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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 Ontwerpwedstrijden 
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 IC EB 
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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Van het bestuur 
Het einde van het landschap, zoals wij dat kenden 
In het Agrarisch Dagblad van 31 juli 2004 stond 
een artikel van de hand van Jan Braakman. Het 
artikel heeft als titel: 'Eerste verdwenen de hei 
en het bos, nu de koeien.' Het artikel beschrijft 
in het kort de ontwikkeling van de Warfveendijk 
in Lochem in de vorige eeuw. In de eerste vijftig 
jaar veranderde het heide- en boslandschap in 
een kleinschalig landbouwgebied met veertien 
bedrijven. Een halve eeuw later zijn er van de 
veertien bedrijven nog drie over. Als verhaal is 
het in verschillende vormen al vaak verteld, 
maar door z'n directheid is het een treffend 
voorbeeld. 

De Warfveendijk is illustratief voor een zeer groot deel 
van het platteland of zo u wilt het landschap. Een 
paar citaten maakt dat duidelijk. 

'In 1960 telde de weg veertien boerenbedrijven en 
één burgerwoning. En zelfs de burgerwoning had nog 
een deel waar ruimte was voor een varken of een koe. 
Iedereen hield kippen, ook de burgers. En de boeren 
hadden koeien en varkens. Ze teelden haver; rogge, 
gerst en gras en bieten voor het vee, aardappelen en 
groente voor eigen gebruik ... ' 
'Nu is de situatie totaal veranderd. Van de veertien 
boerderijen zijn er nog drie in bedrijf. Twee hebben 
alleen nog varkens, één alleen koeien. De andere boer
derijen worden bewoond door nieuwkomers of door 
mensen die hun bedrijf hebben beëindigd, maar op 
hun stek zijn blijven wonen. Soms wonen de kinderen 
van de voormalige bewoners op de oude boerderij. 
Op verhuurd land worden aardappels geteeld. Maar 
op het merendeel van het land staan gras en maïs .. ' 

'De psychiater Marjolein Stork woont twee jaar aan de 
Warfveendijk ( ... ) Ik droomde van een boerderijtje 
waarop ik vanuit het keukenraam mijn paard een 
blaadje sla kon geven, zegt ze terwijl ze in de buiten
bak haar eigenzinnige paard roept. Op warme dagen 
wordt de stilte nu verstoord door de ventilatoren van 
de zeugenstal die naburig varkenshouder Haijtink 
bouwde. Haijtink ging een samenwerking aan met zijn 
broer; elders in het dorp. De melkkoeien verdwenen 
van het bedrijf. Een nieuwe zeugen stal verrees op het 
erf. Hij heeft nu driehonderd zeugenplaatsen. ' 

De problematiek van het platteland in een notendop. 
Specialisatie, schaalvergroting, het verdwijnen van de 
grondgebondenheid, sociale tegenstellingen en ver
lies van verscheidenheid. U weet het en ik weet het. 
De Warfveendijk loopt van Uithuizermeeden naar 
Ossenisse en van Wieringerwaard naar Sint Geertruid. 
Braakman legt in zijn stuk de nadruk op het verande
ren van de sociale verbanden. De sociale cohesie is 
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor losse, inci
dentele contacten. Aan de geportretteerde Warfveen
dijk lijken de onderlinge relaties goed. Dat had ook 
anders gekund. 
Vanuit een ruimtelijk perspectief doemt een ander 
probleem op. Er bestaat een enorme spanning tussen 
het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en het gebruik 
dat de huidige bewoners van hun omgeving maken. 
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De vorm volgt de functie op geen enkele manier meer. 
Een landschap, dat in de eerste helft van de twintigste 
eeuw is ontstaan, wordt bewoond door een gemeen
schap, die is toegesneden op de éénentwintigste 
eeuw. De huidige gemeenschap leeft in een oude jas 
en voor die jas lijkt vooralsnog geen alternatief. 
De enige overgebleven veehouder is de enige de nog 
als grondgebonden bedrijf kan worden aangemerkt. 
De veehouder leeft nog van de grond en treedt daar
mee op als beheerder. Voor geen enkele andere 
bewoner geldt dit nog in die mate. Zij stellen eisen 
aan hun omgeving op basis van hun wensen voor 
expansie of vanuit hun verlangen naar een aantrekke
lijk, rustig decor. 
De claims vanuit de overheid voor het behoud van 
natuur- en landschap, voor waterbeheer, voor behoud 
van cultuurhistorische waarden zijn abstracties die op 
individueel niveau nauwelijks doel treffen, ondanks 
hun waarde op collectief niveau. 

Het probleem van het platteland als totaal is in de 
kern identiek aan het probleem van de boerderij, die 
zijn oorspronkelijke functie verliest en verwordt tot 
caravanstalling. De ruimte komt vrij en behoud van de 
verschijningsvorm is gewenst, maar het alternatief is 
geen optie voor behoud voor de lange termijn. 
Behoud kan ook geen lange termijn strategie zijn en 
laten we vooral ook niet denken dat de vrolijke baai
erd aan functies, gelabeld als plattelandsvernieuwing, 
een alternatief biedt. 
Alle zorgboerderijen, theeschenkerijen, verkooppunten 
van streekeigen producten en campingboerderijen ten 
spijt. Het biedt lokaal soelaas, maar blijft als verschijn
sel marginaal. 
Behoud leidt op z'n best tot enige vertraging van de 
teloorgang. 
Ontwikkeling biedt als strategie betere kansen. Rik 
Herngreen verkent een dergelijke strategie in z'n boek 
De 8e transformatie Ouni 2002). 
Deze strategie vergt wel een geloofsomslag, waarbij 
de angst voor verandering en de angst voor het 
benutten van andere ontwikkelingen, zoals water, 
wonen en bedrijvigheid, als motor voor verandering 
van het landschap moet worden losgelaten. 
Herngreen verwoordt dit laatste als volgt: 

'Vanuit de geschiedenis is het volkomen begrijpelijk 
dat van de meeste transformatiecategorieën r.?) op 
voorhand wordt aangenomen dat ze alleen maar kun
nen leiden tot verzwakking, verarming en nivellering 
van het landschap en dat ze dus zo veel mogelijk 
moeten worden beperkt, opgepropt en weggestopt. 
Het is bovendien een veronderstelling die zichzelf op 
een noodlottige manier bevestigt en versterkt: de 
combinatie van ligging ('daar dan maar; daar is het 
minst erg'), omvang (zo klein mogelijk) en programma
tische overlading maakt dat er van de plekken waar 
deze transformaties dan wel mogen landen zelden 
veel te maken valt en de in de opdracht ingebakken 
aanname dat het hoe dan ook om verlies gaat is niet 
echt inspirerend voor een ontwerper .. . ' 

We lijken niet in staat de ruimte te benutten - de ruim-

Nieuw Bestuurslid Architectuur Lokaal 
Dr.wim Kuiper is op 25 november 2004 
op persoonlijke titel toegetreden tot het 
bestuur van Architectuur Lokaal. 

Sinds 2000 is dr. Wim Kuiper (1961) lid van de 
Directieraad van de VNG. Kuiper is onder meer 
zes jaar wethouder geweest van Maastricht voor 
het CDA en directeur van het Centre Céramique 
(Stadsbibliotheek en Gemeentearchief Maastricht). 
Kuiper is geboren in Zwolle. Hij studeerde 
bestuurskunde aan de Universiteit van Twente en 
promoveerde in 1994 binnen de faculteit van de 
sociale wetenschappen aan de Universiteit van 
Maastricht. Zijn dissertatie had als onderwerp de 
lokale politiek in Limburg. 

Wim Kuiper was van 1990 tot 1999 lid van de 
gemeenteraad van Maastricht, waarvan zes jaar 
wethouder van onder meer stadsontwikkeling, 
grondzaken, stadsbeheer, onderwijs, media en 
automatisering. 

telijke ordening in Nederland blijft een vreemd soort 
kluitjesvoetbal - en toch ligt daar het alternatief. 
Bij alle ruimtelijke programma's (transformaties) die de 
komende jaren op stapel staan, zal het landschap als 
mee te ontwikkelen factor moeten worden meegeno
men, waarbij de transformatie als kwaliteit en niet als 
bedreiging moet worden gezien. Het ruimtebeslag 
van de transformatie moet daarbij niet worden gemi
nimaliseerd. Integendeel er moet overruimte worden 
ingebouwd, waardoor nieuwe landschappen ont
staan, die beheerd worden door nieuwe eigenaren. 
De ontwikkeling van de Blauwe Stad in Groningen is 
hiervan een voorbeeld. 
De overruimte moet wel worden bevochten. Opdracht
gevers zijn geprogrammeerd de ruimte zo efficiënt 
mogelijk te benutten en daarbij weinig oog hebben 
voor andere kwaliteiten voor de extra ruimte. De over
heid wil daarbij intensief ruimtegebruik stimuleren. 
Alle reden dus voor het creëren van overruimte en 
daarmee het ontwikkelen van landschap te vermijden. 
Voor de ontwerpende wereld ligt er een taak een taal 
te ontwikkelen, die deze alternatieve strategie ver
beeldt en een nieuw wervend landschap laat zien, dat 
in de plaats kan komen van het huidige. Dit is niet 
gemakkelijk omdat we gewend zijn te denken in de 
landschaptypologieën van professor Bijhouwer. Een 
typologie die gebaseerd is op het landschapsbeeld 
van de eerste helft van de vorige eeuw. Een typologie 
die we ook terugvinden in het gangbare beleid van de 
overheid. Het is echter evident dat die typologie niet 
meer voldoet. In het vinden van een alternatief ligt de 
uitdaging. 

Harm Post, Bureau van Droffelaar, Arnhem 
Bestuurslid Architectuur Lokaal 
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De kracht van particuliere 
initiatieven binnen 
een regionaal ontwerp 
met draagvlak 
Henk van Blerck 

Enkele jaren geleden is door de regering 
landschapsbeleid ingezet onder de noemer: 
Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie 
(OLS, zie p.18). Daartoe werden een aantal 
experimenten en stimuleringsregelingen 
opgestart en is er een rijksadviseur voor het 
landschap aangesteld. Ondanks de bezuini
gingen is de subsidieregeling voor het opstellen 
van een landschapsontwikkelingsplan (LOP) 
door gemeenten overeind gebleven. Vanuit 
zijn ervaringen in de gemeenten pleit Henk 
van Blerck (landschapsarchitect) om het LOP 
in te zetten voor nieuwe benaderingen op alle 'Huiskamerbijeenkomst' waar mensen reageren op de landschapsvisie en met ideeën komen voor projecten en initiatieven die binnen 

bestuurlijke niveaus. die visie passen. 

De gemeenten kunnen het niet alleen 
Het lOP komt in de plaats van het meer op behoud 
gerichte landschapsbeleidsplan, waar de meeste 
plattelandsgemeenten sinds de negentiger jaren mee 
werken. Gemeenten willen vaak wel overstappen op 
een vernieuwende benadering. Bij hen staan immers 
boeren , burgers en buitenlui op de stoep te dringen, 
want het landelijk gebied is stormachtig in ontwikke
ling. De gemeenten kunnen het echter niet alleen. 
Ook het rijk en de provincies zullen hun benadering 
moeten aanpassen. Het is net als bij een voetbal
club. Van boven in de bestuurskamer tot beneden op 
het veld moeten 'de neuzen de zelfde kant op' . 
Net zoals bij een voetbalclub is er binnen het be
stuur van ons land altijd sprake van verschillende 
belangen. Want is het ministerie van lNV vanouds 
het ministerie dat zorgt voor de plannen voor het 
landschap, tegenwoordig praten VROM, V&W en 
OCW ook mee en zij hebben hun eigen plannen. De 
ministeries onderschrijven elkaars intenties, maar in 
de praktijk is de samenwerking vaak moeizaam. De 
interdepartementale overlegstructuren leiden er vaak 
toe, dat ruimtelijke, en landschappelijke kwaliteit 
slechts een lastig punt op de checklist is. 

Samenbindend visioen 
Dat is ernstig, want ons landschap zal essentieel 
moeten worden verbouwd. Het zal van eendimensio
nale productieruimte voor landbouwers, of waterbe
heerders, of natuurbeheerders omgebouwd moeten 
worden tot het veelkleurige landschap van de post
agrarische samenleving. De verhouding van Neder-
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landers tot hun landschap verandert namelijk funda
menteel. 16 miljoen mentaal verstedelijkte Nederlan
ders eisen het landschap op als hun leefomgeving. 
Tegelijkertijd moet in dat landschap ons waterbeheer
singsysteem ingrijpend opnieuw worden afgesteld. 
Ontwikkelingsgericht met het landschap omgaan is 
mooi, maar op welke ontwikkeling richten we ons 
met z'n allen? Het is de verantwoordelijkheid van het 
bestuur, de regering , om voor deze omschakeling 
een richtinggevende lange termijn visie op te stellen: 
een samenbindend visioen van Nederland als een 
hoogtechnologische ijle groene metropool in de 
delta. Het schetsen van zo'n visie op rijksniveau zit 
er bij het huidige beleid echter niet meer in. 

Eigentijdse landschapstypologie 
Is het nog wel terecht dat de rol van 'technisch 
directeur' voor de ontwikkeling van het landelijk 
gebied, het zogenaamd groene deel van Nederland, 
nog steeds aan de Minister van lNV is toebedeeld? 
Het landschap is niet langer een overwegend 
agrarisch landschap (dooraderd door de Ecolo
gische Hoofdstructuur). En dat zal het in de toe
komst steeds minder zijn . 
Agrarische bedrijven zu llen zich vaker richten op een 
markt die wél geld in het laatje kan brengen, name
lijk de stedelingen. Daartoe zullen er allerlei nieuwe 
soorten van gemengd bedrijf ontstaan tussen een 
enkele grote 'moderne' boer. 
Van een technisch directeur mag je een gedegen 
analyse verwachten die aansluit bij de huidige wer
kelijkheid . Zijn typologie van het hedendaagse land-

schap zou ook ontwikkelingsgericht moeten zijn. 
lNV hanteert echter een landschapstypologie op 
basis van een geomorfologische indeling van 
Nederland. Jazeker, de geomorfologie zal altijd een 
basis blijven voor het landschap, maar juist in deze 
tijd wemelt het van de initiatieven en plannen van 
boeren, burgers én buitenlui die zich willen aanpas
sen aan de veranderende omstandigheden. Die 
initiatieven vormen de drijvende krachten voor de 
ontwikkeling van het landschap. De mensen met ini
tiatieven, de bedrijvigheid, de zich recreërende ste
deling, de zogenaamde verburgerlijking van het 
landelijk gebied zijn geen aanval op het landschap. 
Ze maken er essentieel onderdeel van uit! Wanneer 
je deze krachten als uitgangspunt neemt krijg je een 
heel andere typologie van eigentijdse landschappen 
met nieuwe kwaliteiten in ons land. 
lNV stelt dat het rijk vooral een voorwaardenschep
pende en ondersteunende rol heeft bij het imple
menteren van de OlS. Als voorbeelden worden 
genoemd: het bevorderen van deskundigheid en 
kennis bij gemeenten en het subsidiëren van land
schapsontwikkelingsplannen (lOP's). In de praktijk is 
mij gebleken dat de deskundigheidsbevordering 
over het eigentijdse landschap vooral wordt doorge
schoven naar de provincies, en dat gemeenten bij 
het opstellen van een lOP heel andere voorwaarden 
en ondersteuning nodig hebben. 

Provincie als coach 
Voortgaand op de analogie met een voetbalclub, zou 
de provincie de rol van coach moeten vervullen. De 
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proVincie-zarzicn van een leermeester-moeten 
omscholen tot een inspirator voor de gemeenten, 
een stimulator voor gemeenten om de toekomst
schets van het rijk in te kleuren en te detailleren. 
Mijn ervaring is dat men bij provincies worstelt met 
die verschuiving van taken. 
De afgelopen decennia heeft de provincie vooral 
getoetst of de verdediging van allerlei waarden in het 

.laodscbap~weLgoed...w.erkte.~Bij~ontwjkkeJingsgerlch, 

te landschapsstrategie zou de coach juist mensen 
uit de verdediging moeten weghalen, de aanval 
moeten versterken en creativiteit stimuleren. En spe
lers beter moeten laten samenspelen. Bijvoorbeeld 
waterschappen, gemeenten en grondeigenaren, met 
name agrariërs. Het waterschap heeft bijvoorbeeld 
budgetten beschikbaar om de waterbergingopgave 
'binnen het eigen systeem op te lossen ', anders 
gezegd: het verbreden van de bestaande water
lopen. Dit, terwijl het land van de boeren een eind 
verderop in het voorjaar best tijdelijk onder water 
mag staan. Als boeren daarvoor ook marktconform 
betaald worden, kunnen zij daar een belangrijk deel 
van hun inkomen uithalen. De koppeling met natuur 
en recreatie is in zo'n samenspel ook makkelijk te 
maken. Wellicht kost dat het waterschap zelfs 
minder dan het verbreden van al die waterlopen. 
In ieder geval hebben meer mensen er baat bij. 

Het gebeurt in de gemeenten 
Veel gemeenten stellen nu een LOP op. Het is ook 
bittere noodzaak. In gemeenten wordt het eerst 
gehoord wat er speelt achter al die deuren op het 
platteland, wat er aan frustratie verbeten wordt aan 
de keukentafels. Bij de gemeenten staan de burgers 
op de stoep. Ze bellen de ambtenaren iedere week, 
bijvoorbeeld over het stichten van een nieuw land
goed op een agrarisch bedrijf, het starten van een 
minicamping of een zorgboerderij. Hier klagen de 
starters op de woningmarkt dat er voor hen geen 
betaalbare woningen in het dorp zijn. Hier zijn na
tuurverenigingen bezig met het knotten van bomen 
en het onderhouden van singels. Hier gebeurt het, 
juist in die zogenaamde plattelandsgemeenten. Hier 
timmert men aan het landschap van de postagrari
sche samenleving. 
Ik ben de laatste jaren bij meerdere LOP's betrokken 
geweest en heb gemerkt dat men in de gemeenten, 
op politiek en ambtelijk niveau, maar ook door de 
burgers, open en creatief over de toekomst van het 
landschap na wil denken. Mensen beseffen dat de 
toekomst van het landschap deel is van hun eigen 
toekomst. 
De meeste gemeenten zien in het opstellen van een 
LOP een kans om te werken aan een vernieuwd 
ruimtelijk beleid. Ze willen daarmee opnieuw aan
sluiting zoeken bij de burgers met hun wensen en 
problemen. 

Wandelpaden en crosswedstrijden 
Het is altijd erg druk op de openbare bijeenkomsten 
over LOP's, en er blijken tal van ideeën en initiatie
ven te leven onder de mensen. Vaak vindt men el
kaar met aanvullende initiatieven. Zo mag de cross
vereniging in Zelhem elk jaar een crosswedstrijd 
houden op het landgoed als ze in ruil daarvoor ieder 
jaar de paden een onderhoudsbeurt geven. Juist 
door het slim aan elkaar koppelen van verschillende 
plannen, belangen en wensen is nog heel veel winst 
te halen. 
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atlëder zijn-bijdragEfievernfan 
een netwerk van oude paden en oude beplanting
elementen, aangevuld met nieuwe paden en land
schapselementen, die speciaal voor dat deel van het 
landschap ontworpen zijn. Dat vinden mensen 
prachtig. Het verfraaien, herstellen en vernieuwen 
van hun landschap wordt zo een gemeenschappelijk 
project. Het landschap wordt er fraaier, natuurrijker, 
muJtifuoctiooeel~e~beter.to.egaokelijk..dQo.r..e.rLde 

identiteit wordt vernieuwd en versterkt. 
Door met een ontwikkelingsgerichte landschaps
strategie naar het landschap te kijken, komen er ook 
kansen om over de negatieve kanten van het restric
tief beleid heen te springen. Doordat veel gemeen
ten niet buiten de bebouwde kom mochten bouwen 
werden ze gedwongen om 'in te breiden '. Daardoor 
kwamen juist de landschappelijke relaties tussen 
dorpskern, bijvoorbeeld via een beekdal , onder druk 
te staan. Dat leidt aan twee kanten tot verliezers. 

Organisatie van de offroad wedstrijd bij Zelhem en Hengelo. 
Van te voren worden de brandgangen in het bos vrijgemaakt 
(o.a.) op het plaatselijke landgoed) en na de wedstrijd worden 
deze geschaafd. Zo worden de brandgangen en paden ieder 
jaar onderhouden. Het scheelt de eigenaren van het landgoed 
veel werk en de de motorrijders hebben een fantastisch 
parcours. 

