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Architectuur Lokaal is het onafhankelijk landelijk kennis- en informatiecentrum 
voor cultureelopdrachtgeverschap in Nederland en fungeert als bruggenbouwer 
tussen de verschillende partijen die bij het bouwproces betrokken zijn. Daarbij 
hoort ook het overbruggen van de kloof tussen de culturele wereld en die van 
'de markt' . Bij de organisatie van programma's wordt zoveel mogelijk samenge
werkt met andere instellingen en partijen. Hiertoe onderhoudt Architectuur Lokaal 
nauwe contacten met uiteenlopende organisaties en initiatieven in Nederland en 
daarbuiten. De kerntaken van Architectuur Lokaal zijn: 

Informatie, documentatie en kennisoverdracht 
Als informatie- en kenniscentrum vervult Architectuur Lokaal een intermediaire 
functie. Opdrachtgevers in de bouw kunnen terecht met vragen op het gebied 
van architectuurbeleid en opdrachtgeverschap. Wanneer de vragen niet door 
Architectuur Lokaal kunnen worden beantwoord, kan zij gericht doorverwijzen. 
Op verzoek wordt de specifieke kennis van Architectuur Lokaal ingezet bij acti
viteiten van derden, bijvoorbeeld in de vorm van spreekbeurten bij evenementen 
of in begeleidingscommissies. 

Bibliotheek en archief 
De bibliotheek bevat een uitgebreide verzameling publicaties met voorbeelden 
op het gebied van ruimtelijk beleid, architectuur, stedenbouw, landschapsarchi
tectuur, infrastructuur, prijsvragen en inrichting van de openbare ruimte, en over 
opdrachtgeverschap en de bijbehorende instrumenten. 

Krant en andere publicaties 
Elk kwartaal verschijnt de krant Architectuur Lokaal. Hierin komen ontwikkelingen 
en voorbeelden op alle relevante beleidsterreinen aan de orde. De krant is 
bedoeld als platform voor allen die betrokken zijn bij het opdrachtgeverschap. 
Hiernaast worden boeken, readers en verslagen uitgegeven bij de thematische 
programma's die Architectuur Lokaal organiseert. Alle publicaties kunnen worden 
besteld via www.arch-Iokaal.nl. 

Steunpunt Ontwerowedstrijden 
Sinds 1997 is het landelijke Steunpunt Ontwerpwedstrijden gehuisvest bij Archi 
tectuur Lokaal. Doel is het verbeteren van de wedstrijdcultuur in Nederland. Als 
leidraad zijn er twee handleidingen met model wedstrijdprogramma's. De ene is 
bedoeld voor de selectie van ontwerpers: Kompas bij Prijsvragen & Meervoudige 
Opdrachten. De andere kan worden gebruikt bij de selectieprocedure voor ont
wikkelende partijen, Kompas bij Ontwikkelingscompetities. Het Steunpunt heeft 
een eigen website: www.ontwerpwedstrijden.nl. 

Steunpunt ICEB 
Het Informatiecentrum EigenBouw (ICEB) is een steunpunt voor particulieren en 
professionals. Hier is informatie verkrijgbaar over alle vormen en aspecten van 
particulier opdrachtgeverschap. Het ICEB is een samenwerkingsverband van 
Architectuur Lokaal , Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Vereniging 
Eigen Huis en heeft een eigen website, www.iceb.nl. 

Overleg Lokale Architectuurcentra 
Vanaf de oprichting in 1993 coördineert en faciliteert Architectuur Lokaal het 
Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA) voor de circa 45 lokale architectuurcentra 
in Nederland. Lokale architectuurcentra zijn belangrijke spelers in het architectuur
debat over de stad en de regio. 

Stimuleringsprogramma's 
Thematische stimuleringsprogramma's (in de vorm van cursussen, discussies, 
excursies en studiereizen) zijn bedoeld om de deskundigheid van opdrachtgevers 
op het gebied van het architectuurbeleid te bevorderen en daardoor de kwaliteit 
van de gebouwde omgeving te verbeteren. De programma's worden door Archi
tectuur Lokaal geïnitieerd of op verzoek van opdrachtgevers (overheden, corpo
raties en commerciële bouwpartijen) gericht geprogrammeerd en georganiseerd. 
Hiernaast voert Architectuur Lokaal beleidsopdrachten en verkennende (voor)stu
dies uit. Zo draagt Architectuur Lokaal ook bij aan verwerving van kennis over 
(cultureel) opdrachtgeverschap. 
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Kansen voor nieuw woongebied 
en nieuwe natuurontwikkeling nabij 
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RoeI Winter, bureau WINTER Projecten en Processen Stad en Milieu 
en Edwin Verdurmen, afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente 
Nijmegen, over het project De Buurt Eigen dat uitgevoerd werd in Hees 
en waarin met de bewoners gesproken werd over hun woonomgeving 
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Welstandsvrij of welstandsblij 
Gert van de Kamp, namens de gemeente Apeldoorn, laat zien dat 
Apeldoorn zich inzet voor een kwalitatief goede leefomgeving voor haar 
bewoners. Uniek is dat deze gemeente dit onder andere bevordert 
door het geven van een financiële bijdrage aan collectieve particuliere 
opdrachtgevers 
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Van het bestuur 

Decentral isatie 

Tekort dreigt aan woningen voor ouderen ', kopt Co bouw van 27 juli 2004. Dit 
thema speelt al enige weken in de kranten. Een belangrijk onderwerp. 
Oplossingen heb ik ook al gelezen: een financiële stimuleringsregeling van het 
Rijk. Het doet me terugdenken aan de tachtiger jaren toen er een subsidie
regeling was voor woningen voor ouderen (die destijds 'bejaarden ' heetten). 
Tijdens de, in de Lubbers-periode, opgestoken decentralisatiewind werd het 
subsidiegeld in het gemeentefonds gestort. Gemeenten kunnen immers veel 
beter bepalen hoe, wanneer en waar de bejaardenwoningen gebouwd moeten 
worden. Veel efficiënter en doelgerichter. Nooit heeft iemand meer gemonitord 
of de premissen juist waren. Het vergt echter weinig verbeeldingskracht om te 
stellen dat het geld nauwelijks meer is gebruikt om de bouw van ouderen
huisvesting te stimuleren. We zien het zo vaak. Beleid wordt geformuleerd met 
mooie woorden, maar de effectuering ervan lijkt minder van belang. 
De naoorlogse ruimtelijke ordeningsnota's passen ook wonderwel in dat stra
mien. Ik sta overigens niet alleen in die constatering. Als het geheugen me niet 
in de steek laat, heeft onder aanvoering van Adri Duivesteijn een commissie 
onderzoek gedaan naar de eerste vier ruimtelijke ordeningsnota's. 
Eindconclusie: de beleidsvoornemens zijn bij lange niet gehaald. Welke lessen 
hebben de schrijvers van de Nota Ruimte daaruit getrokken? 
De Nota Ruimte borduurt niet voort op lessen uit het verleden , geeft geen ana
lyse van de doelstellingen uit de vorige nota's en geeft geen sluitende beschou
wing waarom eerdere doelstellingen niet bereikt zijn. 
We gaan opnieuw het wiel uitvinden en het belangrijkste instrument dat ter 
beschikking staat is het beeld dat lagere overheden het best weten wat nodig 
is. 

Ruimtelijke ordening in een klein land als Nederland luistert nauw en kan niet de 
optelsom zijn van lokale en regionale optimalisaties. Woningmarkten zijn 
gemeente- en regio-overschrijdend. De kantoren markt en de markt voor bedrij
venterreinen vragen, om verder onheil te voorkomen, om een sterke professio
nele regie. Infrastructuur houdt niet op bij de grens van de provincie. De 
afstemming tussen wonen, werken, recreëren en vervoer is complex en alleen 
door vakmensen met veel kennis en ervaring te doorzien. Lokale kennis is 
daarbij uiteraard van belang, maar is slechts één aspect. Projectontwikkelaars 
ondervinden inmiddels wat dualisme in de gemeenteraad vermag. Naast het 
gevaar van ongebreidelde ontwikkeling, loert het gevaar van Nimby. De geko
zen, veel rust belovende burgemeester kan dit effect versterken. Het lokale 
belang wordt superieur aan het regionale c.q. landelijke belang . Vanuit lokaal 
democratisch oogpunt prima, maar vanuit internationaal perspectief op gespan
nen voet met een hoogwaardige ontwikkeling van ons land. Nodig zijn visies op 
de mainports (Schiphol, Maasvlakte etc.) en knooppunten van vervoer en ICT. 
Daar houdt het Rijk inderdaad de vinger aan de pols. Het gaat echter ook om 
hoogwaardige woon- en werklocaties, adequate infrastructuur, internationale 
scholen en cultuur- en sportvoorzieningen . Kortom het gaat ook om vitale 
steden. De geschiedenis leert dat daar een stevige sturing voor nodig is. 

Nederland is gediend met een ruimtelijke ordening die meer is dan de uitkomst 
van een lokaal politiek krachtenveld , hoe belangrijk ook. Een heldere centrale 
visie, gepaard aan een toereikend instrumentarium, met ruimte voor een regio
nale of gemeentelijke invulling, is noodzakelijk. Laten wij eerst discussiëren over 
de vraag wat centraal moet en wat decentraal kan. 
En alstublieft blijven monitoren of het gewenste ruimtelijke ordeningsbeleid ook 
gerealiseerd wordt. 

Carel de Reus, directeur Johan Matser Projectontwikkeling, Hilversum 
Bestuurslid Architectuur Lokaal 
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Dank aan onze donateurs 
In onze vorige krant vroegen we u om een vrijwillige bijdrage voor de uitgave 
van deze krant. We ontvingen een bijdrage van een paar honderd mensen, 
die werkzaam zijn bij gemeenten, organisaties, corporaties, ontwikkelings
bedrijven en ontwerpbureaus! Daar zijn we erg blij mee. We willen een ieder 
hiervoor bedanken. Anderen die nog willen bijdragen kunnen dat natuurlijk 
doen, via postbank 5510706 t.n.v. Architectuur Lokaal in Amsterdam. 

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal 

0912004 



riade zet architectuur in 
Den Helder op de kaart 

. ds 2001 heeft de gemeente D$1 Helder er 
het gebouw van Triade, centrum voor 

unsteducatie, een prachtig gebouw bij, dat 
loor Bjame Mastenbroek van Bureau SeARCH 
'erd ontworpen. Het centnBn bestaat al sinds 
985, maar moest al snel naar nieuwe huis
'esting zoeken, omdat het centrum uit zijn 
asje groeide. Samen met de gemeente werd 
en nieuwe locatie gevonden. Wat kan de 

ctie zijn van een dergelijk centrum voor de 
lemeente? 

Daadkracht 
Het gebouw waar Triade in is gehuisvest - een oud 
schoolgebouw, dat door Bjarne Mastenbroek gron
dig werd verbouwd en uitgebreid - is een bijzonder 
gebouw. Dat mag wel blijken uit de toekenning in 
2003 van de Kepplerprijs, een tweejaarlijkse archi
tectuurprijs van de provincie Noord-Holland. Ook 
werd Triade genomineerd voor de Gouden Piramide 
in 2003, de door de Nederlandse overheid ingestel
de jaarlijkse prijs voor ' inspirerend opdrachtgever
schap' in de architectuur, stedenbouw, landschaps
architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. 
Dit zegt zeker iets over de daadkracht van de 
directeur van Triade, Jos Post en haar meer dan 
gemiddelde interesse voor eigentijdse architectuur. 
Triade is dan ook meer dan een centrum met een 
regulier creatief cursusaanbod. Het werpt zich op als 
pleitbezorger van eigentijdse architectuur en wil 
begrip hiervoor kweken door middel van publieks
gerichte projecten, die de betrokkenheid van de 
bewoners moeten vergroten. 

Binnenstad 
Triade staat in Den Helder, een gemeente met grootse 
bouwplannen. De binnenstad van Den Helder staat 
aan de vooravond van een zeer omvangrijke revitali
sering en herstructurering. Twee belangrijke projecten, 
het Stadshart en de Oude Rijkswerf Willemsoord , zet
ten de toon voor een betere toekomst van Den Helder 
als stad aan het water. Het Atelier Rijksbouwmeester 
en stedenbouwkundige Gert Urhahn onderzochten 
gezamenlijk wat de ontwikkelingsmogelijkheden van 
het Helders Stadshart zijn . In het voorjaar van 2003 
verschenen de resultaten van de Voorstudie Stadshart 
Den Helder. Deze Voorstudie markeert het begin van 
een zoektocht naar de koers, de uitgangspunten en 
het ontwikkelingsperspectief voor het Stadshart. Het 
is een eerste stap naar een ruimtelijk en functioneel 
plan. De uitkomsten zijn richtinggevend voor het 
voorgestane stedelijke vernieuwingsproces en zijn 
breed erkend en gedragen. Het vasthouden van de 
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reeds ingezette koers gericht op de maritieme \I$.rt$:' 
IIng en herkenbaarheid van Den Helder als 'stad aan 
het water' is essentieel. Deze uitwerking vindt plaats 
in het Structuurplan Stadshart. 
Stefan Gail van Stedenbouwkundig Bureau Quadrat, 
die ook de renovatie van de oude Rijkswerf WillemS'" 
oord ontwierp en uitvoerde, houdt zich In opdracht 
van en In nauwe samenwerking met de gemeente 
bezig met het ontwerpen van het Structuurplan 
Stadshart, dat eind 2003 verscheen. De operatie 
Stadshart vergt de komende 15 tot 20 jaar grote 
inspanningen. 
De ambitie is hoog, de urgentie groot. Invester:en 

het tij voor Den Helder gunstig te beïnvloeden, 
bezoekers, potentiële inwoners en toeristen aan te 
trekken en investeerders te interesseren voor Den 
Helder. Ook voor de huidige bewoners moet het 
centrum weer een aangename plek zijn om te ver
toeven. De gemeente wil hen zoveel mogelijk infor
meren en betrekken bij haar stedelijke vernieuwings
plannen. 

Betrokkenheid bewoners 
Triade speelt hierbij een belangrijke rol. Naast het 
gangbare cursusaanbod worden er in het centrum, 
samen met het projectbureau Stadshart, verschillen
de publieksprojecten uitgevoerd onder de naam 
Den Helder, ik hou van je . Doel is de betrokkenheid 
van bewoners bij de gemeentelijke plannen voor het 
Stadshart te vergroten. In één van deze projecten 
werd samen met Stefan Gall een aantal 'kijkplekken' 
in de stad gekozen, om de nieuwe plannen te ver
beelden. Voor deze locaties in de stad werden vijf 
schetsen door het bureau gemaakt; deze plekken 
werden ter plaatse met een oranje stip gemarkeerd . 
Bewoners werd gevraagd deze plekken goed te 
bekijken en daarna met behulp van een zelf gevou
wen kijkertje een indruk te krijgen van de nieuwe 
situatie aan de hand van de schets. Op een antwoord
formulier kon men zijn mening over de nieuwe situa
tie geven. Naast een dergelijk project organiseert 
Triade architectuurlezingen, die gegeven worden 
door architecten die direct betrokken zijn bij de 
vernieuwingsplannen van Den Helder. In 2004 waren 
dit Bjarne Mastenbroek, Stefan Gall , Koen van 
Velsen, Marlies Rohmer, Willemien van Duijn en 
Adriaan Geuze. Voor het seizoen 2005 staan een 
aantal debatten over stedelijke vernieuwing, kunst in 
de openbare ruimte en culturele planologie op het 
programma, onderwerpen naar aanleiding van het 
voorontwerp Structuurplan Stadshart Den Helder. 
Triade groeit wellicht uit tot een interessant lokaal 
architectuurcentrum, zeker gezien het feit, dat zij 
blijvend aandacht wil blijven schenken aan de lokale 
architectuur. Daarmee heeft zij inmiddels de archi-

~ur tot 18a.k van Iedereen ~. Aan· de 
andere kant kan de gemeente Oen Helder trots en 
blij zijn met de betrokkenheid van het centrum bij 
haar ambitieuze plannen. 

Gemeente Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA Den helder 
T 0223 671 200 
F 0223 671 201 
info@denhelder.nl 
www.denhelder.nl 
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Het Bosch Architectuur Initiatief (BAl) was na 
het terugtreden van motor en boegbeeld 
Marius van den Wildenberg in de ogen van de 
Bossche gemeente enigszins ingedut. De nood
zaak vers bloed binnen het bestuur te halen 
werd gevoeld, omdat er anders wellicht geen 
nieuwe subsidie beschikbaar zou komen. 
Midden 2002 zaten we voor het eerst met 
elkaar aan tafel: 10 heren uit alle wind
richtingen van de bouw. Een aannemer, een 
makelaar, een projectontwikkelaar, een 
provincieambtenaar, een corporatieman, een 
bouwinformaticus en een viertal architecten. 
De eerste vergadering leverde twee belang
rijke conclusies op: we gaan proberen zo veel 
mogelijk Bosschenaren bij het BAl te betrek
ken, en we moeten mensen van de gemeente 
in het bestuur uitnodigen. 

Aart Wijnen 
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geformeerd die in eerste instantie op jacht zou gaan 
naar een gemeenschappelijke taal. Een taal die 
begrijpelijk is voor iedereen: de taal van de stad. 

Ambtenaren in het bestuur? 
De betrokkenheid van een breed publiek laat zich 
moeilijk vangen, en ebt ogenblikkelijk weg wanneer 
niets met die inbreng wordt gedaan. Enthousiasme 
wordt dan al snel frustratie. Dat geldt ook voor de 
BAl vrijwilligers. We wilden er flink tegenaan, maar 
niet voor de prullenbak. Inspanningen moeten tot 
resultaat leiden. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door 
de gemeentelijke plannenmakers te betrekken bij 
het BAl. Zij kennen de actualiteit en kunnen de 
realiteitszin van initiatieven beter inschatten. De 
inspiratie van de hele stad kan zo worden omgezet 
in gemeentelijk bestuurlijke daden. Opgetogen 
gingen wij naar het gemeentehuis om geïnteres
seerde bestuurders voor onze plannen te winnen. 
Het Hoofd Stedenbouw en het Hoofd Strategische 
Beleidsontwikkeling van de gemeente 's-Hertogen
bosch wilden in ons bestuur zitting nemen. 

