren. 

Informatie 
Deze tekst verscheen eerder in Open nummer 5 niet 
gerealiseerde projecten . Open is een tweejaarlijks 
cahier dat wordt uitgegeven door SKOR i.s.m. NAi 
Uitgevers. Open publiceert over actuele beeldende 
kunst en de openbare ruimte; over kunst in 
opdracht, en over de wisselwerking tussen 
kunst, opdrachtgever en locatie. Hierbij plaatst zij 
kunst in bredere sociaal , culturele ontwikkelingen en 
onderzoekt hiervan de implicaties voor kunst, 
opdrachtgever, stad en landschap. Met Open wil 
SKOR een aanzet geven tot meer debat en reflectie. 

SKOR heeft meegewerkt aan de totstandkoming 
van de publicatie Handreiking Beeldende Kunst in 
de Openbare Ruimte, die begin 2000 is uitgebracht. 
Het boek heeft als doel om beleidsmakers van 
gemeenten en provincies op enthousiasmerende 
wijze behulpzaam te zijn in hun rol van opdracht
gever bij kunstopdrachten. 

In 2003 is een vervolg op dit boek verschenen 
getiteld Handreiking Beelden buiten beheer & 
behoud, waarin informatie wordt geboden over 
beheer en behoud van kunstwerken in de open
bare ruimten. 

Beide boeken zijn te bestellen bij het 
Cultuurfonds van de Bank Nederlandse 
Gemeenten in Den Haag, T 070 375 08 50; 
cultuurfonds@bng.nl. 

SKOR 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte 
Ruysdaelkade 2 
1072 AG Amsterdam 
T 020 672 25 25 
F 020 379 28 09 
info@skor.nl 
www.skor.nl 
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Herontwikkeling 
Stationsgebied 
Utrecht 

Margot de Jager 

Een nieuwe jas 
voor een oude stad 

De aanleg van de HSL is voor de 
gemeenten Rotterdam, Breda, 
Arnhem, Amsterdam, Utrecht en 
Den Haag een aanleiding om de 
binnenstad op te knappen. In de 
komende jaren zal het Utrechtse 
stationsgebied bijvoorbeeld een 
grootscheepse transformatie 
ondergaan. De omgeving is ver
ouderd en de groei van met name 
de westkant van de stad vraagt 
om een uitbreiding van de voor
zieningen in het centrum. 
Daarnaast is de sociale veiligheid 
en de leefbaarheid een gevoelige 
zaak. Op grond van de uitslag van 
een referendum (mei 2002) werd 
een stedenbouwkundig plan uit
gewerkt door een aantal gemeen
telijke stedenbouwkundigen, 
landschapsarchitecten en externe 
professionals op het gebied van 
stedelijke herontwikkeling. 
Dit Masterplan voorziet in een 
ontwikkeling van het gebied over 
een periode van twintig jaar. Het 
plan is in december 2003 door de 
gemeenteraad vastgesteld. 
Er kan met de uitvoering worden 
begonnen. 

Informatie 
Gemeente Utrecht 
Projectorganisatie Stationsgebied 
Postbus 1273 
3500 BG Utrecht 
T 030 230 59 00 
F 030 230 59 09 
stationsgebied@utrecht.nl 
www.utrecht .nl/stationsgebied 
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Mogelijke plattegrond van het Stationsgebied 

in de toekomst 

Toekomstimpressie Catharijnesingel 

Toekomstimpressie Stationsentree west 

Afbeeldingen Masterplan, Projectorganisatie 

Stationsgebied Gemeente Utrecht 
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Voorbereiding op de uitvoering 
Het jaar 2004 zal in het teken staan 
van verdieping van de plannen van de 
gemeente en de private partijen. 
Utrecht heeft met de hogesnelheidslijn 
(HSL) een belangrijke rol voor Neder
land als Europese terminal. Daarom 
is het Utrechtse stationsgebied 
benoemd tot Nieuw Sleutelproject en 
investeert ook het Rijk in de ontwikke
ling 1

• 

Het ministerie van Verkeer en Water
staat is medeopdrachtgever van de 
nieuwe Openbaar Vervoersterminal. 
De gemeente voert de regie over de 
herontwikkeling en werkt daarbij nauw 
samen met grote grondeigenaren in 
het gebied: Corio (eigenaar van Hoog 
Catharijne), NS en Jaarbeurs. Deze 
partijen hebben grote delen van het 
grondgebied in eigendom en nemen 
het grootste deel van de totale inves
teringen (rond de drie miljard euro) 
voor hun rekening. 