: 

.0 
De offroad wedstrijd bij Zelhem en Hengelo. 

eglonaal en 10Kaa 
Het inzicht breekt door dat het principe achter nieu
we landgoederen niet alleen voordeel voor de nieu
we landgoedbewoner oplevert. Als je slimme spel
regels vastlegt in je beleid voor nieuwe landgoede-
ren, kun je ook grote winst voor de gemeenschap 
boeken. In de Ooijpolder wil men de openheid en de 
weides behouden. In dat deel van de gemeente 
geJde~aodera.regels..Y.oar-.bet..sticbteo_\laIl...eenu-___ ---I 

nieuw landgoed dan dicht bij een dorpskern waar je 
een dorps bos wil. In de Ooijpolder zal de landgoed
eigenaar ook 20 hectare weidegebied in beheer 
moeten nemen. Met zulke spelregels kun je ook 
natuurlandgoederen in een ecologische verbindings-
zone laten ontstaan. 
De LOP's worden vaak door meerdere buurgemeen
tes samen gemaakt. De subsidieregeling voor LOP's 
is zo opgesteld dat een individuele gemeente 50 % 
subsidie krijgt, maar meerdere samenwerkende 
gemeenten krijgen 75 % . Daarmee worden de LOP's 
bijna regionale plannen. De landschapsvisie in het 
LOP overstijgt de gemeentelijke schaal. Tegelijkertijd 
dient een LOP ook een uitvoeringsprogramma te 
hebben in een reeks concrete projecten, waarvan er 
enkele al tijdens de opstelling van het plan in gang 
gezet moeten worden. Dat maakt LOP's dus dubbel 
interessant. Ze bieden een regionale visie voor de 
langere termijn en een lokale concrete uitwerking 
voor projecten op korte termijn. 

Hobbels in het veld 
Natuurlijk zijn er ook problemen. De ideeën die in 
het LOP naar voren komen, lopen vaak vooruit op 
het (nog) bij te stellen ruimtelijke ordeningsbeleid. En 
bij het zoeken naar financieringsvormen van het LOP 
lopen we tegen allerlei juridische problemen, koud
watervrees en bureaucratie op. Het enthousiasme en 
de overlevingsdrang van de mensen in het land
schap zijn evenwel zo groot, dat ik geloof dat al die 
hobbels genomen zullen worden. Zeker als het 
bestuur en de technisch directeur hun verantwoor
delijkheid nemen. 
In het proces van het opstellen van het LOP ontstaat 
een teamgeest tussen de echte spelers in het veld. 
Ik bemerk solidariteit tussen dorpelingen, stedelin
gen en boeren. In de afgelopen decennia waren 
deze bevolkingsgroepen uit elkaar gegroeid . Via het 
praten over een visie op de toekomst van hun land
schap, hun leefomgeving, vindt men elkaar weer, De 
landschapsvisie en een flexibel landschapsplan 
vormt daarbij een belangrijk voertu ig voor de discus
sie over de toekomst. In de laatste decennia van de 
vorige eeuw is het landschap steeds meer verdeeld 
over sectoren en belangen. In die zaaltjes wordt het 
landschap weer van de mensen! 

Informatie 
Henk van Blerck 
Landschapsarchitect, organisator en schrijver 
Schokland, Rhenen 
T0317614735 
henk@schokland.com 
www.schokland.com 
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Investeringsbudget Landelijk ebied 
Eelco Hoogendam 

De uitvoering van het gebiedsgerichte beleid 
moet eenvoudiger en beter gestroomlijnd. Een 
uitdaging waarvoor de partners in het ILG 
(Investeringsbudget Landelijk Gebied) zich in 
de afgelopen periode gezamenlijk hebben 
ingezet.' Deze gezamenlijke inspanning leidde 
op 13 juli 2004 tot bestuurlijke overeenstem
ming over de contouren van het ILG. 

Het ILG betekent een omslag van sturen op instru
menten en budgetten naar sturen op doelen. Tevens 
levert het ILG een bijdrage aan een verbeterde 
samenwerking tussen overheden en een slagvaar
diger sturing in het landelijk gebied. Een vorm van 
sturing waarbij het Rijk daadwerkelijk focust op 
hoofdlijnen en toetst op resultaten . Hiertoe maken 
Rijk en provincies prestatie-afspraken over de reali
satie van doelen in het landelijk gebied. De regie 
over de uitvoering ligt in handen van de provincies. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de te leveren prestatie. 

Groenfonds 
Het Rijk sluit voor een meerjarige periode - 7 jaar, zo 
is inmiddels besloten - een convenant af met elke 
provincie over de te realiseren rijksdoelen en over de 
bijbehorende rijksbudgetten. Op basis van dit zoge
noemde ILG-convenant krijgen de provincies de 
beschikking over het ILG-budget: één budget voor 
'alle gebiedsgerichte' rijksdoelen. Alle gebiedsge
richte rijksdoelen uit het Meerjarenprogramma Vitaal 
Platteland (MJP) zullen - integraal en in samenhang -
via het ILG tot uitvoering komen. Dat betekent dat 
het ILG doelen omvat op het gebied van natuur (o.a. 
de ecologische hoofdstructuur), recreatie (o.a. recre
atie om de stad), landschap, landbouw, milieu (o.a. 
bodemsanering) en de reconstructie van de zand
gebieden. Op jaarbasis is daarvoor circa € 700 mil
joen beschikbaar; de optelsom van rijksbudgetten 
en -subsidieregelingen. Door een bundeling van be
staande geldstromen in het ILG worden de provin
cies in staat gesteld hun verantwoordelijkheid als 

regisseur van de uitvoering waar te maken. 
Het geld wordt ondergebracht bij het Groenfonds. 
Binnen de convenantperiode kunnen de provincies 
dit budget flexibel inzetten: schuiven tussen gebie
den, doelen of jaren. Jaarlijks informeren de provin
cies het Rijk over de voortgang en aan het einde van 
de convenantperiode leggen de provincies verant
woording af over de bereikte rijksdoelen en de 
bestede rijksbudgetten . 

Regisseur over de uitvoering 
De provincie is als regisseur verantwoordelijk voor 
de prestaties zoals overeengekomen in het ILG-con
venant. Regie betekent dat de provincie de prioriteit 
legt bij de eigen activiteiten én de activiteiten van de 
andere gebiedspartijen, die bijdragen aan de (rijks)
doelen, deze in samenhang met elkaar program
meert en de uitvoering aanstuurt. De provincie fun
geert als het scharnier tussen de rijksdoelen en de 
integrale ontwikkelingen en uitvoering in de gebie
den. De provincies zijn het aanspreekpunt voor alle 
instellingen en partijen die daarin een rol spelen. Met 
name gemeenten, waterschappen en maatschappe
lijke organisaties spelen in veel gebiedsprocessen 
een belangrijke rol in de uitvoering. 
Voor gemeenten en waterschappen is van belang dat 
het ILG kansen biedt voor een integrale aanpak van 
projecten. Om die winst te verzilveren is afstemming 
nodig met andere partijen en projecten in een gebied. 
Het ILG bevat geen vaste formule voor de organisa
tie van de gebiedsgerichte uitvoering: de specifieke 
situatie van een gebied vraagt om maatwerk. Hier
door wordt het mogelijk om de problematiek oplos
singsgericht en ontwikkelingsgericht te benaderen. 
Regie betekent dan ook niet per definitie dat de pro-

vincie in elk gebied de leiding heeft in het gebieds
proces. 

Implementatie 
In de komende twee jaar werken de ILG-partners 
samen verder aan het implementeren van het ILG. 
De implementatie vergt een grote bestuurlijke opera
tie en moet een cultuuromslag teweeg brengen bij 
alle betrokken partijen. In het implementatietraject 
wordt met name aandacht besteed aan de wettelijke 
verankering , de benodigde financiële regeling(en), de 
wijze waarop informatie tussen convenantpartijen 
wordt uitgewisseld en de EU-voorwaarden. Ook 
moeten er van tevoren afspraken worden gemaakt 
over de verantwoording van prestaties aan het einde 
van de convenantperiode. 
De ILG-partners zullen zich er gezamenlijk voor 
inspannen dat het ILG op 1 januari 2007 in werking 
kan treden. Vanaf heden wordt al , zoveel als moge
lijk, in de geest van het ILG gewerkt. 

tiQQ1 
1. De volgende partijen werken samen aan het ILG: de ministe
ries van LNV, VROM en V&W, het IPO/provincies, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. 

Informatie 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit 
Eelco Hoogendam 
Projectteam ILG 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
T 070 378 68 68 
F 070 378 61 00 
e.hoogendam@minlnv.nl 
www.minlnv.nl 
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Wonen in het bos 

Landgoederen zijn de parels in het landschap. 
Zou het niet mooi zijn nieuwe parels te ont
wikkelen en daarnaast de oudere te koeste
ren? Hoewel dit op zich al een goede reden 
voor de provincie Drenthe zou zijn geweest 
om nieuwe landgoederen te gaan ontwikkelen, 
komt de stimulering van de ontwikkeling van 
landgoederen voort uit de basale vraag naar 
meer bos en de voordelen die bosuitbreidin
gen voor de mens opleveren. 

Belevingswaarde 
Drenthe lijkt een bosrijke provincie. Uitgezonderd in 
de Veenkoloniën, zijn er overal bossen en beplantin
gen te zien, maar schijn bedriegt. Slechts 10% van 
de Drentse bodem is bebost, niet meer dan het lan
delijk gemiddelde. Vanaf 1985 is de belangstelling 
voor bosaanleg toegenomen. Het gaat dan vaak om 
tijdelijke bossen, bijvoorbeeld voor agrarisch grond
gebruik, die zich lang niet altijd op de meest 
geschikte plekken ontwikkelen. Om daarin verande
ring te brengen, richtte de provincie in 1995 de 
Stichting Bosclustering Drenthe op. AI snel werden 
hoofdzakelijk permanente bossen aangelegd op 
plaatsen, waar ze een functie hebben. Zo worden 
bossen uitgebreid, omdat ze bijvoorbeeld van belang 
zijn voor natuurontwikkeling, recreatie, houtproductie 
en het milieu. De inrichting bleef de eerste jaren 
nogal sober, maar de provincie realiseerde zich dat 
door een goed landschapsontwerp de bossen er 
fraaier uit gaan zien en een grotere belevingswaarde 
krijgen. Dit laatste kan toenemen door de toevoeging 
van cultuurelementen (zoals essen,houtwallen, graf
heuvels). Een goed landschappelijk ontwerp en het 
gebouw met zijn bewoners zijn hiervoor van belang. 

Positieve impuls 
Nieuwe landgoederen en bossen geven de omge
ving een aanzienlijke positieve impuls. Ze dragen bij 
aan een 'verbreding' van de plattelandseconomie, 
zorgen voor een nieuwe groenstructuur, waar de 
recreatieve en toeristische sector wel bij vaart, ver
beteren de woon- en werkomgeving en leiden uitein
delijk tot een sterke nieuwe landschapsstructuur. 
Voor het provinciaal bestuur redenen genoeg, om de 
ontwikkeling van nieuwe landgoederen te stimuleren 
en op te nemen in het provinciaalomgevingsbeleid. 

Bekroning 
Particuliere initiatieven liggen ten grondslag aan de 
ontwikkeling van nieuwe landgoederen. De meeste 
initiatiefnemers zijn grondeigenaar en nemen contact 
op met de provincie. De provincie toetst de locatie 
aan het provinciaalomgevingbeleid en overlegt met 
de betreffende gemeente. Vervolgens geeft de pro
vincie een geringe bijdrage voor een schetsontwerp, 
dat door een landschapsarchitect wordt opgesteld. 
Aan de hand van dit ontwerp discussiëren eigenaar 
en overheden over de vertaling van ieders doelen. 
Bewoners en aanwezige bedrijven kunnen via 
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inspraakrondes hun wensen inbrengen. Op deze 
wijze ontstaat een door velen gedragen plan voor 
een landgoed, dat in de planologische procedure 
weinig obstakels hoeft tegen te komen. In het alge
meen vormt ook het gebouw onderdeel van het 
nieuwe bestemmingsplan. Immers huis en omgeving 
kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het huis 
is de kroon op het landschapsontwerp en de kroon 
moet goed passen. 

Geen standaardhuis 
Op dit moment is door particuliere initiatieven 2000 
hectare bos gerealiseerd. Twintig landgoederen zijn 
rond bestaande monumentale gebouwen aangelegd. 
Vijf landgoederen met daarop een huis van allure 
worden nu aangelegd en twintig nieuwe plannen lig
gen bij de gemeente voor planologische goedkeu
ring . De Drentse gemeenten raken steeds vertrouw
der met landgoedinitiatieven. Een aantal , waaronder 
de gemeente Noorderveld, heeft al een beleidskader 
opgesteld, waarin de gewenste locaties voor land
goederen zijn aangegeven en aan welke eisen die 
moeten voldoen. 
Waarom zou een grondeigenaar al dit moois ontwik
kelen voor de gemeenschap en waarom in Drenthe, 
zult u zich wellicht afvragen . Is het niet uniek dat een 
grondeigenaar zijn eigen woonomgeving mag 
scheppen en er vervolgens ook nog bouwen en 
wonen? Aan het gebouw worden echter hoge eisen 
gesteld. Het mag niet een normale woning voor in 
het buitengebied worden. De dakgoten, de nok, de 
oppervlakte en inhoud moeten aangepast zijn aan 
het landschappelijk ontwerp. Dit vraagt om grotere 
dimensies dan bij een standaard huis. Het gebouw 
moet allure krijgen, maar vooral zorgvuldig worden 
ingepast in zijn omgeving. Dit geeft naast enige 
beperkingen, vooral mogelijkheden aan de eigenaar 
om er iets moois van te maken . 

Natuurschoon 
De instandhouding van oude landgoederen is een 
moeizame zaak. Functies voor de gebouwen zijn 
vaak moeilijk te vinden en het onderhoud is debet 
aan hoge gebruikskosten. Nieuwe landgoederen 
worden vaak aangelegd vanuit de woonfunctie. De 
beheerkosten van de bossen en landerijen blijven 
betaalbaar door o.a. subsidies van provincie en rijk 
en c02gelden De gebouwen worden volgens de hui
dige normen gebouwd. Dat wil zeggen goed geïso
leerd, duurzaam en onderhoudsarm, zodat het aan
genaam en betaalbaar wonen is. Voor veel eigenaren 
is de belangrijkste drijfveer, dat zij hun bezit verder 
willen ontwikkelen, verfraaien en door willen geven 
aan een volgende generatie. Doordat nieuwe land
goederen onder de Natuurschoonwet vallen, bestaat 
er de mogelijkheid van vrijstelling van successie- en 
schenkingsrecht. Dit kan de instandhouding van het 
familiebezit waarborgen en bijdragen aan de ontwik
keling van de waarden van het landgoed. Waarden 
die met de tijd toenemen. 

'. 

Schipborg 
Rond de monumentale boerderij de Schipborg, die 
ligt in de gemeente Aa en Hunze, is een landgoed 
aangelegd van 150 hectare. Het ontwerp van de 
boerderij (1914) is van de hand van Berlage, die de 
boerderij in opdracht van Kröller-Müller bouwde. 
Inspiratie voor het landgoedontwerp was het steden
bouwkundig ontwerp van Berlage voor een Amster
damse woonwijk. Het landschapsantwerp is van 
Harry Berg, die het huis en de omgeving tot een 
eenheid heeft gesmeed. 

Ontwerp landgoed Wapserveen 
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Ontwerp landgoed Jahomi Gasselte 

Schetsontwerp bosplan rond boerderij De Schipborg 

Boerderij De Schipborg, Beeldmateriaal: provincie Drenthe 
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Dirk Bergvelt 

Rond 1970 begon de aanleg van autosnelwe
gen verzet op te roepen. Toen bekend werd dat 
de A27 ten zuiden van Utrecht het landgoed 
Amelisweerd zou doorsnijden, leidde dat tot 
ongekend felle protesten. De weg kwam er, 
maar op dergelijke overwinningen zat Rijks
waterstaat niet te wachten. Men wilde in de 
planvoorbereiding beter anticiperen op maat
schappelijke spanningen en men ging daarom 
besloot men het landschapsplan te gebruiken 
om de relatie tussen weg en omgeving ook in 
figuurlijke zin zorgvuldig vorm te geven. 

Inpassing snelweg 
Nog steeds worden landschapsplannen gemaakt 
voor snelwegen. Zo presenteerde H+N+S Land
schapsarchitecten kortgeleden een landschapsplan 
als onderdeel van het routeontwerp voor de A 12. Dit 
plan past in een lange traditie van landschapsplan
nen, maar zet ook nieuwe stappen. Voor het eerst 
gaat het over de samenhang op een weg die heel 
Nederland doorkruist en voor het eerst wordt de 
inpassing in het landschap ook benaderd vanuit het 
ontwerp van de weg zelf. Eerder studeerde men op 
geluidsschermen, viaducten en onderdoorgangen 
wat betreft het routeontwerp van de A12. Het land
schapsplan vult dit nu aan met voorstellen voor 
onder meer de bermen, de op- en afritten en de ver
zorgingsplaatsen. 

Nederlandse landschappen 
Het Grote Project Routeontwerp A 12 uit de laatste 
architectuurnota heeft geresulteerd in de weder
geboorte van de A 12 als de Regenboogroute, die 
door elf kenmerkende Nederlandse landschappen 
voert. Aan de Duitse grens begint de route in de 
Liemers en het IJsseldal. Dan gaat de weg via 
Arnhem verder langs de Veluwe, de Gelderse vallei , 
de Utrechtse Heuvelrug, de kromme Rijn, Utrecht, 
het veenweidegebied en de droogmakerijen van de 
Zuidplaspolder waarna de route in Den Haag eind igt. 
AI zullen de meeste ritten door slechts een deel van 
deze landschappen gaan , de A12 biedt een unieke 
mogelijkheid om de verschi llende gezichten van 
Nederland te verkennen. Daar is bij de aan leg van 
de A12 niet bewust rekening gehouden, maar het 
nieuwe routeontwerp gaat proberen om het besef 
van eenheid in verscheidenheid te versterken. 

Kansen 
In de jaren zeventig kregen landschapsplannen een 
defensief karakter, ze moesten laten zien dat de 
schade die wegaanleg veroorzaakt beperkt kan blij
ven . Inmiddels wordt meer aandacht besteed aan de 
positieve kanten, aan kansen voor bijzondere erva-
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ringen zowel vanuit de auto als langs de weg. Dat 
nieuwe denken spreekt ook uit de benadering van 
de Regenboogroute. Op het snijpunt van de A12 
met de A27 blijkt het oude Amelisweerd nog vitaal 
genoeg om ook in het nieuwe denken over snel
wegen een rol te spelen. 

Slow food 
H+N+S stelt voor, om de verzorgingsplaatsen langs 
de A 12 zo in te richten, dat de automobilist van daar 
af verder als fietser of voetganger de omgeving kan 
verkennen. Nadat men met 100 of 120 kilometer per 
uur een snel overzicht heeft verkregen van het land
schap, wordt overgeschakeld op een langzaam 
tempo en kan het meer bedachtzame proeven be
ginnen. Het routeontwerp van de A 12 biedt op deze 
manier slow food naast de gebruikelijke snelle con
sumptie van de snelweg. Een voorbeeld hiervan het 
voorstel van H+N+S voor de herinrichting van ver
zorgingsplaats De Slagmaat ten zuidoosten van de 
stad Utrecht. De Slagmaat ligt in het gebied van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op loopafstand bevin
den zich Fort Vechten, Fort Reinauwen en Amelis
weerd. Ook de fietser kan hier aan zijn trekken 
komen. Zo stil als in 1900 of 1950 zal het gebied niet 
meer worden, maar met enige goede wil is het toch 
mogelijk zich een voorstelling te maken van rustiger 
fasen in het ontstaan van dit cultuurlandschap. 

