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De mensen
In deze editie van Architectuur Lokaal opvallend veel aandacht voor
initiatieven van onderop. De redactie heeft daar niet speciﬁek om
gevraagd, maar ontwikkelingen op de kleinere schaal, maatwerk en
samenwerking tussen opdrachtgevers en degenen voor wie gebouwd
wordt, staan weer volop in de belangstelling. Veel auteurs schrijven
deze keer over ‘de mensen’ en hun rol bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De resulterende mix van artikelen biedt een mooie illustratie van wat
Nederland bezighoudt. Meestal word je er niet vrolijker van als ‘de
mensen’ zich laten horen. De Tea Party- beweging in de Verenigde
Staten belooft voor Nederland weinig goeds, als het klopt dat alles van
over de oceaan deze kant op waait. Maar juist ons werkterrein laat zien, dat er ook een
positieve kant aan deze trend kan zitten. Ondanks, of misschien dankzij, de economische
onzekerheden spreekt veel enthousiasme uit de teksten over hoe er anders gebouwd, verdicht, ontworpen en beheerd zou kunnen worden. Tegelijk zijn er ook zorgen over de
rol van de overheid, die daarop nog niet is ingesteld. Wat wethouder Van Hulle van
Terneuzen betreft is er voor het rijk en de provincies nog een wereld winnen bij het
creatief omgaan met de uitdagingen die de nabije toekomst biedt.
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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Door statutair aftreden van een van haar bestuursleden is
Architectuur Lokaal op zoek naar een
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuurslid afkomstig uit kringen van
ontwerpende disciplines
De stichting Architectuur Lokaal is het landelijke kenniscentrum
voor cultureel opdrachtgeverschap en architectuurbeleid. Vanuit
een onafhankelijke positie leggen wij verbindingen tussen
partijen die bij de bouw betrokken zijn. Wij dragen bij aan een
betekenisvolle en duurzame inrichting van stad en land in
Nederland door het verbeteren van het opdrachtgeverschap.
Daartoe richten wij ons op alle betrokkenen bij het opdrachtgeverschap, met de nadruk op ondersteuning van lokale bestuurders en raadsleden, om hen in staat te stellen weloverwogen
beslissingen te nemen. Uitgangspunt is dat een goede samenwerking tussen publieke opdrachtgevers, private partijen en
ontwerpers essentieel is voor het ontstaan van ruimtelijke en
architectonische kwaliteit.
Architectuur Lokaal beheert het landelijke Steunpunt
Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, dat uitschrijvers
van aanbestedingen en prijsvragen behulpzaam is bij de selectie
van ontwerpers en projectontwikkelaars. Met de lokale en
regionale architectuurcentra in heel Nederland hebben we van
oudsher een bijzondere relatie.
Architectuur Lokaal is een onafhankelijke, ideële stichting die
bestaat uit een klein team van gemotiveerde medewerkers met
een brede kennis op het even zo brede werkterrein, dat dankzij
de korte lijnen binnen de organisatie ﬂexibel en adequaat kan
inspelen op vragen en ontwikkelingen in het vakgebied.
Architectuur Lokaal maakt als ontwikkelingsinstelling onderdeel uit van de basisinfrastructuur van culturele instellingen.
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De jaaromzet is gemiddeld 1 miljoen euro, waarvan de helft
afkomstig is uit het budget van het rijk voor cultuur- en architectuurbeleid. De andere helft komt voort uit opdrachten van
derden, die Architectuur Lokaal uitvoert.
Het bestuur, onder voorzitterschap van Felix Rottenberg, bestaat
uit ten hoogste zeven leden. De stichting wordt bestuurd in
overeenstemming met de Code Cultural Governance. Bestuursleden zijn afkomstig uit kringen van de gemeentelijke overheid,
ontwerpende disciplines, lokale architectuurcentra, markt en
ﬁnanciële wereld, welstand en instellingen. Zij hebben hun
status in hun kring bewezen en beschikken over een zeker gezag
op hun eigen werkterrein. Zij zijn werkzaam in een voor de
stichting relevant vakgebied en daarbinnen actief netwerker. Het
bestuur in zijn geheel, dan wel een of meerdere bestuursleden,
heeft c.q hebben een visie op het werk van Architectuur Lokaal,
een visie op de relatie tussen opdrachtgevers en ontwerpers, en
goede en directe relaties met relevante partijen die zijn betrokken
bij het opdrachtgeverschap. Van directe belangenverstrengeling
met het werk van Architectuur Lokaal kan geen sprake zijn.
Het bestuur kent een gevarieerde samenstelling in kennis,
ervaring en leeftijd. Bestuursleden passen bij het soort organisatie
dat Architectuur Lokaal is en zijn enthousiast en bevlogen.
Zij hebben voldoende tijd om de bestuursvergaderingen bij te
wonen; jaarlijks wordt vijf maal vergaderd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Belangstellenden voor de vacature kunnen tot uiterlijk 15
november. 2010 een korte reactie per e-mail sturen aan Cilly
Jansen, directeur Architectuur Lokaal, cilly.jansen@arch-lokaal.nl.
Meer informatie is te vinden op www.arch-lokaal.nl en
www.ontwerpwedstrijden.nl
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Lokaal Mondiaal
Harry den Hartog
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Regie
‘Aanbesteden gaat om gelijke kansen’
Monika Chao, directeur van het Instituut voor Bouwrecht, beziet
de aanbestedingsproblematiek vanuit het gelijkheidsbeginsel.
‘Het inkopen van de beste kwaliteit is niet het doel van het
aanbestedingsrecht.’
Indira van ’t Klooster en Michel Geertse
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‘Wat de mensen willen’
De auteurs reageren op kritiek van projectontwikkelaar Friso de
Zeeuw op de haalbaarheid van compacter bouwen in de binnenstedelijk gebied. Zelfs laagbouwmilieus kunnen, mits slim georganiseerd, resulteren in verdichting in stad.
Bart Mispelblom Beyer en Charlotte ten Dijke
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Opgaven
De stadsarchitect
De hernieuwde discussie over stadsarchitecten maakt veel los.
Albert Fien vindt dat een stadsarchitect de positie van de stedenbouw kan verzwakken, terwijl Kees van Esch juist pleit voor een
grotere rol voor de rayonarchitect van de welstandsorganisaties.
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Van Van Hulle naar Duivesteijn
Wethouder Van Hulle stelt voor dat groeigemeenten meebetalen aan de
aanpak van krimpgerelateerde problematiek in de perifere regio’s van
Nederland. Hoe ziet wethouder Duivesteijn van Almere dat?
Frank van Hulle

Albert Fien, Kees van Esch
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Op zoek naar de Spontane Stad
Planmatige stedenbouw is voorbij. Nieuwe visies op stedenbouw
dragen namen als Open City, We-City en Spontane Stad
Oene Dijk
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Van bluf tot kluswoning
In Antwerpen en Rotterdam dreigen gezinnen met kinderen de
stad te verlaten, en dus wordt vooral verdicht met gezinswoningen.
Of is het resultaat dan juist verdunning?
Pieter Winters
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Praktijk
Pal voor het concept
Het architectonisch ontwerp voor Inntel-Hotel vormt tevens de
branding. Het is op zijn minst gedurfd.

12

Anne Luijten

23

De Halve Wereld: initiatief van onderop
Een experiment met zelfbeheer door huurders uit de jaren 80 leidt
opnieuw tot inspiratie in de Amsterdamse binnenstad.
Dirk Bergvelt
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Er is hier iets niet pluis

Opgaven
Herstart van zorgvastgoed
Zorginstellingen zijn op zoek naar het aanpassen van hun gebouwen aan
de veranderde ouderenzorg. De eerste voorbeelden van herontwikkeling
dienen zich aan.
Hans van Rossum en Dirk Bergvelt

Allard Schröder

Foto omslag
518 (100x140cm, editie van 7, 2010)
Tijdens zijn verblijf in Hotel Soﬁtel Wroclaw
Old Town fotografeert Willem van den Hoed
minutieus en gedetailleerd de langzame veranderingen die zich binnen in kamer 518 en buiten
op straat voltrekken. Deze verzameling, het
resultaat van geduld afgewisseld met intensieve
activiteit, wordt in zijn atelier in Delft gecondenseerd in het werk 518. Doordat 518 opgebouwd
is uit details, die op verschillende momenten gefotografeerd zijn,
krijgt het geheel een onwerkelijk karakter. We zien weliswaar één
plek, maar tevens vele tijden.
Willem van den Hoed (1965) is opgeleid als architect. Sinds 2000
maakt hij fotowerken, die geëxposeerd worden in binnen- en
buitenland. Hij wordt gerepresenteerd door Galerie de Zaal in
Delft, die 518 als deel van de serie Hotel Rooms zal tonen op PAN
Amsterdam van 20 t/m 28 november 2010 (stand 103).
www.willemvandenhoed.nl
Voor de cover van Architectuur Lokaal stelt telkens een andere
(architectuur)fotograaf zijn mooiste archieffoto ter beschikking.
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Praktijk
Aanbesteden kan ook leuk zijn
Hoeveel er ook misgaat bij aanbestedingen: er zijn ook verfrissende voorbeelden. Soms zelfs zo verfrissend dat een architect, die zelf de aanbesteding
voor een nieuwbouw brede school in de nieuwbouwwijk Nieuw-Rhijngeest
in Oegstgeest niet won, daar graag de aandacht voor vroeg.
Michel Geertse en Bram Talman
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Lokaal Mondiaal

Welkom
in Utopia
Onlangs kopte de staatskrant dat het dorp Huaxi,
zo’n 140 kilometer ten noordwesten van Shanghai,
een 328-meter hoge toren bouwt om haar 50-jarig
bestaan te vieren. Huaxi schijnt China’s meest
welvarende dorp te zijn met zeer gelukkige bewoners.
Na een lange busrit blijkt het dorp in werkelijkheid
een bewoond industriegebied te zijn.
Het dorp is een van de modellen binnen president
Hu Jintao’s imagocampagne voor een ‘nieuw socialistisch platteland’, om het platteland te versterken en
migratie naar grote steden tegen te gaan. Volgens
lokale bestuurders is de wolkenkrabber bedoeld om
het grondgebruik te optimaliseren. Behalve 200
luxe appartementen huist de toren werkplaatsen,
openbare binnenplaatsen en het grootste roterende
restaurant van Azië. Het idee is ‘een dorp in de lucht’.
De Babylonische toren moet stromen toeristen
trekken. De meeste bezoekers zijn echter partijbonzen
uit andere dorpen die van het model willen leren.

Het succesverhaal begon aan het eind van de
Culturele Revolutie toen de lokale partijsecretaris
Wu Renbao samen met alle 1.500 oorspronkelijke
dorpelingen investeerde in een textielfabriek.
Iedereen werd verplicht aandeelhouder. Alle winst
werd geïnvesteerd in nieuwe projecten. Momenteel
drijft het dorp handel met meer dan 40 landen.
De voormalige boeren zijn managers geworden en
wonen in villa’s. Het zware werk wordt verricht door
een leger van ruim 60.000 migrantarbeiders.
Na de verbazing neemt een gevoel van beklemming
de overhand. De dorpelingen blijken in een zeer strak
keurslijf te zitten. Stedelijk vermaak is afwezig en de
sluitingstijd van sporadisch aanwezige winkels en
restaurants is ongekend vroeg. Er wordt zeven dagen
per week gewerkt. Wie wil verhuizen naar elders
moet verplicht afstand doen van alle bezittingen.
Maar waarom zou men weggaan? Als men hier woont
zijn verre vakanties overbodig, want in de heuvels

Boerenvilla’s
Migrantenhuisvesting

Deze toren is collectief eigendom van de boerengemeenschap
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ten noorden van het dorp zijn de nodige replica’s te
vinden van bekende gebouwen waaronder de Arc de
Triomphe en de Verboden Stad. Hoewel pronkerig
ingelijste ISO-certiﬁcaten langs het dorpsplein
beweren dat het hier goed toeven is hangt ten zuiden
van het dorp de zeer doordringende geur van
gesmolten staal. We vragen ons vertwijfeld af of dit
nou echt zo’n gezonde omgeving is. De ex-boeren
sparen ondertussen voor een nog hogere toren met
118 verdiepingen voor het 60ste jubileum. Het Chinese
geloof in industrialisatie en urbanisatie is groot.
Harry den Hartog woont een deel van het jaar in
China. Hij bericht in 2010 over architectuur en
opdrachtgeverschap in China. In oktober zal zijn boek
‘Shanghai New Towns - searching for community
and identity’ uitkomen bij 010 Publishers.