Woorden zoeken 
Het inmiddels twaalf man sterke bestuur, aangevuld 
met 20 actieve vrijwilligers, ontplooide een groot 
aantal activiteiten. Naast de 'reguliere' debatten, 
tentoonstellingen en prijsvragen werden er vooral 
educatieve projecten (o.a. 1500 leerlingen die 
wolkenkrabbers ontwerpen) en projecten rondom 
het thema De Taal van Stad georganiseerd. Tijdens 
een tiental architectuurwandelingen typeerden 350 
Bosschenaren 50 verschillende plekken in de stad. 
We vroegen ze ook om - met een wegwerpcamera -
foto's van die plekken te maken. Deze enorme ver
zameling woorden en foto's vormde het studiemate
riaal voor de werkgroep De Taal van de Stad. De 
woorden werden geordend, gerubriceerd en in cate
gorieën ondergebracht. Snel bleek, dat bijvoorbeeld 
pleinen een andere taal spreken dan straten, buurten 
of gebouwen. Wat ook opviel waren de overeen
komst en in typeringen per plek. Blijkbaar zijn een 

een opstap naar een nieuw discussie-instrument 
tussen burger en vakman. Het vormt een schat aan 
informatie, die een schitterend tijdsbeeld geeft van 
de stad. We vragen subsidie aan maar trekken na 
oorspronkelijk enthousiasme tot drie maal toe de 
rode bal bij de ondoorzichtige tombola van het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur. Gelukkig is de 
samenwerking met de gemeente ondertussen tot 
bloei gekomen. De gemeente ondersteunt de 
wandelingen met geld, kennis en menskracht. Bij 
de voorbereidende discussies rondom de in 2004 
te verschijnen Architectuurnota van de gemeente 
's-Hertogenbosch speelt het BAl een centrale rol. 
Er wordt door het BAl een aantal debatten georga
niseerd rondom dit thema. We spelen een belang
rijke rol bij een excursie met de raadscommissie 
Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling en 
denken mee bij het opstellen van een discussienota. 
Deze nota zou eind 2003 als een gemeentelijk 
'broedboek' verschijnen. Het idee ontstaat om De 
Taal van Stad te combineren met dit broedboek. 
Hebben we dan niet helemaal een prachtig overzicht 
van de stand van zaken van architectonisch 
's-Hertogenbosch? De gemeente garandeert een 
afname van 1000 exemplaren. We kunnen natuurlijk 
ook meteen het verslag van onze ontwerp prijsvraag 
Ontwerp een hoog gebouw (2003) opnemen en het 
juryrapport van de Architectuurprijs van de Stad 
's-Hertogenbosch. Met de hiervoor gereserveerde 
budgetten zijn we er natuurlijk nog niet, maar we zet
ten wel een stap in de goede richting. Er wordt een 
uitgever gezocht en gevonden in de persoon van de 
lokale boekhandelaar Heinen, die wel een afname
garantie wil geven van enige honderden exemplaren. 
Ondertussen groeit het boek. Steeds meer interes
sante nota's duiken op. We stoppen er een overzicht 
van al onze activiteiten in. Nog een puienprijs. Ons 
boekje groeit uit tot een foliant van meer dan 350 
bladzijden. Een belrondje bij Bossche bouwers levert 
snel nog eens een afname van 1000 exemplaren op, 
die het wel als kerstcadeau willen uitdelen. 
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Bij de uitreiking van het eerste exemplaar door de 
wethouder RO aan de voorzitter van de wijkraden en 
de scheidend voorzitter van de lokale Cultuur 
Historische Vereniging valt de hele zaal van 300 man 
van z'n stoel. Wat een boek! Het BAl staat meteen 
op de kaart. Ze gaan als warme broodjes over de 
toonbank. Van de oplage van 3000 boeken zijn er 
nog maar een paar honderd over. 

Alleen maar rozengeur? 
Is hier het ultieme recept gevonden voor een geslaagd 
lokaal architectuurcentrum? Nog niet helemaal. De 
bestuursvergaderingen van het BAl geven soms de 
aanblik van een gymnastieklokaal. Hier worstelt een 
architect met een idee om een vermeende gemeen
telijke misser op de debatagenda te zetten, maar 
vindt dat eigenlijk niet collegiaal ten opzichte van de 
ambtelijke medebestuurder. Daar ligt een ambtenaar 
in een complete spagaat, met één been in het leuke 
BAl project, het ander in de gemeentelijke organisa
tie die - zoals hij weet - andere prioriteiten heeft. 
Deze gewetensconflicten zijn in zo'n constellatie 
waarschijnlijk onvermijdelijk. De voordelen van een 
bestuur met gemeentelijke inbreng wegen echter 
ruimschoots op tegen dit nadeel. Beide partijen -
architectuurstichting en gemeentelijke organisatie -
hebben baat bij een zo goed mogelijk architectuur
klimaat. Buiten deze partijen zijn er in een gemeente 
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eigenlijk geen partijen die zich bezighouden met 
architectuurvraagstukken, die niet direct over con
crete projecten gaan. Samenwerken ligt dus voor de 
hand. Voorwaarde is wel dat het een beetje klikt 
onderling. 

Aanbevelingen en aanraders voor lokale architec
tuurcentra 
Neem als katalysator een makelaar, projectontwikke
laar en aannemer in het bestuur. Dat werkt perfect 
bij uit de hand lopende ideologische discussies. Ze 
zijn sterk in projectorganisatie, houden een goed 
geoefend financieel oogje in het zeil en kennen veel 
potentiële sponsors. Wat ook werkt: een 'doe' 
bestuur. Bestuursleden zijn tegelijkertijd trekkers van 
projecten. BAl 'oude stijl' was afhankelijk van de 
daadkracht van één betaalde kracht met een kunst
geschiedenis achtergrond en een handvol vrijwilli
gers. Het nieuwe BAl heeft twaalf motoren die allen 
hun eigen vrijwilligers 'ronselen' . Organisatorische 
rompslomp wordt uitbesteed aan een zeer prakti
sche coördinatrice die niet gehinderd wordt door 
enige architectonische of bouwkundige kennis. Zo 
kunnen de vrijwilligers hun inhoudelijke ei op een 
eenvoudige manier kwijt. 

En hoe gaan we verder? 
We zijn ondertussen al weer druk bezig met deel 

twee van de Taal van de Stad. Op de Dag van de 
Architectuur hebben wandelaars maar liefst 475.000 
vragen beantwoord. Er wordt druk gewerkt aan de 
verwerkingen van de antwoorden. De afwijzing van 
het Stimuleringsfonds voor Architectuur voor deel 
twee is alweer binnen, zodat we aardig op schema 
liggen! De huidige plannen houden in dat we toe
werken naar een Architectuurgids van de stad 
's-Hertogenbosch (geschatte oplage: 5000, 450 
pagina's), die tevens als cursusboek voor architec
tuurlessen gebruikt kan worden. Want na een 
periode van luisteren naar Jan Publiek, komt nu toch 
een periode waarin Jan een keer - zij het in z'n eigen 
taal - naar ons moet luisteren. 

Informatie 
Het boek De Taal van de Stad is voor € 19.95 
(excl. verzendkosten) te bestellen bij het BAl. 

BAl, Bosch Architectuur Initiatief 
Aart Wijnen, voorzitter 
Postbus 716 
5201 AS 's-Hertogenbosch 
T 073 642 81 78 
F 073 642 81 69 
bai@home.nl 
www.bai-s-hertogenbosch.nl 
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ng bewoners versterkt 
ustwording verleden 

Gemeente Nijmegen 
op zoek naar de 'ziel 
van de buurt' 
Nijmegen is de oudste stad van Nederland. 
En zoals iedere stad probeert ook Nijmegen 
haar unieke identiteit te benadrukken om 
zo bewoners en ondernemers aan haar te 
binden. Maar waaruit bestaat die identiteit? 
Wat is er nog zichtbaar van het rijke Nijmeegse 
verleden buiten het Museum 
op het Valkhof? 

Roei Winter en Edwin Verdurmen 

Relicten uit het verleden 
Een fietstocht door de stad leert al gauw dat er nog 
heel veel te beleven is van het rijke stedelijke verle
den van Nijmegen. In vrijwel iedere wijk zijn in meer 
of mindere mate sporen van het verleden aanwezig, 
soms verscholen en soms prominent aanwezig. Zo 
vinden we landschappelijke relicten van oude land
goederen, grote kloostercomplexen, historische uit
valswegen met oude boerderijen, Romeinse opgra
vingen, historische dorpskernen, deels gespaarde 
vestingwerken en een historisch stadshart, fraai gele
gen aan de Waal en op de hellingen van de stuwwal. 

Geheugen van de stad 
Vanwege het rijke cultuurhistorische verleden van de 
stad, maar ook door het geaccidenteerde landschap, 
heeft Nijmegen een grote diversiteit aan gebiedsty
pen. Om recht te doen aan de specifieke kenmerken 
en kwaliteiten van de afzonderlijke gebieden, voert 
de gemeente Nijmegen sinds enkele jaren een 
gebiedsgericht beeldkwaliteitsbeleid. Met beeldkwa
liteit wordt in dit kader bedoeld 'alle aspecten die 
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van invloed zijn op de beleving van de ruimtelijke 
omgeving' . Dit impliceert dat het beeldkwaliteits
beleid de disciplines die bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit (zoals stedenbouw, architectuur, monumen
tenzorg, landschapsarchitectuur, openbare ruimte 
e.d.) met elkaar verbindt. In de Kadernota Beeld
kwaliteit (februari 2003) is dit beeldkwaliteitsbeleid 
globaal uiteengezet. De identiteit van Nijmegen is 
ontrafeld in een aantal historische thema's, zoals 
'Rome aan de Waal ' , 'Nijmegen rijksstad', 'Nijmegen 
vestingstad' , 'Nijmegen kathol ieke stad' en 'Nijmegen 
wederopbouwstad' . 
De gemeente heeft tevens een overkoepelend 
project 'Het Geheugen van de Stad' opgestart. Dit 
parapluproject bevat deelprojecten die de cultuur
historie van Nijmegen onderzoeken, deze kennis 
aandragen bij nieuwe ontwikkelingen en het verleden 
visualiseren. 

De beleving centraal 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wil de gemeen
te Nijmegen bestaande ruimtelijke identiteiten res
pecteren en waar mogelijk versterken. De identiteit 
van een gebied wordt dan in de meeste gevallen 
beschreven aan de hand van stedenbouwkundige, 
landschappelijke en cultuurhistorische analyses, 
gevolgd door een waardering. Op basis hiervan wor
den zogenaamde beeldkwaliteitscriteria opgesteld 
voor toekomstige bouwplannen en ruimtelijke ont
wikkelingen in het betreffende gebied. De vraag kan 
echter worden gesteld of met de reguliere analyses 
de werkelijke identiteit van een gebied kan worden 
achterhaald. 
Om deze vraag te beantwoorden hebben de gemeen
te Nijmegen en Bureau WINTER afgelopen jaar een 
pilotproject uitgevoerd om de 'beleefde ruimte' in 
beeld te brengen, dat wil zeggen de beleving van de 
buurt door bewoners zelf. Het pilotproject is uitge
voerd in het voormalige kerkdorp Hees onder de 
naam 'De Buurt Eigen' . Het project maakte deel uit 
van het parapluproject 'Het Geheugen van de Stad' . 

Dorps karakter 
Hees, een voormalig kerkdorp, lag vroeger enkele 
kilometers buiten de muren van de vestingstad 
Nijmegen. In de loop van de twintigste eeuw is het 
dorp omsloten geraakt door de zich oprukkende ste
delijke bebouwing. Desondanks heeft Hees een 
belangrijk deel van haar oorspronkelijke dorpse 
karakter behouden. 
Hees onderscheidt zich van andere voormalige 
dorpskernen in Nijmegen doordat er vanaf de acht
tiende eeuw een groot aantal riante villa's is 
gebouwd door en voor de gegoede burgerij, de 
meesten daarvan hebben fraaie tuinen en bijzondere 
bomen. Later kwamen daar kloostercomplexen van 
verschillende kloosterorden bij. Zo ontstond een bij
zondere mix van bewoners en bebouwingsvormen 
rondom de oude dorpskern, dit alles gelegen in een 
groene setting met laanbeplantingen, hagen, fraaie 
tuinen, monumentale solitaire bomen en grasvelden 
tussen de bebouwing. 

Interviews met bewoners 
Doel van het pilotproject 'De Buurt Eigen' was het 
'zelfbeeld van de buurt' inzichtelijk te maken. Hiertoe 
zijn verleden, heden en toekomst van Hees in drie 
projectfasen door de bewoners met elkaar in ver
band gebracht. 
In de eerste fase van het project is een zoektocht uit
gezet naar het 'geheugen ' van Hees. Er werd een 
klein projectteam van bewoners uit Hees samenge
steld dat op zoek ging naar het verleden van Hees in 
woord, beeld en schrift. Veel van de historie is door
gaans op schrift en in foto 's terug te vinden. Hiermee 
werden vooral de reeds begane paden betreden. Om 
dichter bij de ziel van Hees te geraken trok het pro
jectteam de buurt in om interviews met bewoners af 
te nemen en al gauw ontstond er een nieuwe groep 
van enkele tientallen zeer betrokken Hesenaren, 
rondom het projectteam. Deze groep bewoners 
leverde verhalen, anekdotes en foto 's uit de 'eigen 
doos', verwezen door naar andere Hesenaren die 
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soms al elders woonden of raakten direct betrokken 
bij het project. 

Vertelfestival 
De tweede fase van het project was er op gericht de 
cultuurhistorische identiteit van Hees, zoals die uit de 
zoektocht naar boven waren gekomen, toegankelijk 
te maken voor heel Hees. Hiertoe is gekozen voor 
een combinatie van een tentoonstelling met vertel
festival. 
De tentoonstelling beschreef de geschiedenis van 
Hees aan de hand van oude kadastrale kaarten, foto's 
en teksten. Tijdens het vertelfestival verwoordden tal 
van Hesenaren op geheel eigen wijze de geschiedenis 
van Hees en hun gevoelens daarbij. 
Het succes was overweldigend, bijna vierhonderd 
bezoekers bezochten in een paar uur tijd de tentoon
stelling en het festival. De geschiedenis van Hees 
kwam in het heden tot leven. 

Toekomstige identiteit 
De derde en laatste fase van het pilotproject richtte 
zich op de toekomst van Hees. In algemene zin 
stond de vraag centraal 'hoe Hees er volgens de 
bewoners in de nabije en verre toekomst uit zou 
moeten zien'. Meer specifiek ging het om de vraag 
hoe dit vertaald zou moeten worden in het gemeen
telijk beeldkwaliteitsbeleid voor het gebied Hees. 
Om alle Hesenaren in de gelegenheid te stellen hun 
visie hierop te geven werd een enquête huis-aan-huis 
verspreid. De resultaten werden vervolgens bespro
ken in een workshop met vertegenwoordigers van 
verschillende in Hees actieve werkgroepen, waaron
der de zeer actieve Vereniging Dorpsbelang Hees. 
Tijdens de workshop werden de bevindingen vertaald 
naar aanbevelingen. 
Na nog geen vier maanden was het project afgerond. 
Gedurende het gehele project is de rol van de 
gemeente beperkt gebleven tot die van toehoorder 
bij de verschillende projectonderdelen. 
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Buitenruimte 
De aanpak in Hees heeft veel losgemaakt en wel 
zoveel dat de logistieke verwerking van verhalen, 
tekst en beeldmateriaal tot ver buiten de tijdspanne 
van het project zal doorlopen. Er is een werkgroep 
'historie' in het leven geroepen en de tentoonstelling 
zal ergens een vaste plek in Hees krijgen. De bevin
dingen met het pilotproject zijn vastgelegd in een 
eindrapportage met algemene aanbevelingen voor 
het beeldkwaliteitsbeleid van de gemeente en aanbe
velingen specifiek voor het gebied Hees. 
Het project heeft ook duidelijk gemaakt hoe Hese
naren willen dat Hees er in de toekomst uitziet. 
Bewoners van Hees hebben een hoge waardering 
voor de beeldkwaliteit van hun buurt, vooral vanwege 
het vele openbare en private groen. Gebleken is dat 
het oordeel van bewoners over de beeldkwaliteit van 
de eigen straat en buurt in belangrijke mate wordt 
beïnvloed door de staat van onderhoud van de 
openbare buitenruimte, en in mindere mate van de 
private buitenruimten. 
Kijkend naar de toekomst kan geconCludeerd worden 
dat oud naast nieuw in Hees volgens veel bewoners 
heel goed kan, mits dat passend gebeurd met 'be
perkte bouwhoogte' , 'voldoende afstand' tot elkaar en 
tot de openbare weg, 'kleinschaligheid' , 'gedegen 
architectuur' en met gebruik van 'kwalitatief goede 
materialen'. De meningen lopen uiteen over de archi
tectuur. Sommigen hebben geen moeite met historise
rende architectuur, of herkennen dat niet als een issue, 
anderen daarentegen wijzen historiserende architec
tuur af en zien dan nog liever krachtige moderne archi
tectuur met een eigen karakter. Gezien de kwaliteit van 
een groot deel van de huidige bebouwing zou 
'hoogwaardige architectuur' voor zowel onderhoud, 
renovatie als nieuwbouw in Hees de norm moeten zijn. 

Concrete aanbevelingen 
Het is bij een gebiedsgerichte aanpak belangrijk dat 
zulk soort concrete aanbevelingen vanuit bewoners 
en gebruikers van een gebied een plaats krijgen in het 

gemeentelijk beleid. Minstens zo belangrijk echter is 
het dat de bewustwording van verleden, heden en 
toekomst een plek krijgt in de hoofden en harten van 
de bewoners. Daarnaast moet de cultuurhistorie van 
het gebied concreet zichtbaar en tastbaar zijn in de 
wijk, zodat het kan worden doorgegeven van genera
tie op generatie. Projecten als 'De Buurt Eigen' en in 
meer algemene zin cultuureducatie, die gericht zijn op 
kennis van de eigen plek, vormen het fundament voor 
een gebiedsgericht beeldkwaliteitsbeleid. 
Een belangrijke opgave voor het nieuwe beeldkwali
teitsbeleid ligt in het verbinden van verleden, heden 
en toekomst. De kunst daarbij is om te komen tot 
een goede balans tussen behoud van delen van het 
verleden, het beheer en gebruik in het heden en 
ru imte voor ontwikkeling in de toekomst. Dat lukt het 
beste wanneer geïnvesteerd wordt in bewustwording 
van het verleden, betrokkenheid bij het heden en 
inspiratie voor de toekomst. 