Landschappelijke inrichting 
Daarmee komen we op de vraag of het wel de taak 
is van Rijkswaterstaat om ons terug te voeren naar 
eerdere perioden van het Nederlandse landschap. 
Het antwoord moet genuanceerd zijn , want al ligt de 
kerntaak van Rijkswaterstaat bij de weg, het past in 
het architectuurbeleid van de rijksoverheid als het 
routeontwerp bijdraagt aan de ontsluiting van cul
tuurhistorische waarden. Dit is echter geen zaak van 
de wegenbouwers alleen. 
Er moeten anderen zijn die het idee verder helpen uit 
te werken. Bij recreatieve routes in aanslu iting op de 
snelweg zullen die anderen zelfs de hoofdrol spelen. 
Zonder lokale initiatiefnemers blijft dit deel van het 
plan van H+N+S een papieren idee. Datzelfde geldt 
voor de ruimtelijke spel regels, die het plan voorstelt, 
voor de bedrijfscorridors langs de snelweg. Volgens 
de ontwerpers kan het beeld verbeteren door onder 
meer de voorkant van de bebouwing op de snelweg 
te richten en door te parkeren aan de achterkant of 
binnen de bouwvolumes. Het tussengebied tussen 
snelweg en bedrijfsgebouwen moet voldoende breed 
zijn en een inrichting krijgen die past bij de snelheid 
van het passerende verkeer (zie illustraties). Ook bij 
glastuinbouwbedrijven verdient de landschappelijke 
inrichting van de zone langs de snelweg aandacht. 
Een mogelijke vorm hiervoor is een waterrijke zone 
waar de bergingsvijvers deel van uitmaken. 

Wilgen en eiken 
Bij andere elementen uit het landschapsplan is Rijks
waterstaat zelf aan zet. Zo wordt voorgesteld om in 
open gebieden langs de weg een brede groene zone 
te maken zonder de gebruikelijke visuele barrière 
van de vangrail. Verder zou de beplanting op afsla
gen verband moeten houden met het landschap in 
de omgeving. Dus wilgen in de drassige graslanden 
van het veenweidegebied en eiken in de Liemers. 
Verder zijn er spectaculaire ideeën voor de aanlich
ting van het panorama vanaf de snelweg op de stad 
Utrecht. Ideeën zijn er genoeg, op korte termijn moet 
blijken welke kunnen worden gerealiseerd. 

Informatie 
Arch itectuur Lokaal publ iceerde de rapportage Waar 
een weg is is een wil, over opdrachtgeverschap en 
opgave bij infrastructuur. Met historische achter
gronden van het routeontwerp, de gebruikelijke 
werkwijze bij de aanleg van snelwegen en een ver
gelijking met de aanpak in Frankrijk. In een aantal 
Nederlandse voorbeelden komt ook de rol van ont
werpers bij deze projecten aan bod, en wordt uit
eengezet hoe overheden en private partijen kunnen 
samenwerken. Ook wordt belicht hoe het opdracht
geverschap en de opgave van het snelwegontwerp 
in het ruimtelijk ontwerp samenhang kan krijgen. 
De publicatie is kosteloos verkrijgbaar bij Architec
tuur Lokaal. 

Architectuur Lokaal organiseerde in het najaar, 
samen met het Projectbureau Regenboogroute A 12 
van Rijkswaterstaat en met de lokale architectuur
centra in Gouda, Utrecht en Arnhem, drie discussies 
voor en met de betrokken gemeenten over het ver
band tussen het routeontwerp A 12 en de plannen 
voor de omgeving van de snelweg. Centraal stond 
de wijze waarop lokale betrokkenen de snelweg 
kunnen inbedden in het ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
van hun gemeente of regio. 

H+N+S Landschapsarchitecten 
Postbus 101 56 
3503 AC Utrecht 
T 030 244 57 57 
F 030 244 66 77 
mail@hnsland .nl 
www.hnsland.nl 

Projectbureau Regenboogroute 
Routeontwerp A 12 
Rijkswaterstaat 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde 
Postbus 5044 
2600 GA Delft 
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Een pleidooi tegen 
de alledaagse lelijkheid 
Marinus Kooiman 

De droomwoning van de gemiddelde Neder
land, zo blijkt telkens uit onderzoeken, is ge
bouwd in baksteen, heeft een voor- en een 
achtertuin en is voorzien van een schuin dak. 
Het droomhuis is gesitueerd in een rustige, 
dorpse omgeving met veel groen. Met hoog
bouwen stedelijke drukte hebben we - tenmin
ste om in te wonen - gemiddeld niet veel op. 

Tuindorpen en VINEX-wijken 
Het verlangen naar het dorpse woon milieu is niet van 
vandaag of gisteren. In de jaren '20 en '30 van de 
20e eeuw verrezen de bekende tuindorpen: laag
bouw voor arbeiders, omgeven door plantsoenen en 
parkjes en het betrof bijna altijd huizen die varieerden 
op het archetypische Hollandse huis, zoals nog elk 
kind dat tekent. De naoorlogse opvolgers van het 
tuindorp waren de grootschaliger tuinsteden uit de 
jaren '50 en begin jaren '60 en de woonerven van de 
jaren '70. De meest recente exponenten van het 
dorpse wonen nemen de meeste ruimte in in de 
VINEX-wijken. De stedenbouwkundige en architecto
nische referenties aan het dorp als bouwtype, zijn in 
VIN EX-land legio. Een zeer recent en sprekend voor
beeld is een buurtje, ontworpen door FARO Archi
tecten, in de VIN EX-wijk Stellinghof bij Vijfhuizen. 
Volgens een artikel in het tijdschrift Blauwe Kamer 
heeft de buurt 'onmiskenbaar een traditioneel dorpse 
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uitstraling ' en zijn de architecten er in geslaagd 'een 
hedendaagse interpretatie van een dorp' te geven. ' 

'Echte' dorpen 
Toch zal bijna niemand het dorpse karakter van het 
klassieke tuindorp of van een willekeurig laagbouw
milieu in Leidsche Rijn of de uitbreiding van Vijf
huizen aanzien voor een 'echt' dorp. Daarvoor zijn 
de verschillen te groot. Echte dorpen zijn over een 
lange periode zo gegroeid, het leeftijdsverschil 
tussen de oudste en de nieuwste woningen kan 
oplopen tot enkele honderden jaren, soms zelfs 
meer. De tuindorpen en alle latere dorpse woon
milieus zijn in een of enkele bouwstromen gebouwd: 
alle huizen zijn er ongeveer even oud en zien er 
daardoor hetzelfde uit of lijken tenminste op elkaar. 
Echte dorpen hebben een centrum of dorpskom, 
staan (in elk geval van oorsprong) op zichzelf, maar 
zijn ook door allerlei functionele en ruimtelijke rela
ties verbonden met het buitengebied. Bij de latere 
dorpse woonmilieus ligt dat meestal heel anders 
omdat het toevoegingen zijn aan een veel oudere 
kern , of toevoegingen aan toevoegingen. 

Spookdorpen en vrieskisten 
Hoe gaat het intussen met de 'echte' dorpen in 
Nederland, zeg maar in de orde van grootte tot 
ongeveer 5000 inwoners? Veel beter dan zo'n 25 
jaar geleden gedacht werd , toen men serieus reke
ning hield met een grote leegloop, zelfs met het 
ontstaan van spookdorpen. Het Nederlandse dorp 
bleek echter onverwacht vitaal ; rust, ruimte en groen 
werden de afgelopen decennia steeds belangrijker 
als ingrediënten van een aantrekkelijk woonmilieu. 

Wezepe 

Het dorp werd (her)ontdekt. Inmiddels bloeit het ver
enigingsleven in veel plaatsen op en de clash tussen 
nieuwkomers en de zittende dorpelingen valt meest
al erg mee. Het teruggelopen voorzieningenniveau 
wordt met auto, tweede auto en vrieskist het hoofd 
geboden. 
Maar, al zijn de dorpen springlevend, met de ru imte
lijke kwaliteit gaat het niet steeds even goed. 
Iedereen die wel eens buiten de deur komt zal dat 
kunnen beamen. De voorbeelden liggen voor het 
oprapen: 'witte schimmel ' aan dorpsranden, een 
verhoudingsgewijs te groot appartementsgebouw, 
bejaardenhUis of bankgebouw in de dorpskom, 
openbare ruimte met een overdaad aan verkeersbor
den, straatmeubilair en plantenbakken, winkelstraat
jes met schreeuwerig vernieuwde winkelpuien, kale, 
in het zicht liggende parkeerterreinen. Steeds gaat 
het om ingrepen die anders en beter hadden gekund. 

Dorpsthema's 
Het recent verschenen boek Dorp als daad heeft het 
in dit verband over 'de onnadenkendheid en routine 
waarmee de dorpen worden gepland'. Het boek, 
geschreven door landschapsarchitecten Titia Hajo
nides en Sandra Schuit en stedenbouwkundige Ad 
Habets, richt zich op de dorpen in het oosten van 
het land.2 Veel van wat er in staat geldt uiteraard ook 
voor dorpen in andere delen van Nederland. Dorp 
als daad is een rijk boek; het is liefdevol geschreven, 
de auteurs hebben goed gekeken en geanalyseerd 
wat de kwaliteiten van de dorpen zijn. Naast voor de 
hand liggende zaken, kan het gaan over subtiele 
gegevens als een paar opengebleven veldjes in de 
kom van het dorp of de verhouding tussen kavel-
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grootte en de omvang van de bebouwing. Aan de 
hand van een typologie van dorpsvormen in Oost
Nederland (esdorp, streekdorp e.a.) en representa
tieve voorbeelden gaan de auteurs in op ruimtelijke 
aspecten die nu spelen: woningbouw op leegko
mende schoolterreinen, de vraag wat te doen met 
vrijkomende agrarische bebouwing, de keus waar 
een uitbreiding van enkele tientallen woningen te 
situeren. Dorp als daad is ook een praktisch boek, 
het geeft 'bouwstenen' voor de verdere ontwikkeling 
van de dorpen. Eerst gebeurt dat in algemene zin; 
zo is een van de bouwstenen voor het overkoepe
lende thema dorpslandschap: 'bestudeer de ge
schiedenis van een streek', ofwel 'plaats de opgave 
van nu tegen de achtergrond van de geschiedenis 
van streek en dorp'.Vervolgens onderscheidt het 
boek een aantal meer specifieke thema's, o.a. 
dorpskern, dorpsrand, grote gebouwen en de weg , 
die op grond van analyse (tekst, foto's, kaartjes) elk 
hun eigen bouwstenen meekrijgen. 

Thema's en bouwstenen 
Die bouwstenen zijn ondubbelzinnig en direct gefor
muleerd (zoals het hele boek, een grote kwaliteit!). 
Voorbeelden : bij het thema dorpskern is de dorps
straat een van de bouwstenen. Deze luidt in de eerste 
plaats 'houd de onvaste loop van de weg in stand. 
Maak niet recht wat krom is. De onzuivere lijn gaat 
terug op de oorsprong van het dorp.' Bij de bouw
steen architectuur: 'vermijd serie-effecten zoals ritme 
en herhaling. Stel het individuele pand boven het col
lectieve blok en maak huizen met een zichtbare kap.' 
Het boek eindigt met 'tien gouden regels voor het 
dorp' waarin de thema's en bouwstenen uit de eer-
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dere hoofdstukken in zeer beknopte vorm nogmaals 
de revue passeren, weer in heldere en aansprekende 
vorm. Twee voorbeelden. Regel 7 luidt 'stop de klei
nering van de boom', met andere woorden, plant 
strategisch geplaatste breed uitgroeiende solitaire 
bomen. Regel 9 zegt 'ook grote gebouwen respecte
ren de context' , dus houd hun maat en schaal in 
balans met de omringende dorpsbebouwing. 

Dorps, regiospecifiek en streekgebonden 
Het boek Dorp als daad staat niet op zichzelf. De lite
ratuurlijst is al indicatief voor wat de laatste jaren op 
dit gebied is geschreven. Deze is echter nog moeite
loos aan te vullen .3 Opvallend in veel publicaties over 
dorps, regiospecifiek of streekeigen bouwen is dat 
de gegeven oplossingen gedeeltelijk erg voor de 
hand liggen, vooral bij de situaties waar het evident 
is, wat er mis gaat. Dorp als daad is daarop geen uit
zondering. Iedereen kan inzien dat als de kwaliteit 
van een dorp in een eeuwenoude structuur ligt en 
dus gaandeweg is gegroeid, een fikse uitbreiding met 
standaardwoningen op standaard kavelt jes bepaald 
geen verrijking van de ruimtelijke kwaliteit is. 
De beleidsmatige kant van de vraag waarom het 
dorpse bouwen en uitbreiden niet beter gebeurt laat 
Dorp als daad echter liggen. Daarin verschilt het 
boek van de recente stud ie Oe logica van de lelijk
heid , waarin precies wordt geanalyseerd waarom 
bedrijventerreinen in Noord-Holland ruimtelijk en 
architectonische zo weinig voorstellen.' 

Op weg naar een uitvoeringsstrategie 
Hiermee kom ik aan een conclusie: het is van groot 
belang om de redenen voor lelijkheid goed in beeld 

te krijgen, ook in de Nederlandse dorpen. Lel ijkheid 
kun je niet opheffen door alleen een pleidooi voor 
'anders en beter' te houden. Je moet ook weten 
waarom het fout gaat en bedenken hoe je dat kunt 
veranderen. Dorp als daad is een mooi, inspirerend 
en praktisch boek, maar daar moet het niet bij blij 
ven. De auteurs stellen al in het begin van het boek 
dat Dorp als daad een 'geïllustreerde agenda voor 
nader onderzoek is' en een vervolg krijgt. Ik pleit 
ervoor om in dat vervolgonderzoek op zoek te gaan 
naar een realistische uitvoeringsstrategie, waarin alle 
voetangels, klemmen, valkuilen, die op de weg kun
nen liggen tussen goede intenties en de uiteindelijke 
planrealisering, op een rij worden gezet. 

Noten 
1. Kristol van Assche, 'Iets dorps in Vijfhuizen ', In: Blauwe 
Kamer 3/2004, pp. 62-65 
2. Ad Habets, Titia Hajonides, Sandra Schuit, Rik Herngreen, 
Dorp als daad, bouwstenen voor de dorpen van het oosten , 
Stichting Undercover i.s.m. uitgeverij Blauwdruk, Arnhem 2004 
3. Bijvoorbeeld: Organisch groeien. Pi/ot-study naar organische 
groei van dorpen in Zeeland, Provincie Zeeland, 2001 ; Marijke 
Beek, Marinus Kooiman, Bouwen aan de dijk. Ontwerpen voor 
het rivierdijklandschap , Uitgeverij 010, Rotterdam 1998 
Ook met Belvedere-subsidies zijn de afgelopen jaren heel wat 
visies, voorbeeld boeken etc. gemaakt die onder meer ingaan op 
het dorpse ruimtelijk ordenen en bouwen. 
4. Harkolien C. Meinsma, De logica van de lelijkheid. Ontwikke
ling van bedrijven terreinen in Noord-Holland, Stichting 
Welstandszorg Noord-Hol land, Alkmaar 2004 

Informatie 
Dorp als daad. Bouwstenen voor dorpen van het 
oosten, Teksten: Ad Habets, Titia Hajonides en 
Sandra Schuit; inleiding: Rik Herngreen; uitgave 
Blauwdruk i.s.m. Stichting Undercover, Arnhem, 
2004, ISBN 90 75271 18 2, € 28,00 
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Willemien Ippel 

Het Architectuur Centrum Eindhoven (ACE) 
onderzoekt op verschi llende manieren de 
kwaliteiten van de stad Eindhoven. In 2004 
besteedde het architectuurcentrum vooral 
aandacht aan de groene buitenruimte als 
stedelijke kwaliteit. De leidende vraag was: 
heeft die buitenruimte een kwaliteit die 
onderscheidend is van andere steden? 

Foto's: Norbert van On na 

Informatie 
De tentoonstelling Eindhoven de groenste is te zien 
tot 19 december 2004. 

Architectuur Centrum Eindhoven 
Wi llemien Ippel 
Emmasingel 20 
5611 AZ Eindhoven 
T 040 296 11 36 
F 040 296 11 37 
ace@mu.nl 
www.architectuurcentrumeindhoven.nl 
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Het is niet veel mensen bekend dat Eindhoven een 
zeer groene stad is. Bepaalde buurten in Eindhoven 
kleurden eens rood van de vele rozen die in bloei 
stonden. Dat zijn lang vervlogen tijden, omdat het 
onderhoud te intensief en daarmee te duur werd. 
Een mooi onderhouden plantsoen kan de omgeving 
van de wijk boven het alledaagse uittillen en de leef-

lijkheid en veiligheid heeft echter grote invloed op de 
invulling van de groene openbare ruimte. In het in
middels landelijk bekende Anne Frankplantsoen 
werd letterlijk licht geschapen toen daar dingen 
gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. 
In sommige gemeenten moeten inwoners, die mooi 
openbaar groen voor hun deur willen hebben, daar
aan zelf mee betalen of zelf het onderhoud (laten) 
verzorgen. De groene buitenruimte in Eindhoven is 
(nog) heel bijzonder. Er zijn prachtige, met zorg ont
worpen en aangelegde, plantsoenen, oude bomen 
die rotondes sieren, lanen met eiken, majestueuze 
beuken. 

Erfgenamen van de stad 
Het Architectuur Centrum nodigde het afgelopen 
jaar verschillende mensen uit, die op verschillende 
manieren en vanuit verschillende standpunten en 
specialiteiten aandacht geven aan het groen als 
Eindhovense kwaliteit. 
Zo is er door de gemeente opdracht gegeven aan 
landschapshistoricus Gerrie Andela voor het opstar
ten van een historisch onderzoek naar het ontstaan 
en het gebruik van openbaar groen. In Eindhoven 
waren belangrijke landschapsarchitecten als Ter
steeg en Fontaine werkzaam. Piet Oudolf plantte, 
meer recent, in 2002 de Dommeltuin aan. Andela 's 
onderzoek omvat globaal de periode vanaf 1920 -
het moment dat Eindhoven geannexeerd werd met 
de omringende dorpen en er voor het eerst werd 
gedacht aan een systematische aanleg van parken 
en plantsoenen - tot heden. Vooral na de Tweede 
Wereldoorlog werden er onder de voortvarende lei
ding van Fontaine talrijke plantsoenen aangelegd, 
die zich onderscheidden door hun bijzondere bomen 
- Fontaine was een bekend dendroloog - en hun 
veelal uitgestrekte gazons met rozen parken. Een bij
zondere rol speelde de familie Philips, die de stad 
twee parken schonk. Veel aandacht ging ook uit 
naar de inrichting en het beheer van de natuurgebie
den buiten de stad, die steeds meer in het stedelijk 
groen- en recreatiepatroon werden opgenomen . Na 
een aantal jaren van afnemende (politieke) belang
stelling voor het groen in de stad is er momenteel 
weer sprake van een nieuw elan, de gemeente 
beseft dat Eindhoven op dat vlak een rijke erfenis 
bezit. Het onderzoek moet daarom niet alleen de 
kennis van de geschiedenis van het groen vergroten, 
maar ook het draagvlak, onder al diegenen die zich 
beroepshalve met het groen bezighouden én de 
bevolking. 

Groene plannen 
Op een tentoonstelling in de MU ruimte van De Witte 
Dame werd een presentatie gegeven van nieuwe 
ontwikkelingen van het groen in Eindhoven. Op 
versch illende manieren en vanuit een verschillend 
standpunt werd een overzicht gegeven van of com
mentaar gegeven op de groene buitenruimte. In 
Eindhoven de groenste, zoals de tentoonstelling 

bureaus te zien over de toekomstige ontwikkelingen 
in Eindhoven. De komende jaren zullen er nieuwe 
wijken ontstaan met een bijzondere groene open
bare ruimte. De nieuwe wijk Strijp, waarvoor West 8 
het masterplan maakt, krijgt een groene esplanade 
die in het huidige centrum snijdt en op die manier 
een prachtige groene verbinding vormt tussen Strijp 

architecten neemt de huidige situatie van Bosrijk, 
een voormalig militair oefenterrein , als uitgangspunt 
voor de toekomstige inrichting. De hoofdstructuur 
wordt gevormd door de bestaande bomen en open
bare ruimte. De woningen hebben geen eigen tuin 
maar men woont gezamenlijk in een park. Het open
baar gebied is dan ook in collectief beheer van de 
toekomstige eigenaren. Juurlink + Geluk, Steden
bouwen landschap, die op meerdere locaties in 
Eindhoven werkzaam zijn , ontwierpen voor de High 
Tech Campus een ecologische zone die, wanneer 
de campus in de toekomst openbaar gebied wordt, 
mooi aansluit bij de ontwikkelingen van het Dommel
dal. De parkeergarages die vanaf de A2 goed te zien 
zijn , werden ingepast in dit nieuwe landschap. Buro 
Lubbers, landschapsarchitectuur & stedel ijk ont
werp , geeft op enigszins ludieke wijze (maar met een 
zeer serieuze ondertoon) commentaar op het 
opdrachtgeverschap. Deze bijdrage bestond uit de 
plaatsing van een woud van berkenbomen, zoals het 
oorspronkelijk voor de wijk Meerrijk bedoeld was, 
maar dat zodanig 'verdund ' of door de bewoners 
aangepast was, dat het ontwerp er nauwelijks in 
terug te vinden is. 
De fotografen Dieuwertje Komen en Norbert van 
Onna fotografeerden Eindhoven ieder op een eigen 
manier en vanuit een zeer versch illende invalshoek. 
Van Onna fotografeerde bomen die bijna allemaal te 
maken hebben met de (Philips)geschiedenis van 
Eindhoven . Sommige bomen zijn ouder dan de 
bebouwing. Dieuwertje Komen doet al een jaar lang 
internationaal onderzoek naar het gebruik van 
groen. Met een scherp oog voor detail legt ze beel
den van alledaags groen vast. Het zijn locaties 
waaraan men vaak achteloos voorbij loopt maar 
door de uitsnede van de foto 's een eigen schoon
heid krijgen. 
Atelier Veldwerk (de kunstenaars Rudy Luijters en 
Onno Dirker) bekeken de gemeentelijke beleidsplan
nen voor de groene openbare ruimte vanaf 1870 en 
maakten een inventarisatie van de legenda's die in 
de loop van jaren die plannen sierden. Met dit mate
riaal maakten zij een nieuwe kaart die uit louter de 
legenda's bestaat. Op de vroege kaarten , tot 1900, 
was het groen nauwelijks gedetailleerd en de note
ring was eerder biologisch van aard. Op latere kaar
ten wordt het groen steeds meer gedifferentieerd. 
Voor de tentoonstelling maakten ze een presentatie 
van hun onderzoek in Eindhoven. 