Huaxi village: torens om toeristen te trekken
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‘Aanbesteden
gaat om
gelijke kansen,
niet om
value for money.’
Interview > Tekst: Indira van ‘t Klooster en Michel Geertse > Beeld: Maarten van Schaik

Het Instituut voor Bouwrecht houdt zich sinds 1959
bezig met het bevorderen van wetenschappelijke en
praktische beoefening van het bouwrecht. Een van de
thema’s is Europees aanbesteden. Monika Chao, sinds
1997 directeur van deze stichting, vindt dat onder
architecten en aanbesteders nog een groot gebrek aan
kennis over aanbesteden bestaat. ‘Veel architecten hebben
geen idee wat de kansen zijn van aanbestedingsrecht
en dat het ter bescherming van henzelf bedoeld is.’
In een statig pand in Den Haag treffen we Monika Chao achter een monumentale
tafel met daarachter een wandvullende boekenkast vol dikke, in leer gebonden
boeken. De sfeer in de werkkamer is deftig, maar Chao is de levendigheid zelve.
Razendsnel praat ze, niet in het jargon van de rechtspraak, maar los en
ongedwongen. Over hoe ze begon als correctrice bij Het Financieele Dagblad
en daarnaast een avondstudie Geschiedenis deed. Over hoe ze pas op 27-jarige
leeftijd, vanwege de slechte werkperspectieven, toch maar rechten ging studeren.
En daarna ging het snel. Nu is ze alweer 13 jaar directeur van het Instituut voor
Bouwrecht. We praten over de ontwikkelingen rond het aanbestedingsrecht.
Is de juridiﬁcering niet een beetje doorgeslagen nu alle partijen elkaar met
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procedures en rechtszaken om de oren slaan? ‘Nou’, ze kijkt ons indringend aan,
‘het is de vraag of die tendens van rechtszaken moet worden doorbroken. Die
juridiﬁcering leidt ook tot iets. De vragen van de maatschappij veranderen en soms
moeten nieuwe belangen worden behartigd. Vergelijk het met het rookverbod.
Dertig jaar geleden was het geen relevante discussie. Nu willen we zwangere
vrouwen en werknemers beschermen tegen inhaleren van rook. In zijn algemeenheid is het zo dat het recht de zwakkeren beschermt tegen de sterkeren.
Juridiﬁcering als zodanig is een neutraal begrip.’
Zwakken tegen sterken? Gaat het bij aanbesteden niet vooral om wrijving
tussen tegenstrijdige standpunten? ‘Nee. Je wilt een ordentelijke samenleving, en
op een gegeven moment gaat dat niet meer vanzelf. Je hoeft niet te zeggen of je
links of rechts moet lopen op een stoep. Dat gaat vanzelf goed. Maar als er teveel
spelers op een gebied actief zijn, gaan die elkaar in de weg zitten. Als je het dan niet
goed regelt, nemen de sterksten het recht.’ De sterken zijn dan de opdrachtgevers
en de zwakken de opdrachtnemers, de architecten. Maar juist de architecten
protesteren tegen de gang van zaken. Licht geïrriteerd zegt Chao: ‘Er wordt nu
veel geklaagd over de aanbestedingen, maar wat willen ze dan? Niemand wil
terug naar de tijd dat een gemeente zomaar een aannemer of een architect koos.
Ik denk dat de opdrachtnemer moet worden beschermd. De overheid is verplicht
om mensen gelijk te behandelen en dat doet ze gewoon niet altijd. Nederlandse
opdrachtgevers willen vaak het liefst werken met Nederlandse opdrachtnemers,
maar zo werkt het ook niet meer. Ook Duitse en Italiaanse partijen moeten een
kans krijgen, net zoals wij daar een kans moeten krijgen.’
Maar het zijn ook de zwakkere partijen, de architecten in dit geval, die niet
precies zien wat hun winst is in het aanbestedingsrecht. ‘Ja. Ik denk dat daar nog
een wereld te winnen is. Veel architecten hebben geen idee wat de kansen zijn
van aanbestedingsrecht en dat dat ter bescherming van henzelf bedoeld is. Ze
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‘Men onderschat het ontzettend,
dat aanbesteden.’

denken dat het hen alleen maar belemmert en dat is echt onjuist. Er zijn nog altijd
architecten die het van de zotte vinden dat het Rijksmuseum door een Spaans
bureau wordt verbouwd, maar we leven nu in 2010, iedereen moet gelijke kansen
hebben bij dit soort opdrachten.’
En toch is het goed dat architecten rechtszaken aanspannen? ‘Jazeker, dat is in
hun eigen belang. Ik ben geen voorstander van het opstarten van juridische
procedures, dat moet je echt koste wat het kost vermijden. Het is heel duur en
zenuwslopend voor de betrokkenen. Maar bij aanbestedingen van ontwerpopdrachten gebeuren nog zoveel dingen die niet door de beugel kunnen, die al
heel lang niet meer geaccepteerd worden door aannemers. Die zijn al veel eerder
naar de rechter gestapt en hebben hun gelijk gehaald. Bij het aanbesteden van
architectenopdrachten zie je nog teveel dingen die niet kunnen. Alleen de dwang
van de rechter helpt dan.’
Tegelijkertijd valt op dat buitenlandse architecten helemaal niet geïnteresseerd
zijn in Nederlandse aanbestedingen. Teveel complicaties en te weinig uitvoeringszekerheid. Moet dat dan toch gestimuleerd worden, of is het helemaal niet erg zo
lang ze de kans maar hebben? Chao twijfelt even. ‘Nee, het is natuurlijk niet heel
erg. Ze moeten de kans hebben, maar als ze er geen gebruik van maken, tja, dan
niet. Wij hebben vanuit het Instituut wel eens geprobeerd in kaart te brengen hoe
het buitenland omgaat met het aanbestedingsrecht. We horen wel eens: in Italië
kan alles, maar in Nederland kan niks. Of dat echt zo is, weten we niet. Voor een
dergelijk onderzoek is eigenlijk geen geld te vinden, in de uitkomst daarvan is
niemand geïnteresseerd.’
Dus je tuigt dat hele circus op van aanbestedingswetgeving teneinde gelijkheid
te creëren, maar als dat niet tot stand komt, vindt eigenlijk niemand dat erg, omdat
de mogelijkheid in ieder geval bij wet is gewaarborgd? Chao protesteert: ‘Hoe
lang zijn we hier nu helemaal mee bezig? Hoe lang gebeurt dat nou echt serieus?
Pas de laatste jaren pakken we dat op. Dat de ontwikkelingen wat traag gaan, is
geen reden om ermee te stoppen. De Nederlandse aanbestedingsregelgeving is er,
het is weinig meer moeite om Europees aan te besteden. Maar de praktijk roept
conﬂicten op omdat aanbestedende diensten niet goed doen wat ze moeten
doen. Dat is een leerproces, maar opdrachtgevers beginnen dat toch wel onder
de knie te krijgen.’
Wat aanbestedende diensten beter moeten doen, is eenvoudig. ‘Minder
formele fouten maken. Er worden te hoge eisen gesteld aan bureaus. Met name
disproportionele eisen waren ook de aanleiding voor veel rechtszaken in de
aannemerij. Dat zie je daar nu nauwelijks nog. Dat spel heeft men geleerd. Zo zal
het bij architectendiensten ook gaan.’ Aannemers hebben dan ook even de tijd
gehad om het spel te leren. Sinds 1968 is aanbesteding vanzelfsprekend in de
aannemerij. ‘Iedereen geeft altijd af op de aannemerij, en praat dan vooral over
de bouwfraude, maar transparantie in de aanbestedingsprocedures is daar al
lang een feit. Ik denk dat veel procedures daar veel soepeler verlopen dan in
andere sectoren.’ Aan de andere kant: een bestek is makkelijker aan te besteden
dan een ontwerpdienst. ‘Ja, de opdrachtformulering voor een architect is minder
eenvoudig, maar dat is niet alleen subjectief. Er zijn heldere eisen te stellen.’
Toch is de praktijk weerbarstig. De ervaring van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is dat de aanbesteding van een architectendienst veel weg heeft van een verkapte prijsvraag. Monika Chao blijft echter
optimistisch: ‘Ook dat is een kwestie van tijd. Ik denk dat het grote probleem van
de aanbestedingspraktijk zit in de professionaliteit van de aanbestedende diensten.
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Daar moet veel meer aandacht aan besteed worden, en meer aandacht voor
continuïteit in de personele bezetting van aanbestedende diensten. Men onderschat het ontzettend, dat aanbesteden. Het is mij ook wel eens gevraagd, bij de
TU Delft toen de faculteit van Bouwkunst was afgebrand. We zaten een beetje te
brainstormen, en toen zei ik: maar dat moet je wel aanbesteden. “Kun jij dat niet
doen dan?”, vroeg toen iemand. Natuurlijk niet. Aanbesteden is een vak. Ik kijk
naar jurisprudentie, naar het feit dat dingen mislopen, maar daarom kan ik nog
niet aanbesteden!’
Aanbesteden is een vak. Maar is inkopen niet een ander vak? ‘Zeker, maar het
moet samenkomen. Daar zit wel een probleem. De inkoper moet de wensen van
de opdrachtgever vertalen in proportionele selectiecriteria. Een jurist doet de
juridische toets, maar hij kan niet zeggen wat proportioneel is. Dat is in eerste
instantie aan de inkoper om te formuleren en uiteindelijk aan de rechter.’
Maar wat is dan de kern van het aanbestedingsrecht? ‘Het is mijn stellige
overtuiging dat het gelijkheidsbeginsel leidend moet zijn. Met name Engelse
juristen voegen daar value for money aan toe, maar dan zeg ik: Nee. Het is
primair het gelijkheidsbeginsel en als dat meerwaarde oplevert is dat prima, maar
wel secundair. Vaak zegt men: het gaat over belastingcenten die moeten goed
besteed worden. Nee. Het gaat om belastingcenten die eerlijk besteed moeten
worden. Als dat leidt tot een duurdere opdrachtnemer, dan is dat zo. Dat is de
prijs die we moeten betalen voor het gelijkheidsbeginsel. Beginnende architecten
denken dat ze geen schijn van kans hebben, maar dat is niet zo, want het gaat
om gelijkheid.’ Opvallend is dat kwaliteit geen enkele rol speelt in haar betoog.
Maar voor Chao is dat niet zo vreemd. ‘Kwaliteit is moeilijk te objectiveren. En
het inkopen van de beste kwaliteit is niet het doel van het aanbestedingsrecht.’
Selectie op ervaring en capaciteit werkt in het voordeel van de grote, gevestigde
bureaus. Daarom experimenteert ProRail met aanbestedingen om ook kleine en
nieuwe bureaus een kans te bieden. ProRail voert geen nadere selectie uit in de
voorronde; alle bureaus die aan de minimumeisen voldoen, mogen een offerte
indienen, die feitelijk op (laagste) prijs beoordeeld wordt (deelnemers krijgen
ﬁctieve korting op hun prijsaanbieding op basis van de CO2-prestatieladder van
Prorail). De achterliggende gedachte is dat Prorail zo nieuw ontwerppotentieel
kan aanboren in de markt. Interessant, vindt Chao. ‘We hebben in Nederland
een cesuur tussen selectie en gunning; dat zijn geen communicerende vaten. Als
je er in Nederland uit ligt bij de selectie kom je nooit een ronde verder. Een lage
prijs offreren heeft dan geen zin. In Amerika kan dat wel. Daar worden beide
elementen samen genomen, dus kun je op prijs een project binnen halen. Maar
de veronderstelling dat jonge of kleine bureaus goedkoop zijn en dús kwaliteit
leveren, is in deze niet onderbouwd of aannemelijk te maken. Als dat het geval is,
heb je als uitschrijver gewoon geluk. Zowel in Nederland als in Amerika.’
Informatie
Prof. dr. mr. Monika Chao (1953) promoveerde in 1996 op het onderwerp
Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst, een onderzoek naar de
eigenlijke en oneigenlijke dwaling. Sinds 1997 is ze directeur van het Instituut
voor Bouwrecht. In 2004 is ze benoemd tot hoogleraar Bouwrecht aan de TU
Delft. Ze schreef diverse artikelen en boeken over bouwrecht en bouwpraktijk.
www.ibr.nl
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Van Van Hulle naar Duivesteijn

Terneuzen
pleit voor
maatwerk
bij krimp
Wethoudersestafette > Tekst: Frank van Hulle > Beeld: gemeente Terneuzen

De vraag van wethouder Peter Drenth van Doetichem aan wethouder
Frank van Hulle van Terneuzen luidde: ‘Moet er een krimptoets komen
voordat het Rijk een dienst mag verplaatsen? Hoe kan die toets er uitzien
en wat zou dat voor Zeeland betekenen als die krimptoets al vijf jaar
gelden was ingevoerd?’