Informatie 
Roei Winter is directeur/eigenaar van bureau 
WINTER Projecten en Processen Stad en Milieu. 
Informatie over het project De Buurt Eigen is via 
winter@roelwinter.nl aan te vragen. 

Edwin Verdurmen is als senior beleidsadviseur 
werkzaam bij de afdeling Stadsontwikkeling van 
de gemeente Nijmegen. Informatie over het beeld
kwaliteitsbeleid van de gemeente Nijmegen en 
over het project 'Het Geheugen van de Stad' is 
via e.verdurmen@nijmegen.nl aan te vragen. 

Gemeente Nijmegen 
Edwin Verdurmen 
Postbus 9105 
6500 HG Nijmegen 
T 024 329 91 11 
F 024 323 59 92 
gemeente@nijmegen.nl 
www.nijmegen.nl 
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Informatie 
Stroom HCBK 
Jan Wijle 
Spui 193-195 
2511 BN Den Haag 
T 070 362 24 63 
F 070 361 79 62 
zee@stroom.nl 
www.stroom.nl/zee 
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De Hellingweg, voorheen Zeesluisweg, op 
landhoofd C, in Scheveningen-haven. Deze 
doodlopende weg blijkt een rijkgeschakeerde 
wereld van oude en nieuwe havenactiviteiten, 
epicentrum van een haven in verandering. 
Stroom bracht voor de dag van de architectuur 
op 3 juli de verborgen wereld van Landhoofd C 
in kaart ('de wereld verklaard vanaf een dood
lopende weg '). 

Veldwerk: De verschi llende projecten in de 
zeemanifestatie worden allen opgevat als 
veldwerk. De resultaten verschijnen op de 
website en in het boek. Hier turen veldwerkers 
tijdens een van de excursies richting de 
Doggersbank, onzichtbaar achter de horizon. 

Stroom, Haags centrum voor beeldende kunst, zal binnenkort haar 
naam veranderen in Stroom Den Haag, beeldende kunst - architectuur. 
Stroom is namelijk door de gemeente gevraagd het takenpakket uit te 
breiden met architectuur, als alternatief voor het enige tijd geleden 
opgeheven architectuurplatform Wils&Co. 

Bart Bomas en Jan Wijle 

AI vanaf de oprichting onderzoekt Stroom de relatie tussen beeldende kunst en 
de stad, wat onder meer in het beleid voor Kunst in de Openbare Ruimte gestal
te krijgt. Naast fysieke projecten in de stad wordt er onderzoek geïnitieerd, 
maakt Stroom presentaties en worden lezingen, symposia en reizen 'Stroom 
Travels' georganiseerd. Juist dwarsverbanden tussen beeldende kunst en vorm
geving met architectuur, ruimtel ijke ordening en stedenbouw, ICT, wetenschap, 
recreatie en entertainment zijn daarbij aantrekkelijk en komen als vanzelf aan 
bod. Zo realiseerde Stroom projecten als 'Evergreen' over natuur in de stad -
n.a.v. de Haagse Beek - MetaCity-DataTown en PigCity met MVRDV en recent 
de prijsvraag 'Fusedspace' waarbij de openbare ruimte op mogelijkheden van 
ICT wordt onderzocht en zich geheel afspeelt op www.fusedspace.org. 

Noordzee 
Meestal is een situatie in Den Haag aanleiding voor zulke projecten, waarbij het 
lokale met het meer algemene wordt verbonden. In 2004 geldt dit voor de zee 
met 'De zee, het strand en de haven'. Een manifestatie op het grensvlak van 
kunst en wetenschap, waarin de (Noord)zee als openbare ru imte wordt verkend. 
Een inspirerend deel van Den Haag en tegelijk van de wereldzee. Zijn 'bewoners' 
delen een sublieme ervaring; een oceanisch perspectief op het vasteland. Wie 
zich in dat standpunt verplaatst, beseft dat de Noordzee veel meer is dan een 
uitgestrekte watervlakte tussen landen. Die Noordzee is zélf een streek met een 
geschiedenis, met een geografie van plekken die versch illen en met een onnoe
melijke hoeveelheid leven in zich. Is het denkbaar om de Noordzee op te vatten 
als een 'wereld' met een specifieke cultuur? En als zo'n 'Noordzeecultuur' denk
baar is, wat betekent dit dan voor de toekomst van een kuststad als Den Haag? 

Veldwerk 
Deze vraag vormde de aanleiding voor de speurtocht in 2004 naar betekenissen 
van zee, strand en haven voor Scheveningen, Den Haag en de rest van de wereld. 
Hiertoe worden planologen, kunstenaars, wetenschappers, maar ook de oprechte 
amateurs aangesproken op hun relatie met de zee. Buiten de gevestigde disciplines 
opent zich een rijke wereld vol kennis en kunde. Het is cultureel kapitaal dat huist 
bij liefhebbers van zee en kust. Een appèl op dat cultureel kapitaal - culturele 
planologie - is op zijn plaats wanneer zee en kust openbare ruimte zijn. Iederszee. 
Dit appèl vergt allereerst veldwerk. Een publieke denkdaad, onderwijl verzamelend, 
selecterend, vergelijkend, filterend, keurend. Met encyclopedische belangstell ing 
ordenen van A tot en met Z. De opbrengst? Rijkere denkbeelden, verrassender 
concepten, nieuwe verhalen. Naar een 'cu ltuurkunde van het vrije veld' . 

enSEAclopaedia 
Het programma van de manifestatie bestaat ondermeer uit een aantal expedities 
in en rondom Den Haag: Stroom Sea Travels, waaronder een zeereis naar het 
REM-eiland. In augustus presenteerden beeldend kunstenaars hun werken. Het 
najaar staat in het teken van de haven. Met ontwerpers worden hier de mogelijk
heden verkend van 'mobiele stedenbouw' - een eerste vingeroefening voor 
Stroom als architectuurplatform. De havenworkshops agenderen het tijdelijke 
gebruik van gebieden in de 'tussentijd', zoals braakliggende terreinen, leegstaan
de gebouwen of veranderlijke landschappen. Testcase is Scheveningen haven 
(h ij bestaat in 2004 honderd jaar). Het hele jaar door verschijnen er diverse publi
caties. De interactieve website www.stroom.nl/zee verzamelt een groeiende 
schat aan 'zeeverhalen ' . Dit alles mondt uit in het beoogde sluitstuk: een 
enSEAciopaedia met 1001 trefwoorden over de zee. 

Architectuur 
Nu architectuur een formele taak van Stroom wordt, zullen naast een lezingen - en 
een tentoonstellingsprogramma bij de meer omvangrijke projecten - zoals de 
zeemanifestatie - accenten anders kunnen liggen. Verder zal nauw worden samen
gewerkt met de al bestaande architectuurinitiatieven. Dit najaar verhuist Stroom 
naar een meer op de straat georiënteerd pand aan de Hogewal en in januari 
2005 zal Stroom Den Haag, beeldende kunst - architectuur officieel van start 
gaan. Maar eerst nog: zee. 
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Vlaamse kijk op wonen, zorg en 
architectuur in Nederland 
De woon/zorg opgave is een opgave, die ook 
in Vlaanderen actueel is. Naar aanleiding van 
het project Het beste van drie werelden, de 
architectuur van wonen en zorg, dat 
Architectuur lokaal en het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur in 2002 hebben uitgevoerd, 
nam het Team van de Vlaams Bouwmeester 
het initiatief om de in het project uitgelichte 
gebouwen te komen bezoeken. Het Atelier 
lokale Architectuuropdrachten van de Vlaams 
Bouwmeester organiseerde daarom in juni een 
tweedaagse excursie voor 32 vertegenwoordi
gers van de Vlaamse OCMW's (de gemeente
lijke Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn) naar Amsterdam en Almere. Pierre 
d'Haens van de gemeente Aalst geeft zijn 
impressie vanuit het eigen werkgebied. 

Pierre D'Haens 

Wonen, zorg en architectuur 
Als leidinggevend ambtenaar voor het sociaal depar
tement van het OCMW Aalst ontving ik begin mei 
een uitnodiging voor deelname aan een studiereis 
op 26 en 27 mei naar Amsterdam. Het thema van 
deze tweedaagse reis was 'wonen, zorg en architec
tuur'. Dat een bezoek aan Amsterdam mij aansprak 
is evident, maar dat wij vooral vanuit architecturaal 
standpunt zorg - wonen gingen benaderen, daar 
stelde ik mij wat vragen rond . Immers rondom zorg
verlening bestudeerden wij steeds voorbeelden van 
zorgverstrekking binnen instellingen en hadden wij 
vooral oog op de organisatie en werking en heel wat 
minder over de architectuur en ontwerp van het 
gebouw. 

Bezochte projecten 
Na een vrij vlotte busreis werden wij ontvangen door 
de medewerkers van Architectuur Lokaal. De locatie 
van de bureelruimtes onder een spoorwegbrug ver
raste mij aangenaam en is een goede oplossing voor 
ruimtes die anders niet worden gebruikt en een 
buurt vaak kunnen ontsieren. Door de directeur Cilly 
Jansen werd ons de werking van Architectuur Lokaal 
toegelicht en de rol in het uitwerken van projecten 
en visies.Tevens werden ons de publicaties van Het 
beste van drie werelden en Veertig jaar later, ver
nieuwing van de wederopbouwwijken overhandigd. 
Deze zeer verzorgde werken zijn , zo bleek later, dat 
ze gedurende de daarop volgde bezoeken en nu ook 
nog regelmatig ter hand zijn genomen. 
De toelicht over de rol van een voorbeeldig bouwheer 
en de visie over ruimtelijke planning in Nederland 
was nodig als voorbereiding van de daarop gevolg
de werkbezoeken. Immers vanuit de sociale sector, 
en rekening houdende met de Vlaamse mentaliteit, 
is een dergelijke ruimtelijke planning zoals in 
Nederland wordt gevoerd voor ons niet zo evident. 
Tijdens de namiddag en s'anderendaags hebben w ij 
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vijf projecten bezocht, namelijk: Amsterdam Oever
pad, koop- en huurappartementen voor ouderen van 
Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek en 
Dienstencentrum van Tjeerd Dijkstra. Daar werd ons 
toelichting gegeven door architect Mastenbroek. 
In Amsterdam Osdorp het Woonzorgcomplex 
Oklahoma van MVRDV, waar een toelichting werd 
gegeven door architect Jacob van Rijs. 
In Amsterdam Geuzenveld de psychiatrische woon
voorziening en seniorenhuisvesting Kleine U van Ton 
Venhoeven, waar ons een toelichting werd gegeven 
door architect Arjen Zaal. Ten slotte werd een 
bezoek gebracht naar het rust- en verzorgingstehuis 
Vinkhoek van AWG architecten, waar een toelichting 
werd gegeven door architect Roei van Nek. Daarna 
volgde nog een bezoek aan De Toonladder te Almere 
van architect Wytze Patijn . 

Buurtbetrokkenheid 
De bezoeken aan deze realisaties leert ons, dat voor 
wat betreft bejaarden en zorgvoorzieningen er 
gestreefd is de buurtbetrokkenheid optimaal te 
bewaren.Tevens zijn de gebouwen en de gebruikte 
materialen van dien aard dat ze architecturaal 
modern, functioneel en prijsbewust zijn gerealiseerd. 
De toelichting door de verschillende architecten leerde 
ons dat visies rondom opvang van zorg behoevende 
bejaarden en realisaties van geïntegreerde woonvor
men kunnen samengaan. Het grote verschil tussen 
Vlaanderen en Nederland is dat men op dit ogenblik 
in Vlaanderen de visie van geïntegreerde buurtvoor
ziening begint te ontwikkelen en dat deze in 
Nederland reeds wordt (is) gerealiseerd.Tevens is er 
nog een vrij goot verschil in mentaliteit merkbaar. In 
Vlaanderen blijft men aan zijn woning verknocht zelfs 
al beantwoord deze niet meer aan de persoonlijke 
behoefte (te groot,trappen). Ik heb de indruk dat dit 
in Nederland veel minder het geval is en dat men de 
huisvesting ziet vooral in functionaliteit en behoefte 
van de bewoner. 
Wat inzake zorgverlening een hele stap vooruit is. 
Waar ik wel vragen blijf over hebben, is hoe de zorg
behoevende deze evolutie beleeft. Is het spreek
woord dat men in Vlaanderen gebruikt : 'een oude 
boom verplant men niet' in Nederland ook van toe
passing? 
Tot slot wil ik al de medewerkers aan deze studiereis 
bedanken, het was aangenaam en nuttig, en ik heb 
het gevoel dat de bekomen informatieen inzichten 
een blijvende verrijking zijn. 

Informatie 
Pierre D'Haens 
Afdelingshoofd sociale dienst 
OCMW Aalst 
Gasthuisstraat 40 
9300 Aalst 
België 
T 0032 (0)53 76 50 26 

Kleine U, Amsterdam, ontwerp: Ton Venhoeven, 
foto: Architectuur Lokaal 
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Wat 'heeft' een goed opdrachtgever? 
De afgelopen zomer woedde, zeker in de Amster
damse media, een discussie over de woonplaats 
van de nieuwe Amsterdamse hoofdcommissaris van 
politie: niet Amsterdam, maar een gemeente op een 
half uurtje autorijden . Mag je als hoofdcommissaris 
wel buiten je standplaats wonen? Heb je dan ge
noeg binding? Burgemeester Co hen achtte het geen 
probleem, hoewel hij ook vond dat een burgemeester 
wél in zijn of haar gemeente moet wonen. Bij de 
vraag wat nodig is om een goede opdrachtgever te 
zijn, moest ik aan bovenstaande denken. Moet je 
niet de sfeer proeven van je eigen leefomgeving en 
dagelijks de sterkte en zwakte ervan leren herkennen? 
Een groeiend aantal BNSP-bureaus opent 
vestigingen in het land om meer voeling te hebben 
met de eigenaardigheden van een gemeente en van 
een streek. Is directe en duurzame betrokkenheid 
niet een van de belangrijkste succesfactoren bij het 
slagen van een project? Bij het Tilburgse project 
Friezenlaan, winnaar van de Omgevingsarchitectuur
prijs 2004, was de Vereniging van Eigenaren directe 
gesprekspartner voor de ontwerpers. Je door best 
practises laten inspireren, helpt ook je een mening te 
vormen over kansen en mogelijkheden. Het rijk zou 
een handreiking kunnen geven; alleen zij is immers 
bij machte - het totaal overziende - relevante kennis 
vanuit het gehele land te (laten) verzamelen en kop
pelen. Grondige analyses van succes- en faalfacto
ren zijn zeer relevant. Veel aandacht moet uitgaan 
naar de competenties van bestuurlijke opdrachtge
vers en opdrachtnemers; naar persoonlijke vaardig
heden zoals verbeeldingskracht, realiteitszin, inspire
rend leiderschap, luistergave, uithoudingsvermogen, 
onderhandelingskracht, respect voor mensen en ver
leden, flexibiliteit én vasthoudendheid . Vooruitlopend 
op die grondige analyses onderscheid ik alvast een 
aantal 'vermogens' namelijk: 

1. Het vermogen om zelf een heldere politieke visie 
te ontwikkelen op de samenleving en het publieke 
domein 
Er is meer nodig dan procesmanagement als het om 
een duurzame inrichting van de ruimte voor een leef
bare samenleving gaat, vooral voor toekomstige 
generaties! Zeker bij de inschakeling van private par
tijen is het zaak als overheid zélf een toekomstvisie 
te hebben om de druk vanuit het particuliere initiatief 
in goede banen te kunnen leiden. De markt weet het 
vaak niet beter; zeker is dat bij marktpartijen algemene 
kwaliteit en algemeen maatschappelijke belangen 
lang niet altijd voorop staan. Ontwikkelende partijen 
richten zich bij voorkeur op de meest winstgevende 
segmenten van de markt. Bij de opstelling van een 
visie is het zinvol op voorhand te weten wat de 
kaders zijn . Wat kan wel, wat is ongewenst? Als die 
kaders duidelijk zijn, wordt zichtbaar wat de 'vrije' 
ruimte is voor creatieve oplossingen. Een hobbel in 
de praktijk bij de opstelling van een toekomstvisie 
blijkt het ontbreken van geld en ambtelijk vermogen, 
of de onwil hiervoor op de gemeentelijke begrotingen 
geld uit te trekken. Structuurvisies drukken op de 
algemene middelen. Omdat er, zo wijst jurisprudentie 
uit, geen sprake is van een direct belanghebbende, 
is er geen kostendrager en zien gemeenten van de 
opstelling af. Dat is penny wise, maar pound foolish! 

2. Het vermogen om deze visie duidelijk te formule
ren en te communiceren met de bevolking, de 
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opdrachtnemer(sl en de buurgemeenten in de regio 
Veel plannen mislukken als gevolg van een slechte 
gebrekkige communicatie. Communicatie is van 
meet af aan van doorslaggevend belang voor de 
interne en externe afstemming, het collectieve 
geheugen, de vorming van draagvlak en de besluit
vorming. Dit valt goed te lezen in het hoofdstuk 
'Onderzocht geval: de Blauwe Stad' in de recente 
publicatie Ontwikkelingsplanologie van het Ruimtelijk 
Planbureau (RPB).1 

3. Het vermogen om het eigen (onlvermogen te 
beoordelen 
Van belang is een goed beoordelingsvermogen. Wat 
is mijn machtspositie? Heb ik grond, geld of andere 
instrumenten? Wat ontbreekt? Wie heb ik daarvoor 
nodig? Welk project kan ik zelf aan en waarvoor is 
mijn organisatie te klein, zowel qua formatie als wat 
betreft de benodigde kennis en/of competenties? En 
welke ontwikkelingen kunnen beter in regionaal ver
band worden bezien? Vaak blijkt er een gemis aan 
ondernemers- en onderhandelingsvaardigheden. De 
inschakeling van externe deskundigen is een oplos
sing, maar leidt niet altijd tot kennis- en ervaringsop
bouw binnen de organisatie zelf. Ook het vermogen 
te beoordelen of iets binnen de gemeente opgelost 
kan worden of beter in regionaal verband is cruciaal. 
De nieuwe mogelijkheden die plattelandsgemeenten 
krijgen om te bouwen in landelijk gebied en de 
ongebreidelde groei van bedrijventerreinen vergen 
kwaliteitsafwegingen op regionaal niveau. 