Nieuw centrum 
De belangri jkste doelstelling van het 
Masterplan Stationsgebied is het 
realiseren van een nieuw centrum van 
Utrecht door het nieuwe stationsgebied 
met de oude stad te integreren. De 
ambities zijn: 'verbinden ', 'herstellen' 
en 'betekenis geven ' . Verbinden gaat 
allereerst over het verbeteren van de 
bereikbaarheid van het centrum; het 
opheffen van barrières en het meer 
geleidelijk maken van de overgangen 
tussen de verschillende stadsdelen. 
Bijzonder is dat het hier vooral gaat 
om private gebieden die publiek toe
gankelijk zijn en daardoor als publiek 
domein worden ervaren. 
Herstellen houdt in dat oude kwaliteit 
weer hersteld worden, zoals het 
opnieuw aanleggen van de historische 
Catharijnesingel. Betekenis geven wi l 
zeggen dat de herkenbaarheid van de 
openbare ruimte verbeterd moet wor
den zodat het gevoel van vei ligheid 
vergroot wordt. Darnaast zullen som
mige plekken een nieuwe betekenis 
krijgen door vernieuwing, zoals het 
Jaarbeursterrein. Ook zullen er nieuwe 
voorzien ingen worden gerealiseerd: er 
zullen rond de tweeduizend woningen 

0312004 



worden gebouwd, evenals kantoor
ruimte, winkels , hotels en accommo
daties voor ontspanning en cultuur. 

Flexibel en concreet 
De hele uitvoering zal zo'n vijftien tot 
twintig jaar in beslag nemen. Het Mas
terplan moet dan ook met name richt
lijnen en kaders bevatten voor de 
herontwikkeling: er moet gedurende 
die periode kunnen worden ingespeeld 
op de wensen van de markt. Ook kun
nen de meningen over veiligheid , leef
baarheid en vrijetijdsbesteding veran
deren en aanpassingen van het plan 
vereisen. 
Maar een aantal concrete plannen zijn 
er al wel. Zo zal in 2006 de nieuwe 
Megabioscoop op het Jaarbeursterrein 
klaar moeten zijn . Dit gebouw moet 
naast 19 zalen, onder andere een hotel 
en een casino bevatten. In 2005 zal 
Muziekcentrum Vredenburg , op de 
grote zaal na, worden gesloopt. 
Daaromheen komt het nieuwe Muziek
paleis, waarin niet alleen Muziekcentrum 
Vredenburg zijn plek zal hervinden, 
maar ook de Stichting Jazz Utrecht en 
poppodium Tivoli. Of Herman Hertz
berger de ontwerper wordt is nog de 
vraag; hij heeft wel een aantal maanden 
geleden een haalbaarheidsstudie van 
het nieuwe Muziekpaleis afgerond. 
Vanaf 2006 zal er weer water stromen 
in de Catharijnesingel. Dan zal ook het 
station verbouwd worden tot open
baar vervoerterminal. 

Centrumboulevard en stadscorridor 
De plannen zijn gebundeld in twee 
zones: de Stadscorridor en de Centrum
boulevard . De Centrumboulevard loopt 
dwars door Vredenburg, het Jaarbeurs
terrein , de OV-Terminal en Hoog 
Catharijne; hier zijn grootschalige 
functies gevestigd, zoals de Jaarbeurs 
en Hoog Catharijne, die door de 
boulevard verbonden worden met de 
oude binnenstad. 
De belangrijkste functies van dit gebied 
zijn: wonen, werken, winkels, amuse
ment en openbaar vervoer. De Stads
corridor loopt vanaf de wijk Leidsche 
Rijn via het Westplein , waar het verkeer 
ondergronds zal gaan, tot Vredenburg 
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en verbindt de westel ijke delen van de 
stad met de binnenstad. De dominante 
functies zu llen zijn: wonen, winkelen 
en cultuur. Publieke functies als het 
Muziekpaleis, mogelijk de bibliotheek 
en een moskee bevinden zich langs 
deze route. 
AI met al een ambitieus plan dat vraagt 
om een lange adem. 

1. Een sleutel project is een project waarvan het 

Rijk vindt dat het van belang is voor een groter 

gebied dan de regio zelf. Het begrip komt uit 

de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. 