Het thema dat collega Drenth aansnijdt is zeer actueel
in Terneuzen. Momenteel voert de gemeenteraad
actie voor het behoud van het Belastingkantoor in
Terneuzen. Als gevolg van bezuinigingen dreigt deze
dienst te verdwijnen naar Goes en Roosendaal.
Terneuzen hoopt, in navolging van de Achterhoek,
dat deze dienst kan worden behouden voor de regio.
Het is niet de eerste keer dat (semi-)overheidsinstellingen Zeeuws-Vlaanderen en ook Zeeland verlaten.
Het kantongerecht is al uit Terneuzen vertrokken, de
schoolbegeleidingsdienst, de Kamer van Koophandel,
het Nutsbedrijf Delta, een deel van de Waterpolitie.
De samenvoeging van de twee Zeeuwse Waterschappen impliceerde dat de hoofdzetel uit Terneuzen
verdwijnt naar Middelburg en in Terneuzen ‘slechts’
een dependance overblijft, hetzelfde dreigt voor de
twee ROC’s. Ook provinciaal speelt het thema. De
Rechtbank in Middelburg dreigt in 2011 te degraderen
tot een nevenvestiging van Breda. En er zijn nog
meer soortgelijke voorbeelden.
Met het vertrek van publieke functies gaan vele
directe en indirecte arbeidsplaatsen voor de regio
verloren. Dit klemt, want hoewel er werkgelegenheid
genoeg is, in de procesindustrie, de zorgsector en
havengerelateerde activiteiten, staat de opvulling van
de vacatures onder druk omdat de werkgelegenheid
te eenzijdig wordt. Eenzijdige werkgelegenheid leidt
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Regie

Wethouder Frank van Hulle

er toe dat banen bijvoorbeeld lastig opgevuld worden
in de procesindustrie omdat er voor de partner - de
meeste stellen hebben beiden een baan - in andere
sectoren geen baan voorhanden is. Dan wordt er dus
niet gekozen voor Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee
wordt de economische potentie aangetast en dat is
slecht voor Zeeuws-Vlaanderen, maar ook voor
Nederland, omdat economische potentie onbenut
blijft.

‘Het is opmerkelijk dat het Rijk de
regio enerzijds ﬁnancieel terzijde
staat bij krimp en anderzijds
diensten uit de regio verplaatst.’
Het is in die zin opmerkelijk dat de rijksoverheid
geld uittrekt om de regio met betrekking tot het
thema krimp ter zijde te staan en anderzijds dezelfde
regio benadeelt door het verplaatsen van diensten.
De vraag is of het invoeren van een krimptoets, zoals
voorgesteld door mijn collega uit Doetinchem, een
mogelijkheid kan zijn om problemen in dit kader het
hoofd te bieden. De gemeente Terneuzen is reeds
enkele jaren met het thema krimp bezig. In tegenstelling tot diverse regio’s wordt Zeeuws-Vlaanderen
in de komende jaren niet alleen geconfronteerd met
een afname van het aantal bewoners maar is er ook
sprake van een verandering van de bevolkingssamenstelling. Ontgroening en verdere vergrijzing
van de inwoners leiden tot onvermijdbare en forse
ingrepen daar waar het gaat om wonen, werkgelegenheid en het voorzieningen aanbod.
Ik vind dat je krimpgebieden niet over een kam
kan scheren. Hier in Terneuzen is er een forse
industriële cluster en veel havengebonden activiteit.
Dat is anders dan in Oost-Groningen. Je moet dus
maatwerk leveren. Het in het leven roepen van een
standaard krimptoets lijkt me daarom een instrument
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waar veel haken en ogen aan zitten. In het algemeen
lijkt me het wel goed dat de rijksoverheid maar ook
de provinciale overheid kritisch nadenkt over de
gevolgen als zij besluit diensten te centreren. Deze
kritische exercitie kan wat mij betreft als ‘krimptoets’
worden betiteld. Die toets dient dan ook in te gaan
op alternatieven. Ik kan me daarbij voorstellen dat
het afslanken en of samenvoegen van diensten
grondig onderzocht wordt, managers kunnen dat
prima, vooraleer het ﬁnale politieke besluit wordt
genomen. Op gemeentelijk schaalniveau doen zich
dergelijke processen al langer voor. Te denken valt
hierbij aan het opzetten van woonzorgzones voor
senioren en het realiseren van brede scholen. Het
gaat daarbij niet om de meest efﬁciënte organisatievormen, maar wel om de meest effectieve in de
context waar deze nodig is. In mijn optiek kunnen
het Rijk en de provincie nog een wereld winnen bij
het creatief omgaan met de uitdagingen die de nabije
toekomst biedt.
Over bevolkingskrimp is al veel gezegd en geschreven.
Herkenning en erkenning van de problematiek
wordt steevast afgesloten met een plan van aanpak
en een bijbehorend kostenplaatje. Hoe je het wendt
of keert: krimp kost geld en partijen zijn logischerwijs
in beperkte mate bereid om hun aandeel in het
‘gemeenschappelijk verlies’ te nemen. Gevolg is dat
de plannen slechts mondjesmaat tot uitvoering
komen.
In corporatieland steken partijen elkaar, al dan
niet gedwongen, wel vaker een helpende hand toe.
De Vogelaarhefﬁng heeft ertoe geleid dat regionale
corporaties meebetalen aan de wijkaanpak in grote
steden. Ik zou me in navolging van deze aanpak een
soortgelijke gemeentelijke aanpak kunnen voorstellen.
De gemeente Almere wordt getypeerd als een van de
grootste groeigemeenten. Mijn vraag aan wet-houder
Adri Duivesteijn is dan ook: wat vindt u van het idee
om groeigemeenten te laten meebetalen aan de
aanpak van krimpgerelateerde problematiek in de
perifere regio’s van Nederland?

Informatie
Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen) is
wethouder ruimte, stads- en dorpsvernieuwing,
natuur en milieu, wijkbeheer en burgerparticipatie,
en vastgoed van Terneuzen.
www.terneuzen.nl
In deze rubriek vertelt telkens een andere wethouder
over een concrete bouwopgave, een discussie over
ruimtelijke kwaliteit, een prangend voorbeeld van
verrommeling, een regionale aanpak of iets anders
dat actueel is in de gemeente. Elk artikel eindigt met
een concrete vraag aan een wethouder van een
andere gemeente, die in het volgende nummer van
Architectuur Lokaal het stokje overneemt.
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‘Wat de
mensen
willen’
Opinie > Tekst en beeld: Bart Mispelblom Beyer en Charlotte ten Dijke, Tangram Architectuur en Stedelijk Landschap

In het vorige nummer van Architectuur Lokaal reageerde Friso de Zeeuw,
directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds en praktijkhoogleraar
Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, op het pleidooi van de architecten
Rudy Uytenhaak en Bart Mispelblom Beyer om compacter te bouwen
in binnenstedelijk gebied. De Zeeuw daarentegen zag vooral nadelen;
de architecten zetten de discussie voort.
De reactie van De Zeeuw getuigt van een schijnbare
nuchterheid, een scherp maar nauw blikveld op de
economie van het ontwikkelen, en vooral van een
niet aﬂatende paternalistische houding als het gaat
om de wetenschap wat eigenlijk echt goed is voor de
mensen.
Vraag aan de gemiddelde Nederlander (als die
bestaat) naar de ontwikkeling van het ruimtelijk
beeld in zowel de stad als in het buitengebied dan
luidt het antwoord negen van de tien keer: ‘Nederland wordt minder mooi; het ruimtelijke beeld
vermindert van kwaliteit.’ Historische steden en
dorpen leveren ruimtelijk in doordat het verkeer
(vooral de auto) toeneemt, het groen afneemt,
doordat het winkelarsenaal verschraalt, de populatie
economisch minder draagkrachtig wordt, doordat
eenzijdige nieuwbouwuitbreidingen aan randen van
de kernen de karakteristiek van het bestaande
afbreekt. Het landschappelijke karakter van het
buitengebied heeft evenzeer problemen. Onnodig
gebruik van grond door de aanleg van weer een
buitenwijk, bedrijventerrein of een recreatiepark
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leidt ertoe dat in Nederland steeds minder ruimte is
voor natuur, water en open ruimte, voor landbouwgronden en gewoonweg stilte.
Nederlanders storen zich daaraan, en terecht. Het
beeld is het gevolg van de jarenlange laissez faire
ruimtelijke ordening, waarin het vooral de op korte
termijn denkende wethouders en de door economische motieven gedreven ambtenaren en projectontwikkelaars waren die bepaalden wat goed voor
ons was. Er was niemand die het grote belang
benoemde: dat van een open landschap met ruimte
voor waterberging als dat nodig blijkt te zijn voor
klimaatverandering, met ruimte voor hergebruik van
landbouwgronden als we wellicht tot het inzicht
komen dat we ons voedsel weer dichterbij moeten
produceren, met ruimte voor natuur als blijkt dat de
mens niet zonder stilte, leegte en groene impulsen
kan. Er was te weinig besef dat, om deze waarden te
behouden, we op zoek moeten naar alternatieven
van wonen en werken waarin diezelfde gemiddelde
Nederlander zich, met behoud van het grote, schone
buitengebied, senang voelt in een compactere ge-