4. Het vermogen om de juiste kennis en deskundigen 
te selecteren en aan te boren 
Niet de deskundige staat centraal, maar de wijze, 
waarop de juiste kennis deskundig in het proces 
wordt ingebracht. Daarbij kunnen een drietal soorten 
inzet worden onderscheiden: 
a. het bieden van extra handen betekent ondersteu
ning van het reguliere werk 
b. de inzet van een adviseur, die advies geeft en 
vakkennis toevoegt 
c. de inzet van een regisseur, die in staat is om 
zowel inhoudelijk als op het gebied van proces en 
besluitvorming de organisatie aan te sturen 
Er is op dit moment alle aanleiding om de positie 
van het (inter-)gemeentelijk stedenbouwkundig ont
werp hoger op de politieke agenda te plaatsen. Veel 
BNSP-Ieden worden hiermee dagelijks geconfron
teerd. Voordat gemeenten (en provincies, die op ont
werpend terrein nog maar weinig traditie hebben!) 
de mogelijkheid krijgen om op grote schaal nu nog 
open gebied te bebouwen, zou iets gedaan moeten 
worden aan de kwaliteit en instrumentatie van ste
denbouwkundige en landschapsarchitectonische 
visievorming. De BNSP vindt het een goede zaak 
dat er een Rijksadviseur voor het Landschap is inge
steld, maar dat is niet genoeg. Gemeenten en pro
vincies moeten op korte termijn hun vaak schrijnende 
gebrek aan sociografische en demografische kennis 
opheffen. Deze kennis is na jaren van bezuinigingen 
verloren gegaan. De BNSP pleit voor de opstelling 
van richtlijnen voor een landelijke uniforme (statisti
sche) onderbouwing. 

5. Het vermogen bestuurlijke regie te voeren 
Hoe zwakker het eigen apparaat en hoe meer priva
te partijen ingeschakeld worden, des te sterker moet 
de bestuurlijke regie zijn . 
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6. Schoenmaker blijf bij je leest 
Professionele betrokkenheid vraagt voortdurend om 
kwaliteitbewustzijn en inzicht of de eigen inbreng in 
het project wel nuttig is. Daarvoor is begrip nodig 
voor ruimtelijke kwaliteit en voor de wijze, waarop 
deze tot stand komt. Met de inzet en betrokkenheid 
van erkende en deskundige stedenbouwkundigen en 
architecten, evenals, wordt in elke fase van het pro
ces het professioneel kwaliteitsoordeel gewaar
borgd, mits opdrachtverlening en beoordeling van 
de adviezen goed zijn. De kans op ernstige fouten 
en faalkosten wordt hiermee verkleind. Daarom zou
den zeker overheden voor de uitwerking van plan
nen en bouwprojecten, of zij die zelf binnen de eigen 
organisatie doen of uitbesteden, alleen door de Wet 
op de Architectentitel erkende en geregistreerde ste
denbouwkundigen en architecten, tuin- en land
schapsarchitecten en interieurarchitecten moeten 
inschakelen. Geregeld merk ik dat niet-stedenbouw
kundigen en niet-Iandschapsarchitecten worden 
gevraagd stedenbouwkundige plannen opstellen. Zij 
bellen dan het BNSP-bureau met de vraag hoe een 
stedenbouwkundig plan er qua opbouwen inhoud 
uit moet zien en hoe het honorarium moet worden 
berekend. Beide vragen kan en mag (mededinging!) 
het BNSP-bureau niet beantwoorden. Duidelijk 
wordt hiermee wel dat de opdrachtgever een vreem
de keuze maakt met de inschakeling van een niet
deskundige. Daarom is een duidelijker articulatie van 
de verschillende vakgebieden en inzicht wanneer 
welke disciplines en deskundigheden in te zetten 
belangrijk. Daarbij is zeker een taak voor de BNSP 
zelf weggelegd, want het is té gemakkelijk om te 
zeggen dat anderen het niet begrepen hebben. 

Tenslotte 
Een veel gehoorde klacht is, dat het wettelijke 
instrumentarium niet goed zou zijn . Ik ben van 
mening, en de praktijk bewijst dat ook, dat er veel 
beter gebruik van zou kunnen worden gemaakt. De 
in de maak zijnde wijzigingen helpen natuurlijk wel. 
Niet altijd zal een opdrachtgever een goede 
opdrachtgever zijn. Er zullen ruimtelijke plannen wor
den gerealiseerd die het algemeen maatschappelijk 
belang, zeker op de langere termijn, schaden. Dat is 
echter de afgelopen jaren, toen het rijk zelf veel 
directer aan de touwtjes trok, dan nu in de Nota 
Ruimte is voorzien , evenzeer gebeurd. De Nota 
Ruimte is een spannend experiment, waarvan de uit
komst op voorhand niet slechter hoeft te zijn dan het 
'oude' beleid. Omdat sommige ruimtelijke ontwikke
lingen echter onomkeerbare effecten hebben, is 
oplettendheid geboden en moet er, in ieder geval 
wat betreft de vermogens een goed opdrachtgever 
te kunnen zijn, ruimhartig worden geïnvesteerd in en 
nagedacht over de verdere ontwikkeling hiervan. 

Deze publicatie kwam tot stand m.m.v. prof. ir. Max van den 
Berg, BNSP-lid 

Noot: 
1. Ed Dammers, Femke Verwest, Bastiaan Staffhorst, 
Wigger Verschoor, Ontwikkelingsplanologie. Lessen uit 
en voor de praktijk, 2004, Ruimtelijk Planbureau, 
NAi Uitgevers, ISBN 90 5662 374 5 

Informatie 
De BNSp, Beroepsvereniging van Nederlandse 
Stedebouwkundigen en Planologen, verenigt bijna 
900 individuele stedenbouwkundigen en planologen, 
die werkzaam zijn bij overheden op alle schaalniveaus, 
bij onderzoeks- en onderwijsinstituten en bij particu
liere adviesbureau's. Daarnaast telt de BNSP 70 
aangesloten advies- en ontwerpbureaus en ruim 40 
begunstigers, vooral overheden. De BNSP-Ieden zijn 
allemaal betrokken bij de ruimtelijke inrichting van 
het land, zowel in stedelijk als landelijk gebied. Een 
goede kwaliteit van die inrichting achten zij van 
groot maatschappelijk belang, niet alleen in déze 
tijd, maar vooral ook voor volgende generaties. 

BNSP 
Marijke Kloosterman 
Oudebrugsteeg 11 - 11 
1012 JN Amsterdam 
T 020 427 34 27 
F 020 421 71 72 
secretariaat@bnsp.nl 
www.bnsp.nl 

Foto 's: Het Tilburgse project Friezenlaan, winnaar van de 
Omgevingsarchitectuurprijs 2004 
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Welstandsvrij 
of welstandsblij 
De gemeente Apeldoorn geeft 
financiële steun aan particuliere bouwe 

Gert van de Kamp 

Tijdens het werken aan de nieuwe 
welstandsnota is in Apeldoorn 
bewust het spanningsveld opge
zocht tussen regels en checklisten 
enerzijds en het stimuleren en 
faciliteren van ruimtelijke kwaliteit 
anderzijds. Daarbij is de ruimte
lijke opgave voor Apeldoorn eerst 
en vooral een culturele opgave. 
Particulier opdrachtgeverschap 
wordt daarbij gezien als een 
middel ter vergroting van de keu
zevrijheid en de kwaliteit. Gert van 
de Kamp zet uiteen hoe deze 
ambitie in de praktijk gestalte 
krijgt. 

'Woondroom' , gebouwd aan het apeldoorns kanaal 

'De zorg om een aantrekkelijke leefomgeving is niet nieuw', vertelt Evert Leusink, 
projectleider van de regiegroep Bellevue. Sinds 1999 is hij projectverantwoorde
lijke voor het architectuur- en welstandsbeleid in Apeldoorn. 'Nieuw was wel, dat 
we vanaf het begin het contact met de Apeldoornse samenleving hebben opge
zocht, om met elkaar in gesprek te komen over ruimtelijke kwaliteit. In een aantal 
stadsdebatten is uitvoerig met inwoners en ondernemers gesproken over wel
stand en architectuur, vóórdat er ook maar een letter van de welstandsnota was 
geschreven.' Een debat met de aansprekende titel 'welstandsvrij of welstands
blij' bepaalde de inzet voor het nog te vormen beleid ' minder regels waar moge
lijk, meer regels waar nodig. Leerzaam bleek ook de workshop 'Twisten over 
smaak' waar professionele ontwerpers en burgers werd gevraagd naar hun 
mening over het uiterlijk van bouwwerken. Vooral de verschillende manieren 
waarop beide groepen naar hetzelfde bouwwerk kijken, was voor velen een inte
ressante ervaring. Voor zover nog niet bekend bleek ook hier weer dat over 
smaak inderdaad niet valt te twisten. 

Welstand een keurslijf? 
De herijkte welstandsnota die is vastgesteld in juni 2004 heeft de resultaten van 
deze gesprekken als belangrijke input. Voor kleinere bouwwerken, die een lichte 
bouwvergunning nodig hebben, gelden ook in Apeldoorn sneltoetscriteria. 
Daarvoor is een toegankelijke en overzichtelijke checklist gemaakt voor bouwers 
en ontwerpers. Grote valkuil voor de opstellers hiervan was en is, om alles tot in 
detail te willen vastleggen. Daarom is de 'voorkant-achterkant' benadering, die 
aansluit bij de Woningwet, leidend voor deze criteria. Beleidsmedewerker wel
stand Pepijn Boekhorst legt uit: 'De voorkant van gebouwen vormt een deel van 
de publieke ruimte van de stad. Inwoners en bezoekers bepalen hier hun beeld 
van Apeldoorn. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan.' De gemeentelijke inzet 
bij kleine bouwwerken is daarom vooral gericht op de voorkant van gebouwen. 
Voor de achterkant gelden minder eisen en in sommige gebieden kan aan de 
achterkant een bouwwerk zelfs zonder welstandstoezicht worden gerealiseerd.' 
Het welstandsbeleid voor grotere bouwwerken, waarbij vaak een professionele 
ontwerper betrokken is, gaat uit van gebiedskwaliteiten. Apeldoorn onderscheidt 
zeventien gebiedsthema's. In de nota Het karakter van Apeldoorn worden zowel 
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het stedelijk als het landelijk gebied aan de hand van deze thema's beschreven. 
Het resultaat is een lappendeken van bouwstijlen. Op kaart weergegeven is in 
het palet aan kleuren in één oogopslag de groei van Apeldoorn te zien. Wat bij
voorbeeld opvalt is de veelvuldige aanwezigheid van naoorlogse bebouwing vlak 
buiten het centrum. De kwaliteit van de verschillende gebiedsthema's bepalen de 
mogelijkheden bij ruimtelijke ingrepen. Moeten deze kwaliteiten veranderd wor
den of juist versterkt en hersteld worden? In sommige gebieden is de situering 
van het bouwwerk van belang, in andere juist de gevelkarakteristiek of de detail
lering . De welstandseisen bieden volop ruimte om, afhankelijk van de aanwezige 
kwaliteit, hierin te variëren. Welstand gaat daarmee ook over identiteit. In het 
gesprek tussen de ontwerper en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen 
de welstandscommissie) blijkt uiteindelijk of het bouwplan voldoende aansluit bij 
de gebiedskwaliteiten. 

Architectuurklimaat 
De resultaten van het interactieve proces hebben in 2002 geleid tot de nota 
Architectuur als Cultuur. Hierin stelt de gemeente zich tot doel om te werken aan 
een mooi Apeldoorn door de ontwerpvrijheid te respecteren en ontwerpers en 
opdrachtgevers te stimuleren tot het realiseren van een hoge ruimtelijke kwaliteit. 
De gemeente schept hiervoor een architectuurklimaat waarin plaats is voor hoog
waardige ontwerpen. 
De gedachte hierachter is dat goed ontworpen gebouwen niet alleen duurzaam 
zijn, maar ook anderen stimuleren om een hogere ambitie na te streven. In die 
zin beïnvloedt goede architectuur het cu lturele klimaat van de stad. Goede archi
tectuur versterkt het eigen karakter en daarmee de trots en het zelfbewustzijn 
van de inwoners. 
De gemeentelijke verantwoordelijkheid daarbij ligt voor een groot deel in het 
gezamenlijk ontwerpen van de openbare ruimte met alle vakdisciplines. Albert 
Fien, hoofd Stedebouw, is voorzitter van de regiegroep Bellevue die het integraal 
ontwerpen tot doel heeft. Hij ziet het als een meerwaarde dat plannen voor de 
openbare ruimte, zoals voor wegen, parken en pleinen, integraal worden ontwor
pen. 'Het ontwerp van deze belangrijke elementen van Apeldoorn kan niet 
beperkt blijven tot een technische discussie. Daarbij is onze ervaring dat teams 

09 12004 

t 
\ 



f 

\ 

l' 
~ 

Ronde woningen 

Kanaalbuurt 

met verschillende ontwerpdisciplines efficiënt en effectief tot een gezamenlijk 
ontwerp komen dat een hoge ruimtelijke kwaliteit kent.' Deze werkwijze heeft 
ook gevolgen voor de samenstelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(CRK). Integraal ontwerpen moet immers gevolgd worden door integrale beoor
deling. Sinds 2003 bestaat de CRK daarom ook uit een landschapsarchitect en 
deskundigen op het gebied van cultuurhistorie en openbare ruimte. 

Financiële stimuleringsmaatregel collectief particulier opdrachtgeverschap 
Architectuur- en welstandsbeleid als cu ltuurbeleid gaat over mensen: De wensen 
van de samenleving zijn daarom in Apeldoorn een belangrijke inspiratiebron voor 
het ontwikkelen van de stad. Particulier opdrachtgeverschap zorgt ervoor dat 
inwoners nadenken over kwaliteit. Daarom heeft de gemeente zich tot doel 
gesteld dat minimaal eenderde van de nieuwbouwopgave binnen de woning
bouw door particulieren zelf moet worden gerealiseerd. Met wederom het uit
gangspunt dat regels toekomstige bouwers niet verleiden tot de realisatie van 
hun eigen huis. ' De toekomstige bouwer kan het type woning zelf bepalen: vrij
staand, geschakeld in een rij of in een appartementencomplex. En zelfs als het 
gaat om de eigendomsverhoudingen is er keuzevrijheid tussen koop, huur of 
eventueel combinaties daarvan', legt Karin Stiksma, gemeentelijk beleidsmede
werker Wonen, uit. 
Particulier opdrachtgeverschap is geen doel op zich maar een middel om bij te 
dragen aan keuzevrijheid en kwaliteit. Tot nu toe is er in de gemeente vrijwel 
alleen ervaring opgedaan met individuele vormen van particulier opdrachtgever
schap bij vrijstaande won ingen. 
Om particulier opdrachtgeverschap ook in andere woonmilieutypen en financie
ringscategorieën te realiseren, stimuleert Apeldoorn de komende jaren het 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPOG). Bij deze vorm bouwen particu
lieren samen een aantal woningen. Om CPOG onder de aandacht van inwoners te 
brengen worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. De gemeente wil zo 
particuliere initiatiefnemers kennis met elkaar laten maken. Zo kunnen er ervarin
gen, tips en valkuilen worden uitgewisseld. Uiteindelijk moet een aantal experi
menten op het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPOG) uit
wijzen of deze bijzondere vorm van bouw onderdeel wordt van de reguliere 
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Particulier opdrachtgeverschap. Apeldoorn: Osseveld 

Particulier opdrachtgeverschap, Apeldoorn: Woudhuis 

Tima ondergoedfabriek 

Informatie 
De notitie Particulier opdrachtgever
schap in Apeldoorn 2005-2010 en 
de Regeling stimuleringsbijdrage 
pilots Collectief Particulier Opdracht
geverschap kunnen worden 
gedownload van de website 
www.apeldoorn.nl. Deze site van de 
gemeente bevat veel informatie over 
het welstandsbeleid van Apeldoorn. 

Gemeente Apeldoorn 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 
T 0555801010 
F 055 580 11 60 
info@apeldoorn.nl 
www.apeldoorn.nl 

woningbouwproductie. Om experimenten te ondersteunen, is onlangs een stimu
leringsbijdrage in het leven geroepen. Deze bijdrage is bedoeld voor een beperkt 
deel van de kosten, die een initiatiefgroep maakt om een zo concreet mogelijk 
bouwplan te (laten) schrijven en/of voor de professionele projectbegeleiding 
gedurende de bouw. Door een stimulerende en faciliterende rol van de gemeente, 
krijgen bewoners(groepen) de gelegenheid te bouwen aan kwaliteit in Apeldoorn 
en te zorgen voor een versterkte identiteit. Het is de gemeente dan ook juist daar 
om te doen: bouwen is bovenal een culturele opgave. 

Noot 
1. In 2002 is de nota Over welstand gesproken vastgesteld; de herijkte versie van 2004 heeft de 
titel Over welstand geschreven. Het symboliseert de verandering in het welstandsbeleid van 
ongeschreven naar geschreven beleid. 
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Van welstandzorg tot 
beeldkwaliteit in de 
gemeente Neerijnen 

1 6 ARCHITECTUUR LOKAAL 45 

John Janssen 

In het onderzoek Welstand als culturele opgave. 
Analyse van 12 gemeentelijke welstandsnota's 
van Beek & Kooiman Cultuurhistorie 1 komt de 
gemeente Neerijnen naar voren als een 
gemeente die veel zorg besteedt aan beeld
kwaliteit. Uit de welstandsnota van de gemeente: 
'De zorg voor beeldkwaliteit en verrijking van 
het culturele erfgoed is een opgave voor 
gemeente en burgers samen. De gemeente 
heeft een eigen visie en de ambitie daar met 
haar burgers over te debatteren en de resulta
ten uit te dragen via de welstandsnota.' John 
Janssen, beleidsmedewerker Ruimtelijke 
Ordening bij de gemeente Neerijnen, over het 
belang dat de gemeente hecht aan zowel de 
versterking van de kwaliteiten van de gebouwde 
omgeving als die van het omringende landschap. 

Rijksmonument het Kasteel Neerijnen, foto: Gemeente Neerijnen 

De uiterwaard de Rijswaard, foto: Gemeente Neerijnen 

Draaiakkers en komgronden 
In de gemeente Neerijnen hebben de verschillende 
rivierdorpen vanuit het verleden een groot aantal cul
tuurhistorische waarden nagelaten gekregen. Hierbij 
valt te denken aan de veelheid aan monumentale 
panden, maar ook aan de landgoederen en kenmer
kende draaiakkercomplexen in het buitengebied. 