Groenkaart 
Vanzelfsprekend zijn we na dit jaar niet 'klaar' , het 
is eerder een startpunt om verder te werken. 
Bijvoorbeeld aan een groenkaart van Eindhoven 
met de bijzondere plantsoenen en openbare tuinen, 
soms ontworpen door beroemde landschaps
ontwerpers. Onbekend maakt te vaak onbemind. 
Eindhoven kan haar zegeningen tellen, maar zij 
moet zuinig zijn op de schatten die dagelijks waar
neembaar zijn . Eindhoven de groenste! 
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timulering -ruimtelijKe 
kwaliteit buitengebied 

________ L..ands_cbao_sontwikkeJ' splaw __________________ ---iI 

Dirk Bergvelt 

Het Nederlandse landschap is mensenwerk. Ook de groene gebieden 
buiten de bebouwde kom worden ontworpen, ontwikkeld en beheerd. 
Daarom hoort landschap bij het architectuurbeleid. De regering heeft 
zich uitgesproken voor een hoogwaardig en duurzaam landschap met 
een eigen identiteit. Het is vooral aan lokale bestuurders om deze 
doelstelling uit te werken. 

Bovenlokaal 
Om te stimuleren dat gemeenten op een samenhangende manier werken aan 
de ruimtelijke kwaliteit van hun buitengebied, ondersteunt het ministerie van LNV 
de opstelling van gemeentelijke landschapsplannen met een bijdrage aan de 
plankosten. De LNV bijdrage is hoger wanneer gemeenten gezamenlijk een plan 
ontwikkelen, vanuit de gedachte, dat het landschap baat kan hebben bij de 
beleid dat de gemeentegrenzen overschrijdt. 
In het verleden waren lokale plannen vooral gericht op beheer en behoud en 
bovendien hadden ze niet altijd veel praktisch effect. Daarom is een nieuwe 
planvorm geïntroduceerd waarin de ontwikkeling van het landschap en de uit
voering van het beleid meer aandacht krijgen. Dit is het landschapsontwikke
lingsplan (LaP). Het Lap heeft een lichtere juridische status dan een planolo
gische instrument als het bestemmingsplan. Toch is het niet vrijblijvend, want 
het plan dient door het gemeentebestuur te worden vastgesteld . Desgewenst 
kunnen de principes van het Lap verder worden vastgelegd in een formeel 
bestemmingsplan. 

/' o 

Op de kaart zijn aangegeven: gemeenten die 
samen aan een LOP werken en gemeenten 
die individueel een LOP maken. 
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Subsidievoorwaarden 
De LaP-subsidie heeft geen betrekking op de uitvoeringsfase, maar op de 
kosten voor het maken van het plan. Daarbij kan ook worden bijgedragen aan de 
kosten voor onderzoek en voor het opbouwen van draagvlak. Geen subsidie 
zonder voorwaarden. In dit geval zijn er voorwaarden aan de inhoud van het plan 
en aan de aanpak van de planvorming. Zo is voorgeschreven dat het plan aan
dacht besteedt aan zaken als de opbouw van het landschap, het watersysteem 
en de cultuurhistorie. Ook wordt gevraagd om vanaf het begin te werken aan 
maatschappelijk en financieel draagvlak van het plan, omdat dan het perspectief 
voor uitvoering gunstiger is. Men verwacht, dat de verplichting om burgers bij de 
planvorming te betrekken hiervoor een garantie is. LNV gaat ervan uit, dat een 
goed Lap voldoende overtuigingskracht heeft om daarmee fondsen te kunnen 
werven voor de uitvoering. In dat verband zou ook het aanstellen van een land
schapscoördinator nuttig kunnen zijn . 

De eerste LOP's 
Eind 2002 konden gemeenten voor het eerst een subsidieverzoek voor een Lap 
indienen Inmiddels zijn er 25 plannen in ontwikkeling, waarbij 70 gemeenten 
betrokken zijn. 
Van de 25 LOP's worden er 15 door individuele gemeenten gemaakt. Dat bete
kent dat er 10 LOP's komen, waar gemiddeld meer dan 5 gemeenten samen
werken. Omdat het bovendien veelal gaat om uitgestrekte landelijke gemeenten, 
beslaan deze plannen een fors aantal hectaren. 
Architectuur Lokaal heeft samen met Landschapsbeheer Nederland onderzoek 
gedaan naar de eerste praktijkervaringen met de LOP's. Het blijkt dat gemeenten 
de planvorming enthousiast ter hand nemen, maar probleemloos verloopt het 
niet. Dat heeft vooral te maken met de verslechterde financiële situatie van veel 
gemeenten. Verder is er behoefte aan kennis over concrete mogelijkheden om 
visies op het landschap om te zetten in concrete projecten . Ook de belangstel
ling voor tips om de financiële vraagstukken het hoofd te bieden is groot. 
Architectuur Lokaal en Landschapsbeheer Nederland gaan de kennis op dit 
terrein verder bundelen. 

Informatie 
Een handleiding voor het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan 
is te vinden op de website van Landschapsbeheer Nederland: 
http:// landschapsbeheer.eprojects.nl 
Veel informatie over landschapsbeleid is ook te vinden op: 
http://www2.minlnv.nl/thema/groen/ruimte/ols/inf 
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Voorbeeld van de grootschalige kwaliteit van de Wilhelminapolder Foto: Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten 

Verbreden plattelands
ontwikkeling met behulp 
van lokale initiatieven 
Jan Willem Bosch 

Het imago van Zeeland is gedu
rende eeuwen bepaald door het 
landbouwkundige grondgebruik. 
Wie aan Zeeland denkt, ziet 
weidse polders met goed gevulde 
akkers waarop suikerbieten, 
granen en aardappelen staan. 
Bovenal een rijk landschap dat 
weelde uitstraalt. Daarnaast heeft 
de Zeeuwse kust zich de tweede 
helft van de vorige eeuw ontwik
keld tot een favoriete vakantie
bestemming. In dit kustgebied 
heeft zich geleidelijk een functie
verandering voltrokken van pure 
landbouw naar een meer ge
mengd grondgebruik, waarbij de 
landbouwkundige functie - niet 
altijd even fraai - gelardeerd is 
met grote kampeerterreinen en 
zomerwoning terreinen. 
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Landschapsplannen als kader voor nieuwe econo
mische dragers 
Gezien de ontwikkelingen in de landbouw met lagere 
of zelfs wegvallende Europese subsidies - en hier 
bovenop nog eens lagere prijzen voor de gewassen 
- staat de landbouwkundige functie in Zeeland 
onder druk. De landbouw is zelfs in Zeeland niet 
meer de vanzelfsprekende drager van het cultuur
landschap. De verminderde economische betekenis 
ervan veroorzaakt sociale problemen en heeft tevens 
zijn weerslag op de kwaliteit van het cultuurland
schap. 
De provincie Zeeland ziet in dat een verbreding van 
de economie op het platteland noodzakelijk is. De 
provincie heeft een aantal initiatieven ontwikkeld om 
het tij te keren. Het gaat hierbij om de regeling 
Nieuwe Economische Dragers en om het initiatief 
Vitaal Platteland Zeeland. Zeeland wil de situatie op 
het platteland verbeteren. De provincie wil nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk maken en stimuleren, maar 
voorkomen dat de landschappelijke kwaliteit op het 
platteland verder achteruitgaat. 
In het kader van de regelingen Nieuwe Economische 
Dragers en Vitaal Platteland Zeeland zijn een groot 
aantal individuele projecten uitgevoerd. Deze projec
ten zijn individueel beoordeeld en gerealiseerd. Nog 
niet eerder zijn er in Zeeland regionale landschaps
plannen opgesteld die richting geven aan - en een 
ruimtelijk kader bieden voor - de inpassing van nieu
we economische dragers. Recent is Bosch Slabbers 
tuin- en landschapsarchitecten door twee verschil
lende opdrachtgevers gevraagd na te denken over 
de toekomst van het landelijk gebied en in het direc
te verlengde hiervan over de mogelijkheden van een 

kwaliteifSimpuls voor het landscnap. De eerste·op
drachtgever is het grootste landbouwbedrijf van 
Nederland: de Koninklijke Maatschap de Wilhelmina
polder en de tweede is de gemeente Noord-Beve
land. De vraagstelling voor beide onderzoeken was 
op hoofdlijnen vergelijkbaar: ontwikkel een integrale 
landschappelijke visie, waarbij de versterking van de 
groene functies gepaard gaat met verbetering van de 
economie~\larLhet platteland.~Op_betLuitwerkings .. 
niveau zijn de plannen duidelijk verschillend. Bij het 
plan voor de Wilhelminapolder gaat het om een 
concreet landschapsontwerp, bij de Groen blauwe 
slinger gaat het om een visie die in een later stadium 
ruimtelijk moet worden vertaald . Besluitvorming over 
beide plannen heeft nog niet (volledig) plaatsgevon
den. 

Kleinschalige kwaliteiten 
De Wilhelminapolder bevindt zich even ten noorden 
van Goes op Zuid-Beveland. De Koninklijke Maat
schap de Wilhelminapolder boert hier al vanaf het 
prilste begin van de polder (begin 1ge eeuw). Het 
totale grondeigendom van de maatschap bedraagt 
ca 1700 ha, waarvan ca 1300 ha in akkerbouwge
bruik is. Daarnaast beschikt de polder over bossen, 
kreekresten , waterlopen en oude hofsteden. Ook 
aan een grootschalig bedrijf als de Wilhelminapolder 
gaan de problemen in de akkerbouw niet voorbij . 
Het bedrijf heeft ten opzichte van een regulier akker
bouwbedrijf echter meer vlees op de botten en er 
wordt vanwege de schaalgrootte buitengewoon 
efficiënt gewerkt. 
In het landschap van de Wilhelminapolder hebben 
vrijwel alle elementen een forse maat. 
De landerijen lijken oneindig, maar ook de natuur
component in het landschap heeft een forse maat en 
schaal. Het gaat hierbij ondermeer om het kreek
restant van het Schenge, de bebossingen ten noor
den van Wilhelminadorp en de stoere populieren
beplantingen op de dijken. Verder is ook het Goese 
Sas, het kanaal dat de binnenstad van Goes met de 
Oosterschelde verbindt een landschappelijk element 
van formaat. De forse maat en schaal van vrijwel alle 
elementen, in combinatie met vergezichten en weids
heid gelden als belangrijke kwaliteiten van het ge
bied. 
Toch heeft de Wilhelminapolder ook onvermoede 
meer kleinschalige kwaliteiten. De kleinschalige 
soms pittoreske kwaliteit is vooral gekoppeld aan 
bebouwing binnen de polder. Zo komen verspreid 
door de polder woonenclaves voor, die in het verle
den voor de landarbeiders van de maatschap zijn 
gebouwd. Inmiddels zijn vrijwel al deze woningen 
verkocht en particuliere woningen in het buitenge
bied geworden. Het contrast tussen de enerzijds 
bijna Flevopolder achtige landschapskwaliteit en 
anderzijds de pittoreske kleinschaligheid geldt als 
bijzondere kwaliteit van het gebied . Eigenlijk gaat het 
bij het landschap van de Wilhelminapolder om een 
heel mooi landschap, waarin weinig echte knelpun
ten zijn te ontdekken. Het enige minpuntje is dat de 
ecologische hoofdstructuur, waarbij met name de 
verbinding tussen het Ooster- en Wester Schenge 
van belang is nog niet gerealiseerd is. Waarom dan 
toch een landschapsplan kan men zich afvragen? 
Het landschapsplan komt tot stand vanuit het besef 
dat, als er sprake is van het vergroten van de eco
nomische mogelijkheden van het platteland, dit ruim
telijke veranderingen impliceert, die op een ver-
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Het landschapsplan van de Wilhelminapolder gaat 
uit van het benutten van de natuurlijke kansen die 
het bestaande landschap biedt. Nieuwe economi
sche dragers ingebed in een krachtige landschappe
lijke structuur bieden kansen voor nieuwe land
schappelijke kwaliteiten. 

O.eD_IDJaa 
Zeeland heeft veel grootschalige vakantiemogelijk
heden aan de kust. In het achterland zijn die er 
weinig tot niet. Het fraaie landschap biedt voor de 
specifieke doelgroep van de rustzoeker die in Zee
land geïnteresseerd is genoeg aanleiding om ook in 
het achterland verblijfsrecreatie te ontwikkelen. Dit 
zal uiteraard plaatsvinden zonder de grootschalig
heid van de kustrecreatie. 
In het plan wordt aan de, integraal door de Wilhel
minapolder te realiseren, Ecologische Hoofdstruc
tuur, een aantal natuurgebieden toegevoegd . Deze 
terreinen hebben dezelfde verschijningsvorm. Het 
enige verschil is dat er in een lage dichtheid vakan
tiewoningen worden toegevoegd. Verspreid over het 
gebied worden ca 70 vakantiewoningen gebouwd. 
De woningen staan echt in de natuur en de beleving 
van het landschap is er optimaal. De maat en de 
schaal van de reeds aanwezige landarbeiders
woningen staan model voor de nieuwe vakantie
woningen. De architectuur is bij voorkeur eigentijds. 
Zeeland kent een regeling voor nieuwe landgoede
ren. Wonen op een landgoed met gebruikmaking 
van de kwaliteiten van de Wilhelminapolder biedt 
een bijzonder woonmilieu en vergroot de toeganke
lijkheid van het platteland. Aansluitend op Wilhel
minadorp is een landgoederenzone ontworpen waar
in negen nieuwe landgoederen een plaats krijgen. 
De nieuwe landgoederen sluiten aan op de bebos
sing die ten noorden van het dorp aanwezig is. De 
nieuwe zone loopt door tot aan het haventje bij het 
Goese Sas. 
Het Proefstation voor de Fruitteelt is onlangs uit het 
gebied verdwenen en laat een terrein na dat is opge
bouwd uit een orthogonaal stelsel van beplantingen. 
Het terrein is eigendom van de Wilhelminapolder en 
bevindt zich direct aansluitend op Wilhelminadorp. 
In de regio is grote behoefte aan vrijstaande wonin
gen op grotere kavels en (bijna als tegenpool) aan 
starterwoningen, kleine rijtjeswoningen op kleine 
kavels. Met het orthogonale beplantingsstelsel als 
uitgangspunt biedt het voormalig proefstation goede 
mogelijkheden voor het ontwerp van een nieuwe 
nederzetting. In het totaal voorziet het ontwerp voor 
de Proeftuin in 35 landhuiskavels en 75 starter
woningen. De realisatie van de gehele ecologische 
hoofdstructuur op het grondgebied van Wilhelmina
polder maakt deel uit van de planontwikkeling. 
Hierdoor komt de gewenste verbinding tussen het 
Ooster- en het Westerschenge tot stand. Daarnaast 
wordt geïnvesteerd in dijk- en wegbeplantingen, 
maar ook in de erfbeplantingen van de hofsteden. 

De boer als ontwikkelaar 
Noord-Beveland is net als de Wilhelminapolder een 
open agrarisch cultuurlandschap. Het is een land
schap met stoere polders, omgeven door dijken die 
plaatselijk zijn beplant met populieren. Maar Noord
Beveland is niet overal even open. Het gebied van 
de Groen blauwe slinger, dat zich uitstrekt van 
Wissenkerke in het noorden tot aan Geersdijk en 
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De pittoreske kant van de Wilhelminapolder Foto: Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten 

Beplantingsstructuur 

Kaart: Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten 

Kortgene in het zuiden, is het meest verdichte ge
bied van het eiland. Het plan voor de Groen blauwe 
slinger werkt voor een gedeelte van Noord-Beveland 
de gewenste landschapsontwikkeling uit. Het betreft 
hier een gebiedsdeel van het eiland, dat in het 
Landschapsbeleidsplan (Bosch Slabbers, 1998) van 
de gemeente is aangeduid als een zone waar ver
sterking van de dijk- en wegbeplantingen gewenst 
is. Ook de ontwikkeling van zowel een natte als een 
droge noord-zuid gerichte ecologische verbindings
zone is een wens vanuit het landschapsbeleidsplan. 
De natte zone vormt een verbinding tussen de noor
delijke kust met inlagen en het Veerse Meer in het 
zuiden. De droge zone verbindt het Bokkegat (een 
bosgebied in het midden van het eiland met de 
beboste randen van het Veerse Meer. 
Gelet op de moeilijkheden in de akkerbouw wil de 
gemeente toe naar een verbrede plattelandsontwik
keling. De Groen blauwe slinger is hiertoe een test
case. Het groene aspect van de slinger krijgt gestal
te door lokale initiatieven, waarbij de boeren een 
belangrijke rol krijgen toebedeeld. Zo krijgt elke 
agrariër binnen de slinger de mogelijkheid om twee 
vakantiewoningen te bouwen. Het voorstel is deze 

woningen verspreid binnen de slinger te bouwen, 
in combinatie met de ontwikkeling van een ruime 
tuin en bosschages. Tevens wordt de realisatie van 
nieuwe landgoederen binnen de slinger mogelijk 
gemaakt. Het reeds aanwezige contrast in openheid 
wordt door de verdere verdichting van de slinger 
versterkt. Tussen de verschillende initiatieven komen 
gelijktijdig diverse recreatieve routestructuren tot 
stand. De lokale agrariër is initiatiefnemer van de 
projecten. De boer is de ontwikkelaar, die de reve
nuen ontvangt. Het geld blijft in de streek, ontwikke
laars van buiten zijn overbodig. 

Informatie 
Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten 
Oude Vlissingseweg 1 
4336 AA Middelburg 
T 0118592288 
F0118591233 
zeeland@bosch-slabbers.nl 
www.bosch-slabbers.nl 
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Hans Faassen 

Op 1 november sloot Hans Faassen, tot dat 
moment belast met het generieke en inter
nationale landschapsbeleid bij het ministerie 
van LNV, een ruim 30 jarige periode van amb
telijk werk aan landschapsbeleid op gemeen
telijk, provinciaal, nationaal en internationaal 
niveau af. 'De uitdaging voor mij door de jaren 
heen was: hoe krijg je met zo weinig mogelijk 
ambtelijke inzet zo veel mogelijk krachten los 
voor een mooier landschap?', aldus Faassen. 

Ik neem u met zevenmijlslaarzen door mijn ambtelijke 
carrière, langs een paar successen en mislukkingen 
waar ik mijn steentje aan heb bijgedragen, dan wel 
debet aan ben geweest. Ervaringen die, denk ik, voor 
de toekomst voor een mooi Nederland nog steeds 
een actuele waarde kunnen hebben. Daarbij kan ik 
het niet laten kansen, die nog niet (geheel) benut zijn 
nog wat 'te agenderen' . Een aantal onderwerpen zijn 
het waard om later nog eens goed uit te diepen. 