Bart Mispelblom Beyer en Charlotte ten Dijke

bouwde setting met hoge kwaliteit. Er was, kortom,
geen aandacht voor de samenhang der dingen die zo
eigen is aan een land zo vol als het onze – waardoor
kiezen voor wonen buiten de stad (een wens?) een
keuze voor de ﬁle betekent (een gruwel!).
De constatering dat bouwen in binnenstedelijk
gebied complexer is weten we allang. Dat het ook
duurder is, is een constatering gebaseerd op een
economische benadering van bouwkosten die te veel
gestoeld is op een projectmatige benadering van het
bouwen. Iets dat wel verklaarbaar is vanuit het
ontwikkelaarsdenken, maar slechts een deel van de
werkelijkheid is. Een simpel voorbeeld: een rijtje
woningen in het open landschap heeft beperktere
ontwikkel- en bouwkosten als het gaat om planintrinsieke kosten dan een rijtje woningen in binnenstedelijk gebied, waar grondeigendommen de prijs
opdrijven, waar buurtbewoners dwarsliggen, waar
milieu eisen de kosten opdrijven. Tot zover niets dat
we niet weten. Voor ontwikkelende partijen is
economisch gezien het plaatje duidelijk.
De maatschappelijke kosten/batenanalyse is echter
totaal anders, veel minder grijpbaar door het door
elkaar lopen van diverse belangen en disciplines.
Toch kunnen we daar niet meer omheen. Het denken
over bouwen en plannen zal, hoe graag we ook de
economische crisis in de bouw willen beëindigen, op
een minder enkelvoudige wijze moeten geschieden
- omdat de werkelijkheid niet zo enkelvoudig is.
Dus: reken bij de kosten van de woningen in het
buitengebied de aanleg van extra wegen en overige
infrastructuur, de kosten van de milieueffecten van
de mobiliteit van de gebruikers, de kosten van
transport door de gebruikers zelf, reken een milieubelasting voor het gebruik van niet gebruikte grond
(onvermijdelijk als we door het gebrek aan open
ruimte het gebruik van de ruimte beter moeten sturen),
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reken extra energieverbruik van niet-compacte
bebouwing. Bereken ook de bij deze woningen
horende leegloopeffecten in de stad, de economische
maatregelen die noodzakelijk zijn door het ontstaan
van sociale problemen ten gevolge van een verarmende gesegregeerde bevolkingsopbouw in de stad,
bereken (hoe moeilijk ook te kwantiﬁceren) de
afname van de culturele atmosfeer van de stad, die
slechts bestaat bij de gratie van een levendige gecondenseerde multifunctionele en -culturele samenleving.
Trek van de kosten van de stadswoningen af: de
positieve economische effecten op het openbaar
vervoer, de versterking van commerciële voorzieningen, de beperktere gemotoriseerde mobiliteit, de
positieve effecten van het versterken van de groene
en openbare ruimte in het stedelijk gebied (zorgvuldige verdichting levert volgens de studies namelijk
meer groen en meer openbare ruimte op), en zie
daar: het ﬁnanciële plaatje van de traditioneel
denkende rekenaar verschuift compleet.
Natuurlijk, deze benadering is complexer, geen
kort door de bocht-sommetje voor wethouders,
private ontwikkelaars of bouwers. Deze denkwijze
vraagt om nieuw beleid. En dat is er niet zo maar,
daarin heeft De Zeeuw volkomen gelijk. Deze
benadering vraagt om diepgaand wetenschappelijk
onderzoek, dat wellicht al reeds jaren geleden door
overheid en universiteiten zou moeten zijn verricht.
Maar het is nog niet te laat. Hier en nu is er geen
behoefte aan bokkensprongen om een snelle oplossing voor de crisis te suggereren; het bouwen op
verkeerde plaatsen van verkeerde producten levert
een erfenis op die een veel grotere negatieve impact
heeft op onze samenleving. Sterker dan ooit vraagt
de samenleving dus om een lange termijnvisie in
plaats van een paniekerig korte termijn denken en
een sterkere rol van de diverse overheden en de
politiek - en vervolgens om bewustwording van de
samenleving van de complexiteit en de gevolgen van
ruimtelijke ordening.
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‘Dat compact bouwen in binnenstedelijk gebied duurder zou zijn is
gebaseerd op een eendimensionale
economische benadering die te veel
gestoeld is op een projectmatige
benadering van het bouwen.’
Er zijn nu eenmaal geen simpele antwoorden op
complexe vragen. Het is nu ook de tijd een oproep te
doen tot het herdeﬁniëren en versterken van de rol
van corporaties, die als geen ander een lange termijndoelstelling hebben en het maatschappelijke belang
kunnen vertegenwoordigen bij het bouwen binnen
bestaande kernen. Wellicht kunnen zij juist door de
economische crisiseffecten als het vrijkomen van
eerder geclaimde grondposities door derden hun eigen
rol ten opzichte van andere ontwikkelende partijen
versterken. Daarnaast zal een herbezinning noodzakelijk zijn ten aanzien van het vaak misbruikte begrip
bewonersinspraak en de wijze waarop gemeenten
met bestaande belangen in een gebied omgaan.
Wij moeten luisteren naar de consument, dat geldt
voor onderzoekers, ontwerpers, ontwikkelaars en
politiek. Dat betekent dat we producten moeten
ontwikkelen die passen bij het wezen van de mens,
en zoals De Zeeuw het zegt zijn dat niet uitsluitend
appartementen, woningen met te weinig buitenruimte
of een gebrek aan privacy. Integendeel: de zoektocht
in het boek Prachtig Compact NL is er een naar een
uiterst gevarieerd aanbod van grondgebonden
woningen, tuin-, terras- en balkonwoningen, gestapeld,
geschakeld en enkelvoudig, maar altijd in een groen,
multifunctioneel bebouwd weefsel, met een schaal
die mensen aanspreekt en waarin de integrale wijze
van denken leidt tot veel en hoogwaardige voorzieningen. Zorgvuldig ruimtegebruik staat hierbij

centraal. Hoogbouw kán een bijdrage leveren aan
het palet van woon- en werkmilieus. Het is echter
absoluut geen synoniem voor compacter bouwen.
Dat kan ook heel goed met laagbouwmilieus, die
per saldo ook een grotere, kwalitatief hoogwaardige,
compactheid kunnen genereren. Wellicht kan de
auto een minder dominante rol krijgen in het
dagelijks leven; een aangepaste rol in de ruimte bij
gecomprimeerde woonvormen. Daardoor kunnen
de plankosten gedrukt worden en kunnen binnenstedelijke ontwikkelingen simpeler van de grond
komen. Creatieve oplossingen zullen leiden tot
goede woonmilieus die betaalbaar zijn. Het ontwikkelen van nieuwbouw in buitengebieden zal daarentegen nooit een zo grote mate van diversiteit en
identiteit opleveren. Voor diversiteit, identiteit of
historische binding is nu eenmaal een aanleiding of
impuls nodig die in een blanco situatie niet aanwezig
is. Juist door binnen het bestaand bebouwd gebied te
bouwen wordt de markt pas echt bediend met de
vraag naar keuzemogelijkheden.
De leus Compact Bouwen is niet hol maar vol,
geen pleidooi voor snel en onbezonnen bouwen,
maar voor bezinning, een oproep aan denkend
Nederland!
Informatie
Het rapport Prachtig compact NL is in opdracht van
het College van Rijksadviseurs opgesteld door de
werkgroep Binnenstedelijk Bouwen, bestaande uit
Rudy Uytenhaak, Charlotte ten Dijke, Bart Mispelblom Beyer, Remco Daalder e.a., Den Haag, College
van Rijksadviseurs, 2010
www.rijksbouwmeester.nl
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Herstart van
zorgvastgoed
Zorg > Tekst: Hans van Rossum en Dirk Bergvelt > Beeld: Jorissen Simonetti architecten (boven); Peter de Ruig (onder)

Zijn de huidige verzorgingshuizen over vijf jaar verdwenen? De kans
lijkt groot. In ieder geval worden bestaande panden op grote schaal
omgevormd voor kleinschalige groepshuisvesting. Ook verpleeghuizen
ondergaan een transformatie. Met de invoering van marktwerking is de
centrale regie uit de zorg verdwenen, maar dat zou je niet zeggen als je
ziet hoe uniform de huisvesting nog is. Die eenvormigheid is te herleiden
tot de omstandigheden in de zorgsector. Men is veroordeeld tot verouderde maar nog niet afgeschreven panden, de ﬁnanciële armslag is
klein en alle zorgaanbieders zijn bezig met een omslag naar kleinschalige
zorg. Zo maken grote verpleegafdelingen voor dementerenden plaats
voor opvang in kleinere groepen. Duidelijk is, dat bestaande huisvesting
moet worden aangepast aan nieuwe zorg. Wat zijn goede manieren om
dat te doen? Op verzoek van het Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen
en Zorg onderzoeken Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies
recente ervaringen. In dit artikel de eerste indrukken.
De zorgsector staat niet bekend om zijn aansprekende architectuur. Het resultaat wordt wel een
verpakt programma van eisen genoemd. Je krijgt wat
je vraagt, en vaak ook niet meer dan dat. Er wonen
of verblijven in deze gebouwen ongeveer evenveel
mensen als er werken. De zorgsector is de grootste
bedrijfstak in Nederland en de zorginstellingen zijn
de werkplek voor honderdduizenden. Het gebruik
van de gebouwen is een combinatie van zorg geven
en zorg krijgen. De actuele huisvestingsvragen in de
sector zijn voor een belangrijk deel te herleiden tot
het telkens bij te stellen compromis tussen het geven
en het ontvangen van zorg.
Tot voor kort was in de ouderenzorg de wereld
verdeeld in verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
De verpleeghuizen waren er - even kort door de
bocht - voor de zieken en de verzorgingshuizen voor
de nog gezonde en actieve ouderen. De verzorgingshuizen ontstonden als bijzondere huisvesting vanuit
de naoorlogse volkshuisvesting en de verpleeghuizen als aftakking van de ziekenhuiszorg. Nu vallen
beide onder het regime van de AWBZ. Maar de
exploitatieomstandigheden en de inrichting van de
gebouwen geven nog steeds een doorkijkje naar hun
verschillende herkomst.
De ouderenzorg is sterk veranderd. De bejaardenoorden van weleer lieten geen mensen toe die zorg
nodig hadden. Nu is het omgekeerd: alleen wie zorg
nodig heeft komt in aanmerking voor opname. En
liefst niet te weinig, want instellingen worden inmiddels betaald naar de hoeveelheid zorg waaraan
bewoners behoefte hebben. Omdat bovendien
maatregelen om mensen langer thuis te ondersteunen succes hebben, stagneert de instroom naar
verzorgingshuizen. Op die manier komen de aanbieders van intramurale huisvesting onder druk te
staan. In het hele land vragen de besturen van
verzorgings- en verpleeghuizen zich af hoe zij met
hun panden moeten omgaan. Sloop is meestal geen
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optie omdat de huisvesting nog niet is afbetaald.
Men gaat op zoek naar mogelijkheden tot herontwikkeling.
De herontwikkeling van verzorgings- en verpleeghuizen verloopt langs twee lijnen. Eind vorige eeuw
lag het accent op omvorming van intramuraal naar
‘zelfstandige’ huisvesting met zorg aan huis. Momenteel worden in veel verzorgingshuizen individuele
appartementen samengevoegd om kleinschalige
groepshuisvesting te kunnen bieden, vooral aan
ouderen met dementie in een vergevorderd stadium.
De verpleeghuizen gaan vanuit een ander vertrekpunt dezelfde kant op: zij verbouwen verpleegafdelingen en meerpersoonskamers tot kleinschalige
groepshuisvesting. Het resultaat is, dat tegenwoordig
verzorgings- en verpleeghuizen nauwelijks meer van
elkaar zijn te onderscheiden naar bewonersgroep en
inrichting. Er blijven echter opmerkelijke verschillen
naar eigendomsituatie en daarmee naar opdrachtgeverschap. Verzorgingshuizen zijn voor een belangrijk
deel in handen van corporaties; verpleeghuizen zijn
meestal eigendom van de zorginstelling zelf.
De bevolking wordt ouder, opvattingen over zorg
veranderen, er is minder centrale sturing. Dat alles
draagt bij aan de dynamiek in de wereld van zorgvastgoed. Ondertussen zijn de eigenaren van dat
vastgoed niet te benijden. De schulden op hun
panden zijn veelal hoger dan de waarde van de
gebouwen. Ooit waren banken graag bereid om
leningen te verschaffen, want de overheid stond
garant. Bovendien werden de eigenaren niet gestimuleerd tot zorgvuldig en professioneel beheer van
hun vastgoed, want kapitaalslasten werden eveneens
vergoed. De ﬁnanciële systematiek wordt nu compleet anders. Zorgaanbieders moeten de huisvestingslasten gaan opbrengen uit de verdiende zorggelden (de omzet). Dat leidt tot vrees, maar er is ook
hoop, omdat er kansen zijn en zeker ook voor de
architectuur. Zorginstellingen worden in hun inkom-