Ook de voor riviergemeenten kenmerkende land
schappen zijn in de gemeente Neerijnen nog altijd 
goed herkenbaar. Langs de rivier de Waal lopen de 
uiterwaarden. Achter de dijk bevindt zich de oever
wal waarop ineen ver verleden de eerste vormen van 
bewoning zijn ontstaan. De op sommige plekken nog 
relatief open komgronden vormen een contrastrijke 
overgang van het bewoonde naar het agrarische 
gebied. AI deze elementen geven de gemeente 
Neerijnen een ruimtelijk kwalitatief hoogwaardige 
leefomgeving. 

De gemeente hecht dan ook een groot belang aan 
het behoud van de historische en de visuele waarden 
van het landschap en de dorpskernen. Het behoud, 
en waar nodig het herstel en de ontwikkeling van de 
beeldkwaliteit van de gebouwde en onbebouwde 
omgeving heeft alleen kans van slagen als ook de 
burger zich hiervan bewust is en zich hiervoor wil 
inzetten. Of het nu gaat om het plaatsen van een 
dakkapel, het realiseren van een woonwijk, de aanleg 
van een natuurvriendelijke oever of de aanplant van 
een recreatief bospark: elke ontwikkeling heeft op 
zijn eigen wijze invloed op de beeldkwaliteit. 

Onbebouwde gebieden 
Hoewel de welstandzorg zich primair richt op de 
gebouwde omgeving, wordt de beeldkwaliteit juist 
ook bepaald door de kenmerkende onbebouwde 
gebieden zoals dorpspleinen en speelveldjes, maar 
ook landschappelijke zones tussen het bebouwde 
en 'onbebouwde' gebied en de kenmerkende open 
kleigebieden. Waarmee wordt aangegeven dat de 
welstandsnota niet alleen het kwaliteitskader is voor 
de reguliere (ver)bouwplannen, maar het vormt 
tevens het ruimtelijke toetsingskader voor alle plan
nen binnen de gemeente. 

In de welstandnota hebben wij als gemeente op 
basis van een open discussie met diverse partijen 
een ruimtelijke kwaliteitsvisie opgeschreven. Omdat 
bij de initiatiefnemer, vaak de burger, duidelijk moet 
zijn waar de kwaliteiten zitten, is en blijft 
open(baar)heid van zaken het vertrekpunt. 
Tegelijkertijd willen wij als gemeente een voorbeeld
functie vervullen door in te zetten op een hogere 
architectonische kwaliteit bij belangrijke werken 
waarvoor wij opdrachtgever zijn . 

Ruimtelijke karakteristieken 
De welstand nota is uiteindelijk een raamwerknota 
geworden, waarin de belangrijkste ruimtelijke karak
teristieken die de (beeld)kwaliteit binnen de gemeen
te bepalen zijn opgenomen. Hierbij wordt onder-
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scheid gemaakt tussen verschillende deelgebieden 
die door de eigen ruimtelijke karakteristieken een 
typerende verschijningsvorm hebben. Voor deze 
deelgebieden zijn in meer of mindere mate 
objectieve randvoorwaarden opgesteld waarbinnen 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaats kunnen 
vinden. 

Naast de algemene kwaliteitscriteria, zijn voor de te 
onderscheiden deelgebieden specifieke welstand
scriteria opgenomen, waarmee aan behoud en 
herstel van de ruimtelijke kwaliteit wordt bijgedragen. 
Op deze wijze kan bijvoorbeeld gericht gewerkt wor
den aan het behoud en waar mogelijk herstel van 
het landschappelijke en architectonische beeld van 
dijkwoningen. Een ander voorbeeld is het behoud 
van de traditionele boerderij als onderdeel van het 
cultuurlandschap in het landelijke gebied door het 
stellen van specifieke welstandscriteria. 

Particuliere bouwplannen 
Als we het hebben over de reguliere particuliere 
bouwplannen, dan is de welstandsnota in eerste 
instantie een belangrijk naslagwerk, dat de burger 
inzicht geeft welke randvoorwaarden aan bouwsels 
in de te onderscheiden gebieden worden gesteld. In 
de nota is onderscheid gemaakt tussen 'veel voor
komende bouwplannen' enerzijds en alle overige 
niet vergunningvrije bouwplannen anderzijds. Wat 
betreft de laatste categorie zijn de criteria vaak min
der objectief van aard waardoor vroegtijdig overleg 
met materiedeskundige wenselijk is. In praktijk bete
kent dit dat alvorens bouwinitiatieven in de formele 
bouwvergunningprocedure belanden, op basis van 
een zogenaamd schetsplan een vooroverleg wordt 
gevoerd. Dit biedt de mogelijkheid om over de crite
ria die ruimte voor interpretatie laten, van gedachten 
te wisselen. Uiteindelijk moet duidelijk worden op 
welke wijze een bouwinitiatief met eigen schoonheid 
de kwaliteit van de omgeving kan versterken. De ini
tiatiefnemer wordt gemotiveerd hierover mee te den
ken en indien nodig zijn bouwplan aan te passen 
aan de wensen van de omgeving. 

Voorbeeldfunctie 
Zoals gezegd willen wij als gemeente een duidelijke 
voorbeeldfunctie vervullen door het onderdeel 
beeldkwaliteit in de eigen planvorming nadrukkelijk 
de aandacht te geven. In dat kader vormt de wel
standsnota de paraplunota voor alle gemeentelijke 
planvormen. 

Op basis van de benodigde reproductietijd van 
bepaalde karakteristieken (kwaliteiten) in het land
schap zijn verschillende lagen te onderscheiden. In 
de planvorming wordt hiermee rekening gehouden. 
Zo legt de uit een ver verleden ontstane geomorfolo
gische opbouw van het grondgebied van de 
gemeente, als onderste laag, de basisstructuur voor 
de te onderscheiden ruimtel ijke karakteristieken. 
Hierop hebben tot op heden diverse ruimtelijke ont
wikkelingen plaatsgevonden die het landschap ver
der hebben onderverdeeld. Zo geven bijvoorbeeld 
de waterwegen of de provinciale (auto)wegen het 
landschap een verder verfijnde structuur mee door 
de basisstructuur in meer deelgebieden te verdelen. 
Juist langs deze structuren zijn woningbouwlocaties 
tot ontwikkeling gekomen of worden deze juist 
begrensd doordat het deelgebied is begrensd. 
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Ruimte voor ruimte-projecten 
Bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen 
op buurt- of wijkniveau houden wij rekening met de 
kwaliteiten op de verschil lende schaalniveaus. Dit 
betekent dat bij planontwikkeling nadrukkelijker ver
der wordt gekeken dan het perceelsniveau. Een ont
wikkel ing is pas ruimtelijk passend als het op de ver
schillende schaalniveaus aansluit bij de ruimtelijke 
karakteristieken. Op het moment dat de eerste ste
denbouwkundige opzetten zijn uitgewerkt worden 
deze in onze gemeente ook op de agenda van de 
welstandscommissie geplaatst. De welstandcom
missie kan dan in zijn adviserende rol reageren en 
eventueel voorstellen voor bijvoorbeeld woontypolo
gieën doen. Daarnaast zal uiteraard worden beoor
deeld of de plannen passen binnen het ruimtelijke 
kader dat in de welstandsnota is vastgelegd. 

De zogenaamde ruimte voor ruimte projecten zijn 
een goed voorbeeld waarin de gekozen werkwijze 
tot een goed eindresultaat leidt. Binnen deze projec
ten is het een mededoelstelling om het landschaps
beeld te versterken. 

Beeldversterkende landschappelijke bebouwing 
Op basis van een kwalitatieve benadering zijn ruim
telijke kwaliteitscontouren rondom de verschillende 
dorpskernen getrokken. Binnen deze contouren is 
naast het bestaand stedelijk gebied ook het zoekge
bied voor de verdere verstedelijking opgenomen. 
Hier liggen mogelijkheden om met toevoeging van 
nieuwe bebouwing het landschappelijke beeld te 
versterken. Vanuit de top-down benadering kunnen 
op bovenlokaal niveau aanwezige landschappelijke 
en stedenbouwkundige structuren worden doorver
taald naar lokaal niveau. Belangrijke landschappe
lijke en stedenbouwkundige structuren kunnen daar
bij tot op perceelniveau zichtbaar zijn. Deze kenmer
kende landschappelijke en stedenbouwkundige 
structuren zijn mede bepalend in de uiteindelijke rea
lisatie van de beeldversterkende landschappelijke 
bebouwing. Het is dan ook noodzakelijk om deze 
elementen die de kenmerkende identiteit van het 
landschap bepalen (in een beeldkwaliteitplan) in 
beeld te brengen. Dit aangevuld met de groene (en 
rode) dragers van het verstedelijkte gebied. 

Daarnaast kunnen bij de realisatie van beeldverster
kende landschappelijke bebouwing verloren cultuur
historische waarden worden teruggebracht en 
bestaande waarden worden versterkt. Zo bestaat in 
de gemeente Neerijnen het bouwen aan de dijk al 
eeuwen, waarbij met name in de 18e en 1ge eeuw 
een toename van dijkbebouwing heeft plaatsgevon
den. Naast overstromingen hebben dijkverzwaringen 
in het verleden, maar ook recent, gezorgd voor een 
verlies van cultuurhistorische waarden. In een beeld
kwaliteitplan kan hier invulling aan worden gegeven. 
Daarin worden naast stedenbouwkundige (locatie, 
omvang) ook architectonische eisen (vormgeving) 
opgenomen. 

Tot slot is op bepaalde plaatsen in de gemeente een 
bestaand gebruik aanwezig, dat qua omvang en uit
straling op de bestaande locatie als verstorend 
wordt ervaren. Hierbij kan gedacht worden aan 
glastuinbouwbedrijven en autogarages. Met de 
beëindiging van deze activiteiten is direct een ruim
telijke kwaliteitsverbetering te realiseren. 

Noot 
1. Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Welstand als culturele opga
ve. Analyse van 12 gemeentelijke welstandsnota 's, juni 2004. Dit 
onderzoek werd gedaan in opdracht van de Federatie Welstand 
en is daar aan te vragen via T 020 412 49 64 of info@fw.nl 

Informatie 
Gemeente Neerijnen 
John Janssen 
Van Pallandtweg 11 
4182 CA Neerijnen 
T 0418 65 65 65 
F 0418 65 65 66 
info@neerijnen.nl 
www.neerijnen.nl 
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SchooiParasites bieden alternatief 
voor 'Iescontainers' 
Felix Rottenberg 

Noodlokalen lijken soms een natuurverschijn
sel. Een school kampt met ruimtegebrek, een 
permanente uitbreiding zit er voorlopig niet in, 
en hup, de gemeente bestelt een noodge
bouw. Dat blijft dan meestal jaren staan, waar
mee het begrip 'tijdelijk' een heel ruime bete
kenis krijgt. Een noodlokaal is in de praktijk 
allang niet meer alleen voor noodsituaties. 
Misschien is de ruimtevraag in het onderwijs 
wel een permanente noodsituatie geworden. 
Felix Rottenberg, directeur van WIMBY!, pleit 
voor het gebruik van goed ontworpen noodlo
kalen naar aanleiding van de feestelijke opening 
van drie SchooiParasites in Hoogvliet. 

Gemeenten verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting 
Het grote aantal 'permanente noodlokalen' van de 
Nederlandse scholen betekent heel concreet dat 
veel kinderen een groot deel van hun schooltijd 
doorbrengen in lelijke containers. Ook dat lijkt wel 
een natuurverschijnsel: gemeenten, scholen en 
ouders lijken te zijn vergeten dat het ook anders en 
fraaier zou kunnen. 
Gemeenten moeten zich dat aanrekenen, want sinds 
1997 zijn zij verantwoordelijk voor onderwijshuis
vesting. Veel gemeenten hebben tot nu toe de veili
ge weg gekozen. Logisch, ze moesten hun weg vin
den op nieuw terrein , beschikten nog over weinig 
knowhow en er leek voor deze belangrijke taak wei
nig speelruimte te zijn . Geconfronteerd met de vraag 
naar tijdelijke schoolhuisvesting is het voor de 
gemeente eenvoudig om in zee te gaan met grote 
leveranciers van noodlokalen. Het is veilig, organisa
torisch gemakkelijk en financieel overzichtelijk, maar 
het heeft ook zijn prijs: kinderen zitten jarenlang in 
anonieme huisvesting die kraak noch smaak heeft. 
En dat is gek, omdat we allemaal zeggen dat we 
onderwijs heel erg belangrijk vinden. We spellen de 
Cito-toets resultaten en beoordelen hierop de kwa
liteit van de school, maar op het gebied van huis
vesting accepteren we de middelmaat of nog erger, 

De Lampion van Christoph Seyferth is ontworpen om in te 
koken en te eten 
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ook al weten we dat kinderen in een mooie omge
ving beter leren en met meer plezier naar school 
gaan. Ik heb zelf op een van de mooiste scholen van 
Nederland gezeten, de Openluchtschool in 
Amsterdam. Misschien vind ik het daarom des te 
onbegrijpelijker dat het zomaar wordt geaccepteerd 
dat heel veel kinderen het met veel minder moeten 
doen. 

Goed ontworpen alternatief past in vergoedingen
systeem VNG 
In de afgelopen jaren was ik met de Rotterdamse 
stichting WiMBYl in de gelegenheid om er echt iets 
aan te doen, in het kader van de herstructurering 
van de wijk Hoogvliet. De afkorting WiMBYl staat 
voor Welcome into my backyardf, en dat is tekenend 
voor de instelling: je kunt wel blijven klagen over wat 
er mis is, maar je kunt er ook iets aan doen, door te 
laten zien dat het anders kan. 
En dus begon WiMBYl het project 'SchooiParasites' , 
samen met drie basisscholen, de lokale overheid 
(gemeente Rotterdam, deelgemeente Hoogvliet), en 
de Parasite Foundation, een architectuurstichting die 
gespecialiseerd is in tijdelijke gebouwen. 
We begonnen met bewondering voor de school
directeuren die met beperkte middelen in lastige 
omstandigheden fantastisch werk doen, maar ook 
met verbazing over de krappe, aftandse huisvesting. 
Vervolgens is deze verontwaardiging over het peil 
van de onderwijshuisvesting omgezet in een con
creet project waarin architectuur en design werden 
ingezet voor een beter alternatief. Beter, in de zin 
van mooier en beter afgestemd op de vele nieuwe 
functies die scholen hebben en die andere ruimten 
vereisen dan klaslokalen. Over de SchooiParasites 
heeft Wilma Kempinga eerder al bericht in Architec
tuur Lokaal nr. 39. In mei jl. zijn ze feestelijk geopend. 
Ik vind dat de SchooiParasites niet alleen voor 
Hoogvliet en Rotterdam belangrijk zijn , maar voor 
heel Nederland. WiMBYl heeft in zekere zin voor alle 
gemeenten in Nederland het voorwerk gedaan. We 
hebben laten zien dat het kan, en hoe. De drie 
SchooiParasites zijn zo ontworpen dat ze in serie 

De Bloem van Barend Koolhaas kan dankzij een ingenieus 
systeem worden opgedeeld in 6 aparte werkruimtes 
of worden gebruikt als een grote ruimte 

geproduceerd kunnen worden. Ze passen zelfs 
binnen het vergoedingensysteem van de VNG. 
De eerste SchooiParasites waren extra duur. Zo gaat 
dat vaak als je iets nieuws begint. Als de Schooi
Parasites in serie worden gebouwd, worden ze 
goedkoper. Maar: of dat gebeurt, hangt af van men
sen die op lokaal niveau verantwoordelijkheid voelen 
voor onderwijs , architectuur en de combinatie van 
deze twee. De sleutel ligt dus in de eerste plaats bij 
gemeentebestuurders. Daarom, geachte wethou
ders, burgemeesters en gemeenteraadsleden: Kom 
naar Hoogvliet om de drie prototypes te bekijken. Ik 
zal u graag rondleiden. Ik hoop dat over een tijdje 
niet alleen de kinderen in Hoogvliet van deze 
prachtige tijdelijke huisvesting genieten, maar ook 
kinderen in de rest van Nederland. 

Informatie 
De drie SchooiParasites staan in Hoogvliet, 
Rotterdam, bij de basisscholen De Tuimelaar 
(Lengweg/Lampreistraat), De Notenkraker 
(Othelloweg) en De Jacobusschool (Hesselingstraat) 
Van het project verscheen de publicatie 
SchooiParasites; Nieuwe noodlokalen voor naoorlogs 
Nederland, ISBN 90 808185 1 8, € 17,50. 

Het WIMBY1-project SchooiParasites heeft op 9 sep
tember de Nederlandse Designprijs 2004 gewonnen 
in de categorie 'Product voor de openbare ruimte' . 
Voor meer informatie: 
www.nederlandsedesignprijzen.nl 

WIMBYl 
Groene Kruisweg 819 
3191 VC Hoogvliet 
T0104164411 
T 06 48 25 34 24 
info@wimby.nl 
www.wimby.nl 

Het houten Beest van Onix is bijzonder geschikt als muziek
en dans lokaal. Foto's: Maarten Laupman 
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Multidisciplinaire teams 
De laatste jaren zijn er diverse publicaties over het onderwerp verschenen, maar 
wat dit alles concreet betekent voor het landschap en het ruimtelijk ontwerp, 
blijft onderbelicht. Wat voor (dynamische) landschappen levert dit op? Vraagt het 
om nieuwe concepten en een nieuwe terminologie? Hoe gaan ontwerpers en 
planners om met het spanningsveld tussen plekspecifek en generiek, met imago 
en identiteit, met geregisseerde belevenis en vrije verbeelding? Om meer inzicht 
te krijgen, organiseerde de werkgroep Landschap van het Nirov op 16, 17 en 18 
juni de Karavaan van verbeelding, een creatieve intensieve ontwerpdriedaagse. 
Zes multidisciplinaire teams werkten op verschillende locaties in het land aan 
concrete ontwerpopgaven. Opdrachtgevers waren de gemeente Maastricht 
(Lanakerveld), de gemeente Rotterdam (regiopark Rottemeren), de Werkgroep 
Hunebedden (Hunebedden 027 en 08), Deltanatuur (Kleine Hilpolders / Biesbosch 
en Noordrand Goeree Overflakkee) en het Recreatieschap Rivierenland (Eiland van 
Maurik). De resultaten werden gepresenteerd in Tuinarchitectuurpark Makeblijde 
in Houten, waar wetenschappers en toehoorders reageerden op de ideeën. 