Aandacht en bestuurlijke druk voor bos- en natuur
ontwikkeling 
In 1979 was ik betrokken bij het uitwerken van lande
lijk beleid voor de Randstadgroenstructuur. Dit werd 
door de provincie Zuid-Holland ambitieus aangepakt 
met een provinciaal beleidsstuk, waar ik als project
leider een bijdrage aan leverde. Hierin werden dui
zenden hectaren geclaimd voor nieuwe bossen en 
recreatieterreinen. En omdat er op provinciaal niveau 
al jaren krachtig geopereerd werd naar de lagere 
overheden, kwam er beweging op het gemeentelijk 
niveau op diverse plekken, soms met wat geven 
(beetje meer ruimte voor kassen) en nemen (meer 
ruimte voor nieuwe natuur). Durf, passie en doorzet
tingsvermogen van provinciale bestuurders was en is 
onmisbaar bij de realisatie van grote groenprojecten. 
Vanaf 1979 zat ik als landschapsconsulent bij Staats
bosbeheer aan de kant van het Rijk. Functionaliteit, 
grote schaal, eenvoud, houtproductie en minimale 
beheerslasten waren begrippen van belang in die 
tijd . Bosaanleg in land inrichtingsprojecten uit de 
jaren '70 en '80 en begin 90-er jaren zijn nog steeds 
herkenbaar overal in Nederland. Het is een stijl ken
merk in het Nederlandse landschap geworden. Ik was 
wel van mening, dat er te ver werd doorgeschoten 
en dat men te eenvoudig, te rechtlijnig en te zeer op 
houtproductie en minimalisering van de beheers
kosten gericht aan het werk was. Eigenschappen als 
afwisseling, menselijke maat en verrassing kwamen 
er vaak bekaaid af. Dit rudimentaire bosmilieu moest 
in de loop van tientallen jaren, door verjonging met 
meer verschillende boomsoorten en door toevoeging 
van recreatieve voorzieningen, steeds gevarieerder 
worden voor recreatie. Terugkijkend duurde deze 
werkwijze veel te lang bij een groot tekort aan recrea
tiegebieden. Daarbij was de grondaankoop peperduur. 
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Op veel meer plekken dan waar nu gebeurt, kunnen 
deze jonge Randstadbossen versneld aantrekkelijker 
worden gemaakt voor recreatie, flora en fauna met 
eenvoudige en relatief goedkope maatregelen. 

Virtueel bos 
Recent is 190 ha van het (grotendeels nog steeds 
virtuele bos van 2000 ha tussen Zoetermeer en 
Waddinxveen) Bentwoud aangelegd. Achteraf hebben 
we de oren veel te lang laten hangen naar een paar 
boeren en de tegenwerkende, marchanderende oligar
chie van enkele lokale bestuurders. Na ca15 jaar is 
het Bentwoud nog steeds niet onherroepelijk in alle 
gemeentelijke plannen opgenomen. De toekomstige 
ca 4 miljoen bezoeken per jaar aan het Bentwoud, en 
de tientallen beschermde diersoorten kunnen nog 
jaren in de wacht door provinciaal-bestuurlijke slappe 
knieën. Het Rijk kijkt nog eens toe en bedenkt weer 
eens andere beleidsterm ... . Waarom zouden we voor 
zorgvuldig geplande en nationaal en regionaal demo
cratisch vastgestelde belangrijke nieuwe natuur niet 
een harde deadline voor opname in bestemmings
plannen kunnen stellen? Daarna zou desnoods de 
provincie of het Rijk op kosten van de dwarsliggende 
gemeente kunnen zorgen voor uitwerking en vaststel
ling van een bestemmingsplan en zo nodig een ont
eigeningstitel. Ik heb in mijn Zuid-Hollandse periode 
helaas slechts één keer een aanwijzing meegemaakt. 
De betreffende gemeente koos uiteindelijk eieren voor 
zijn geld. Binnen twee jaar was het bestemmingsplan 
met groenbestemming vastgesteld. En de grondprijzen 
daalden met tienduizenden guldens per hectare. De 
grondverwerving voor het nieuwe bos liep daarna als 
een trein . Onteigening was niet eens nodig, maar de 
potentiële mogelijkheid werkte wel 'inspirerend '. 
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Revival voor landschappelijke beplanting en 
-bebouwing 
Er was binnen Staatsbosbeheer een grote liefde 
voor kleinschal ige beplanting in het landschap. 
Achteraf gezien, vind ik dat hier het beleid het grootste 
effect voor het landschap heeft gesorteerd en dat 
met de minste middelen. Het gaat hier om decennia 
lange stimulering van erfbeplanting en andere klein
schalige landschappelijke beplanting. 
Recent belevingsonderzoek van Alterra (Belevings
Gis) bevestigt de positieve rol van dergelijke op
gaande beplanting voor de belevingswaarde van het 
landschap. Kortom: tegen alle modieuze kritische 
geluiden in, tegen het aanplanten in de trant van 
wegplanten, schaamgroen, prutswerk, geuit door 
sommige visionairen, landschapspuriteinen en eco
smurfen zeg ik: 'Het is tijd voor een revival van de 
landschappelijke aanplant. ' Dit als een culturele en 
ecologische daad. Een krachtige stimulans vanuit 
het Rijk richting provincies, gemeenten en particulie
re organisaties is echt op zijn plaats. Met hoog
waardige beplanting kunnen bebouwingsfouten uit 
het verleden worden verzacht, of zelfs in een nieuwe 
aantrekkelijk context worden geplaatst. De histori
sche veroorzaker van het probleem zou daarbij vrien
delijk en indringend kunnen worden aangekeken voor 
een bijdrage. 
In die periode was er vanuit de gevestigde architec
tuurwereld nauwelijks belangstelling voor de vorm
geving van agrarische en klein-industriële bebouwing 
in het buitengebied . Het is me dan ook niet gelukt, 
om het in de eerste architectuurnota's goed te agen
deren. Een goede synthese van een culturele ver
nieuwing van de gewone alledaagse bebouwing en 
de liefde voor aanwezige karakteristieke architectuur 
tref je weinig aan. Heden staat het landelijk wonen 
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centraal. Het zou aardig zijn om eens voor elk kern
merkend landschapstype en bebouwing een nieuwe 
generatie 'eigentijdse karakteristieken' te ontwerpen. 
Daarover zou een debat gevoerd moeten worden 
met uiteindelijk wellicht wat stijlkenmerken, die aan 
ontwerpers, opdrachtgevers, gemeenten en project
ontwikkelaars zouden kunnen worden aanbevolen. 

Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie 
Vanaf 1995 heb ik mij beziggehouden met het natio
nale landschapsbeleid en het architectuurbeleid. Nog 
meer dan in het provinciale werk stond hier centraal : 
het scheppen van condities voor het losmaken van 
krachten uit bestuur en samenleving voor een mooi
er landschap. Jarenlang heb ik als ambtelijk project
leider een samenbindend en vernieuwend beleidscon
cept mede vormgegeven: de ontwikkelingsgerichte 
landschapsstrategie, kortweg OlS genoemd. In de 
praktijk werkte de verbodsplanologie vaak niet: vele 
kleinschalige ingrepen (woningbouw, kleine industrie, 
kassen, schuren) werden, in strijd met het ruimtelijke 
beleid, toch gerealiseerd. Het illegale karakter van 
deze ontwikkelingen zorgde vervolgens voor een 
armzalige ruimtelijke en architectonische kwaliteit. 
Anderzijds was er juist meer economische activiteit 
nodig voor een vitaal landelijk gebied. Om uit deze 
ruimtel ijke spagaat te komen is de OlS ontwikkeld. 
Tegen de praktijk in van aantasting, verrommeling en 
nivellering van het landschap, wil de OlS een kader 
scheppen, waardoor ontwikkelingen juist de kwaliteit 
van het landschap gaan verhogen. Een zorgvuldige 
en gedragen ontwikkeling en uitwerking van het 
kwaliteitsbegrip en borging van de kwaliteitsverbete
ring tot en met de uitvoering staan hierbij centraal. 
Een krachtige facilitering en stimulering van Rijk en 
provincies zal de komende jaren hiervoor nodig zijn. 
Twee algemene normen of principes moeten er 
daarnaast voor zorgen, dat de lat voldoende hoog 
gelegd gaat worden in de praktijk. Dit betreft het 
principe dat elke ontwikkeling in het landelijk gebied 
in principe een kwaliteitsverbetering moet opleveren, 
en vervolgens dat deze verbetering wordt bekostigd 
door 'de veroorzaker' . 
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Rijksadviseur voor het landschap 
In het recente beleid in de Nota Ruimte is de formu
lering, dat elke ontwikkeling in het landelijk gebied in 
principe een kwaliteitsverbetering moet opleveren, 
ten onrechte afgezwakt, maar in de lNV begroting 
van 2005 is deze eis weer opgenomen. Als norm moet 
worden gehanteerd, dat degene die verantwoordelijk 
is voor de ruimtelijke ingreep ook financieel zorg 
draagt voor de kwaliteitsverbetering . Provincies en 
gemeenten dienen bijvoorbeeld in bestemmingsplan
nen en het vergunningenbeleid voldoende garanties 
te scheppen, zodat deze normen worden gehanteerd. 
Op die wijze kan de dynamiek in het landelijk gebied 
een krachtige motor worden voor de verbetering van 
het landschap. 
Het architectuurbeleid werd vanu it lNV gezien als 
een middel om de kwaliteit van plannen in het lande
lijk gebied te verbeteren, met name via het opdracht
geverschap. Zeker vanaf 1995 al is gepoogd om de 
Rijksbouwmeester te versterken met advieskracht 
op het gebied van landschapsarchitectuur onder 
meer in de vorm van bijvoorbeeld een Rijksland
schapsbouwmeester of landschapsintendant. In 2004 
was het klimaat ernaar en werd een Rijksadviseur 
voor het landschap benoemd. Reeds nu wordt zicht
baar hoe belangrijk het is om een functionaris te 
hebben, die rechtstreeks de minister gevraagd en 
ongevraagd over de landschapsarchitectuur kan 
adviseren. 

Europa 
Vanaf 2003 heb ik mij ingezet om Nederland te bren
gen tot de ratificatie van de European Landscape 
Convention (ELC). Hopelijk is ratificatie begin 2005 
een feit. Nederland kan deze conventie zonder wets
wijziging tekenen. De ElC als internationaal anker
punt voor beleid en onderzoek is belangrijk, alleen al 
omdat het de erkenning betekent van het maat
schappelijk belang van landschap volgens de criteria 
van de conventie. Dat betekent winst voor het 
Nederlandse landschap. 
Ook zijn er Europese samenwerkingsprojecten die 
toegepast kunnen worden voor enkele landschap-

pen in de grensstreek. Van de Europese praktijk op 
het gebied van landschapsbeleid, bevordering van 
landschapsarchitectuur, monitoring van ontwikkelingen, 
de inzet van particuliere organisaties en de taak
verdeling tussen overheidslagen, kunnen we nog 
veel Ieren. 
Tot op het laatst heb ik aandacht gevraagd voor 
landschap in de begroting van lNV voor 2005. Het 
onderwerp is wat onderbelicht bij veel vakgenoten en 
belangenorganisaties. Voor 2005 is een herkenbaar 
en ambitieus programma opgenomen, met voor het 
eerst ook een duidelijk internationaal programma 
voor het landschap. Voor de begroting van 2006 
dienen zich nieuwe kansen aan. Voor het eerst zal 
landschap als één van de vier hoofddoelen van het 
lNV beleid zijn opgenomen. Volgens de nieuwe 
systematiek dient het totale lNV beleid op deze vier 
doelen te kunnen worden afgerekend wat betreft de 
financiële middelen en prestaties. Het is zonder 
raadpleging van de Tweede Kamer straks niet meer 
mogelijk om te schuiven tussen deze hoofddoelen. 
landschapsgelden kunnen, zoals soms de praktijk 
was, niet meer tussentijds worden overgeheveld 
naar natuur, of natuurgelden naar glastuinbouw, 
zonder een politiek besluit in de Kamer. 
Maatschappelijke organisaties moeten hier meer 
bovenop zitten, want de voorbereiding voor de nieuwe 
begroting voor het jaar 2006 begint nu al. Hopelijk 
benutten zijn deze nieuwe kansen. 

Informatie 
Begroting 2005 Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit: 'Van zorgen voor naar zorgen dat ', 
hoofdstuk landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Nota Ruimte, Ruimte voor ontwikkeling, Ministerie 
VROM, 2004 
Agenda voor een Vitaal Platteland - Inspelen op ver
anderingen , Ministerie lNV 2004 
Gebruik en beleving van jonge bossen in de Randstad 
voorheen SC-DLO nr 212, Wageningen 1992 
Bosplan Bentwoud; provincie Zuid-Holland,1994 

Websites 
www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/ 
Environment/landscape/ 
Raad van Europa: Europese Landschapsconventie 
www.nederlandmooi .nl/ 
Lokale financiering van landschapsverbetering 
www2.minlnv.nl/thema/groen/ruimte/ols/intrtgroOO.shtml 
Ontwikkelingsgerichte Landschapsstrategie 
www.netwerklandschapsbeleving.nl 

Ministerie van lNV 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
T 070 378 68 68 
F 070 378 61 00 
www.minlnv.nl 
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Website Ontwikkelingsgerichte 
landschapsstrategie: ontwikkelen 

Noor Dessing 

Het ministerie van l NV subsidieert het opstel
len van landschapsontwikkelingsplannen en 
wil daarnaast informatie geven over hoe de 
Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie 
(OlS) kan worden toegepast. Hiervoor heeft 
het ministerie een website opgezet met daar
op veel informatie en tips voor gemeenten en 
andere betrokkenen. 

Op de website is er informatie te vinden over 
Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie (OlS) 
OlS staat voor landschap ontwikkelen met kwaliteit. 
De centrale boodschap van OlS is dat ingrepen in 
het landschap zó worden uitgevoerd dat het land
schap erdoor verbetert. Of tenminste niet achteruit 
gaat. Als ingrepen goed worden ingepast verbetert 
niet alleen de kwaliteit van het landschap. Het levert 
ook méér op: een aantrekkelijke woonomgeving, 
goed ingepaste bedrijventerreinen en een (ont)span
nende omgeving om te recreëren bijvoorbeeld. De 
gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. 

Voor wie is de website? 
Voor iedereen die kwaliteit van het landschap hoog 
in het vaandel heeft en te maken heeft met ingrepen 
in de ruimte. Dat zijn opdrachtgevers en makers van 
ruimtelijke plannen op gemeentelijk, regionaal en 
provinciaal niveau, zoals een bestemmingsplan of 
een landschapsontwikkelingsplan. 

Tips voor opdrachtformulering voor een bestem
mingsplan 
Geef in de opdracht aan voor welke problemen het 
bestemmingsplan een visie en kader moet geven. 
Geef denkbare ontwikkelingsrichtingen aan. 
Presenteer OlS in de opdracht als expliciete keuze. 
Betrek landschapsdeskundigheid bij het formuleren 
van de opdracht. 
Een inventarisatie en analyse van aanwezige land
schapskwaliteiten (bijvoorbeeld een landschapskwa
liteitstoets) zijn belangrijk als basis voor het bestem
mingsplan. Neem dit mee in de opdrachtformulering. 
Verwerk in de opdracht ook het opstellen van criteria 
voor de beoordeling van de landschapskwaliteit. 
Als een landschapsontwikkelingsplan beschikbaar 
is, maak er dan gebruik van. 
Het betrekken van een landschapsarchitect bij het 
opstellen van een plan is essentieel. Aandacht voor 
landschap wordt daarmee gewaarborgd. Benader bij 
voorkeur bureaus die een landschapsarchitect in 
dienst hebben. 
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Ook betrokkenen bij de uitvoering van grote projec
ten in de ruimte voor woningbouw, infrastructuur of 
verbetering van het platteland behoren tot de doel
groep. Evenals initiatiefnemers van kleine projecten, 
zoals een functieverandering op een agrarisch 
bedrijf of de uitbreiding van een recreatiebedrijf. 
Voor toepassing van OlS hoef je geen landschaps
deskundige te zijn. Ook de burger of bijvoorbeeld 
een verkeersdeskundige kan de kwaliteit van het 
landschap in zijn activiteiten betrekken. 

Welke informatie is er op de website te vinden? 
De website is gemaakt om vooral gemeenten te hel
pen bij de toepassing van OlS. De site laat geslaag
de voorbeelden waar OlS in de praktijk is toegepast. 

Voorbeeld Groen woongebied Strijp, Aarle-Rixtel 
Centrale uitgangspunten zijn de begrippen ruimte
lijke kwaliteit en duurzaamheid. Deze zijn onder 
andere vertaald in een goede afstemming op de 
landschappelijke onderlegger. De landschappelijke 
karakteristiek samen met de sfeerinvloeden van 
dorp, essen en kasteel zijn bepalend bij de inpassing 
van het plangebied. 

Zo is er een accent gelegd op de natuurlijke hoogte
verschillen door op de hoge delen (de terp in het 
zuiden van het plangebied) woningbouw te realise
ren en de lage delen een ecologische inrichting te 
geven en waterberging mogelijk te maken. De 
begrenzing van de Groene Hoofdstructuur van het 
streekplan Noord-Brabant is veiliggesteld in het 
bestemmingsplan buitengebied en de gemeente 
heeft de gronden ten zuiden van het plangebied al 
verworven voor de natuurontwikkeling en de aanleg 
van poelen. Het gebiedseigen water wordt zoveel 
mogelijk vastgehouden in de waterlopen of lokaal 
geïnfiltreerd m.b.v. een apart riool (in de woonbuurt). 
Bron: BRO, adviseurs en ruimtelijke ordening econo
mie en milieu, Vught. 

Verder worden er concrete tips en handreikingen 
gegeven voor het toepassen van OlS bij zowel het 

Informatie 
Expertisecentrum l NV 
Noor Dessing 
Postbus 482 
6710 Bl Ede 
T 0318822500 
F 0318 822550 
e.g.m.dessing@minlnv.nl 
www.minlnv.nl 
Kies 'onderwerpen ' 
Kies ' landschap' 
Kies 'Links' (in het linker keuzemenu) 
Kies 'Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie' 

maken van ruimtelijke plannen, als het uitvoeren van 
grotere en kleine projecten. De site is bedoeld als 
een virtueel handboek. 

Tips voor de gebiedsbeschrijving voor een land
schapsontwikkelingsplan 
Betrek doelgroepen in het gebied bij de gebieds
beschrijving. Burgers en belangengroepen beschik
ken vaak over gedetailleerde gegevens en kunnen 
knelpunten signaleren. 
Beschrijf de kernkwaliteiten van het landschap. 
Ga na welke gegevens al beschikbaar zijn in bijvoor
beeld het landschapsbeleidsplan of de welstands
nota. Voer verder onderzoeken en inventarisaties uit, 
of laat deze uitvoeren door gespecialiseerde bu
reaus. Dit is een langetermijninvestering. 
Maak gebruik van organisaties die informatie kunnen 
leveren over het gebied, zoals Heemschut, land
schapsbeheer Nederland, lTO-Nederland, dorps
belangenvereniging, vereniging voor Agrarisch 
Natuurbeheer, historische kring, lokale afdelingen 
IVN, Stichting Aardkundige Waarden. 

Daarnaast geeft de site links naar meer informatie 
die gebruikt kan worden bij het opstellen van ruimte
lijke plannen, bij voorbeeld naar de Nieuwe kaart 
van Nederland, Cultuurhistorische informatie in de 
verschillende provincies en het VROM-dossier over 
ontwikke/ingsplanologie. 
Via de website worden vragen gesteld en beant
woord . Ook worden door gemeenten en bureaus 
meer voorbeelden aangeboden van OlS toepassin
gen in de praktijk. 

Groeimodel 
Op dit moment bevat de website zo'n 20 voorbeelden 
van OlS-toepassing, concrete aanwijzingen over hoe 
OlS toe te passen bij bestemmingsplan, landschaps
ontwikkelingsplan en bouw- en aanlegvergunningen. 
Binnenkort worden toegevoegd de Welstandsnota, 
Beeldkwaliteitsplan en Integrale ontwikkelingsvisie. 
Groot- en kleinschalige projecten volgen, evenals de 
landschapsvisie voor het streekplan. 
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Bewonersinspraak 
sociale huurwonin 
Indira van 't Klooster 

Nog niet zo heel lang geleden was het gebruikelijk, dat een huurder bij 
het verlaten van zijn huurwoning,deze in de oorspronkelijke staat 
moest terugbrengen. De aanpassing van deze regel - een huurder moet 
zijn woning in goede staat achterlaten - was het begin van een zekere 
woonvrijheid. Bovenstaande eis is waarschijnlijk nog steeds in elk 
huurcontract opgenomen, maar de inspraak van de huurder is de afge
lopen jaren enorm toegenomen. De nieuwe positie van de corporaties, 
de verschijning van de nota's Mensen, Wensen, Wonen en Wonen in de 
21e eeuw, en de wens van rijkswege om particulier opdrachtgever
schap te bevorderen, hebben bewonersinspraak weer onder de aan
dacht gebracht. Meer zeggenschap over de woonomgeving, wonen op 
maat, en verbetering van het stedelijk woonklimaat zijn vanzelfspreken
de aandachtspunten geworden. Nu nemen de corporaties het voor
touw. 