De resultaten van dit onderzoek staan ter
discussie tijdens een themamiddag in Utrecht
op donderdagmiddag 25 november a.s.
Voor meer informatie zie: www.arch-lokaal.nl

sten en uitgaven direct geconfronteerd met de
kwaliteit van hun huisvesting (en met het gebrek aan
kwaliteit). Dat stimuleert een trend naar aantrekkelijke en goed geoutilleerde huisvesting voor zorginstellingen. We noemen een paar voorbeelden die
later dit jaar verder worden geanalyseerd.
Om te beginnen een goed voorbeeld in Spijkenisse. Eigenaar WoonzorgNederland heeft hier het
voormalige verzorgingshuis De Vier Ambachten met
behulp van Topos architecten omgevormd tot een
zorghotel met 50 appartementen voor mensen die
herstellen van een operatie of om een andere reden
tijdelijk verpleeghuiszorg nodig hebben. Dit Zorghotel Careyn laat zien dat functieverandering niet
uitsluitend zorg aan dementerenden betreft. Er is
evengoed behoefte aan eigentijdse somatische
verpleeghuiszorg.
In andere richting ontwikkelt zich De Hoven in
Lelystad. Opdrachtgever Centrada heeft dit relatief
nieuwe (tweede helft de jaren 80) verzorgingshuis
onder handen genomen met Architektenburo van
Rassel. Sommige wooneenheden zijn verbouwd tot
individueel zorgappartement. Andere kregen een
functie voor kleinschalig groepswonen (een combinatie van gemeenschappelijke huiskamers en

Met de invoering van marktwerking
is de centrale regie uit de zorg verdwenen, maar dat zou je niet zeggen als je ziet hoe uniform de huisvesting nog is.
individuele zit-slaapkamers) en weer andere werden
samengevoegd zodat ook grotere appartementen
ontstonden. De interne verbouwingen zijn gecombineerd met verfraaiingen die de oorspronkelijke
monotonie van het buitenaanzicht doorbreken.
Weer een ander voorbeeld is te vinden in Mariaheide. Bij een voormalig klooster was eerst sloop van
de aanbouw uit de jaren 70 aan de orde, maar de
boekwaarde daarvan was nog dermate hoog, dat
slopen niet kon worden geﬁnancierd. Uiteindelijk
combineerden Van Aken Architecten diverse historische bouwstijlen tot de Van Haarenstaete met een
eigentijds ontwerp dat een prettige sfeer moet
uitstralen voor zowel bewoners als personeel.
Tenslotte nog een voorbeeld van herbestemming
van een basisschool, want ook gebouwen zonder
oorsprong in de zorgsector kunnen in aanmerking
komen voor zorgbehoevende bewoners. In Amersfoort laten verpleeghuis Birkhoven en Jorissen
Simonetti architecten dit zien met hun transformatie
van het gemeentelijk monument De Theo Thijssenschool tot zorgcentrum De Plataan. Uniformiteit
van zorggebouwen afgedwongen door de dwangbuis
van het systeem? Het blijkt wel degelijk anders te
kunnen, ook zonder bestaande panden te slopen.
Informatie
Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg,
www.kcwz.nl

Architectuur Lokaal #74

Opgaven

De Plataan in Amersfoort, ontwerp: Jorissen Simonetti architecten

Zorghotel Careyn in Spijkenisse, ontwerp: Topos architecten
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Waarborgen
voor kwaliteit
gemeentearchitect
De stadsarchitect > Tekst: Kees van Esch

De stadsarchitect dan wel de stadsbouwmeester staat in veel gemeenten
hernieuwd in de belangstelling. In vervolg op eerdere discussies die
Architectuur Lokaal samen met de stadsbouwmeester van Haarlem en
de stadsarchitect van Amersfoort organiseerde, reageren Kees van Esch
(directeur Gelders Genootschap) en Albert Fien (stedebouwkundige).

Superman
is geen oplossing
voor alle kwalen
De stadsarchitect > Tekst: Albert Fien
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Prima, die hernieuwde aandacht voor de stadsarchitect. Een deskundig en betrokken adviseur die
een zinvolle bijdrage kan leveren aan de kwaliteit
van de stad. Verstandig om als wethouder zo iemand
naast je te hebben bij het ontwikkelen van de visie
op en de planvorming voor ruimtelijke structuren,
infra, bebouwing, groen en openbare ruimten. Ik
merk dat onze adviseurs, de rayonarchitecten (die
overigens ook door de gemeenteraden zijn benoemd)
steeds meer opschuiven in de rol van, laten we
zeggen, gemeentearchitect. Ze worden betrokken
bij de eerste gesprekken over beleid en bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen en nemen ook vaker
zelf het voortouw bij beleidsinitiatieven. Een collega
vertelde me onlangs dat ze zich steeds meer “de
rechterhand van de wethouder voelde”.
Bij Gelders Genootschap is doelbewust gewerkt
aan de transformatie van de rol van de rayonarchitect: van plantoetser naar adviseur die vroegtijdig
betrokken is bij de planvorming. Hij/zij overlegt met
opdrachtgevers en architecten, draagt oplossingen
aan, participeert in projectteams en brengt als
intermediair en regisseur partijen en expertises bij
elkaar. In die functie moet je natuurlijk deskundig
zijn op het brede vakgebied. Er komen immers
wekelijks vele grote en kleine projecten en plannen
voorbij en in al die situaties wordt een zinvolle bijdrage gevraagd. Daarbij is het van belang dat je over
goede communicatieve eigenschappen beschikt en zo
vertrouwen wint en respect afdwingt, niet alleen bij
bestuurders, maar juist ook bij vakgenoten en burgers.
Hier en daar is onze rayonarchitect al formeel
benoemd tot gemeentearchitect. Ook zonder deze

ofﬁciële titel treedt hij/zij al vaak in die rol op. In de
praktijk alleen werkend, maar wel met een ruim
mandaat van een onafhankelijke commissie. Met
andere woorden, hij/zij kan altijd terugvallen op een
brede commissie of op de collega’s van Gelders
Genootschap, waar veel expertise en ervaring gedeeld
wordt. Ik vind dat een duidelijk voordeel ten opzichte
van een solitair optredende stadsarchitect. Daar komt
bij dat onze rayonarchitect dikwijls samenwerkt met
een door de raad benoemd burgerlid: een extra
waarborg voor draagvlak in de lokale samenleving.
Ook richting aanvragers van de omgevingsvergunning en architecten is het optreden van een rayonarchitect onder mandaat van belang: als je er samen
niet uitkomt of je hebt als architect het gevoel dat je
steeds niet op een lijn zit met de rayonarchitect, dan
heb je, volgens mij, het recht om met een commissie
te overleggen. Zowel de gesprekken met de rayonarchitect als de bijeenkomsten met de commissie
zijn in principe openbaar en voor ieder toegankelijk.
Een transparant proces is logisch en wenselijk, want
bouwen gaat alle inwoners van een gemeente aan!
Adviseren over de kwaliteit van de stad, het dorp
of het landschap is een mooie taak. Zeker als dat
gebeurt met de mensen uit het dorp of de wijk. De
rayonarchitect treedt dan meer op als regisseur van
de discussie met belanghebbenden: de inwoners.
Deze hebben veel kennis van hun woonomgeving en
door samenwerking wordt het onderhoud van de
gebouwde omgeving later ook beter gedeeld en
opgepakt.
Advisering is evenwel ook een verantwoordelijke
taak. Er spelen veel belangen. Als het niet goed gaat,

Sinds het verschijnen van de architectuurnota
Een cultuur van ontwerpen voeren en voeden het
Stimuleringsfonds voor Architectuur, de lokale
architectuurcentra, de BNSP en Trancity het debat
over het speerpunt Het versterken van de positie
van stedenbouw en het regionale ontwerp. De
architectuurnota constateert een verzwakte positie
van het institutionele ontwerp bij gemeenten.(1)
Het valt op dat juist een stadsbouwmeester afwijzend
op de nota reageerde.(2)
Door de toenemende aandacht voor en (bestuurlijke) roep om de stadsbouwmeester kan een wending
ontstaan die de positie van de stedebouw verder
verzwakt.(3) De stedebouw binnen gemeenten wordt
geﬁnancierd uit projecten en uit de gemeentebegroting,
beide staan onder grote druk. Het mag niet zo zijn
dat kracht en kwaliteit van de stedebouwkundige
discipline juist nu wordt ingewisseld tegen stadsbouwmeesterschap.
Bij mijn vertrek als hoofd van de afdeling
Stedebouw en Cultuurhistorie in Apeldoorn kopte
De Stentor Mooi Apeldoorn in gevaar en pleitte het
lokale architectuurcentrum voor de aanstelling van
een stadsbouwmeester. Het gemeentebestuur
reageerde: ‘Apeldoorn is geen gemeente voor grote
ego’s, ruimtelijke kwaliteit is verankerd in de haarvaten van onze organisatie.’ (4)
Het valt op dat de vraag naar de stadsbouwmeester
vaak klinkt in gemeenten waar de stedebouwkundige
discipline is gemarginaliseerd. Er is geen zicht op hoe
stadsbouwmeesterschap functioneert; in en buiten
de lijnorganisatie, met of zonder lokale ontwerpende
discipline. Hoe functioneert een generaal met en een

zonder leger? Waar gaat het goed en waar gaat het
fout binnen gemeenten en wat zijn hierbij bepalende
factoren, waarom is Den Haag gestopt, hoe gaat
Enschede verder? Veel vragen die in het RIGO
onderzoek niet worden gesteld, een kans gemist.(5)
Herman Wals van de gemeente Haarlem deed in 2008
een verkennend onderzoek naar de organisatie van
stedebouw in enkele gemeenten, dit leent zich voor
verdieping en verbreding.
De stadsbouwmeester wordt te vaak ingezet als
een oneliner. De superman is geen oplossing voor alle
kwalen, verbreed het debat naar de voorwaarden
voor kwaliteit in gemeenten!
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kunnen gemeenten met langdurige juridische
kwesties en mogelijke schadeclaims te maken
krijgen. Ook daarom moet je adviseurs niet alleen
verantwoordelijk maken, maar het zo regelen dat
er een systeem is van kwaliteitscontrole op de
advisering, vanuit een gekwaliﬁceerd bureau met
een (gecertiﬁceerd) kwaliteitmanagementsysteem.
Stadsarchitecten zijn prima, maar wat mij betreft
heeft de inzet van onder mandaat van commissies
voor ruimtelijke kwaliteit werkende rayon- of
gemeentearchitecten toch wel duidelijk de nodige
voordelen. Voor gemeentebestuurders en voor
burgers!

Noten
1. Een cultuur van ontwerpen. Visie architectuur en ruimtelijke
ordening, september 2008.
2. Maarten Schmitt, www.archined.nl, 14 oktober 2008.
3. Stedebouw te lezen als: stedebouw, landschapsarchitectuur,
ontwerp openbare ruimte, cultuurhistorie, en welstand in
onderlinge samenhang.
4. Wethouder Fokko Spoelstra, symposium Op los zand kun je
niet bouwen, 19-03-2009.
5. RIGO, Balans van de Stedenbouw, januari 2010
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Op zoek naar de
Spontane Stad
Stedenbouw > Tekst: Oene Dijk > Beeld: Urhahn Urban Design