Architectuurprijs 
voor de Beste 
Opdrachtgever in 
de Kinderopvang 
De meeste kindercentra zijn er nog 
niet aan gewend beleid te ontwikkelen 
op het gebied van de huisvesting. 
Door de professionalisering van de 
kinderopvang en de veranderende 
kwaliteitseisen waarmee de sector te 
maken krijgt, is er behoefte ontstaan 
aan beleid ten aanzien van de accom
modatie. Er liggen vooral kansen in 
een verbeterde samenwerking met 
woningcorporaties en commerciële 
vastgoedorganisaties. Deze partijen 
hebben hun eigen uitgangspunten 
inzake de ontwikkeling van gebouwen 
ten behoeve van kinderopvang. 
Een nieuwe oriëntatie op de kwaliteit 
van kinderopvanggebouwen is dus 
gewenst. Het Waarborgfonds Kinder
opvang wilde met de Architectuurprijs 
voor de Beste Opdrachtgever in de 
Kinderopvang, onderdeel van het 
project Kwaliteitsimpuis Huisvesting 
Kinderopvang, het belang van goed 
opdrachtgeverschap bij de realisatie 
van gebouwen voor de kinderopvang 
onderstrepen. Een goed ontworpen 
gebouw zorgt immers voor een 
prettige en veilige omgeving, waar 
kinderen zich thuis voelen en 
medewerkers prettig kunnen werken. 
De invloed en de visie van de 
opdrachtgever zijn essentieel voor 
het eindresultaat. Hij selecteert de 
architect en stuurt deze aan met het 
programma van eisen, dat gebaseerd 
is op pedagogische inzichten, maar 
ook op praktische en economische 
overwegingen. Architectuur Lokaal 
was verantwoordel ijk voor de organi
satie van de prijs. 

Bij de Architectuurprijs voor de Beste 
Opdrachtgever in de Kinderopvang 
2003 verscheen een gelijknamige 
'publicatie, samengesteld door Archi
~ectuur Lokaal. Hierin staan beschrij
vingen van de projecten van de 
genomineerde en winnende opdracht
gevers in de categorieën nieuwbouw 
en verbouw. Deze kindercentra zijn 
uitvoerig gemustreerd met foto 's van 
Daria Scagliola en Stijn Brakkee. 

Informatie 
;Oe publicatie is voor € 15,00 
excl. € 3,00 verzendkosten, en 
lverkrijgbaar bij 

aarborgfonds Kinderopvang 
T 040 232 97 40 
info@waarborgfondskinderopvang.nl 

Winnaar nieuwbouw: 

Stichting Kinderopvang Alphen a/d Rijn , 

Stijntje Stoer, Hazerswoude-Dorp 

Foto: Daria Scagliola en Stijn Brakkee 
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Wonen op niveau in 
Roombeek 
Hans Laumanns 

In de plannen voor de wederopbouw van 
Roombeek, de Enschedese wijk waar enkele 
jaren geleden de vuurwerkramp plaatsvond, 
wordt veel ruimte geboden aan mensen die 
hun eigen huis willen (laten) bouwen. Alle kavels 
die worden uitgegeven aan de Lonnekerspoor
laan, de zogenoemde 'ruggengraat' van 
Roombeek, worden daarvoor ter beschikking 
gesteld. De bedoeling is dat de huizen aaneen
gesloten worden gebouwd. Dat is bijvoorbeeld 
bekend uit België, waar huizen tussen 'wach
tende muren' worden gerealiseerd. Dat gebeurt 
niet allemaal tegelijk, het kan dus wel even 
duren voordat alle woningen gebouwd zijn. 
Natuurlijk wil iedereen die er een kavel koopt, 
van tevoren wel weten welke afspraken er zijn 
over de stedenbouwkundige en architecto
nische kwaliteiten van de laan. Daarom zijn 
hierover enkele globale uitgangspunten vast
gelegd in een structuurplan. Aan de ene kant 
schept dit plan een duidelijk toekomstbeeld 
voor alle betrokkenen, aan de andere kant is 
er veel ruimte voor eigen invullingen. De hoofd
zaken die in het plan zijn aangegeven hebben 
bijvoorbeeld betrekking op de locatie van de 
bouwblokken, de minimale en de maximale 
bouwvolumes, een verhoogd terras en het 
materiaal: overwegend baksteen. 