SWS Eindhoven: protoyype woning met verschillende gevelmaterialen Foto: Architectuur Lokaal 

De praktijk 
Dat dit geen loze woorden zijn, bewijzen diverse 
corporaties in de praktijk. Het opvallende is dat - in 
tegenstelling tot de jaren 80 - bewoners zelden vra
gen om inspraak of indelingsvrijheid. Zij krijgen de 
mogelijkheid ongevraagd aangeboden. SWS Eind
hoven geeft huurders de vrije hand bij het exterieur 
en de indeling van de woning. Jutphaas Wonen in 
Nieuwegein biedt onder andere keuzevrijheid bij het 
onderhoudsbedrijf en inspraak in het onderhouds
plan. Bij Portaal kunnen bewoners bij sommige 
nieuwbouwprojecten hun eigen architect kiezen. 
Woningcorporaties hebben daar zelf ook belang bij. 
Redenen zijn bijvoorbeeld het vergroten van de vari
atie in woningaanbod, de verbetering van de woon
omgeving en de versterking van de sociale structuur. 
'Wij willen dat onze huurders prettig wonen. Mensen 
willen tegenwoordig graag een woning die voldoet 
aan hun eigen wensen. ( ... ) Ons belang is dat huur
ders zich meer betrokken voelen bij hun huis en hun 
woonomgeving als ze daarover kunnen meebeslis
sen. Betrokken bewoners zijn goed voor de leefbaar
heid van de buurt.', aldus Thomas van Dam, direc
teur Portaal Vastgoed Advies.1 Of, zoals Gertjan van 
den Beuken van Citadel in Den Haag het verwoordt: 
'Huurders zijn ook woonconsumenten en tevreden 
huurders resulteren in lagere beheerkosten en een 
lagere mutatiegraad.' 2 

Duurzaamheid 
Daarnaast spelen bij corporaties ook overwegingen 
van duurzaamheid een rol. Het is tenslotte doodzonde 
om kort na de oplevering gloednieuwe, maar serie
matig aangebrachte, tegels en keukens bij het grof 
vuil te zien staan, omdat de huurder eigenlijk iets 
anders wil. Ook wordt er geëxperimenteerd met een 
bepaalde mate van flexibiliteit. Woningen zijn geduren
de lange tijd in bezit van een corporatie. Eenvoudige 
aanpasbaarheid in de toekomst maakt het mogelijk 
om niet alleen de eerste generatie bewoners inspraak 
te geven (zoals de meeste projectontwikkelaars doen 
bij koopwoningen), maar ook de latere bewoners 
relatief goedkoop van dienst te kunnen zijn.3 
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Financiering 
De financieringsconstructies die voor deze woonvrij
heid zijn bedacht verschillen per corporatie, of zelfs 
per project. De Haagse woningcorporatie Citadel 
heeft veel herstructurerings- en renovatieprojecten, 
onder andere in Wateringse Veld. Bewoners hebben 
inspraak in de indeling van de plattegronden, de 
inrichting van de keuken en de badkamer. Soms zijn 
extra opties de plaats van de keuken en de dak
opbouw. De meerkosten worden niet in de huur ver
rekend, maar in één keer of op afbetaling voldaan. 
Bij verhuizing geschiedt teruggave op basis van een 
staffel bij vertrek binnen een x aantal jaar. SWS in 
Eindhoven heeft vijf geheel flexibele woningen 
(casco en drager gescheiden) in aanbouw, die ook in 
de toekomst aanpasbaar zijn. De kosten van de keu
zen van de huurders zijn gedeeltelijk verwerkt in de 
huurprijs, maar ook het huurpuntensysteem is bepa
lend. Een bewoner die in zijn huis twee slaapkamers 
kiest, valt daarmee in een andere lagere prijsklasse 
dan zijn buurman, die op hetzelfde oppervlak voor 
drie slaapkamers heeft gekozen. Ook de keuze voor 
wel of geen vide heeft effect op het maandelijkse 
huurbedrag. Ook de Hengelose Bouwstichting rela
teerde de opties in hun Flexline-woningen (geba
seerd op een prefab-montagesysteem) aan de huur
prijs. In de praktijk bleek dat de keuze voor bepaal-

Hengelose Bouwstichting: Flexline-woningen (gebaseerd op een 
prefab-montagesysteem) Foto: Architectuur Lokaal 

de opties grotendeels werd bepaald door de vraag 
of de huurprijs daarmee boven of onder de huur
subsidiegrens zou komen. Jutphaas Wonen daaren
tegen heeft een vaste huurprijs afgesproken voor 
woningen die ongeveer soortgelijk zijn. De hoogte 
van de huur wordt pas gewijzigd bij inflatiecorrecties 
of investeringen in de woning. 

Wederzijdse belangen 
Er is nog een interessante relatie tussen keuze
vrijheid voor bewoners en de financiële waarde van 
de woningen. Het mogelijke risico dat schuilt in het 
loslaten van de regie over de woning is dat de 
bewoners keuzen maken die niet 'markt-conform' 
zijn. De waardeontwikkeling van de woningen hangt 
dus af van de manier waarop bewoners ermee 
omgaan. Volgens Elisabeth ter Borg, directeur van 
Jutphaas Wonen, blijkt dat in de praktijk echter geen 
probleem. ' De woontevredenheid neemt toe. Dat 
maakt bij mensen veel los. Ze gaan zelf meer 
investeren in de woning, omdat het plezier in het 
wonen toeneemt.' 4 En daar hebben de woningcor
poraties dan weer baat bij. Bewonersinspraak is 
terug van weggeweest, en meer dan dat. 

Noten 
1. Josine Crone en Anne Weike Noorman, Woningcorporaties 
en zeggenschap. Ruimte voor bewoners als opdrachtgever, 
uitgave: SEV, juni 2004, p. 8 
2. Gertjan van den Beuken tijdens een SBR-congres over 
Consumentgericht bouwen op 23 september 2004 
3. In februari 2005 verschijnt de publicatie Visioen en 
Werkelijkheid van Architectuur Lokaal over aanpasbaarheid in 
de toekomst van zowel huur- als koopwoningen. Centraal staat 
de vraag hoe de theorie van het Open Bouwen (seriematig 
maatwerk of mass custumization) van John Habraken vandaag 
de dag in de praktijk wordt vertaald. 
4. Op cit. 1, p. 14 

Informatie 
Jutphaas Wonen, www.jutphaas.nl 
SWS Eindhoven, www.swsehv.nl 
Citadel, www.ctadel-projecten.nl 
Woningcorporatie Portaal, www.portaal.nl 
Hengelose Bouwstichting, www.hbsonsbelang.nl 
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Wonen in het Waterland - Waterlands ~ 
In de regio Waterland (Noord-Holland) staat men voor een omvangrijke 
woningbouwopgave. Hiertoe moet het streekplan Noord-Holland Zuid 
nader worden uitgewerkt. De geplande 3000 woningen mogen ver
spreid over de regio gebouwd worden. Ontwikkelingsplanologie is ech

. ter alleen mogelijk wanneer er kwaliteitseisen worden geformuleerd. 
Het project Waterlands Wonen is een voorbeeld voor de invulling van 
het 'ja-mits' principel uit de Nota Ruimte. Margot de Jager, Architec
tuur Lokaal, in gesprek met Corrie ten Oever, Provincie Noord-Holland. 
Ten Oever begeleidt de cultuurhistorische verkenning die inmiddels 
door het bureau La4Saie is uitgevoerd. 

Wat behelst in grote lijnen het project Waterlands Wonen en van waaruit is het 
ontstaan? 
Het project Waterlands Wonen is een uitwerking van het Streekplan Noord
Holland Zuid voor de woningbouwopgave in de regio Waterland. Het gaat om de 
gemeenten: Zeevang, Beemster, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland, 
Edam-Volendam en Purmerend. De totale woningbouwopgave gaat uit van de 
bouw van maximaal 6000 woningen, waarvan de helft gerealiseerd moet worden 
via ICT (intensiveren, combineren en transformeren) en 3000 woningen gebouwd 
kunnen worden via uitleglocaties. Als uitleglocatie is al aangewezen: De Zuid
polder in de gemeente Edam-Volendam voor de bouw van circa1050 woningen. 
Voor de overige 1950 woningen mogen locaties gezocht worden buiten de rode 
contouren, verspreid over de regio. Hiervoor zijn al drie zoeklocaties op de 
streekplankaart aangegeven. Daarnaast zoekt de provincie samen met de acht 
gemeenten naar alternatieve woningbouwlocaties, waarbij het cultuurhistorisch 
landschap uitgangspunt is. De basis voor de streekplanuitwerking is een reg io
naal woningbouwprogramma op te stellen in samenwerking met het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). 

Het strategische doel van het project is het realiseren van de trendbreuk van 
de oude strategie van het 'op slot zetten ' naar een nieuwe ruimtelijke strategie 
van 'behoud door ontwikkeling '. De regio Waterland kent een hoge ruimtelijke 
kwaliteit; het gebied heeft veel natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. De regio is onderdeel van Noord-Holland Midden, een gebied dat gro
tendeels tot het Nationaal Landschap Laag Holland behoort. Voor de vitaliteit 
van dit gebied is verdere ontwikkeling en groei van belang. Woningbouw is een 
belangrijk aspect van de leefbaarheid op het platteland. De voorheen gehan
teerde strategie van het 'op slot zetten' van dit gebied, met uitzondering van 
concentratiegebieden zoals Purmerend en EdamNolendam, staat hiermee op 
gespannen voet. Door dit restrictieve beleid is er spanning ontstaan tussen de 
steden en het platteland: het inzetten op de ontwikkeling van steden betekent 
dat kleine kernen hun vitaliteit verliezen. Er ontstaan geen of slechts zeer be
perkte opvangmogelijkheden voor de locale behoefte aan woningen, met name 
voor starters en ouderen. 
Daarom is in het streekplan Noord-Holland Zuid gekozen woningbouw verspreid 
in de regio te realiseren met als het uitgangspunt behoud en versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit van deze regio en met inachtneming van de grote landschap
pelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Op deze wijze kan de balans 
hersteld worden tussen steden en het platteland. 
Daarnaast is er een operationeel doel van dit project. In de eerste plaats moe
ten er zo spoedig mogelijk nieuwe woningbouwlocaties in de regio Waterland 
aangewezen worden voor de bouw van 3.000 woningen. In de tweede plaats wil 
de provincie concreet experimenteren om te zien of de verdichtingsopgave van 
3.000 woningen haalbaar is. Beide doelen zullen de woningbouwproductie in de 
regio Waterland stimuleren. 
Voor de besluitvorming over de nieuwe woningbouwlocaties worden o.a. een 
cultuurhistorische verkenning, een sociale culturele verkenning en een vrijwillige 
integrale toets uitgevoerd. 

Waarom is gekozen voor de strategie van 'behoud door ontwikkeling'? 
Deze nieuwe strategie 'behoud door ontwikkeling' doet meer recht aan de 
waarde van dit gebied en zal het bouwen met kwaliteit stimuleren, gebaseerd op 
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de regionale identiteit. Er komen woningbouwlocaties die de kwaliteiten van het 
gebied versterken, met een verschijningsvorm, die past bij de identiteit: het 
'Waterlands Wonen '. 

Wat is de rol van cultuurhistorie in een gebied dat kwetsbaar is voor forse ruim
telijke ingrepen? 
Om een verantwoord regionaal woningbouwprogramma te kunnen opstellen is 
opdracht verleend aan een extern bureau om vanuit een cultuurhistorische 
verkenning de potentiële woningbouwlocaties in beeld te brengen. De resultaten 
van de verkenning moeten inzicht geven op welke locaties gebouwd kan worden 
vanuit een cultuurhistorische en landschappelijke context, hoeveel wooneen
heden per locatie realiseerbaar zijn en aan welke kwaliteitseisen de toekomstige 
bebouwing moet voldoen. De drie zoeklocaties die in streekplan zijn genoemd 
worden op dezelfde wijze in de cultuurhistorische verkenning meegenomen. 
Het onderzoeksbureau LA4SALE geeft op een inventieve wijze vorm aan de 
uitvoering van de opdracht: om de ruimtelijk wenselijke toekomst te bepalen is 
gewerkt vanuit de landschappelijke identiteiten van de regio. Binnen de regio 
Waterland onderkennen zij zeven verschillende identiteitseenheden binnen de 
droogmakerijen en het veenweidegebied. De oude grote droogmakerijen, de 
amuses (kleine droogmakerijen), het Noord-Hollands Kkanaal en binnen het 
veenweidegebied het plasjesland, het eilandenrijk, het slotenland, de IJssel
meerkust en het voormalig eiland Marken. 
Daarnaast maken zij inzichtelijk dat binnen deze deelregio's de aanwezige 
dorpen zijn onder te verdelen in zogenaamde familiedorpen zoals bijvoorbeeld 
kruispuntdorpen, dijkdorpen, eilanddorpen, plasdorpen, gridlijnen en werven. 
Voor de ongeveer 40 kernen in de regio Waterland is aangegeven tot welke iden
titeitseenheid ze behoren, tot welk familie van dorpen ze gerekend worden en 
hoe specifiek de eigen identiteit van elke afzonderlijke kern gekarakteriseerd kan 
worden. Vanuit deze analyse is voor elke kern gekeken waar en op welke wijze 
groeimogelijkheden vanuit hun cultuurhistorische en landschappelijke context 
mogelijk zijn, met daarbij een opgave van het aantal realiseerbare woon
eenheden. Per gemeente is nu bekend welke groeistrategieën mogelijk zijn. 
Een voorbeeld hiervan is de gemeente Waterland, waarbinnen verschillende 
identiteitseenheden zijn te onderscheiden met ieder een eigen groeistrategie. 
De plasdorpenstrategie van onder andere Broek in Waterland en Zuiderwoude 
houdt in dat deze dorpen,gezien vanuit de cultuurhistorie, kunnen groeien aan 
en rond de plasjes waaraan zij liggen. De Ijsselmeerkust met Monnickendam en 
de droogmakerij Purmer kennen weer een andere benadering, terwijl voor het 
voormalig eiland Marken uitgegaan wordt van de unieke wijze van bouwen op 
terpen, die hier werven worden genoemd. 
Andere gemeenten vallen geheel binnen één identiteitseenheid zoals bijvoor
beeld de gemeente Beemster. Hier zijn het de kruispuntdorpen, het boerengrid 
en het burgergrid in de Zuidoostbeemster van waaruit groeistrategieën zijn 
benoemd. 

Wat houdt in dit verband het 'ja mits-principe' uit de Nota Ruimte in? 
Dit principe houdt in, dat woningbouw mogelijk is in waardevolle landschappe
lijke en cultuurhistorische gebieden, maar alleen onder voorwaarden die een 
kwaliteitsborging garanderen. 
In de Nota Ruimte staat behoud door ontwikkeling centraal. In algemene zin zijn 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, op voorwaarde dat de kernkwaliteiten 
behouden en versterkt worden, het ' ja-mits' principe. Dat houdt in dat altijd 
sprake is van maatwerk en kleinschalige ontwikkelingen en aan het ontwerp (het 
hoe) criteria verbonden worden. De Nota Ruimte moet nog worden vastgesteld . 
De provinciale vertaling vindt plaats in het streekplan. 
Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en de benodigde zorgvuldigheid bij 
het besluitvormingsproces hebben Provinciale Staten bij de vaststelling van het 
streekplan uitgesproken dat de mogelijkheden voor woningbouw in de regio 
Waterland worden onderworpen aan een (vrijwillige) milieueffectrapportage. Als 
invulling van deze opdracht is gekozen voor de toepassing van een Integrale 
Toets. Hierin worden de woningbouwmogelijkheden uit de cultuurhistorische 
verkenning op verschillende effecten onderzocht, zoals de effecten op milieu, 
natuur, water, vitaliteit, maar ook op de sociale samenhang en concrete (financië
le) haalbaarheid. De gemeenten in de regio Waterland hebben zelf ook voor-
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Wonen 
stellen gedaan waar zij graag zouden bouwen. Ook deze locaties worden in de 
Integrale toets meegenomen. Dit onderzoek is nog niet afgesloten. 

Wat is nou het specifieke en het bijzondere aan het project? 
Bijzonder aan het project is dat mogelijkheden worden gezocht om landelijk en 
op dorpse wijze te kunnen bouwen in gebieden waar dat niet eerder mogelijk 
was. Vanuit cultuurhistorie en landschap wordt gekeken waar, hoe en in welke 
aantallen wooneenheden in principe mogelijk zijn. 

Wat voor kwaliteitseisen zijn er gesteld in het kader van het bouwen in een 
Nationaal Landschap en door wie: de provincie of de gemeente(n)? 
Het rijk biedt in de Nota Ruimte mogelijkheden tot woningbouw op basis van de 
eigen bevolkingsgroei , met behoud en/of versterking van de kern kwaliteiten. 
Maatvoering, schaal en ontwerp zijn daarbij bepalend. De provincies maken met 
de gemeenten afspraken over de omvang, locatie en kwaliteitseisen van woning
bouw. Dit proces tussen de provincie en de gemeenten in de regio Waterland is 
momenteel nog volop gaande, de resultaten hiervan worden uiteindelijk vast
gelegd in de streekplanuitwerking 'Waterlands Wonen '. 

Wat zijn de knelpunten van zo'n ambitieus project? 
Het gaat bij het project 'Waterlands Wonen' niet alleen om de nieuwe woning
bouwmogelijkheden planologisch mogelijk te maken. Het gaat er ook om dat er 
op een manier gebouwd wordt die past bij de identiteit van het gebied. De 
nieuwbouw moet weer een relatie krijgen met het dorp of de kern. Samen met 
rijk en gemeenten moet daarom worden gekeken, hoe aan de noodzakelijke 
kwaliteitsborging vorm kan worden gegeven. 
Uit de Integrale toets komen ongetwijfeld ook knelpunten naar voren waar 
samen met de gemeenten naar een oplossing moet worden gezocht. 
De woningbouw moet ook toegankelijk zijn voor verschillende groepen zoals 
starters en ouderen, de haalbaarheid hiervan is van groot belang voor het draag
vlak. 

Wat is de stand van zaken nu en hoe ziet de planning eruit? 
De Cultuurhistorische Verkenning en de Integrale Toets zijn in de eindfase. Begin 
2005 vindt met de bestuurders uit het gebied overleg plaats over te maken keu
zes voor de nieuwbouwmogelijkheden. Het is de bedoeling dat gedeputeerde 
staten in het voorjaar 2005 het concept van de streekplanuitwerking vaststellen, 
waarna de openbare voorbereidingsprocedure start. De definitieve vaststelling 
door gedeputeerde staten vindt plaats in juni 2005. 
Parallel daaraan maken de gemeenten gezamenlijk een woningbouwprogramma. 
Dit programma wordt in de streekplanuitwerking opgenomen. Als het uitwer
kingsplan is vastgesteld kunnen de gemeenten aan de slag . 
We hopen dat de aanpak en de resultaten van het project 'Waterlands Wonen' 
inspiratie kunnen zijn voor ontwikkelingen in andere waardevolle landschappe
lijke en cultuurhistorische gebieden. Gemeenten kunnen meer vrijheid krijgen zelf 
invulling te geven aan ontwikkelingen en kunnen beter sturen op kwaliteit. Op 
deze wijze krijgt ontwikkelingsplanologie een praktische invulling. 

Informatie 
In het kader van de Belvedere regeling 
Regionale projecten ontving de provin
cie Noord-Holland subsidie van het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur. 
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Provincie Noord-Holland 
Hélène Meelissen 
T 023 514 35 04 
meelissenh@noord-holland.nl 

Corrie ten Oever 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem 
T 0235143490 
F 0235143030 
oeverc@noord-holland .nl 
www.noord-holland.nl 
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daalt. Het Kulturhus kan hier een antwoord op 
zijn. Verschillende instellingen vinden hun plek 
onder één dak en bundelen de krachten om 
het platteland leefbaar te houden. 