De roep om alternatieven voor de bestaande Nederlandse stadsontwikkeling
klinkt steeds harder. Een nieuwe bijdrage aan de discussie komt van
het stedenbouwkundig bureau Urhahn Urban Design, dat pleit voor de
Spontane Stad.
De curatoren van de Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam 2009 stelden dat de bestaande
visies op - niet alleen de Nederlandse - stad gedateerd,
versplinterd en ontoereikend waren. Een diverse,
levendige en sociaal duurzame stad, waar mensen
zich op een cultureel, sociaal en economische wijze
op een productieve manier tot elkaar kunnen
verhouden, is de oplossing voor de te eenzijdige en
niet ﬂexibele stad. De curatoren noemde deze
oplossing de Open City.(1) Het tijdschrift S+RO
verkende dit jaar de mogelijkheden om vorm te geven
aan zelforganisatie in planning en stedenbouw. Deze
organische bottom-up - of informele - stedenbouw
behelst ontwikkelingen op kleine schaal, diversiteit,
bouwen naar behoefte, activisme en maatschappelijke betrokkenheid. De redactie van S&RO noemde
dit de We-City.(2)
Een vergelijkbare verkenning door het
stedenbouwkundige bureau Urhahn Urban Design
verschijnt in november onder de titel Spontaneous
City / De Spontane Stad. Wat houdt deze andere
manier van stedenbouw in en wat betekent dit voor
de rol van de overheid als opdrachtgever? In de
openingsbijdrage van deze publicatie stellen de
auteurs dat in de snel veranderende economische,
sociale en ecologische context nu de tijd is aangebroken voor de Spontane Stad. Het is een wensbeeld
en een andere manier van werken in de dagelijkse
stadsontwikkelingspraktijk. ‘De Spontane Stad
wordt door gebruikers vormgegeven in een continu
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veranderings-, groei en aanpassingsproces. (…)
Gebruikers doen dit natuurlijk samen met de overheid en de markt’.(3) De crisis, waarin de stedenbouw
zich bevindt door de recessie en de komende
bezuinigen, moet als een kans gezien worden: ‘Wij
geloven dat de Spontane Stad economisch vitaler
kan zijn, sociaal sterker, cultureel diverser, ecologisch
duurzamer en democratisch meer betrokken.’
Onderkend wordt dat de Spontane Stad deels een
oude ambitie is, geïnspireerd door theoretici als
Henri Lefevbre en Michel de Certeau, die het ideaal
van de stadsbewoner als auteur van het eigen leven
onderschreven. De kritiek op de modernistische
stedenbouw die hierin verholen ligt wordt gedeeld,
waarbij de grote utopische verhalen van de twintigste eeuw volgens de auteurs regelrecht naar de
prullenbak kunnen. Het is immers ‘al langer duidelijk
dat de overheid het steden-bouwen deelt met de
markt.’ De verkenning naar een ‘planningsproces
dat structureel de vrijheidsgraden voor iedereen
vergroot in plaats van beperkt’ levert vier bouwstenen
voor de stadsontwikkeling op: schaalverkleining,
niet-lineaire ontwikkeling, collectieve waarde en
investeren in participatie. Dit betekent geen grootschalige topdown strategieën meer, maar ruimte
voor het initiatief van de gebruikers tot op het niveau
van het perceel. De opdrachtgever, en dan met name
de overheid, moet accepteren dat veel en allerlei
soorten initiatieven tegelijkertijd en op verschillende
manieren plaatsvinden. Een minder planmatige

aanpak is vereist. De hedendaagse stads- en gebiedsontwikkeling vraagt om een meer organische aanpak.
Verschillende auteurs gaan in hun bijdragen nader
in op De Spontane Stad. Niet alleen in Nederland is er
een groeiende overtuiging dat stedelijke ontwikkeling
een ander karakter moet krijgen, stelt Joost Beunderman (Urhahn Urban Design en oo Architects in
Londen). Ook in Groot-Brittannië zoekt men naar
nieuwe soorten collectieve initiatiefnemers, projecttypologieën en ﬁnanciering. Hij wijst op de angst dat
de open source planning het NIMBY-sentiment zal
versterken. Ondanks deze gevoelens zijn er hoop-

De utopie van de
modernistische stedenbouw
kan naar de prullenbak.
gevende voorbeelden van initiatieven, zoals het
Community Shares project, dat kan worden vertaald
als volksaandeel, waarbij bewoners en gebruikers
kunnen investeren in lokale projecten. Beunderman
vindt dat een andere professionele verhouding van
betrokkenen is vereist, één die voorbij de participatieretoriek gaat. Hij noemt de ‘actor-relationele’ benadering van de planoloog Luuk Boelens als inspirerend
model. Het in kaart brengen van problemen en
mogelijkheden enerzijds en het bij elkaar brengen
van acties en coalities anderzijds, is volgens hem een
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Het plan voor de herontwikkeling van het Haagse bedrijventerrein
Binckhorst van Urhahn Urban Design en Floris Alkemade is een
voorbeeld van het samen maken van een nieuwe stedelijkheid en het
opereren op kleine schaal

pleidooi voor het buiten de publieke sector treden
van dit proces.
De verschuiving van planmatige naar meer
organische stadsontwikkeling vraagt om een nieuwe
strategie, meent ook Jeroen Laven (STIPO). Het
vervallen van het onderscheid tussen ontwikkelen
en beheer, waarbij verrassing een constante is en
tijdelijkheid een permanente wordt, vraagt om een
netwerkgerichte aanpak. Deze aanpak beweegt tussen
orde en chaos, spontaniteit en langdurige kwaliteit,
strategisch geplaatste accupunctuur en nieuw
publiek domein. Henk Ovink (directeur Nationale
Ruimtelijke Ordening, ministerie VROM) noemt het
krachtige allianties; een planningsaanpak die de weg
opent voor een overheid die handelt vanuit een
inhoudelijk gestuurde bureaucratie. Oftewel ‘goede
overheid als politieke en maatschappelijk verantwoorde actor’. De rol van de overheid als opdrachtgever moet dus verschuiven van een topdown en
centraal gestuurde rol naar een rol als ‘participator
onder de partici-pitoren’; de controlerende rol dient
plaats te moeten maken voor een lossere regie.
Maar, vraagt Arjen Oosterman (Volume), zijn wij
in Nederland wel in staat om die inbreng te leveren?
We zijn er aan gewend dat de overheid levert, er is
geen traditie en ervaring met particulier initiatief
voor bouwen en ontwikkelen. En is de Spontane
Stad er misschien wel niet voor iedereen maar alleen
voor mensen met geld, geluk en daadkracht? Hoe
ondervangt de Spontane Stad het risico dat de
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momentopname het programma bepaalt en dat deze
aanpak alleen bestaat bij de gratie van het initiatief?
Gert Urhahn stelt dat de Spontane Stad geen ‘vrijheid
blijheid en alles kan’ betekent. In zijn visie behoudt
de overheid nog steeds een deels sturende en deels
initiërende rol, maar er moet meer ruimte komen
voor een parallelle praktijk. Zowel in gebiedsontwikkeling als op het gebied van stedelijke vernieuwing is
de tijd rijp voor meer toeval en verrassing. Urhahn
draagt internationale en historische voorbeelden
aan, die aantonen dat het mogelijk is een robuust
raamwerk te ontwikkelen dat naar individuele smaak
en idee, en met veranderende regels, wordt ingevuld.
‘De Amsterdamse grachtengordel is één grote
demonstratie van de Spontane Stad’.
Bij de afscheidsrede van Len de Klerk, (hoogleraar
planologie) kwam er een afbeelding van het schilderij
Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan voorbij.
(4)
Deze dynamische compositie van punten, lijnen en
vlakken symboliseert voor De Klerk de stad van nu.
Hij stelde dat deze stad van nu een stedelijke regio
geworden is, die uit tal van gespecialiseerde ruimten
bestaat en naar verhouding kleine afstanden en
goede verbindingen kent; hij noemt dit: de Boogie
Woogie stad. De gevarieerdheid en de structuur van
de Boogie Woogie stad komen overeen met de
wensbeelden en de voorwaarden van de Open City,
de We-City en de Spontane Stad. In de speciale
uitgave van Rooilijn die bij deze gelegenheid is
uitgebracht verwijst René Boomkens (hoogleraar

cultuurﬁlosoﬁe, Universiteit Groningen) naar De
Klerk’s eerdere publicatie Op zoek naar de ideale
stad (5) onder de noemer Afscheid van de ideale stad:
‘Het afscheid van het modernistisch vertoog van de
ideale, maakbare stad is nabij.’(6)
Het geloof in organiseerbaarheid lijkt niet gedoofd,
getuige de oproepen voor een Open, een We- en een
Spontane Stad. Voor het schrijven van een Wet op
Participatie in de Ruimtelijke Ordening melden zich
steeds meer auteurs.
Noten
1. Open City: Designing Coexistence, Gids 4th International
Architecture Biennale Rotterdam, 2009 Rotterdam.
2. S+RO 03 2010, 91e jaargang nummer 3, NIROV.
3. Overige citaten uit Spontaneous City / De Spontane Stad,
Urhahn Urban Design, te verschijnen november 2010, BIS
publishers, Amsterdam 2010.
4. Verstedelijking 5.0 – Bespiegelingen over groei, stagnatie en
contractie, afscheidsrede Len de Klerk, Universiteit van
Amsterdam, 3 september 2010.
5. Klerk, L. de, Op zoek naar de ideale stad, Van Loghem
Slaterus, Deventer 1980.
6. Rooilijn, Special Stedelijkheid en Verstedelijking, 45e
jaargang, nummer 5, 2010.

Informatie
Oene Dijk (1965) is kunst– en architectuurhistoricus.
Hij is docent in het kunst- en architectuuronderwijs,
en publiceert over architectuur en stedenbouw.
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Verdichting in Antwerpen en Rotterdam

Van bluf tot
kluswoning
Verdichting > Tekst: Pieter Winters > Beeld: Gemeente Antwerpen (p.18) en Architectuur Lokaal (p.19)

Oudemanstraat, Antwerpen. Ontwerp: Mys & Bomans architecten

In deze laatste aﬂevering van de serie over verdichting is het de beurt
aan de steden zelf. Veel, met name grotere, steden hebben in hun beleid
expliciet de wens tot verdichting opgenomen. In de praktijk blijkt die
wens echter een synoniem voor kwaliteitsverbetering. In aﬂevering 3 een
uitstapje naar Antwerpen, waar leegstand wordt aangepakt en samen
met eigenaren gekeken naar kwalitatief hoogstaande projecten, en
Rotterdam, waar onder meer wordt gewerkt aan het toevoegen van
stedelijke functies in het centrum. Wat is hun visie op verdichting?
‘De aanleiding was een kater.’ Dat zegt de Antwerpse
stadsbouwmeester Kristiaan Borret als hem wordt
gevraagd naar de reden van verdichting. ‘Enkele
jaren terug werden naast het Centraal Station van
Antwerpen vier schijfvormige torens gerealiseerd,
De Kievit genoemd. Er was wel sprake van verdichting, maar de kwaliteit was niet hoog: de torens
staan zo dicht tegen elkaar dat op alle verdiepingen
kunstlicht nodig is en ook de openbare inrichting
was armzalig. In het stadsbestuur is toen gezegd:
‘‘De Kievit gaan we niet meer herhalen’’.’
Sindsdien is er een uitzonderlijk goede samenwerking tot stand gekomen tussen de stadsbouwmeester, de gemeente (het college van burgemeester
en schepenen) en de stedelijke diensten, zoals het
vastgoedbedrijf. ‘Die is deels gebaseerd op bluf’, geeft
Borret toe. Hij kan een plan van een grondeigenaar
makkelijk afkeuren, aangezien hij ook voorzitter is
van de welstandscommissie. Het college zal het
advies van de commissie meestal wel volgen. ‘Mijn
advies is een subjectieve beoordeling, want ruimtelijke kwaliteit is maar tot op een bepaald niveau vast
te leggen. Ik kijk vooral naar de plaatselijke context.
Mijn besluit is dus aanvechtbaar, maar tegen de

‘Waarom zou je geld
steken in advocaten en niet
in een goed plan?’
ontwikkelaar zeggen wij dan altijd: waarom zou je
geld steken in advocaten en niet in een goed plan?
Eigenlijk is mijn uitspraak gebaseerd op bluf, maar
doordat ik gedekt word door het college werkt die
bluf.’
De stad Antwerpen werkt met drie niveaus:
hoogbouw, bouwblokken en percelen. Alle drie
hebben een eigen instrumentarium, dat uniek is voor
België. Het bouwblokkenteam levert bijvoorbeeld
ontwerpend onderzoek aan voor de herontwikkeling
van bouwblokken. Daarnaast is er het gemeentelijk
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vastgoedbedrijf VESPA dat het deel van de vastgoedmarkt ontwikkelt dat niet goed door privé-initiatief
tot ontwikkeling komt door krotten op te kopen en
ze te renoveren met jonge architecten. ‘Het komt
bijvoorbeeld voor dat er een monumentaal onderdeel
in een pand zit, dat particulieren afschrikt om te
gaan renoveren. Of het is een hoekpand. Zo worden
verspreid door de stad vervallen panden opgeknapt
of nieuwbouw gepleegd. Vaak trekt het vernieuwen
van een pand in een verlopen buurt ook weer nieuw
publiek aan en lokt het andere vernieuwingen uit.
Dat betekent dat er meer vermenging gaat ontstaan
tussen bevolkingsgroepen, maar ook in de architectuur. De diensten grijpen mooi in elkaar.’
Rotterdam is een stad vergelijkbaar met Antwerpen.
Ook hier worden oude havengebieden gebruikt voor
nieuwe stadsontwikkeling, en ook hier is een sterke
gemeentelijke dienst tot ontwikkeling gekomen,
dS+V, die ooit begon als de dienst Stedenbouw en
Volkshuisvesting, maar die zich de laatste jaren steeds
meer op het gebied van de stadsontwikkeling begaf.
Zo werd de kluswoning geïntroduceerd, waarbij
voor een schappelijke prijs een huis kan worden
gekocht met de plicht om het op te knappen. Het is
één van de manieren om meer diversiteit te creëren
en om creatieve mensen naar de stad te trekken of
ze er te houden. ‘We streven naar een meer gemixt
woontype binnen de stadsgrenzen met meer grondgebonden woningen en minder etageﬂatjes’, zegt
Matthijs van Ruijven, stedenbouwkundige bij dS+V.
En daar wringt de schoen. Want volgens Van
Ruijven kan dat in de praktijk ook verdunning
betekenen. Zowel in Antwerpen als in Rotterdam
dreigen de ‘sociale stijgers’, meestal gezinnen met
kinderen, de stad te verlaten, zodat er vooral verdichting met gezinswoningen plaatsvindt. In Antwerpen legt een bouwblokkennota in de groene
uitbreidingswijken rond het stadscentrum een lagere
dichtheid vast. Wanneer wordt gesproken over
verdichting is het zelden een doel op zich, misschien
omdat het woord nog steeds een negatieve klank heeft.
Met verdichting wordt eigenlijk kwaliteitsverbetering
bedoeld en betekent dan het creëren van een mooie