Regioparken en vrijetijdslandschappen 
Wat levert een dergelijk evenement op en wat vonden de opdrachtgevers ervan? 
We vroegen het Sander Klaassen van de gemeente Rotterdam en Sas ki a Hendricks 
van de gemeente Maastricht. 
Klaassen ziet het ontwerpen aan vrijetijdslandschappen als een belangrijke opgave 
waar de gemeente zelf af en toe flink mee worstelt. 'Rotterdam heeft drie reg io
parken. Het zijn de grote gebieden om de stad die nu en in de toekomst moeten 
zorgen voor openheid, rust en ruimte voor vrije tijd. Wanneer het concept regiopark 
besproken wordt, blijkt niet geheel duidelijk te zijn wat we er onder verstaan. Wat 
kun je er precies wel of niet? De regioparken hebben 'van nature' niet dezelfde 
aantrekkelijkheid als de Utrechtse Heuvelrug of het duinlandschap. Ze moeten aan
trekkelijk worden gemaakt. Tegelijkertijd heb je te maken met een veranderende 
bevolkingssamenstelling en een evenzo veranderlijk wensenpakket.' 
Klaassen vindt de resultaten van de workshop heel bemoedigend. 'De resultaten 
wierpen een nieuw licht op het concept regiopark. Natuurlijk is het niet mogelijk 
in een zo'n korte tijd een afgerond plan te maken. Het gaat vooral om ideeën, 
die vragen om een uitwerking. Het onaffe werkt ook zeer inspirerend. Het open 
einde maakt het makkelijk om in breder verband te bespreken en op te pakken.' 
Ook Hendricks is tevreden over de voorstellen die er liggen. Ze vond het een 
zeer nuttige workshop en verwacht dat het een sterk effect heeft op het lopende 
planvormingsproces. Tot nu toe associeerde ze de term vrijetijdsbeleving vooral 
met recreatie in grotere gebieden rond Maastricht. Het was nieuw dit in verband 
te brengen met een klein stadsrandgebied. 
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Frisse blik 
Beiden blijken gecharmeerd van de multidisciplinaire benadering. Volgens 
Klaassen vraagt de Rotterdamse case om een multidisciplinaire aanpak. De 
kruisbestuiving geeft een meerwaarde en vergroot de openheid van het pianpro
ces. Dat de ontwerpteams weinig gebiedskennis hadden wordt niet als een pro
bleem gezien, integendeel zelfs. Ze vinden dat een 'frisse blik' veel voordelen 
oplevert. Hendricks: 'iemand van buiten ziet vaak andere dingen, kijkt onbevan
gen naar het gebied en verwoordt makkelijker wat er bijzonder is aan een 
gebied, het onderbuikgevoel' . Er is meer oog voor structuur en samenhang. Ook 
Klaassen ziet vooral voordelen: 'Als medewerker van de gemeente draag je 
bagage mee die in de weg kan zitten, waardoor je minder openstaat voor nieuwe 
ideeën. Een frisse blik van buitenaf kan positieve energie en meer diepgang 
geven, zeker als je samen met het Nirov de opdracht kunt formuleren en het pro
ces enigszins kunt sturen. Het is niet allemaal nieuw wat de revue passeert, 
maar doordat het buiten de 'muren ' van de gemeente gebeurt in een open ont
werpproces, krijgt het een andere betekenis.' 
Beide gemeenten kijken terug op een geslaagde karavaan en willen er een ver
volg aan geven. De gemeente Maastricht heeft inmiddels in het Zouwdal de 
'beleving' als uitgangspunt genomen bij de verdere planvorming van een woon
wijk en bedrijventerrein. Rotterdam denkt nog na over hoe ze het verder gaat 
aanpakken. Volgens Klaassen heeft de workshop in elk geval effect op de dis
cussie over de regioparken binnen de gemeentelijke dienst. ' Ik ben er van over
tuigd dat we er iets mee gaan doen.' 

Informatie 
De werkgroep Landschap van het 
NIROV is van plan om alle resultaten 
van de Karavaan van verbeelding te 
bundelen en te publiceren. 

Nirov 
Postbus 30833 
2500 GV Den Haag 
t 070 302 84 84 
r 070 361 7422 
nirov@nirov.nl 
www.nirov.nl 



Gezamenlijke 
gebiedsontwi kkeling 
door provincie en 
gemeente: 
hoe doe je dat? 

Randzone Saendelft in Zaanstad 
Esther den Hartog en Fanny Ritt 

Architectuur Lokaal organiseerde in 2003 en 2004 een reeks regionale 
bijeenkomsten voor gemeentebestuurders in Nederland onder de titel 
Oost West Thuis Best. Daaruit bleek dat gemeenten moeite hebben met 
de afstemming van boven lokale ontwerpopgaven op die van de buur
gemeenten, en met vraagstukken op bovenlokaal niveau. Dat is ook een 
van de uitkomsten van de enquête die Architectuur Lokaal eerder samen 
met het NIPO heeft gehouden onder lokale bestuurders'. 
De positie van de gemeenten ten opzichte van andere partijen blijkt niet 
altijd helder en de besluitvormings- en uitvoeringsprocessen, die vaak 
lang en gecompliceerd zijn, zijn vaak ingewikkeld. 
We zijn op zoek gegaan naar voorbeelden van samenwerking op boven
lokaal niveau. De gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland zijn 
er onlangs in geslaagd om een ontwerpstructuurplan en een ontwerp
streekplanuitwerking gelijktijdig ter inzage te leggen als resultaat van 
intensieve samenwerking. Daarbij zijn er uiteraard twee projectleiders: 
Esther den Hartog namens de provincie en Fanny Ritt (van ProCap 
Projectmanagement) namens de gemeente. Aan hen vroeg Architectuur 
Lokaal hoe zij de planvoorbereidingen hebben aangepakt. Wat kunnen 
andere provincies en gemeenten hieraan hebben? 

--

========== .::.:::;:. '-=.====:=...:....,,...--

Uitzicht van noord naar zuid richting Zuiderpolder 
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De opgave 
De Randzone Saendelft is een plan gebied van onge
veer 430 ha., grenzend aan de VINEX locatie 
Saendelft, waarin minimaal 1790 woningen ontwik
keld zullen worden (waarvan 1500 VINAC woningen). 
Bij de ontwikkeling zal onder meer rekening gehou
den worden met een tracé voor de mogelijk toekom
stige A8/A9 en met een duurzaam watersysteem 
met fijnmazige oplossingen, zoals het verbreden van 
sloten. Daarnaast zal er een Strategisch Groen 
Project (recreatiegroen voor de VINAC woningen en 
de VINEX locatie Saendelft) worden ontwikkeld, 
waarvoor een zoekgebied is aangewezen. Tevens 
wordt de mogelijkheid geboden sport- en recreatie
ve voorzieningen te realiseren in combinatie met het 
Strategisch Groen Project (SGP). 
In het verdere ontwerpproces worden ook de cul
tuurhistorische waarden van het gebied (archeologie) 
als randvoorwaarden opgenomen. Deze waarden 
worden momenteel in een overzichtskaart in beeld 
gebracht. 

De klokken gelijk 
De provincie en de gemeente besloten de pianvor
ming in nauwe samenwerking ter hand te nemen. 
Vanaf december 2003 zijn de gesprekken gestart om 
een samenwerkingsvorm tussen beide bestuursor
ganen op te zetten voor dit project. De afspraken 
hierover zijn in februari 2004 in een bestuurlijke samen
werkingsovereenkomst bekrachtigd. 
Concreet gezegd komt het erop neer dat de gemeente 
het structuurplan maakt en de provincie de streekplan
uitwerking: de gemeente zorgt voor overeenstemming 
van de inhoud van het structuurplan met het beleid van 
de gemeente, en draagt de ambtelijke verantwoorde
lijkheid voor het organiseren van de besluitvorming in 
het college van B&W en in de gemeenteraad, terwijl de 
provincie verantwoordelijk is voor het opstellen van de 
streekplanuitwerking, en voor overeenstemming daar
van met het beleid in het streekplan. De provincie is 
ambtelijk verantwoordelijk voor het organiseren van de 
besluitvorming in Gedeputeerde en Provinciale Staten. 

Uitzicht van oost naar west richting Noorderveld 
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De kwaliteitsbewaking van het proces, het afstemmen 
van beide plannen op elkaar en de voortgang ligt bij 
de gezamenlijke projectleiding, bestaande uit een 
projectleider bij de gemeente en een projectleider bij 
de provincie. Voor de inhoudelijke kwaliteitsbewaking 
werd de stedenbouwkundig ontwerper Ashok Bhalotra 
(Kuiper Compagnons) gezamenlijk ingehuurd als 
supervisor voor het gebied. 
De planning van beide processen is gelijk gesteld: 
bestuurlijke beslissingen bij de gemeente en de pro
vincie werden op dezelfde dag genomen. De verant
woordelijke bestuurders hadden regelmatig overleg 
met elkaar en de communicatie met betrokkenen 
gebeurde gezamenlijk om als 'overheidspartijen' met 
één mond te kunnen spreken. Voor de bewoners en 
andere betrokkenen heeft dit als voordeel, dat er 
een overzichtelijke planperiode ontstaat met geza
menlijke informatievoorziening vanuit de provincie en 
de gemeente. Zowel de provincie als de gemeente 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het informeren 
en betrekken van bewoners en andere betrokkenen 
bij het project. De bewoners en omwonenden van het 
gebied zijn via informatieavonden, een inloopavond 
en nieuwsbrieven geïnformeerd en betrokken bij dit 
project. Daarnaast is er een klankbordgroep opgericht. 

De uitgangspunten voor succes 
Zowel provincies als gemeenten kunnen iets aan ons 
verhaal hebben. Wat ons betreft zijn er drie belangrijke 
uitgangspunten voor een geslaagde samenwerking. 
Het eerste is, dat er een gezamenlijk belang moet zijn. 
Te vaak wordt samengewerkt omdat het idee bestaat 
dat samenwerken per definitie beter, gewenst of 
gebruikelijk is. Echter, pas als je allebei belang hebt 
bij de samenwerking wordt het ons inziens ook succes
vol. Maar dan moet dit belang zowel bestuurlijk als 
ambtelijk ook wel zo ervaren worden. De gemeente 
heeft belang bij de samenwerking omdat zij het 
gebied wil gaan ontwikkelen, maar zij kan dat zonder 
streekplanuitwerking niet doen. De provincie heeft 
belang bij een snelle streekplanuitwerking omdat zij in 
2005 wil starten met de uitvoering van het Strategisch 
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Groenproject en tempo wil houden in de woningbouw
productie 
Ten tweede moeten de partijen dezelfde planning 
hebben: als één partij het project binnen één jaar wil 
afronden, terwijl de andere er een aantal jaar voor wil 
uittrekken, dan is het project gedoemd te mislukken. 
In ons geval wilden we allebei graag de plannen in 
2004 afronden. Voor ons beiden geldt dat we zowel 
het Strategisch Groen Project als de VINAC woningen 
vóór 2010 gerealiseerd willen hebben. Daarnaast legde 
de verlenging van de Wet Voorkeursrecht Gemeente, 
die op de gronden in de Randzone Saendelft rust, 
extra druk op de planning. 
Tenslotte is onze ervaring, dat er te vaak probleem
gericht wordt gewerkt. Als projectleiders zijn wij beiden 
gericht op oplossingen en verliezen we ons niet in 
problemen die zich ongewild voordoen. Dit heeft ons 
allebei voldoende vertrouwen gegeven in onze samen
werking om elk probleem ook daadwerkelijk gezamen
lijk op te lossen. 
Bij de Randzone Saendelft stonden gemeente en 
provincie tegelijkertijd voor dezelfde opgave. Maar dat 
wil niet zeggen, dat deze aanpak in het algemeen niet 
mogelijk zou zijn - integendeel. 
Vaak werken gemeente en provincie los van elkaar 
aan de eigen planvorming, en wordt ervan uitgegaan 
dat intensieve samenwerking veel rompslomp met 
zich meebrengt. Maar wij hebben ervaren dat geza
menlijk optreden mogelijk is, en dat dit vooral bij de 
externe communicatie maakt dat beide partijen ster
ker staan. Dat komt het proces van de ontwikkeling 
uiteindelijk alleen maar ten goede 

Het proces is nog niet ten einde. We hebben een zeer 
succesvolle mijlpaal bereikt door in relatief korte tijd 
zowel een ontwerpstructuurplan als een ontwerp
streekplanuitwerking gelijktijdig ter inzage te leggen. 
Wij streven ernaar dit voorspoedig verloop voort te 
zetten door eind dit jaar zowel het structuurplan als 
de streekplanuitwerking definitief vast te laten stellen. 
We blijven ons ervoor inzetten de succesvolle samen
werking ook tot een succesvol einde te brengen. 

Uitzicht van oost naar west richting Noorderveld 

Noot: 
1. Bouwen aan kwaliteit, architectuurbeleid in Nederlandse 
gemeenten , uitgave NIPO Opinieonderzoek, in opdracht van 
Architectuur Lokaal , mei 2002 

Informatie 
Provincie Noord-Holland 
Esther den Hartog 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem 
T 0235145214 
hartoge@noord-holland.nl 
www.noord-holland.nl 

ProCap Projectmanagement 
Fanny Ritt 
Gemeente Zaanstad 
Postbus 2000 
1500 GA Zaandam 
T 0900 235 235 2 
f. ritt@zaanstad.nl / ritt@procap.nl 
www.zaanstad.nl 
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De logica van de 
lelijkheid 
Bedrijventerreinen in Noord-Holland 
Noud de Vreeze 

In Noord-Holland worden door het provinciale bestuur en door gemeen
ten te weinig serieuze inspanningen geleverd om rUimtelijke kwaliteit 
op bedrijventerreinen te realiseren en een goede landschappelijke 
inpassing te waarborgen. 
Het rapport, dat daarover is verschenen, schetst een onthutsend beeld 
van de oppervlakkigheid waarmee beslissingen worden genomen over 
locatiekeuze, stedenbouwkundig ontwerp, architectonische uitwerking 
en landschappelijke inpassing. Het onderzoek is dan ook onder andere 
bedoeld om de discussie over de kwaliteit van bedrijventerreinen op 
gang te helpen. Aan het onderzoek is ruim drie jaar gewerkt door pla
noloog-geograaf Harkolien Meinsma in opdracht van de Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland in Alkmaar. 

Bestemmingsplannen geen waarborg voor kwaliteit 
In het onderzoek wordt de ontwikkeling van een vijftal 'gewone' bedrijventerreinen 
in Noord-Holland beschreven. Dat leidde tot de conclusie dat het provinciale 
bestuur nauwelijks nog een rol speelt bij de locatiekeuze en de regionale planning, 
of bij het waarborgen van een zekere kwaliteit in de ruimtelijke inrichting. 
Bestemmingsplannen voor deze gebieden bieden geen enkele waarborg meer 
voor ruimtelijke kwaliteit. Het zijn lege juridische beleidsstukken geworden die te 
pas en te onpas worden aangepast als dat zo uit komt. 
Gemeentebesturen hebben vaak een eigen financieel belang bij de ontwikkeling 
van nieuwe locaties, waardoor van een normstellende of toezichthoudende rol 
weinig terecht komt. 
Van architecten en stedenbouwkundigen wordt alleen maar verwacht dat ze de 
tekeningen leveren die nodig zijn om een zo gemakkelijk en goedkoop mogelijke 
productie van loodsen, verkeersinfrastructuur en parkeerplaatsen te realiseren . 
Verder moet vooral niet te moeilijk gedaan worden over landschappelijke inpassing, 
stedenbouwkundige structuur of architectonische uitwerking. Veel bestuurders 
vinden dat allemaal maar overbodige onzin op bedrijventerreinen. En de welstands
commissies? Na twee of drie keer praten gaan die meestal ook wel akkoord en 
als ze uiteindelijk toch negatief adviseren over een slecht bouwplan, dan kan de 
wethouder altijd nog zelf beslissen om een bouwvergunning af te geven. 
'Als niemand zich echt wenst in te spannen om op bedrijventerreinen een zekere 
ruimtelijke kwaliteit te realiseren, dan heeft de advisering door welstandscommis
sies ook geen zin ', aldus een van de conclusies van het onderzoek van de 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland, die voor 48 Noord-Hollandse gemeenten 
welstandsadviezen opstelt over bijna 10.000 bouwvergunningen per jaar. 

Vernietiging landschappelijke kwaliteit 
Het was allemaal nog tot daar aan toe, als het niet ging om zo'n gigantisch aantal 
hectaren en als de locatiekeuze wat beter onder controle was. Bedrijventerreinen 
ontstaan nu gewoon overal waar het uitkomt. In totaal ging het de laatste jaren 
alleen in Noord-Holland alom de omzetting van zo'n 150 ha. agrarische grond 
per jaar, vaak langs de randen van kleine steden en dorpen en in het wilde weg 
langs provinciale wegen. Volgens het recente rijksbeleid moet er voor heel 
Nederland de komende jaren nog 24.000 ha. bij. En dat terwijl niemand zich echt 
verantwoordelijk voelt voor de ruimtelijke kwaliteit van deze drastische functie
wijziging. Alle betrokken partijen hebben zo hun eigen deelbelang. Ondernemers 
willen graag goedkope grond, weinig voorschriften, een ruime kavel met uitbrei
dingsmogelijkheden en veel parkeerplaatsen. Gemeentebesturen willen graag 
hun eigen bedrijventerrein vanwege de opbrengsten uit de Onroerend Zaak 
Belasting (OZB). En het provinciale bestuur propageert vooral ruim baan voor 
economische ontwikkelingen. De optelsom leidt tot een draconische vernietiging 
van landschappelijke kwaliteit en een ernstige inefficiëncy van de ruimtelijke 
ordening van verkeer en vervoer. De functionele opbouw van steden en dorpen 
wordt steeds schraler als binnen stedelijke locaties moeten concurreren met 
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steeds lagere grondprijzen op bedrijventerreinen. Afzonderlijke gemeenten 
opereren vooral in concurrentie met elkaar om bedrijven 'binnen te halen'. 
Grondprijzen worden daardoor steeds lager en stedenbouwkundige randvoor
waarden steeds schraler. 