Ideeënboek 
voor 

Om de toekomstige kavelkopers van de Lonneker
spoorlaan die een eigen huis zullen gaan bouwen -
of dat zullen laten doen - op ideeën te brengen , 
schreef het gemeentelijke Projectbureau Wederop
bouw Roombeek een ideeënprijsvraag uit onder 
jonge Nederlandse en Vlaamse architecten. De wens 
van de gemeente om de Lonnekerspoorlaan een 
deftige uitstraling te geven blijkt wel uit de naam die 
voor de prijsvraag is gekozen: Wonen op niveau. 
Architectuur Lokaal organiseerde de wedstrijd. 
Er werd massaal aan de wedstrijd meegedaan: van 
de 336 ontwerpers die zich inschreven stuurden er 
uiteindelijk maar liefst 167 een plan in. AI deze plannen 
zullen vanaf 3 april te zien zijn op de tentoonstelling 
in het Informatiecentrum Roombeek in Enschede. Uit 
alle inzendingen koos de jury, onder voorzitterschap 
van burgemeester Mans van Enschede, een aantal 
winnaars. Zij zullen allemaal hetzelfde prijzengeld 
ontvangen; het gaat immers niet om één winnaar, 
maar om veel ideeën. 
Uiteraard zullen de uiteindelijke eigenaars van de 
kavels hun eigen keuzen maken over het te bouwen 
huis; zij worden straks immers opdrachtgever. Maar 
het Projectbureau heeft toegezegd, zich in te spannen 
om opdrachtgevers voor de plannen te interesseren. 
Het Projectbureau kan ook voor bouwbegeleiding 
zorgen wanneer opdrachtgevers mochten besluiten 
een ontwerp uit de inzendingen verder te laten uitwerken. 

particulier 
opdrachtgeverschap 

Informatie 
Voor informatie over de prijsvraag 
Wonen op niveau 
Hans Laumanns, supervisor 
Lonnekerspoorlaan 
T 0725091074 
heystek118@zonnet.nl 

Informatiecentrum Roombeek, 
Het voormalige Balengebouw 
Schurinkweg 97 
Enschede 
T 053 430 54 30 
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Op 3 april organiseert het Projectbureau 
over de Lonnekerspoorlaan een infor
matiemarkt voor potentiële bewoners. 
Aansluitend daarop vindt de prijsuit
reiking van de ontwerpwedstrijd Wonen 
op Niveau plaats, en wordt het ideeën
boek gepresenteerd. In het ideeënboek 
zijn tientallen plannen gedocumenteerd 
en beschreven. Verder bevat het boek 
het juryrapport en een artikel van de 
journalist Bernard Huisman over grond
gebonden, aaneengesloten woning
bouw in particulier opdrachtgeverschap. 
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BouwRAl 

In opdracht van BouwRAl organiseert Architectuur 
Lokaal samen met het NIROV excursies in en rond 
Amsterdam van 30 maart tot en met 2 april. De drie 
gebieden die bezocht worden zijn de Westelijke 
Tuinsteden en de overkiuizing van de A 1 0, IJburg en 
de Bijlmermeer. 

Herstructurering is het thema bij het bezoek aan de 
Westelijke Tuinsteden. Osdorp, Geuzenveld/ Sloter
meer, Bos en Lommer en Slotervaart/Overtoomse 
Veld zijn naoorlogse wijken. Hier wordt gekeken hoe 
ingrepen, zoals het project de Geuzentuinen in 
Geuzenveld, aansluiten bij de oorspronkelijke steden
bouwkundige opzet. Daarnaast wordt de overkluizing 
van de A 10 bezocht. Dit viaduct met bruggebouwen 
verbindt de beide zijden van Bos en Lommer en her
stelt daarmee de oorspronkelijke eenheid. 

Bij IJburg is het thema stedelijke vernieuwing. Hier 
wordt een bezoek gebracht aan het informatiecen
trum en zullen een ontwikkelaar en een architect hun 
visie op het proces geven. Na een periode van stag
natie trekt de verkoop van de woningen inmiddels 
weer aan. Eind november 2003 is het startsein 
gegeven voor de bouw van de volgende 1300 
woningen. De planning is dat hier rond 2012 45.000 
bewoners wonen. 

De Bijlmermeer met zijn honingraatvormige hoog
bouw kende zoveel problemen dat eind jaren tachtig 
besloten is een deel hiervan af te breken en te ver
vangen door laagbouw. Tijdens de excursie zal een 
medewerker van Rochdale een toelichting geven op 
de ontwikkelingen, er zal een bezoek gebracht wor
den aan Florijn, een flat die verbeterd is, en aan de 
verlaagde dreven. In 2010 moet de complete her
structurering afgerond zijn. 
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IJburg 

Foto's: Architectuur Lokaal 

0312004 
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