Familiestraat 84, Antwerpen. Ontwerp: PULS architecten

Guldenvliesstraat 58, Antwerpen.
Ontwerp: Santermans+Cielen architecten
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Het Wallisblok : de eerste kluswoningen van Rotterdam in Spangen
buitenruimte, een levendig stadscentrum met meer
woningen en hippe winkels. Maar het is ook mogelijk
om het om te draaien: verdichting wordt dan een reden
om een verloederd stadsdeel mooier in te richten.
Uiteraard moet verdichting wel met beleid plaatsvinden. Borret waarschuwt daarvoor in de Beleidsnota stadsbouwmeester Antwerpen 2006-2011: ‘Ik
ben zinnens uitdrukkelijk in te gaan tegen elke hype
van stedelijke verdichting. Als verdichting ter sprake
komt omdat de ontwerper ermee dweept of omdat
de opbrengstverwachtingen overdreven zijn, en als
verdichting de eigenheid of draagkracht van een
gebied aantast, dan is verdichting geen goede zaak
voor Antwerpen.’ Dat laatste is volgens Gerrit
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Huigen, voormalig ambtenaar bij de gemeente
Almere, in zijn geval wel gebeurd. Vijf jaar geleden
huurde hij een luxe woning in de vrije sector vlakbij
station Almere Centrum. Het grasveld naast het
station was wel bedoeld om ooit, als de stad verder
zo groeien, te gaan ontwikkelen, maar dat zou zeker
tien jaar duren, werd hem verzekerd. Inmiddels
staan er twee kantoortorens voor zijn raam, één van
75 en één van 120 meter. Een derde toren moet nog
worden gebouwd. Er is zeker sprake van kwaliteitsverbetering, want er zijn twee parkeergarages
gerealiseerd die ook voor de buurt beschikbaar
worden, er wordt een stationsplein aangelegd en
bovenop het dak van de garages komt een park.

Maar volgens Huigen kan het geen toeval zijn dat er
ineens zoveel woningen te koop staan in zijn buurt.
Van hem had het dan ook niet zo kolossaal gehoeven.
‘Als ik naar buiten kijk lijkt het net alsof de ﬂats op
mijn woning vallen. Als ik dit eerder had geweten was
ik hier niet gaan wonen. Het gaat ook om woongenot
en dat is er niet op vooruit gegaan.’
Informatie
In 2010 schrijft Pieter Winters een serie artikelen
over verdichting. Pieter Winters (Gouda, 1981) is
student architectuurgeschiedenis en freelance
architectuurjournalist.
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Pal voor het
concept
De Opening > Tekst: Anne Luijten > Beeld: Roel Backaert > Ontwerp: Molenaar & van Winden architecten / WAM Architecten
Opdrachtgever: Inntel, Michiel Geurts

Het lijkt een droom voor veel architecten: een opdrachtgever die van het
begin af aan pal voor het concept gaat staan. En wat voor concept. Want
van het Inntel-hotel in Zaandam kun je zeggen wat je wilt, maar níet dat
het ontwerp niet gedurfd is.
Architect Wilfried van Winden (WAM architecten)
ontwierp voor het hotel een collagegevel die bestaat
uit een stapeling van de gevels van 70 Zaanse
huisjes. Het gebouw is het eerste opgeleverde project
in het stadsvernieuwingsgebied van het centrum van
Zaandam, een grootscheepse transformatie van het
stadshart naar een stedenbouwkundig plan van
supervisor Sjoerd Soeters. Eén van de belangrijkste
randvoorwaarden voor Van Winden was dan ook
het bijbehorend beeldkwaliteitplan, waarin nadrukkelijk een verwijzing naar de lokale geschiedenis en
traditionele architectuur is opgenomen. Van Windens interpretatie daarvan haalde bij de opening niet
alleen het Acht Uur Journaal, maar ook de pers in
landen als Saoedi-Arabië en China.
Opdrachtgever Michiel Geurts, mede-eigenaar
van de Inntel hotelketen, zag al bij de presentatie
van het concept de commerciële kwaliteiten daarvan. Hij was direct enthousiast over het idee. Van
Winden: ‘Er was eigenlijk nog niet veel meer dan
een concept, een idee van de stapeling van traditionele gevels. De opdrachtgever vond het direct
fantastisch en koos uit vier of vijf concepten voor
deze variant. Hij zag er een grote commerciële kwaliteit in, een goede branding voor zijn hotel.’ Michiel
Geurts beaamt: ‘We vielen hier gelijk voor, het is
zo’n onderscheidend en kenmerkend ontwerp.’ De
goedkeuring van het ontwerp had echter nog wel
wat voeten in de aarde. Soeters was direct enthousiast, maar dat gold niet voor de voltallige kwaliteitscommissie. De argwaan betrof met name de uitvoerbaarheid van het idee. Van Winden: ‘De opdrachtgever had daar juist geen enkele moeite mee. Die had
vertrouwen in mij, hij zei gelijk: “Dat lukt jou wel”.’
Het idee voor het exterieur is op onderzoekende
wijze tot stand gekomen, zegt Van Winden. ‘We
hebben naast vormstudies onderzoek gedaan naar
de verschillende typologieën en verschijningsvormen
van Zaanse huizen. Daar bleek een enorme rijkdom
aan variatie in te bestaan. De leidende gedachte bij
het ontwerp was het hotel als tijdelijk huis. Om het
idee van gestapelde huizen overtuigend en expressief
te maken heb ik de huizen op de hoeken in één
richting laten uitkragen. We hebben gebruik gemaakt van vijf typen huizen, van notariswoning met
klokgevels tot arbeiderswoningen met krul.’
Voor Van Winden was het belangrijk dat de
ambitie bij de opdrachtgever van het begin af aan
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duidelijk was. ‘Het was gelijk: “dit gaan we doen” en
in alle fasen is Michiel het ontwerp blijven steunen.’
Het ontwerp moest nog van idee naar technische
haalbaarheid gebracht worden, een ‘huzarenstukje’
aldus Van Winden. Bij die uitwerkingsfase speelde
Geurts, die is opgeleid als civiel ingenieur en afkomstig uit de projectontwikkeling, een grote rol. Geurts
rolde in de hotelbranche nadat hij als adviseur in de
hotelbranche met een compaan zélf een hotel van
een failliete keten had overgenomen. Inmiddels
bestaat de Inntel-keten uit vier hotels, onder meer in
Amsterdam en Rotterdam, die allemaal wel iets
eigenwijs hebben in hun architectuur.
Geurts’ belangrijkste eis voor het gebouw in
Zaandam was dan ook onderscheidendheid. ‘De
uitstraling voor onze gasten was voor mij het belangrijkste uitgangspunt. De investeringen die je doet
moeten passen met het product dat je in de markt
wilt zetten. Ook in Zaandam zelf sprak het gebouw
van het begin af aan erg aan bij veel mensen. Ik heb
bijvoorbeeld nooit hoeven adverteren voor personeel, mensen kwamen zelf naar ons toe. De onthulling van de gevel tijdens de bouw was ook echt
spannend voor de mensen. Het leefde enorm in de
stad, men zag het gebouw als het ware groeien. Het
grappige is dat het gebouw in werkelijkheid zelfs
fraaier is dan op de tekening. De uitstraling is fantastisch. Ik krijg alleen maar enthousiaste reacties en er
is bij de opening spontaan veel internationale
belangstelling geweest’.
Het concept van uitstekende en terugliggende
geveldelen van de huisjes paste goed bij de ideeën
van Geurts over de kamerindeling. De 160 kamers
mochten vooral niet allemaal hetzelfde worden. De
zoektocht naar een optimale plattegrond was een
behoorlijke puzzel, zegt Geurts, waar architect en
opdrachtgever steeds in gezamenlijkheid zijn uitgekomen. Dat geldt eigenlijk voor het gehele bouwproces, zeggen beiden. Geurts: ‘Er was geen spanning
met de architect. Van Winden: ‘Het is absoluut een
verademing om met een opdrachtgever te werken
die verstand van zaken heeft. Je hebt een 1 op
1-relatie, dat is heel bijzonder. Geurts voerde zelf de
bouwdirectie en was iedere dag op het werk. Hij wist
dus van alles precies wat er speelde. Zelf was ik eens in
de drie weken bij de bouwvergadering. Als er tussentijds kwesties waren, belde Michiel mij voor overleg.
Natuurlijk krijg je niet altijd je zin, maar dat is bij ieder

project zo. Nee, dit was heel prettig, zo’n deskundige
en betrokken opdrachtgever. De lijnen zijn kort, je zit
met iemand aan tafel die ja of nee kan zeggen.’
Van Winden heeft vooral ook bewondering voor
de praktische, oplossingsgerichte mentaliteit van
Geurts. ‘Er zouden vergaderzalen komen over de
weg, maar het viaduct, van NS Vastgoed en gemeente, kwam maar niet. Geurts maakte er geen probleem van en zei gewoon “dan doe ik het zelf wel”.
Niks geen moeilijkdoenerij, schadeclaims indienen
ofzo, nee hoor, heel no-nonsense zelf aan de slag,
echt een ondernemer. Dat kan ik bijzonder waarderen.’ De standvastige houding van de opdrachtgever
ten opzichte van het ontwerp en de directe relatie
tussen architect en opdrachtgever ziet Van Winden
terugkijkend als cruciale factor voor het uiteindelijke
resultaat.’ Als je werkt voor instellingen zoals corporaties dan is het resultaat altijd een compromis. De
architectuur zal veel minder uitgesproken zijn,
omdat er altijd een groepsoordeel overheen moet
van drie of vier afdelingen die er ook wat van vinden. Dan neigt het resultaat naar een gemiddelde.
Deze opdrachtgever had een heel duidelijke drive
om iets uitgesprokens neer te zetten. Dan heb ik de
kans als architect om iets aansprekends neer te
zetten, waarbij opvallen voor mij geen doel op zich
is. Als architect word ik gedreven om in mijn ontwerpen recht te doen aan de diversiteit en variatie van
de samenleving. Ik noem het fusion. Fusion staat
voor een menging van abstract en ﬁguratieve architectuur, van Oost en West, van high en low culture,
maar ook van heden en verleden. Ook het hotel is
daar een typerend voorbeeld van. Als het gebouw als
populistisch wordt afgedaan, tja het zij zo. Ik zou
degene die dat zegt willen uitnodigen toch wat beter
te kijken. Als populistisch wordt bedoeld in de zin
van populair, kan ik me daar overigens geheel in
vinden.’
Informatie
Bij uitgeverij SUN verscheen onlangs een essay van
Wilfried van Winden over fusion-architectuur, onder
de titel Fusion, naar een sierlijke architectuur voor een
open en pluriforme samenleving, SUN Architecture,
Amsterdam, 2010, ISBN 9789085068280, € 17,95
www.wamarchitecten.nl
Anne Luijten (1967) is architectuurhistoricus,
onderzoeker en publicist. www.studio-RO.nl
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Aanbesteden kan
ook leuk zijn