Halt aan ongewenste ontwikkeling bedrijventerreinen 
Het wordt volgens de Stichting Welstandszorg Noord-Holland de hoogste tijd om 
vast te stellen dat de wijze waarop op dit moment bedrijventerreinen worden 
ontwikkeld ongewenst is, omdat het leidt tot een onaanvaardbare vernietiging 
van landschap. Ook in economische zin is het op lange termijn onverantwoord 
om zo verkwistend om te gaan met materiaal en ruimte. 
Hogere overheden moeten lagere overheden bij de les houden. Ze moeten aan
gesproken worden op hun culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheden, 
op grond waarvan andere beleidsaccenten moeten worden gelegd dan alleen 
financieel rendement op korte termijn . Het provinciale bestuur zou moeten 
bevorderen dat de regionale planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen 
weer worden herkend als landschappelijke en stedenbouwkundige ontwerpop
gaven. Daarbij hoort dat bestemmingsplannen niet alleen dienen als veilig en 
flexibel juridisch kader voor de bestemming en inrichting van terreinen, maar ook 
als normstellend toetsingskader voor stedenbouwkundige en architectonische 
kwaliteit, zoals het oorspronkelijk ook bedoeld was. 

Informatie 
Het onderzoeksrapport is te verkrijgen bij de Stichting Welstandszorg Noord-Holland. 

Stichting Welstandszorg Noord-Holland 
Emmastraat 111 
1814 DP Alkmaar 
T 072 520 44 59 
info@welstandszorg.nl 
www.welstandszorg.nl 

Bedrijventerrein De Zandhorsten, Heerhugowaard, foto: PANDION luchtfotografie 
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Architectuur & 
bedrijventerreinen 
Ontwerpateliers in Grave en 
Woudenberg 
André Mol 

De ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen krijgt vanuit verschillende 
hoeken steeds meer aandacht. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 
prijsvraag Bedrijventerreinen die het aanzien waard zijn, waarmee de 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland het ontwerp van bedrijventer
reinen in Nederland centraal stelt. Ook het ministerie van Economische 
Zaken steekt energie in de verbetering van bedrijventerreinen. Met een 
eigen Groot Project Architectuur & Bedrijventerreinen in het kader van 
het architectuurbeleid en het Actieplan Bedrijventerreinen (2004-2008) 
wil het ministerie de terreinen van een brede kwaliteitsimpuis voorzien. 

Rijksbouwmeester Jo Coenen selecteerde uit de door de Nederlandse Vereniging 
voor Tuin- en Landschapsarchitectuur georganiseerde prijsvraag Werklandschappen 
in 2002, waaraan 29 gemeenten deelnamen, nog twee plannen, die het verdiende 
ondersteund te worden. Dit waren: het Kazerneterrein Generaal De Bons in Grave, 
waar functiemenging met wonen de ambitie is, en het terrein Parallelweg in de 
gemeente Woudenberg waar de landschappelijke inpassing en uitbreiding van de 
bestaande locatie een interessante opgave vormt. Een speciaal voor deze opgaven 
samengesteld Ontwerpteam, waarin de verschillende disciplines waren vertegen
woordigd (stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur), bestudeerde 
samen met de gemeente in een aantalontwerpateliers de problemen en moge
lijkheden. 
Het resultaat van deze ontwerpateliers is eind september gepubliceerd. In eerste 

Werk in uitvoering: 

instantie is de publicatie bedoeld als verslag voor de beide gemeenten, maar het 
is zeker ook voor andere gemeenten waardevol om kennis van te nemen. Ook 
opgenomen zijn de gesprekken met de betrokken bestuurders en vertegenwoor
digers van het bedrijfsleven. Deze gesprekken vonden een half jaar na de ont
werpateliers plaats en geven een rnooi beeld van de doorwerking en de reflectie 
van de ontwerpateliers. De bevindingen geven een houvast bij de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen. 

Informatie 
Voor de publicatie Groot Project Architectuur & Bedrijventerreinen, Ontwerp
ateiiers Grave en Woudenberg kunt u contact opnemen met: 

André Mol, Atelier Rijksbouwmeester 
T 070 342 00 00 
andre.mol@minvrom.nl 
www.rijksbouwmeester.nl 
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Architectuur & Bedrijventerreinen, Ontwerpatelier Grave en 

Woudenberg, ontwerp Irma Bannenberg 

opdrachtgevers en bedrijventerreinen 
Jetse Oosterbaan 

Wanneer het gaat om de kwaliteit van het ontwerp van bedrijventerreinen in 
Nederland, is het algemene oordeel daarover doorgaans weinig positief. 
In haar onderzoek De logica van de lelijkheid geeft Harkolien Meinsma een 
aantal oorzaken aan, waarom het telkens weer misgaat bij de vormgeving 
van de bedrijfslocaties als geheel (zie pag. 22 in deze krant). 

Architectuur Lokaal is op zoek gegaan naar goede voorbeelden en heeft daarom 
het initiatief genomen tot het project Werk in uitvoering. Doel hiervan is om 
opdrachtgevers te stimuleren, de incidentele bedrijfsgebouwen zorgvuldig vorm 
te geven en deze in de brede context van de bedrijfslocaties te benaderen. 
De vormgeving van bedrijventerreinen is geen eenvoudige opgave. Immers, het 
opdrachtgeverschap bij de bedrijventerreinen is gecompliceerd. Soms gaat het 
om incidentele opdrachtgevers die hun eigen huisvesting realiseren - los van de 
context van het gehele gebied - soms zijn ook gemeenten betrokken, soms 
geven zij de grond uit aan ontwikkelende partijen, waarmee zij in veel gevallen 
ook de regie uit handen geven. 
Voor Werk in uitvoering is een aantal bedrijfslocaties geselecteerd waarvan om 
verschillende redenen wordt aangenomen dat de kwaliteit hier meer dan 
gemiddeld is. Bijvoorbeeld het bedrijventerrein Apeldoorn-Noord in Apeldoorn, 
waar Wiel Arets het gebouw voor de bouwmaterialenhandel Kwakkel bv 
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ontwierp. Of IJsseloord in Arnhem, waarvoor bureau Aukett en Kokon het ste
denbouwkundig plan maakte. Een Vliegende Brigade, onder leiding van prof. ir. 
J.D. Peereboom Voller en bestaande uit direct betrokkenen bij de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen, bezoekt deze locaties en gaat er in gesprek met de 
opdrachtgevers, architecten en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de 
realisatie. De conclusies van de Brigade leiden wellicht tot suggesties waarmee 
de opdrachtgevers hun voordeel kunnen doen. Het project wordt begin 2005 
afgesloten met een publicatie en openbaar symposium, waarbij u uiteraard wel
kom bent! Meer informatie hierover in de volgende krant van Architectuur Lokaal. 

Informatie 
Het project Werk in uitvoering maakt deel uit van het Stimuleringsprogramma 
CultureelOpdrachtgeverschap en komt voort uit de regeringsnota Ontwerpen 
aan Nederland. Beoogd wordt meer en betere verbindingen met de marktpartijen 
te realiseren . 

Architectuur Lokaal 
T 020 530 40 00 
F 020 530 40 04 
jetse.oosterbaan@arch-Iokaal.nl 
www.arch-Iokaal.nl 
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.Laat duizend bloemen bloeien ' 
Begin dit jaar waren, in de hal van de Dienst Ruimtelijke Ordening & Economische 
Zaken van de gemeente Groningen, de resultaten van de lokale Woningbouwcam
pagne te zien. Onder de titel De Intense Stad werden nieuwe woonconcepten en 
nieuwe vormen van intensief en meervoudig ruimtegebruik gepresenteerd. 
Centraal in de presentatie stonden de vele maquettes die, bevestigd op steiger
pijpen, als een bloemenzee, vanaf de grond, uit het kaartbeeld van de stad op 
de vloer omhoog stegen. In de fraai vormgegeven catalogus zijn de ontwerpen 
voor de bijna 4.000 woningen, voor ruim 35 locaties uitvoerig gedocumenteerd. 
Verder verwoordden, naast de politiek (wethouder van Ruimtelijke Ordening 
Willem Smink) ook de ambtelijk stadsbouwmeester en stedenbouwkundig super
visor hun visie op woningbouw en stad. De thematiek van De Intense Stad werd 
verbeeld door Winy Maas, die als 'inspirator' was aangetrokken en recenserend 
bekritiseerd door een team van Vlaamse stedenbouwkundigen . Een belangrijke 
constante in de Groninger stadsontwikkeling is immers, dat het relatieve isolement 
van de stad als het enige centrum van stedelijkheid in het Noorden van Nederland 
gekoesterd wordt door bewust impulsen van buiten binnen te halen. Tegelijkertijd 
is het gebruikelijk in de ruimtelijke stadsgeschiedenis van Groningen om voort
durend verslag te doen en daarmee inhoudelijk verantwoording af te leggen aan 
eigen bevolking en vakwereld. In die zin is elke publicatie over de manifestatie 
De Intense Stad slechts een stap in het permanente proces van ontwerpen en 
bouwen in Groningen en het, eveneens onophoudelijk, nadenken daarover. 

Stadsontwikkeling en stadse architectuur 
Wanneer de woningmarkt stagneert is de neiging bij een overheid groot om te 
vervallen in verouderde rolpatronen. Er wordt dan nog sterker geprobeerd wonin
gen te laten bouwen door ofwel kwaliteit in te leveren dan wel door nog meer 
onhaalbare plannen te maken. In deze, door stadsbouwmeester Niek Verdonk, 
geïnitieerde woningbouwcampagne is daarentegen geprobeerd om binnen een 
afgebakende periode een groot aantal realiseerbare projecten te genereren. Over 
allerlei beperkingen en randvoorwaarden heen zijn ontwikkelende partijen (inclu
sief woningbouwcorporaties) uitgedaagd om te komen met planvoorstellen om 

stad te verrijken. De nogal verschillende ontwerpen werden in samenhang 
rlAoresenteerd en beoordeeld om het gemeenschappelijke ervan te benadrukken 

om te voorkomen dat ze als vrijblijvende incidenten werden gezien. In plaats 
een parasitair uitponden van de stad werd doelbewust geprobeerd met indi

bouwprojecten bij te dragen aan de collectieve kwaliteiten van de stad . 
Hieronder mag ook een continue woningbouwproductie worden verstaan . De 
woningbouwcampagne was dus niet en zeker niet uitsluitend gericht op het 
'wegzetten van woningen' maar ook en vooral gericht op het bouwen aan de 
stad van straks als uitdrukking van de stedelijke ambitie om een ambitieuze ste
delijkheid te realiseren. 

Stenige woonmilieus en idyllische enclaves 
Die structurele opgave vraagt niet alleen om verleidelijke beelden voor de toekomst 

die stad, maar ook om concrete voorstellen gebaseerd op de onderkende 
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kwaliteiten van de stad van nu en vroeger. Niet alleen intensiveren maar tegelijker
tijd ook extensiveren, dus optimaliseren. Een bewuste keuze dus voor radicale 
differentiatie binnen de stadscontour: van dynamische, stenige woonmilieus tot 
idyllische enclaves in het groen, beide geïnspireerd op de oeroude bewoningsvorm 
van de wierden (de Groninger terpen) namelijk het individueel samenwonen. 
Ruimtelijke veranderingsprocessen komen vanouds het meest voor in het stads
centrum en de stadsrand. De woningbouwlocaties van De Intense Stad zijn echter 
gesitueerd in de tussenwereld van stadswijken, die voor, tussen en na de wereld
oorlogen ontworpen en gebouwd zijn en die momenteel in meer of mindere mate 
onderworpen zijn aan systematische stads- en wijkvernieuwing. Van de overheid 
mag verwacht worden dat zij de politiek-culturele dimensie van het bouwen in de 
stad voortdurend verkent en uitbouwt. Van ontwikkelende partijen mag verwacht 
worden, op straffe van tegenvallende bedrijfsresultaten, dat zij naast projectontwik
keling ook van harte aan productontwikkeling doen. In deze sfeer van research & 
development past het gezamenlijk optrekken van publieke en private creativiteit 
op de terreinen van procesplanning, financiële exploitatie en ruimtelijke kwaliteit. 

De komende tijd 
Hoewel er (terecht) enig protest is geweest tegen enkele al te onstuimige plannen 
voor 'hoogbouw-in-de-achtertuin-van-de-buren' werd zowel in de gesprekken met 
de buurt, als in een artikelen serie in de lokale pers maar vooral in de politieke 
meningsvorming de sociaal-ruimtelijke meerwaarde van de veelal multifunctionele 
planvoorstellen ingezien. Veel steun was er voor de gedachte om door een inten
siever ruimtegebruik de kwaliteit van het stedelijk leven ter plekke te versterken. 
De woningbouwcampagne is formeel afgesloten, maar het denken in resultaat
gerichte projecten ten behoeve van een versterking van de Groninger stedelijkheid 
buiten de binnenstad gaat door. De alom gevoelde noodzaak om meer woningen 
te bouwen blijft ingezet worden om nog duidelijker aan te geven hóe er in en aan 
de stad gebouwd kan of moet worden om de stad nog beter geschikt te maken 
voor de komende tijd . De manifestatie De Intense Stad past in een lange 
Groninger traditie om via een niet-traditionele aanpak de stad steeds opnieuw te 
positioneren in ruimte en tijd. Er wordt al aan de volgende manifestatie gewerkt. 

Informatie 
Bij de manifestatie verscheen de publicatie De Intense Stad, Verdichting en func
tiemenging in Groningen, ISBN 09-71903-05-2, € 30,00 

Tjerk Ruimschotel 
Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken 
Gemeente Groningen 
Postbus 7081 
9701 JB Groningen 
T 050 367 81 11 
F 050 367 83 99 
t.c.ruimschotel@roez.groningen.nl 
www.groningen.nl 

0912004 



-
-

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



Rood voor groen 
Ecologisch stadspark in Groenlo 
Onno de Vries 

Groenlo is een kleine vestingstad waar, al zeer lang, de Grolsche 
Bierbrouwerij is gevestigd. In 1998 heeft brouwerij Nederland besloten 
haar twee productielocaties in Enschede en Groenlo op termijn te sluiten 
en over te brengen naar één nieuwe locatie in Boekelo, gemeente 
Enschede. In de loop van 2004 zal dit gebeuren. Hiedoor ontstaat de 
kans om een unieke plek aan de rand van de historische kern, namelijk 
de Noordrand van Groenlo, integraal te herontwikkelen. 

Het gebied dat wordt herontwikkeld beslaat circa 47 hectare. De ambitie is hier 
een 'rood voor groen' ontwikkeling: het leegstaande fabriekscomplex van Grolsch 
en de eveneens leegstaande meubelfabriek Oldenhuis, gelegen aan de westkant 
van het gebied, worden ontwikkeld tot een nieuw woongebied van circa 430 
woningen. Met de opbrengsten van het 'rood' wordt het omvangrijke groene 
middengebied tussen de voormalige complexen van Grolsch en Oldenhuis ont
wikkeld tot het ecologisch stadspark 'Grolsche Weiden'. 

Situatieschets 
De Noordrand omvat, naast de huidige locatie van de bierbrouwerij en de voor
malige meubelfabriek, een aangrenzend (deels) agrarisch gebied met daarin 
verschillende andere functies. Het biedt plaats aan een tennispark, verenigings
gebouwen, volkstuinen, een boomgaard, een begraafplaats, en ten slotte een 
voormalige vuilstortplaats die in 1947 is gesloten. Ten noorden van het gebied 
bevinden zich agrarische bedrijven en bedrijventerreinen. 
Eveneens aan de noordzijde van het gebied, stroomt van oost naar west het 
beekje de Groenlose Slinge. AI in 1994 is door de betrokken gemeenten en het 
Waterschap Rijn en Ijssel besloten om dit beekje aan te wijzen als ecologische 
verbindingszone tussen de kerngebieden rond Winterswijk en Borculo. Ter hoogte 
van Groenlo er tot op heden een probleem door de aanwezige stedelijke bebouwing. 
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f- luchtfoto plangebied 
..... schetsontwerp 

Door de Noordrand-plannen kan dit op een prachtige manier worden opgeheven. 
Aan de oostelijke en westelijke zijde van de Noordrand liggen bestaande woon
wijken. 
Aan de zuidkant grenst het bewuste terrein aan de historische vestingwerken van 
het stadje. De aansluiting met deze oude vestingwerken vergt extra aandacht. 
De stadsgracht en de vestingwallen met hun historische kanonnen zijn namelijk 
rijksmonumenten. Daarnaast zijn er plannen om hier een specifiek element van 
de voormalige vestingwerken, de zgn. 'glacis' (bedekte weg), te reconstrueren. 
Bovendien is het streven om de zogenaamde schootsvelden vanaf de vesting
werken open te houden en weer nadrukkelijker in beeld te brengen door vorm en 
inrichting van het middengebied. Het nu nog aanwezige groene middengebied 
vormt een unieke verbinding tussen buitengebied en de oude vestingwerken. 

Private partijen 
Reeds in 1999 heeft de gemeente Groenlo door extern adviseur BRO een ont
wikkelingsvisie laten opstellen waarin in hoofdlijnen is aangegeven hoe de toe
komstige ontwikkeling van het gebied is gedacht. 
Een drietal private partners heeft inmiddels het eigendom verworven van de 
ondergrond en de gebouwen van de bierbrouwerij met als doel het realiseren van 
woningbouw ter plaatse. De integrale ontwikkeling van de Noordrand vindt nu plaats 
in nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen . 
De private partners hebben stedenbouwkundig adviseur SVP uit Amersfoort 
opdracht gegeven om een inrichtingsschets te maken voor de toekomstige 
woningbouwlocaties in het gebied. Er geldt momenteel een intentieovereenkomst 
tussen de gemeente Groenlo en de private partners, op basis waarvan de 
mogelijke verdere invulling van het gebied onderzocht wordt en om te bezien of 
gekomen kan worden tot overeenstemming over de wijze van invullen van de 
Noordrand. Zodra dat het geval is kan een bestemmingsplanprocedure worden 
gestart. 
Door de gemeente is aan Bureau Alle Hosper uit Haarlem, na een selectieprocedure 
met drie andere bureaus, opdracht gegeven om samen met bureau Willem 
Overmars uit Laag Keppel een landschapsontwerp voor het groene middengebied 
te maken. Inmiddels is er een ontwerp onder de naam 'Grolsche Weiden' opge
steld. Dit ontwerp is met twee andere projecten genomineerd voor de European 
Urban and regional planning achievement awards 2004' . Het ontwerp voor de 
'Grolsche Weiden' zal samen met het stedenbouwkundig plan, dat door SVP 
wordt opgesteld, het integrale ruimtelijke plan voor de Noordrand gaan vormen. 
De rijk beplante wallen en grachten van de vestingwerken van Groenlo vormen 
het parkdeel van de Grolsche Weiden. Om de gebruiksmogelijkheden van het 
parkdeel uit te breiden is een zone rondom de vestingwerken ontworpen als 
grasweide. Deze grasweide biedt ruimte om te spelen, te relaxen en activiteiten 
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te organiseren. Twee nieuwe bruggen naar het Ravelijn van de vestingwerken 
zorgen voor een betere verbinding tussen de binnenstad en de Grolsche Weiden 
en bieden ook langzaam-verkeersverbindingen in de richting van de nieuwe 
woon locaties en de bedrijfsterreinen ten noorden van de Slinge. 