Margot de Jager 

Eén gebouw 
Het Kulturhusconcept komt oorspronkelijk uit Scan
dinavië en houdt in, dat een combinatie van maat
schappelijke voorzieningen, informatie en (zakelijke) 
dienstverlening onder één dak worden samenge
bracht. De deelnemende instellingen delen één ge
bouwen werken daarin ook samen. Het gezamenlijk 
beheren van het gebouwen de samenwerking van de 
deelnemers op het gebied van programmeren zijn 
belangrijke elementen. Het geeft een Kulturhus net 
die meerwaarde boven een multifunctioneel gebouw. 
Het eerste Kulturhus staat in Overijssel, de provincie 
die als eerste met dit concept in de Nederlandse 
situatie aan de slag ging. Meer dan 17 Kulturhusen 
zijn inmiddels 'in bedrijf'. Maart 2004 opende het 
Kulturhus in Giesbeek haar deuren, het is een van de 
drie pilots in de provincie Gelderland. Deze pilots 
dienen als leerervaring voor andere initiatieven en 
vormen uitgangspunt voor een nader te formuleren 
provinciaal beleid na 2003. 

Nederlandse invulling 
Tot nu toe is de belangstelling vooral langs persoon
lijke lijnen tot stand gekomen. De provincie Overijssel 
heeft het Kulturhusconcept opgepikt, en vrij snel daar
na heeft ook de provincie Gelderland in de persoon 
van gedeputeerde Esmeijer dit initiatief overgenomen. 
De twee provincies hebben daarop gezamenlijk een 
Projectbureau Kulturhus opgezet om het idee en de 
praktijk uit te dragen. Geïnteresseerden kunnen kos
teloos bij dit bureau, dat in Nijverdal (Overijssel) is 
gevestigd, aankloppen om informatie in te winnen hoe 
dit concept in de eigen situatie vormgegeven zou kun
nen worden. Inmiddels is de Nederlandse versie van 
het Kulturhus toch weer anders dan de Scandinavis
che variant, die wat meer het accent heeft liggen op 
het culturele karakter, zoals de naam al suggereert. 
Vanuit Engeland is al belangstelling getoond voor deze 
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Nederlandse variant omdat die in de Engelse situatie 
beter toepasbaar zou zijn dan de Scandinavische. 
Het is niet vreemd dat het concept vooral in de lande
lijke provincies Overijssel en Gelderland is omarmt, 
omdat het een oplossing biedt voor het afkalvend 
voorzieningenniveau in de kleine kernen. Toch hebben 
ook andere provincies grote belangstelling voor de 
opgedane ervaringen, zoals de provincies Zuid-Holland 
en Utrecht. Ook Brabant is geïnteresseerd, omdat hier 
veel landelijk gebied en kleine kernen aanwezig zijn. 

Lokale situatie 
In Gelderland zijn al veel gemeenten enthousiast bezig 
om in hun kernen dergelijke initiatieven van de grond 
te krijgen. Afhankelijk van de omvang van de kern 
vergt het toch nog een flinke investering van een 
gemeente. Zo heeft het Kulturhus in Giesbeek ruim 4 
miljoen euro gekost. De provinciale bijdrage daarin 
was 250.000,00 euro. De grootste investering moest 
van de gemeente komen. De provinciale bijdrage is 
daarin dus relatief gering, maar het trekt wel andere 
partijen over de streep. De provincie heeft een stimu
leringsbedrag beschikbaar gesteld om zo'n 30 initia
tieven te honoreren. Het ziet er nu al naar uit dat het 
aantal aanvragers groter zal zijn . 
De provincie heeft dit project als pilot gekozen, omdat 
het zo goed aan het concept voldeed om als voor
beeld te kunnen dienen voor andere initiatieven. 
Bovendien was dit project al redelijk ver in ontwikke
ling, zodat het ook als eerste kon worden gerealiseerd. 

Voorzieningen 
Het Kulturhus omvat vooral voorzieningen die onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zoals 
de basisschool, de bibliotheek en de kinderopvang. In 
Giesbeek, een dorp in de gemeente Angerlo, waren 
deze voorzieningen toe aan vervanging. Eigenlijk was 
er onvoldoende geld om elk van deze voorzieningen 
zelfstandig te laten voortbestaan. De gemeente Anger
lo heeft dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijk
heid die de provincie heeft geboden. 
Uiteraard is de bevolking van Giesbeek (2000 inwo
ners) zowel via de gemeente als via de besturen van 
de deelnemende instellingen betrokken bij opzet en 
vormgeving van het Kulturhus. Het Kulturhus ligt 
tegenover de kerk midden in het dorp, waar voorheen 
de oude school stond. Het is nu het centrum van het 
dorpsleven, en iedereen is blij dat de voorzieningen 
konden worden behouden. 

Kulturhus Giesbeek, ontwerp: GAJ Architecten 

Architectuur 
De architectuur heeft speciale aandacht gekregen, 
zoals dat bijna altijd het geval is met Kulturhusen. Het 
is altijd maatwerk, omdat elk Kulturhus weer anders is 
en andere voorzieningen omvat. Het concept kan wor
den toegepast (en is al toegepast) in kernen van 1000 
inwoners, maar ook van 20.000 inwoners. Een Kultur
hus staat vrijwel altijd midden in de kern of wijk, en is 
daar beeldbepalend. Het moet uitnodigend zijn en 
dichtbij, en moet een stukje identiteit toevoegen aan 
de gemeenschap waarvoor het bedoeld is. In Gies
beek tekende GAJ Architecten uit Arnhem voor het 
gebouw, dat inmiddels is genomineerd voor de 
Scholenbouwprijs 2004. 
De gemeente Angerlo, de opdrachtgever, heeft het 
bureau aanvankelijk aangezocht voor het ontwerp van 
een Brede School. Dit ontwerp is later uitgegroeid als 
Kulturhus. 

Informatie 
Projectbureau Kulturhus 
Postbus 228 
7440 AE Nijverdal 
T 0548 63 44 40 / 06 53 65 88 59 
F 0548 61 91 54 
info@kulturhus.nl 
www.kulturhus.nl 

Provincie Gelderland 
Gerard Verstappen, Beleidsmedewerker welzijn en 
onderwijs 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
T 0263599270/06502731 87 
F 026 359 92 90 
g. verstappen@prv.gelderland.nl 
www.gelderland.nl 
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Betaalbaar particulier 
opdrachtgeverschap 
Almere lanceert handboek 'betaalbaar particulier 
opdrachtgeverschap' met landelijke uitstraling 

.én van de meest hardnekkige vooroordelen 
ond particulier opdrachtgeverschap is dat het 

alleen is weggelegd voor mensen met een 
ikke portemonnee. De gemeente Almere heeft 

:onlangs een handboek voor gèinteresseerde 
. genbouwers uitgebracht. Hierin is te lezen 
.at (en hoe) ook bouwers met een bescheiden 

urs hun eigen droomhuis kunnen verwezen
ijken: niet alleen in Almere, maar waar dan 

<>ok in Nederland. 

Frank Kramer 

Ook met een modaal inkomen 
Het handboek 'Een huis op maat ... ook voor u? 
Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) 
ieder inkomen' beschrijft uitgebreid het hele proces 
dat eigen bouwers tussen 'droom' en 'daad' door
lopen. Het eerste hoofdstuk gaat in op de vraag voor 
wie particulier opdrachtgeverschap (PO) of eigen 
bouw eigenlijk is weggelegd. Vanzelfsprekend speelt 
het inkomen van de eigen bouwer hierbij een sleutel
rol. Naarmate het inkomen lager is, zijn de mogelijk
heden noodgedwongen beperkter. Volgens de schrij
vers van het handboek (Bureau De Regie, in op
dracht van de gemeente Almere en een klankbord
groep van eigenbouwers en professionals) moet het 
voor eigenbouwers met een modaal inkomen (tussen 
€ 25.000 en € 30.000) ook mogelijk zijn zelf een 
woning te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm 
van 'kavels in een rij ' of in collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Hierbij levert de eigen bouwer 
weliswaar keuzevrijheid in , maar kan door gezamen
lijke inkoop en bouw ook weer fors op de bouw
kosten besparen. 

Tekeningen voor het ecologische collectieve project 'De Buiten

kans' (Almere Buiten) 

Wat komt er allemaal bij kijken? 
Basisvoorwaarde voor het slagen van een PO-project 
is en blijft de bereidheid van de eigenbouwer(s) om 
veel tijd en energie in een plan te steken. Het zelf ont
wikkelen van een woning is duidelijk wat anders dan 
het kopen van een al ontwikkelde woning van een pro
jectontwikkelaar. Hoe meer invloed je als opdracht
gever wilt, hoe eerder je bij het proces betrokken raakt, 
en hoe langer het duurt voordat je de sleutel van je 
droomhuis ook echt in handen hebt. Potentiële eigen
bouwers onderschatten dit vaak. In hoofdstuk 2 van 
het handboek wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij 
de verschillende onderdelen van het bouwproces. Het 
proces is onderverdeeld in de initiatieffase, de definitie
fase, de planfase, de realisatiefase en de beheerfase. 
De initiatieffase kenmerkt zich vooral door informeren 
en oriënteren. Hoe kom je aan een bouwkavel , hoe 
weet je wat daar de bebouwingsmogelijkheden zijn 
en - vooral ook - wat zijn je eigen ambities als 
eigenbouwer. In de definitiefase worden deze wensen 
uitgewerkt tot een projectplan en een programma 
van eisen, en wordt toegewerkt naar een grond
reserveringsovereenkomst. De planfase zet de laatste 
puntjes op de i als het gaat om ontwerp, vergunnin
gen, aanbesteding en de levering van de grond. Pas 
daarna kan de eerste spade de grond in en begint 
het plan letterlijk vaste vorm te krijgen. Soms zijn 
eigen bouwers dan al een paar jaar in de weer. Dit 
alles leidt tenslotte tot de beheerfase, een stadium 
waar de eigenbouwer al vanaf het begin rekening 
mee moet houden. 

Financiële tips 
Het handboek is niet alleen bedoeld om eigenbou
wers enthousiast te maken voor particul ier opdracht
geverschap. Het is vooral ook bedoeld om instrumen
ten en tips aan te dragen om te voorkomen dat de 
droom eindigt in een financiële nachtmerrie. Daarom 
wordt niet alleen voor iedere fase aangegeven wat er 
aan kosten kan worden verwacht; hoofdstuk drie gaat 
gedetailleerd in op de vraag, hoe de eigen bouwer de 
kosten in de hand kan houden en hoe hij ze kan 
financieren. Ook worden tips gegeven over waar en 
hoe besparingen het meeste resultaat opleveren. 

Woonzorg initiatief 'Rumah Senang', in Indische stijl 

Informatie 
Gemeente Almere 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
Frank Kramer, Projectleider IPSV 
Sasja Schermer 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
T 036 539 99 11 
fpwakramer@almere.nl 
www.almere.nl 

Gratis verkrijgbaar 
In de bijlage van het handboek wordt op een groot 
aantal onderwerpen dieper ingegaan. Ook is er een 
verklarende woordenlijst opgenomen: het bouwjar
gon is vaak lastig voor eigen bouwers die er - nvaak 
voor het eerst - mee te maken krijgen. Het handboek 
is verder bijzonder omdat het voor iedere geïnteres
seerde (dus ook voor professionals zoals gemeenten, 
architecten, bouwers en bouwbegeleiders) gratis is te 
downloaden via www.almere.nl/seba (Servicepunt 
Eigen Bouw Almere) en via www.iceb.nl (het lande
lijke Informatie Centrum Eigen Bouw). Gedrukte 
exemplaren zijn - voor eigen bouwers - op aanvraag 
te verkrijgen via het Servicepunt Eigen Bouw Almere. 

Testen in de praktijk 
De gemeente Almere gaat met twee voorbeeldprojec
ten (zo mogelijk 1 collectief en 1 individueel) onder
zoeken of de aannames en uitgangspunten uit het 
handboek in de praktijk ook echt werken. Uitgangs
punt van de pilotprojecten is dat gezocht wordt naar 
optimale omstandigheden, maar tegelijk ook naar 
herhaalbaarheid. Het is dus persé niet de bedoeling 
de projecten 'hoe dan ook' te realiseren (bijvoorbeeld 
door kortingen op de grondprijs of eenmalige subsi
dies); het is wel de bedoeling om duidelijk te krijgen 
hoe en voor welk inkomen betaalbaar particulier op
drachtgeverschap een reële kans van slagen heeft. 

IPSV-project Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap 
Het handboek en de pilotprojecten maken onderdeel 
uit van het IPSV-project 'betaalbaar particulier op
drachtgeverschap' . Almere voert dit project uit in het 
kader van het Innovatie Programma Stedelijke Ver
nieuwing van het Ministerie van VROM. Het Minis
terie en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 
(SEV) dragen er financieel aan bij. Almere hoopt met 
dit project zelf op een bijzondere manier invulling te 
kunnen geven aan het vergroten van keuzemogelijk
heden voor haar woonconsumenten. Tegelijk behoort 
de overdracht van kennis en ervaringen - zowel aan 
eigen bouwers al aan professionals - natuurlijk ook 
tot de kern van het IPSV-project. We vertellen u dan 
ook graag meer! 

Makelaardij v.d . Linden, collectief initiatief 'Meentstaete' (Almere 

Buiten) Foto's: gemeente Almere 
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Het publieke belang van bouwen 
Een culturele agenda voor welstand 
Noud de Vreeze 

Het is nog steeds zo: op verjaardagsfeestjes wordt vaak vrolijk maar 
fanatiek geklaagd over ankerd op welstandscommissies. Vooral als er 
architecten in het gezelschap zijn komen er treurige anekdotes op tafel 
over de arrogante beoordeling die zijze zich steeds opnieuw moeten 
laten welgevalien.Veel ongerief en weinig argumenten, dat is zo'n beetje 
de teneur. 
Veel van die kritiek is terecht, maar tegelijkertijd kan welstandstoezicht 
als wettelijk onderdeel van een bouwvergunningsprocedure èn als 
uniek, cultureel instituut in de lokale bouwpraktijk verdedigd worden. 
Daarvoor is veel discipline en een voortdurend kritische zelfreflectie van 
welstandscommissies. nodig. De onlangs gewijzigde Woningwet levert 
daaraan een goede bijdrage, maar er is meer nodig. 

Obdam: aanvaardbare kwaliteit in het buitengebied 
Foto: Beek & Kooiman, Amsterdam 

De gemeentelijke welstandsadviescommissies zijn 
het enige wettelijk geregelde instituut dat overzicht 
heeft over nagenoeg alle bouwinitiatieven in Neder
land . De Welstandsadviescommissies komen, anders 
dan alle andere betrokkenen bij de bouw- en ont
werppraktijk, echt all één op voor de ruimtelijke kwa
liteit, zonder concessies, zonder enig ander belang 
dan het belang van goede bouwplannen. 
Niet dit belang, maar wel de wijze waarop de com
missies daarmee omgaan, dit door welstandscom
missies wordt benaderd, ligt al zolang het instituut 
welstandstoezicht bestaat regelmatig onder vuur. 
Ook de afgelopen jaren is daarover weer veel nage
dacht en gesproken, tot in de Tweede Kamer toe. 
Maar door de wijziging van de Woningwet, die op 1 
januari 2003 van kracht is geworden, zouden de 
welstandscommissies en hun overkoepelende orga
nisaties wel eens op een verrassende wijze aan 
belang en vakinhoudelijke betekenis kunnen winnen. 
Dit kan alleen als op overtuigende wijze een nieuwe 
agenda voor de welstandscommissies wordt opge
steld, waarin legitimatie en een helder onderscheid 
in verschillende werkzaamheden en verantwoorde
lijkheden de leidraad zijn voor het functioneren van 
welstandscommissies. 

Beredeneerd oordeel versus persoonlijke voorkeur 
In Nederland bestaat nu ruim honderd jaar een wet
telijk kader voor gemeentelijk bouwtoezicht. In de 
Woningwet is geregeld dat voor het oprichten of 
veranderen van een bouwwerk een vergunning nodig 
is en de gemeentelijke overheid is de vergunning
verlenende instantie. De Woningwet regelt precies 
waaraan een bouwplan mag worden getoetst. 
Een bouwvergunning moet worden geweigerd indien 
een voorgenomen bouwwerk niet voldoet aan de 
technische eisen van het Bouwbesluit, aan de ge
meentelijke bouwverordening, aan bepalingen uit het 
vigerende bestemmingsplan, aan redelijke eisen van 
welstand en aan de eisen met betrekking tot de 
monumentale status van een bouwwerk indien er 
sprake is van een geregistreerd monument. 
Deze verantwoordelijkheid is samen te vatten in de 
notie dat de wetgever het zinvol en noodzakelijk acht 
dat er een zekere publieke controle is op de kwaliteit 
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van het bouwen, in technische zin (Bouwbesluit en 
gemeentelijke bouwverordening), in stedenbouw
kundige zin (bestemmingsplan) in esthetische zin 
(welstandsoordeel) en in cultuurhistorische zin (monu
mentenadvies). Met andere woorden: bouwen is niet 
alleen een individuele, particuliere aangelegenheid, 
maar er is ook een publiek belang mee gemoeid. 
In die zin moet het welstandstoezicht dan ook 
steeds gedefinieerd worden: het gaat om de invloed 
van een bouwwerk op de bestaande of gewenste 
kwaliteit van de 'openbare ruimte' . 'Welstand' is een 
term die rechtstreeks verwijst naar de omgeving. 

Legitimatie 
Veel welstandscommissieleden zijn onvoldoende 
doordrongen van de inhoud, de reikwijdte en de 
consequenties van deze legitimatiegrondslag. Ze 
laten zich steeds opnieuw verleiden tot ongepaste 
vormen van architectuurkritiek, tot detaillistische 
uitspraken over ondergeschikte ontwerpkeuzen die 
niet van belang zijn voor de verschijningsvorm van 
bouwwerken in de openbare ruimte, of tot persoon
lijke voorkeuren. Maar zij Het kan altijd anders en 
het kan ook altijd beter, maar daar gaat het bij wel
standsadviezen niet om. Welstandscommissies die
nen zich te onthouden van persoonlijke opvattingen 
en oordelen over wenselijke kwaliteiten of ontwerp
voorkeuren. Het gaat uitsluitend om een berede
neerd oordeel over de manier waarop en de mate 
waarin een voorgenomen bouwwerk de bestaande 
openbare ruimte positief of negatief beïnvloedt. 

De wettelijke taak, een delicate aangelegenheid 
De Welstandscommissies zullen eraan moeten 
wennen dat hun adviezen voortaan, om juridisch 
houdbaar en rechtsgeldig te zijn, gebaseerd moeten 
zijn op criteria, die ontleend zijn aan het door de 
gemeenteraad vastgesteld welstandsbeleid (Woning
wet, art 12 en 12a). Dat principe is vastgelegd in art. 
12 en 12a van de Woningwet. 
Door de gewijzigde Woningwet is de laatste jaren 
iWelstandscommissies dienen zich te houden aan 
deze precieze en beperkte opdracht, die is vastge
legd in de Woningwet art. 12 en die is gelegitimeerd 
vanuit het publieke belang van de openbare ruimte. 

Ten alle tijden dient het welstandsadvies verband te 
houden met de invloed op de openbare ruimte, voor
zien van een heldere argumentatie vanuit het begrip 
'wel-stand', beargumenteerd vanuit de steden
bouwkundige of landschappelijke context van het 
bouwplan en vanuit de criteria en aandachtspunten 
die in het gemeentelijke welstandsbeleid zijn vast
gelegd, en hiertoe ook beperkt. 

Transparant 
In veel gemeenten in Nederland is de laatste jaren 
als gevolg van de gewijzigde Woningwet serieus 
werk gemaakt van het opstellen van beoordelings
grondslagen voor bouwplannen. De opdracht was 
om de beoordelingscriteria , op grond waarvan wel
standscommissies bouwplannen beoordelen en 
adviezen opstellen aan gemeentebesturen, expliciet 
te maken en als beleidsregels (welstandsnota) te 
laten vaststellen door de gemeenteraad. Het wel
standsadvieswerk zou daarmee 'transparant' wor
den, zoals dat in modern bestuursjargon heet. 
Wordt het werk van welstandscommissies nu saai, 
dom en zelfs overbodig? 
Wordt het gereduceerd tot het afvinken van een lijst
je met aandachtspunten en criteria? Integendeel. 
Het is wellicht vergelijkbaar met de rechtspraak: 
ondanks heel veel wetgeving en ondanks alle juris
prudentie is toch steeds een onafhankelijke, kriti
sche en vooral ook deskundige rechterlijke macht 
nodig om te wikken en te wegen, om te interprete
ren en te oordelen. 
De Woningwet kent inmiddels lichte bouwvergunnin
gen en loketcriteria. Maar voor het overige blijft het 
uitspreken van vonnissen en het opstellen van wel
standsadviezen een delicate aangelegenheid. 