Natuur en woningbouw 
Om verdroging tegen te gaan, waterberging te vergroten en natuurwaarden terug 
te brengen wordt bijzondere aandacht besteed aan de ecologische verbindings
zone langs de Slinge die hier onderdeel vormt van de Grolsche Weiden. Het is niet 
de bedoeling om een historische situatie na te bootsen. Wel om het proces van 
een stromende beek meer ruimte te geven binnen het gebied van de Grolsche 
Weiden. 
De zijden van de Grolsche Weiden worden gevormd door bestaande en nieuwe 
woningen. Aan de zuidzijde wordt het stadspark de Grolsche Weiden begrensd 
door de stadsgracht en bestaande woonbebouwing. 
Aan de flanken wordt op de beide fabriekscomplexen nieuwe woningbouw ont
wikkeld. 
Zoveel mogelijk van de huidige structuur en de bijzondere elementen is ingepast 
in het stedenbouwkundig ontwerp. In het ontwerp zijn de oude wasserij met 
woning, een gewenste uitbreiding van de begraafplaats en een boomgaard 
opgenomen in een raamwerk van lanen en boomgaarden. Aan de westkant 
wordt de woonlocatie op het terrein van Oldenhuis ontwikkeld. Een boomweide 
functioneert daar als toegang voor de Grolsche Weiden. 
Beide locaties ontlenen hun kwaliteit aan de unieke karakteristieken: de ligging 
aan de rand van nieuwe natuurontwikkeling nabij de historische stadskern van 
Groenlo; 'buiten ' en toch met de stedelijke voorzieningen binnen handbereik. 

Duurzaamheid en leefbaarheid 
Bij de gemeente Groenlo is in aansluiting op een reeds jaren gevoerd energiebeleid 
inmiddels ook klimaatbeleid in ontwikkeling en daarvoor zijn voorlopige ambities 
vastgesteld . Daarnaast is er in Regio Achterhoek-verband een DuBo-convenant 
afgesloten. 
Toch rees er de vraag hoe deze zaken goed te vertalen naar een concreet project 
als de Herontwikkeling van Noordrand Groenlo. Daarvoor is in een vroeg stadium 
een beroep gedaan op o.a. de DuBo-consulenten van de provincie en op mede
werkers van Novem. Samen met hen zijn de kansen voor duurzaamheid in z'n 
algemeenheid en specifiek voor het gebied Noordrand benoemd. Mede op basis 
daarvan is gestart met verschillende onderzoekstrajecten, zoals naast een 
milieukundig bodemonderzoek ook een geotechnisch en geohydrologisch onder
zoek, onderzoek naar cultuurhistorie en archeologie en naar flora en fauna en het 
opstellen van een water- en energievisie. 
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Kosten versus ambities 

Informatie 
Gemeente Groenlo 
Onno de Vries 
Projectmanager Ruimtelijke 
Ontwikkeling 
Postbus 50 
7140 AB Groenlo 
T 0544 477 477 
F 0544 477 499 
info@groenlo.nl 
www.groenlo.nl 

Alles wordt voortdurend in nauwe samenwerking met provincie en waterschap 
maar ook met de betrokken private partners uitgevoerd. 
Lopende het traject is daarbij vastgesteld dat het van groot belang is dat ook in 
de beginfase, de planfase, naast de gangbare plankosten ook de ambities op 
gebied van duurzaamheid en leefbaarheid financieel inzichtelijk worden gemaakt. 
Ook de kosten van beheer en onderhoud dienen in beeld te worden gebracht 
naast de traditionele exploitatieberekening. 
Hiertoe wordt in opdracht van de provincie een traject doorlopen waarbij werk 
wordt gemaakt van de beeldvorming en meningsvorming op dit gebied bij alle 
betrokken partijen en met name aan het proces aandacht wordt besteed. 
De keuzes voor duurzaamheid en leefbaarheid moeten breed worden gedragen 
en ook moet inzichtelijk worden gemaakt wat de (financiële) gevolgen zijn van 
bepaalde keuzes voor de diverse partijen. Alternatieve pakketten maatregelen 
met bijbehorende kosten/batenafweging worden vergeleken en dit moet uitein
delijk leiden tot een bijlage bij de te sluiten samenwerkingsovereenkomst waarin 
de overeengekomen afspraken staan opgenomen. 
Daarnaast zal er een handreiking worden opgesteld die gebruikt kan worden 
voor toekomstige projecten waarin duurzame ontwikkeling integraal in de plan
vorming wordt meegenomen. 

Kwaliteit 
Verantwoordelijk wethouder Huurneman verwoordt het aldus: 'Er is sprake van 
een uniek gelegen locatie direct grenzend aan het centrum van ons oude 
vestingstadje. Mede daarom is steeds nadrukkelijk gesteld dat er sprake zal 
moeten zijn van een kwalitatief hoogstaande herontwikkeling op velerlei gebied. 
Vanaf het begin is aandacht besteed niet alleen aan de klassieke milieuthema's 
als geluid, lucht en bodem maar is gekeken naar een veel bredere koppeling van 
milieu en stedenbouw. Het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw is daarbij 
als leidraad gehanteerd. Zodoende zijn duurzaamheid en leefbaarheid vanaf het 
begin in de ontwerpopgave meegenomen. 
Steeds blijven we er bij dat ook op dit gebied niet op voorhand al water bij de 
wijn kan worden gedaan. Als het straks blijkt echt niet anders te kunnen dan kan 
altijd nog in de ambities worden geschrapt, maar we blijven proberen de kwaliteit 
hoog te houden.' 

)iQQ! 
1. Uit het juryrapport: 'Een voorstel voor integrale herontwikkeling van een dorpsrand ( .. . ): twee 
woongebieden verbonden door een heringericht beekdal met daarin voorzieningen. ( .. . ) Rode en 
groene ontwikkelingen zijn in één ontwerp samengebracht met uitzicht op een gezamenlijke 
publiekprivate verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Een verdienstelijke innovatie vanuit een 
kleine gemeente.' 
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Adressen Architectuurcentra 
Nederland 

ALKMAAR 
AIA 
Eddo Carels 
Willem Hedastraat 24 
1816 KC Alkmaar 
T 075 647 49 85 
F 075 621 5852 
architectuur-alkmaar@zonnet.nl 

ALMERE 
CASLA 
Petra Kempf 
Markt 110 
1354 BA Almere 
T 036 538 68 42 
F 036 538 61 64 
casla@casla.nl 
www.casla.nl 

AMERSFOORT 
De Zonnellof 
Hedwig Saam 
De Zonnehof 4A 
3800 AR Amersfoort 
Bezoekadres: 
De Zonnehof 8, Amersfoort 
T 033 463 30 34 
F 033 465 26 91 
h.saam@dezonnehof.nl 
www.dezonnehof.nl 

AMSTERDAM 
ARCAI'~ 

Astrid Toorop 
Prins Hendrikkade 600 
1011 VX Amsterdam 
T 020 620 48 78 
F 020 638 55 98 
astrid@arcam.nl 
www.arcam.nl 

AMSTERDAM 
De ZUlderkel'k 

Anouk de Wit 
Zuiderkerkhof 72 
1011 WB Amsterdam 
T 020 552 79 68 
F 020 552 79 88 
wit@dro.amsterdam.nl 
www.zuiderkerk.amsterdam.nl 

APELDOORN 
6ou\' .. :-,u is 

Marja Berkhoff 
Postbus 4153 
7320 AD Apeldoorn 
T 055 522 04 07 
F 055 521 9710 
secretariaat.bouwhuis@xs4all.nl 

ARNHEM 

US" 
Edwin Verdurmen 
Statenlaan 85 
6828 WC Arnhem 
T 026 443 77 74 
ed@arnhem-originals.nl 

BREDA 
GebClû:,' F 
Michel Gorrissen 
Bastionstraat 13 
4817 LD Breda 
T 076 530 06 25 
F 076 531 0727 
m.gorrissen@gebouwf.nl 
www.gebouwf.nl 

DELFT 
Delft Design 
Ton Voets, Martine Muller 
Postbus 2838 
2611 HN Delft 
T 015 214 39 41 
F 015 214 63 43 
info@delftdesign.nl 
www.delftdesign.nl 

DEN HAAG 
STROO!:Î HCBK 

Jan Wijle 
Spui 193-195 
2511 BN Den Haag 
T 070 362 24 63 
F 070 361 79 62 
jan.wijle@stroom.nl 
www.stroom.nl 

DEN HELDER 
Stlclltlilg Triade 

Jos Post 
Postbus 128 
1780 AC Den Helder 
Bezoekadres: 
Middenweg 2, Den Helder 
T 0223 53 72 00 
F 0223 53 72 01 
triade.kunsteducatie.denhelder®wxs.nl 

DEVENTER 
,-.\rcJiltectLJUr-cenll'ul1' hcndeel 

Marion Lanting 
Kunstenlab 
Laboratoriumplein 3 
7411 CH Deventer 
T 057061 1901 
F 0570 67 20 74 
rondeel.deventer@worldonline.nl 

DIEPENHEIM 
r\.Ui,,:st' erer-;iglnç; D'eperlilê1n-, 

Joop Hoogeveen 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
T 0547 35 21 43 
F 0547 35 14 51 
info@kunstverenigingdiepenheim.nl 

DORDRECHT 
S:!·:lltinQ De S::?\,j 

Trijntje Kuitert 
Spui boulevard 55 
3311 GM Dordrecht 
T 078 614 02 80 
destad@planet.nl 

DRENTHE 
AI-ci"\ltectuu:ceo!j'un-; Drenthe i,o 

Yelly Alkema 
Ruimtelijke Kwaliteit Provincie 
Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
Bezoekadres: 
Westbrink 1, Zwolle 
T 0592 36 5417 
F 0592 36 54 90 
Y.Alkema@Drenthe.nl 

EINDHOVEN 

."CE 
Willemien Ippel 
De Witte Dame 
Emmasingel 20 
5611 AZ Eindhoven 
T 040 296 11 36 
F 040 296 11 37 
ace@mu.nl 
wWIN.architectuurcentrumeindhoven.nl 

GOUDA 
GAC 
Maud Roukens 
Tjeu Bonten 
p/a Molenwerf 2a 
2801 PP Gouda 
aA@atelierarchitecten.nl 

GRAVE 
PI'oJ8cten\',,:rnl-',el GI'8'. e 
Piet Zelissen 
Postbus 7 
5360 AA Grave 
Bezoekadres: 
Hofplein 1 
Grave 

GRONINGEN 
Platfolm GRAS 

Peter Michiel Schaap 
Hofstraat 21 
9712 JA Groningen 
T 050 312 33 95 
F 0503132289 
info@platformgras.nl 
www. platformgras.nl 

HAARLEM 
AEC 
Ellen Siebert 
Groot Heiligland 47 
2011 EP Haarlem 
T 023 534 05 84 
F 023 542 49 28 
info@architectuurhaarlem.nl 
www.architectuurhaarlem.nl 

HAARLEMMERMEER 
Pod,ulll OOr- Arcr'!:teC!UUI 

H 22r- 1e!1l!1Ièr'meer 

Mathias Lehner 
CKC De Meerse 
Raadhuisplein 7 
2130 AC Hoofddorp 
T 023 566 95 89 
F 023 566 95 34 
podium@ckc.demeerse.nl 
www.podiumarchitectuur.nl 

HEERLEN 
''Jiti'U'/18:lllJl"i 

Andrea Croé 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
Bezoekadres: 
Glaspaleis 
Bongerd 18, Heerlen 
T 045 577 22 05 
F 045 577 22 93 
vitruvianum@heerlen.nl 
www.vitruvianum.nl 

HELMOND 
~rchltectll')rC3ie 

Frank van de Loo 
Postbus 818 
5700 AV Helmond 
F 040 2439416 
arch itectu u rcafe@tref.nl 
www.tref.nl/helmond/ 
architectuurcafe 

's-HERTOGENBOSCH 
BAl 
Elly Brugman 
Postbus 716 
5201 AS 's-Hertogenbosch 
T 073 642 81 78 
F 073 642 81 69 
bai@home.nl 
www.bai-s-hertogenbosch.nl 
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HILVERSUM 
Dudok Centrum 
Rietje Veltkamp 
Dudokpark 1 
1217 JE Hilversum 
T 035 629 22 62 
F 035 629 24 57 
dudokcentrum@hilversum.nl 

HOORN 
ACH 
Liesbeth van Apeldoorn 
Centrale bibliotheek 
Wisselstraat 8 
1621 CT Hoorn 
T 0229 21 9441 
F 0229 23 84 24 
info@archicentrumhoorn.nl 
www.archicentrumhoorn.nl 

HOUTEN 
1,la':eb11lrJ·, 
Narda Guicherit, 
Rozemarie Smits 
Postbus 460 
3990 GG Houten 
Bezoekadres: 
Oud Wolfseweg 3 
Houten 
T 030 636 52 72 
F 030 636 52 79 
park@makeblijde.nl 
www.makeblijde.nl 

KENNEMERLAND 
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Vereniging Haerlem 
Piet Roos, 
Johannus Verwey 
Postbus 1105 
2001 BC Haarlem 
Bezoekadres: 
Grote Markt 17 
Haarlem 
T 025551 31 06 

LEEUWARDEN 
Fries ,4Ichltectuul' Centrum 

Hans Achterbosch 
Spanjaardslaan 89A 
8917 AM Leeuwarden 
T 058 234 31 31 
F 058 234 31 35 
info@achterboscharchitectuur.nl 

LELYSTAD 
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Job Fackeldey 
Postbus 2108 
8203 AC Lelystad 
T0654211873 
stichtingals@hotmail .com 

LEUSDEN 
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Gerrit van der Wal 
Meidoornhof 14 
3831 XR Leusden 
T 033 494 36 89 
stichtingarchitectuurleusden@ 
planet.nl 

MAASTRICHT 
TOPOS 
Tom Goossen 
Tongersestraat 49A 
6211 LM Maastricht 
T 043 327 02 83 
F 043 327 02 86 
info@toposmaastricht.nl 
www.toposmaastricht.nl 

NAGELE 
Museum Nagele 
Anneke Keur 
Zuidwesterringweg 15 
8308 PC Nagele 
T 0527 65 25 79 
F 0527 65 23 37 
wpkeur@worldonline.nl 
www.nagele.nl/museum 

NIJMEGEN 

"Cfl 
Susan van Leeuwen 
Kannenmarkt 6 
6511 KC Nijmegen 
T 024 324 43 82 
T 024 360 89 71 
F 024 360 92 61 
acn@worldonline.nl 
www.archltectuurcentrumnijmegen.nl 

RIJNLAND 
RAP 
Marit Geluk, 
Mechteld van Zon 
Nieuwstraat 33 
2312 KA Leiden 
T 071 5137525 
F 071 5146609 
info@rapsite.nl 
www. rapsite.nl 
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Pieter Kuster 
Postbus 30235 
3001 DE Rotterdam 
Bezoekadres: 
BeursIWTC 
Beursplein 37 
Rotterdam 
T 010 2051500 
F 010 2051596 
ac@rotterdam-marketing.nl 
www.vvv.rotterdam.nl 

ROTIERDAM 
SticlîLr-:çlÄ!R 

Wijnand Galema 
Postbus 21828 
3001 AV Rotterdam 
Bezoekadres: 
Coolsingel 63 
Rotterdam 
T 010 280 97 00 
F 010 280 96 90 
info@airfoundation.nl 
www.airfoundation.nl 

TILBURG 
CAST Co?lîtrum ',001" Ü,rC\-lltec

tU',Jr t?1-1 StecJ<2r-,bOLI', I TillJLlI"ÇI 

Gabriël Verheggen 
Dunantstraat 1 
5017 KC Tilburg 
T 013 544 92 22 
F 013 5449669 
info@castonline.nl 
www.castonline.nl 

TWENTE 
ACT 
Peter van Roosmalen 
Oude Markt 26 
7511 GB Enschede 
T 053 483 79 85 
F 053 431 24 90 
info@architectuurcentrumtwente.nl 

www,architectuurcentrumtwente_nl 

UTRECHT 

"orta 
Eveline Paalvast 
Achter de Dom 14 
3512 J PUtrecht 
T 030 2321686 
F 030 2321390 
aorta@aorta.nu 
www.aorta.nu 

VENLO 
",PVEO 

Marion Pieters 
Postbus 128 
5900 CX Venlo 
T 077 351 7056 
F 077 354 81 29 
info@apveo.nl 
www.apveo.nl 

WEERT 
Stichting 6,rch 't'?ctuurli)k 

,"','eert 

Peter Geerts 
Windmolen 24 
6003 BK Weert 
Bezoekadres: 
Noordkade 48a, Weert 
T 0495 54 09 37 
T 073 523 39 00 
p.geerts@croonen.nl 

ZAANDAM 
BkSEL 
Paul Carree 
Cornelis van Uitgeeststraat 2D 
1508 EH Zaandam 
T 075 670 06 95 
F 075 612 54 88 

ZEELAND 
~'=-l =.::eu\ 's':: {:;.=- :Icrl~ 

Berit Sens 
Postbus 41 
4330 AA Middelburg 
T0118631 4 16 
F 0118 62 78 39 
hetzeeuwsegezicht@zeeland .nl 
www.hetzeeuwsegezicht.nl 

ZUTPHEN 
P,':"'I,":", 

Jan Kanters 
Van Essenstraat 31 
7203 DH Zutphen 
T 0575 54 22 24 
inori@planet.nl 

ZWOLLE 
ZAP 

Gea Verweij 
Van Hallware 124 
8014 RT Zwolle 
T 038 423 06 84 
F 038 422 76 64 
info@stichtingzap.nl 
www.stichtingzap.nl 

Coördinatie OLA 
Architectuur Lokaal 
Jacqueline Wippo, jacqueline. 
wippo@arch-Iokaal .nl 

Adressen van lokale architec
tuurcentra in binnen- en buiten
land: 
www.arch-Iokaal.nl/arch-centra! 
index.html 
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