Algemene criteria en locatiegebonden criteria 
Veel van de door welstandscommissies te behan
delen bouwvergunningsaanvragen die aan de com
missies worden voorgelegd hebben betrekking op 
kleine ondergeschikte bouwwerken. Het is goed dat 
daarvoor nu een expliciet kader van buurt- en 
gebiedsbeschrijvingen bestaat waaraan gemakkelijk 
de richtlijnen kunnen worden ontleend voor de 
beoordeling van de toelaatbaarheid van deze bouw-
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Voorbeeld lichte vergunningplicht: dakkapel voorzijde 
Foto: gemeente Almere 

vergunningsaanvragen. 
Het is bij kleine ondergeschikte bouwplannen, waar 
meestal geen gekwalificeerde ontwerpers bij betrok
ken zijn, al mooi als het bestaande karakter van 
buurten en wijken geen geweld wordt aangedaan, 
en dat is ook meteen het enige dat telt. 

Hardheidsclausule stedenbouwkundig kader 
Maar soms schieten deze criteria tekort, bijvoorbeeld 
omdat de omgeving nogal karakterloos is, omdat het 
bouwplan over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt, of 
juist omdat het bouwplan zo evident beneden de 
maat van normaal bouwkundig en architectonisch 
vakmanschap ligt, dat het niet met standaardcriteria 
te beoordelen is in relatie tot de bestaande karakte
ristieken van de omgeving. Dan In dat geval moet de 
welstandscommissie zich kunnen beroepen op een 
hardheidsclausule en een oordeel kunnen vormen 
op grond van de zogenaamde 'algemene criteria', 
die betrekking hebben op algemene noties van 
architectonische en stedenbouwkundige vakkundig
heid en ontwerpkwaliteit. Omdat deze aspecten voor 
mensen zonder inzicht in de discipline van architec
tuur en stedenbouw soms onbekend zijn, zijn ze in 
veel welstandsbeleidsnota's als principiële en niet 
aan specifieke locaties gebonden beoordelings
grondslagen uitvoerig uitgewerkt. 
Het uitgewerkt, Het van toepassing verklaren van 
deze algemene criteria en het daarmee buiten toe
passing verklaren van de gebiedsgerichte of object
gerichte criteria, dient altijd uitgebreid gemotiveerd 
te worden. 

Welstandsadviezen bij stedenbouwkundige ontwik
kelingen 
In een recente nota die werd geschreven door 
T. Asselbergs in opdracht van de Rijksbouwmeester 
wordt in de beschrijving van taken van welstands
commissies onderscheid gemaakt tussen bouw
initiatieven die zich voegen in bestaande buurten en 
wijken, en de bouwinitiatieven die een nieuwe ste
denbouwkundige structuur veroorzaken. In het 
eerste geval Bij de eerste categorie gaat het meestal 
om kleine bouwplannen, waarbij de kwaliteit en het 
karakter van de omgeving richtinggevend kan zijn 
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voor de beoordeling van bouwplannen. 
Bij de grote bouwplannen zullen welstandscommis
sies altijd eerst een stedenbouwkundige visie, een 
programma van eisen of een masterplan nodig heb
ben, waarin de kwalitatieve ruimtelijke uitgangspun
ten zijn verkend als grondslag voor het oordeel over 
architectonische uitwerkingen . 
Dit principe is nu vastgelegd in bijna alle welstands
beleidsnota's en zal kunnen leiden tot een serieuze 
uitbreiding van stedenbouwkundig werk als actueel 
kader voor afzonderl ijke bouwinitiatieven. 

Culturele agenda, de toegevoegde waarde 
Het kan wenselijk zijn dat de welstandscommissie 
meer doet dan alleen een welstandsoordeel formule
ren op grond van de hiervoor beschreven nauwkeuri
ge en beperkte legitimatie binnen het kader van art. 
12 van de Woningwet. Er kan dan als het ware een 
kritisch , collegiaal en stimulerend 'ontwerpoverleg' 
ontstaan, waarin de welstandscommissie optreedt als 
adviseur en gesprekspartner van ontwerpers. In deze 
vorm van vooroverleg, voorafgaand aan een definitie
ve bouwvergunningsprocedure, kunnen ook veel 
meer aspecten van een ontwerp aan de orde komen 
dan bij in het kader van het nauwkeurig wettelijk 
gedefinieerde welstandsadvies. De Welstands- com
missie kan dan immers ook altijd een gewaardeerd en 
deskundig adviseur zijn . Die taak en rolopvatting ver
dwijnt niet met de invoering van de gewijzigde 
Woningwet, maar dient juist helder gedefinieerd te 
worden en goed afgebakend van de juridische spelre
gels. van het welstandstoezicht. In de praktijk van 
veel commissies loopt dit nog slordig door elkaar en 
dat het leidt vaak tot onheldere posities van en 
frustraties bij alle betrokkenen. Dit goed te regelen is 
een van de grote opgaven voor de komende jaren. 

De culturele agenda 
Welstandscommissies die hun taak serieus nemen, 
doen dus meer dan alleen dossiers van bouwver
gunningsaanvragen behandelen. 
Zo heeft de Noord-Hollandse welstandsorganisatie 
een diepgravende verkenning achter de rug over het 
thema 'bedrijventerreinen' , waarover in mei 2004 
een publicatie is verschenen. De ervaring is dat met 

dergelijke acties vanuit welstandscommissies juist 
betrokkenen kunnen worden bereikt die veelal niet 
deelnemen in professionele en culturele debatten 
over actuele vraagstukken in de ruimtelijke ordening, 
zoals ambtenaren, raadsleden, wethouders, archi
tecten, bouwadviseurs en kleine ontwikkelaars in 
kleine en middelgrote gemeenten. 
De welstandscommissie in de Haarlemmermeer 
heeft bijvoorbeeld onlangs aandacht gevraagd voor 
de chaotische ontwikkeling binnen de oude kernen 
van de polder, door het ontbreken van adequate en 
moderne bestemmingsplannen, beeld kwaliteitsplan
nen of stedenbouwkundige visies, en dat terwijl de 
druk op bouwinitiatieven juist daar heel groot is en 
versnipperd over veel kleine opdrachtgevers. De 
welstandscommissie is bij uitstek in staat om snel te 
constateren dat het aantal volumineuze bouwplan
nen toeneemt en dat een kader voor stedenbouw
kund ige of landschappelijke regie eigenlijk ontbreekt. 
In zo'n situatie past een signaal, een algemeen 
advies, een aanzet tot discussie en politieke en 
ambtelijke aandacht. Je zou dat de culturele agenda 
van de welstandscommissie kunnen noemen. 

Alert en deskundig 
Veel brandende kwesties in de ruimtelijke ordening 
en de stads- en dorpsontwikkeling kunnen vanuit 
een alert, deskundig en stimulerend welstandsbeleid 
met kracht van argumenten aan de orde worden 
gesteld. 
De culturele agenda is in principe onbegrensd, maar 
zou goed kunnen worden gestructureerd aan de 
hand van een periodiek overleg met verantwoorde
lijke wethouders en aan de hand van een regionale 
agenda van intergemeentelijk af te stemmen thema's, 
bijvoorbeeld in de sfeer van bedrijventerreinen en 
landschapbeheer. 
Bij dit alles hoort een veel grotere inspanning van 
welstandscommissies om te communiceren over hun 
werkzaamheden. De herziene Woningwet heeft daar
voor een goede basis gelegd. Voor veel welstands
commissies is het opstellen van een politiek en 
maatschappelijk relevant jaarverslag iets nieuws,; 
maar vanaf januari 2003 is het een verplicht onder
deel van het functioneren van welstandscommissies 
(Woningwet art. 12b, lid 3). Deze verplichting houdt 
niet op bij het opstellen van een jaarverslag,; daar 
hoort tenminste eenmaal per jaar overleg met de ver
antwoordelijk wethouder en een presentatie in een 
raadscommissie bij. En voorts zal het jaarverslag zal 
ook aanleiding kunnen zijn voor bijvoorbeeld eens 
per twee jaar enkele voorstellen voor tekstwijzigingen 
en accentverschuivingen in de welstandsbeleidsnota. 

Informatie 
De nota Oe koe bij de horens (2004) van 
Tijs Asselbergs is te verkrijgen bij Atelier 
Rijksbouwmeester. 
www.rijksbouwmeester.nl 

Noud de Vreeze 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland 
Emmastraat 111 
1814 OP ALKMAAR 
T 072 520 44 59 
F 072 520 44 60 
info@welstandzorg.nl 
www.welstandszorg.nl 
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Gouden 
Piramides 
Sch ij nwerpers 
op opdrachtgevers 
Ton Idsinga 

De stapel monografieën van huidige Neder
landse architecten wordt al imposanter. 
Architecten of architectenbureaus, vaak pas 
enkele jaren succesvol, laten zich uitgebreid 
portretteren in indrukwekkende publicaties of 
verzorgen zelf een boek, geheel in eigen 
beheer. Van een 'oeuvre' kan meestal nog 
nauwelijks worden gesproken, laat staan van 
een afgewogen architectonisch oordeel over 
hun plek in de geschiedenis. Maar de Eregalerij 
der Architecten lonkt, het sterrendom van de 
internationale bekendheid is de ultieme droom. 

Branding 
Het lijdt geen twijfel: het persoonlijke in de architec
tuur is prominent aanwezig. Ideologisch getinte 
architectuurstromingen zijn inmiddels obsoleet. De 
Nieuwe Bouwers spraken nog zonder enige terug
houdendheid in de 'wij-vorm ', net zoals de Forum
groep en de SAR-architecten. In de jaren tachtig 
kantelde het tij . De kunstenaar-architect kwam weer 
en vogue , de nieuwe helden konden floreren bij een 
sterk toegenomen aandacht voor architectuur in de 
media. Het paste naadloos in een tijd waarin het 
idee, dat 'iedereen uniek is' krachtig opgang deed. 
Die extroverte positionering was en is natuurlijk ook -
en misschien wel vooral - een marketinginstrument. 
Het architectenbureau is immers ook gewoon een 
bedrijf dat de concurrentie aangaat met andere bu
reaus. Die toegenomen directheid - enkele decennia 
geleden was kritiek op collega's nog verboden vol
gens de erecode van de BNA en commerciële promo
tie van eigen werk not done - is een even onvermijde
lijke als logische verandering binnen de branche. 
Branding, een term uit de reclame- en designwereld, 
waaide over naar de architectuur. Dat is niet verwon
derlijk. De prestigieuze boeken met eigen werk zijn 
een uitgelezen mogelijkheid om de architectuurpro
ductie te tonen. Zichzelf te profileren met een 'eigen 

Nominatie Ganzenpoort, Bijlmer, Amsterdam 

Foto: Ruben San A Jong 

stijl ' . Een verleidingsinstrument voor publiek, én 
opdrachtgever. Want veel mag er veranderd zijn in 
het architectenklimaat, de afhankelijkheid van de 
opdrachtgever is gebleven. Daar valt niets aan te 
veranderen voor architecten die daadwerkelijk een 
ontwerp willen realiseren. 

Onbekend maakt onbemind 
Zoveel aandacht er is voor de architect en zijn archi
tectuur, zo onzichtbaar blijft de opdrachtgever 
meestal. Zijn kleding is doorgaans niet zwart - zoals 
bij de meeste architecten - maar meestal grijs. En 
'grijs' is ook - op enkele spraakmakende uitzonde
ringen na - het overwegende beeld van de corpora
tiedirecteur, de bouwer, de projectontwikkelaar of de 
wethouder dan wel gemeentelijk ambtenaar. Dit 
beeld geldt zeker ook voor de gemiddelde kranten
lezer, die de kunstbijlage van zijn krant doorkijkt op 
zoek naar aansprekende helden. 
Daarmee is allerminst gezegd dat de opdrachtgevers 
een mindere rol zouden spelen als het gaat over het 
uiteindelijke aanzien van onze gebouwde omgeving. 
Misschien is zelfs het tegenovergestelde waar: het 
zijn de opdrachtgevers die het bouwinitiatief nemen, 
die het geld beschikbaar stellen - en dus ook het 
risico lopen - en die de 'inhoud' en de functie van 
het te realiseren gebouw (of park, wijk, infrastructu
rele voorziening) bepalen door middel van het 
Programma van Eisen (PvE). En die door de keuze 
van de architect de gewenste 'uitstraling' van een 

Nominatie Plan Friezenlaan, Tilburg 

Foto: Chiel van Diest -----~ 

gebouw kiezen, waarbij soms over die wat ongerijm
de 'uitstraling ' (wat is dat precies?) wel enige mist 
kan hangen. Voor alle duidelijkheid: een keuze tussen 
Benthem Crouwel, Soeters, Van Berkel en Coenen -
om maar een paar voorbeelden te noemen - is wel 
degelijk kiezen tussen verschillende architecturen. 

Architectuurbeleid 
Het besef van die essentiële rol van opdrachtgevers 
is in vakkringen natuurlijk altijd wel aanwezig ge
weest, maar de idee dat opdrachtgeven echt een 
'vak' is, dat is van later datum. De eerste architec
tuurnota Ruimte voor Architectuur (1991 was één van 
de stimulansen die dit inzicht sterker onder de aan
dacht wilde brengen. Niet alleen werd in deze nota 
de voorbeeldfunctie van de rijksoverheid op dit ter
rein sterk benadrukt ('practise what you preachj ook 
werd er de oprichting van een zogeheten IDP aan
gekondigd: een Informatie- en Documentatie Punt 
voor opdrachtgevers. Dat zou enkele jaren later 
Architectuur Lokaal worden. 
Een ander middel om het opdrachtgeverbeleid in
houd te geven was het instellen van de Rijksprijs De 
Bronzen Bever. Dat was even wennen. Zo gingen de 
prijzen niet naar de bekende architecten Wim Quist, 
Hubert-Jan Henket en Rudy Uytenhaak, maar naar hun 
respectievelijke opdrachtgevers: V.O.F. Willemswerf/ 
Nedlloyd Groep N.V. (1989), de gemeente Wehl (1993) 
en de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw
nijverheid (1995). 

Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap 
De uitbreiding van het aantal participerende ministe
ries bij het architectuurbeleid leidde in 1997 tot de 
instelling van maar liefst zeven prijzen voor excellent 
opdrachtgeverschap (De Pyramides). In 2002 werd 
de rijksprijs vernieuwd en opgevolgd door de jaar
lijkse Gouden Piramide, met een volwassen prijzen
bedrag, veel tv-aandacht en een stevig boek waarin 
de beste projecten worden gedocumenteerd. Onder 
leiding van voormalig rijksbouwmeester Coenen is 
de inhoudelijke opzet van de prijs geheel gewijzigd. ' 
De opdeling in de gebruikelijke disciplines heeft 
plaatsgemaakt voor het ontwerpen op de verschil
lende schaalniveaus: micro (vooral architectuur), 
meso (vooral stedenbouw, landschap en infrastruc
tuur) en macro (ruimtelijke ordening, planologie, 
Grote Projecten). Gehoopt wordt, dat zo meer recht 
zal worden gedaan aan het aspect van de integra
liteit bij het ontwerpen. 
Naar verwachting zullen volgend voorjaar de prijzen 
voor 2003 en 2004 in een live-uitzending worden 
uitgereikt. Het jaar 2005 staat in het teken van het 
macro-thema: regionaal ontwerp, streek- en land
schapsplannen, en infrastructurele en ruimtelijke pro
jecten van zeker formaat. Naar verwachting zal dan 
vooral het publieke opdrachtgeverschap in de aan
dacht staan. De inzendingen zullen vermoedelijk goed 
inzicht geven in de huidige bestuurlijke kwaliteit bij de 
inrichting van Nederland. Bepaald niet onbelangrijk bij 
de uitvoering van de Nota Ruimte op lokaal en regio
naal niveau. Het goede, ruimtelijk opdrachtgever
schap is misschien wel de achilleshiel van de nota. 

!iQQ! 
1. In het boek De Gouden Piramide 2003 worden de beste 33 
projecten van de prijsronde 2003 (microniveau) getoond en 
beschreven. Het boek werd gepresenteerd bij het afscheid van 
Jo Coenen als rijksbouwmeester op 27 oktober jl. en wordt 
uitgegeven door 010 in Rotterdam. 
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Juryleden vlnr Jurjen van der Meer, Mariet Schoenmakers 
en Annemiek Rijckenberg 

Juryleden vlnr Yoeri Albrecht, Mels Crouwel 
en Juliëlle van der Meijden 

Overhandiging Nominatiecertificaat 
Foto's: Architectuur Lokaal 

Informatie 
De genomineerden voor de Gouden Piramide 2003: 
- De gemeente Den Haag, de Vereniging Natuurmonu
menten, woningbouwvereniging Nijestee in Groningen, 
Stichting Triade - centrum voor kunsteducatie in Den 
Helder en de familie Van Duyvenbode in Dalem. 

gegeven aan de vernieuwing van de universiteitswijk. 
- Het Bestuurlijk Overleg Vernieuwing Bijlmermeer, 
met de herstructurering van de G-buurt rond De 
Ganzenhoef. Een complex sociaal en stedelijk ver
nieuwingsproject, dat veel verschillende stedelijke 
functies omvat. 

Friezenlaan in Tilburg. Een herontwikkeld woongebied 
op de plek van een voormalig buitenzwembad met 
veel aandacht voor de openbare ruimte (openbaar 
toegankelijk privé-eigendom) en toepassing van een 
kunstwerk/geluidswal. 

De genomineerden voor de Gouden Piramide 2004: 
- De Universiteit van Utrecht, met de vernieuwing van 
De Uithof in Utrecht. Een keur aan Nederlandse ont
werpers (Wiel Arets, Koolhaas/OMA, NL Architects, 
Neutelings en Riedijk, Rudy Uytenhaak, West 8, Van 
Berkel en Bos, Art Zaaijer) heeft recentelijk invulling 

- Sijtwende BV, met het plan Sijtwende in Voorburg. 
Een geslaagde publiek-private samenwerking, die een 
integrale aanpak van een nieuwe woon- en bedrijven
locatie met infrastructurele voorzieningen (tunnel rijks
weg 14) mogelijk maakte. 

Atelier Rijksbouwmeester/ministerie van VROM 
Projectbureau De Gouden Piramide, 
Postbus 20952 (IPC 420) 
T 070 339 89 98 
F 070 339 49 09 

- Van der Weegen Bouwontwikkeling BV, met het Plan www.goudenpiramide.nl 

De Pendrecht 
Cultuurprijs 2004 
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Informatie 
De Stichting Pendrecht Fonds 
verzoekt jaarlijks een Rotterdamse 
persoonlijkheid te bepalen wie de 
Pendrecht Cultuurprijs krijgt. De 
stichting heeft zichzelf tot doel gesteld 
kunst en cultuur te bevorderen in 
Rotterdam. 
De prijs bestaat uit een vrij besteed
baar bedrag van € 7000,00 en is 
bestemd voor eigenzinnige kunste
naars, die hiermee gestimuleerd 
worden in zijn of haar ontwikkeling. 
Een vooraanstaande persoonlijkheid 
mag naar eigen inzicht een winnaar 
aanwijzen in de discipline waarin 
hij of zij deskundig is. 

Miele Space Station, 
ontwerp: 2012Architecten 

Op 8 november heeft Wytze Patijn, 
directeur KuiperCompagnons in het 
Stadhuis van Rotterdam de Pendrecht 
Cultuur Prijs 2004 uitgereikt aan 
2012Architecten voor hun inspirerende 
wijze waarop zij 'duurzaam bouwen ' 
en 'recycling en afval' in het ontwerp
proces en het bouwen integreren. 
2012Architecten is een Rotterdams 
bureau, dat is opgericht door de jonge 
architecten Jan Jongert en Césare 
Peeren en dat hergebruik centraal stelt 
in haar ontwerppraktijk. Gepoogd 
wordt het afvalmateriaal zo direct 
mogelijk toe te passen. Afvalmaterialen 
of een bestaand gebouw worden 
gebruikt en getransformeerd in een 
nieuw ontwerp. Dit leidt vaak tot inno
vatieve oplossingen en toepassingen 
op verschillende schaal: verlichting , 
straatmeubilair, interieurs en gebou
wen. Een voorbeeld hiervan is het 
Miele Ruimtetstation 2, waarbij was
machines werden omgebouwd tot een 
multifunctioneel mobiel onderkomen. 
Het station deed dienst tijdens de 
manifestatie Parasite Paradise in 
Leidsche Rijn dienst als bar// kunst
automatiek, muziekwinkel en woon
werkruimte voor het architectenbureau 
tijdens de manifestatie. 

12 12004 27 




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