De Selectie > Tekst: Michel Geertse en Bram Talman > Beeld: TRAJECT Vastgoed Advies Groep

Aan het eind van de zomer wees een architect, nota bene niet de winnaar,
het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden op de uitzonderlijkheid van een aanbesteding waaraan hij had deelgenomen. Deze
aanbesteding voor een nieuwbouw brede school in de nieuwbouwwijk
Nieuw-Rhijngeest te Oegstgeest was het Steunpunt al eerder in positieve zin
opgevallen tijdens haar inventarisatie van alle aanbestedingen van architectuuropdrachten. Reden om Johan van der Lans (JL) en Paul de Gorter
(PG) van TRAJECT Vastgoed Advies Groep, het bouwmanagementbureau
dat de procedure begeleidde, te bevragen over de bijzonderheden en
achtergronden van deze bijzondere aanbesteding.
Een goede aanbesteding valt of staat met een goede
voorbereiding. Hoe is de voorbereiding voor de brede
school te Oegstgeest verlopen?
JL: ‘De opdracht was een gezamenlijk initiatief van
de school ABS Nieuw-Rhijngeest, kinderopvang
SKO en de gemeente Oegstgeest. De school trad op
als bouwheer. De school had uitgesproken ideeën
over de invulling van haar bouwheerschap. Schooldirecteur Jan van Iersel, ook directeur van het
Rotterdamse architectenbureau broekbakema, vond
dat architecten niet goed behandeld worden in
aanbestedingen. Volgens hem moest een principiële
keuze gemaakt worden tussen een ‘echte’ prijsvraag
en een aanbesteding. Bij een prijsvraag kies je een
ontwerp of visie, bij een aanbesteding een architect.
Vanwege het budget is er gekozen voor een aanbesteding, met als consequentie dat er niet naar een
ontwerp of visie gevraagd zou worden.’
PG: ‘Het was de bedoeling om een groep ontwerpers
te selecteren, die bij te praten en hen vervolgens in
teamverband aan een ontwerp te laten werken. We
wilden voorkomen dat één ontwerpende partij - de
architect - een voorsprong zou hebben in het team
omdat deze al in de selectie een ontwerp heeft
moeten maken.‘
JL: ’Normaal zouden we de vraag van de opdrachtgever vertalen in onze standaard leidraad die we ook
vaak gebruiken voor de Rijksgebouwendienst.
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omzetverklaring in combinatie met een bankverklaring en bewijs van verzekering.‘
PG: ’Deze eisen waren volgens ons ook voor kleine
bureaus goed te doen. Kleine bureaus kunnen een
combinatie vormen om aan de omzeteis te voldoen.
Kleine ondernemingen hebben slechts een beperkte
jaarrekeningverplichting, wat het lastig maakt om de
ﬁnanciële situatie te controleren. Een bankverklaring vertegenwoordigt een minimale administratieve
last, verschaft wel de gewenste ﬁnanciële zekerheid,
en is daarom voor beide partijen acceptabel. ‘
Hoe hebt u het aantal geschikte architecten teruggebracht naar vijf?
JL: ‘Voor de nadere selectie hebben we gevraagd om
een drietal referentieprojecten en de CV’s van de
beoogde projectarchitect en projectleider. Twee

Maar Jan van Iersel kwam aanzetten met KOMPAS
light. Uiteindelijk hebben we KOMPAS light gebruikt
voor de basis van de selectieleidraad, maar hebben
we een maatwerkoplossing ontwikkeld, die beter
aansloot op de wensen van de opdrachtgever.’

‘We vonden het erg belangrijk dat
de architecten zich op hun gemak
zouden voelen.’

Gezien de voorbereiding, moet het gewenste proﬁel
van de architect een belangrijke rol gespeeld hebben.
Hoe zag dit proﬁel eruit?
JL: ‘We wilden niet iemand die het ontwerp van de
school als een routineklus zou zien. We zochten een
‘vrije denker’, een architect die buiten de gebaande
paden kan stappen om in samenspel tot bijzondere,
slimme en innovatieve ontwerpoplossingen te
komen. Wij zochten een architect die goed is in het
mengen van functies in een slim ontwerp, die goed
kan communiceren en in staat is aansprekende
architectuur te ontwerpen.’

referenties moesten zoveel mogelijk raakvlakken
met de onderhavige opgave hebben; daarnaast
mochten de architecten één vrije referentie indienen
om te laten zien waar het bureau trots op is en waar
het voor staat. De referenties zijn niet afzonderlijk
beoordeeld. We hebben per criterium (creativiteit,
technische vaardigheid, ervaring en duurzaamheid)
de drie referenties naast elkaar gelegd en daar ‘dwars
doorheen’ gekeken, zodat er een totaalbeeld ontstaat. Dit totaalbeeld hebben we per criterium met
punten beoordeeld. Deze systematiek hebben we
ook gehanteerd voor de beoordeling van de CV’s. De
vijf bureaus met de meeste punten zijn uitgenodigd
voor de gunningsfase.’

Het vertalen van het proﬁel naar een selectieprocedure is lastig. Wat was de balans tussen zekerheid
en creativiteit?
JL: ‘De ﬁnanciële eisen, met name de omzeteis, zijn
zorgvuldig afgewogen binnen de werkgroep. Een te
hoge omzeteis zou geschikte kleinere bureaus
kansloos maken. Maar we wilden wel de zekerheid
dat de geselecteerde architect de opdracht aankan.
Daarom hebben wij uiteindelijk gekozen voor een

In de aanbesteding wilde u niet om een ontwerp of
visie vragen. Wat hebt u dan gevraagd in de gunningsfase? Hoe hebt u de economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld?
JL: ‘De uitgenodigde architectenbureaus ontvingen
een uitgebreide taakbeschrijving op basis waarvan
zij een honorariumaanbieding moesten doen. De
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opgegeven prijs woog slechts 10% in de beoordeling
van de inschrijving. De kwaliteit van de inschrijvingen werd beoordeeld aan de hand van een presentatie op locatie. We vonden het erg belangrijk dat de
architecten zich op hun gemak zouden voelen.
Daarom mochten ze zelf kiezen of de presentatie
voor de beoordelingscommissie gehouden zou
worden bij hen op kantoor of bij een door hen te
benoemen referentieproject. De inschrijvers moesten
hun bureau en het beoogde projectteam nader
presenteren. Deze presentatie werd beoordeeld met
dezelfde criteria als in de eerste ronde. Daarnaast
waren er bonuspunten te verdienen op de aspecten
architectuur, duurzaamheid, samenwerken en
multifunctionele inrichting.’
PG: ‘Het is een misverstand dat je in de gunningsfase
om een ontwerp of visie op de opgave moet vragen. De
insteek in onderhavige procedure komt tegemoet aan
de wensen van alle betrokken partijen en past binnen
de kaders van de Europese aanbestedingsregels.’

Hoe kijkt u terug op de aanbesteding?
JL: ‘Als je voor een goed resultaat gaat moet je vanuit
de vraag werken. Een Europese aanbesteding is niet
eng; het biedt juist kansen om nieuwe, creatieve
ontwerpers te leren kennen. Zorg dat je de juiste vraag
stelt, zodat je ook de juiste architect vindt. Denk
buiten de gangbare kaders zodat je ook daadwerkelijk
krijgt wat je zoekt. Realiseer je dat het selecteren van
een architect ook iets bijzonders, leuk en uitdagend
kan zijn. Een opdrachtgever selecteert niet iedere
dag een architect voor een project. Wij hebben samen
met de beoordelingscommissie ontzettend veel
plezier gehad in de speurtocht naar de juiste architect. Uiteindelijk is er in de persoon van Paul de
Ruiter een goede architect gekozen, die ook in de
smaak viel bij de opdrachtgever. Maar eigenlijk
waren alle vijf voor de gunningsfase geselecteerde
bureaus geschikt. De selectiemethode heeft dus
gewerkt. Wat ons betreft, is de aanpak van de architectenselectie voor de brede school voor herhaling

vatbaar, maar natuurlijk zullen voor ons altijd de
opdrachtgever en diens ambities doorslaggevend zijn.’
Informatie
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, niet-commerciële
helpdesk voor uitschrijvers van aanbestedingen en
prijsvragen in Nederland. Hiermee wordt beoogd bij
te dragen aan professionalisering van het opdrachtgeverschap en aan een gezonde bouwcultuur in
Nederland. Het Steunpunt biedt ondersteuning aan
alle opdrachtgevers. Om hen behulpzaam te zijn bij
het opstellen van een goede (Europese) aanbestedingsprocedure voor architectendiensten heeft Architectuur Lokaal, samen met de Rijksbouwmeester,
VNG, BNA, NEPROM en PIANOo KOMPAS light
ontwikkeld, een digitale standaard die voor alle
partijen de nodige vereenvoudiging en transparantie
biedt. KOMPAS light is te vinden op
www.ontwerpwedstrijden.nl

De Halve Wereld

Initiatief van onderop
Terugblik > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: Marijke Storm

De Halve Wereld bestaat uit 118
huurwoningen in het hart van Amsterdam. De aanleg van de eerste
metrolijn stuitte hier op fel verzet.
Nieuwbouw bovenop de metrobuis
symboliseerde dat bewoners de
buurt heroverden. Daarbij paste
een radicale vorm van zelfbestuur.
De huurders namen het beheer van
De Halve Wereld in eigen hand,
inclusief huurinning, onderhoud en
woningtoewijzing. Na 25 jaar functioneert het nog steeds en is zelfwerkzaamheid van bewoners opnieuw actueel.
In een kwart eeuw kan veel veranderen. Het
centrum van Amsterdam verwerkt een veelvoud
aan buitenlandse toeristen, studenten en andere
feestvierders. De terrassen die nu bij mooi weer het
straatbeeld bepalen, waren nog vrijwel onbekend.
Stedelijk wonen werd beschouwd als iets uit het
verleden, maar het hoort er weer helemaal bij. Het
stadscentrum is een snelkookpan en de vraag is hoe
je hier een prettig leefklimaat krijgt. De huurders,
woningcorporatie Ymere en de gemeente Amsterdam
zijn unaniem in hun antwoord: door bewoners
samen verantwoordelijkheid te laten nemen. Maar
het werkt alleen als het initiatief van onderop komt.
Rond 1980 begon men in de volkshuisvesting
afscheid te nemen van de naoorlogse planeconomie.
Woningcorporaties moesten zelfstandig worden om
weer dicht bij hun bewoners te kunnen staan.
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Niemand wist hoe de nieuwe volkshuisvesting eruit
moest zien, maar het gevoel was wel dat het allemaal
anders moest. Financiële overwegingen speelden
een rol, maar ook onvrede over de bouwproductie.
In de jaren 60 en 70 waren allerlei hoogbouwwijken
verrezen waar niemand tevreden over was. Wat was
er fout gegaan? Hoe moest het anders? Eerst waren
er vormexperimenten waarvan de paal- en kubuswoningen van architect Piet Blom een goed voorbeeld zijn. In de loop van de jaren 80 verschoof de
aandacht naar de sociale kant. Tevredenheid van
bewoners werd maar gedeeltelijk verklaard door de
vorm van hun woongebouw. Het was ook belangrijk
dat ze zich betrokken voelden bij hun woning en bij
elkaar. Om dat te bereiken moest er zelfbeheer
komen. De Halve Wereld was het eerste grote
experiment op dit terrein. Het ideaal was de moederdochter-constructie: een professioneel woningbedrijf
als moeder en daaronder een familie van grotendeels
zelfstandige dochters waar de huurders het voor het
zeggen hadden. De Halve Wereld was de pionier,
met in het kielzog een paar verwante initiatieven.
Het zat allemaal in de lucht, maar toch is de
moeder-dochter-constructie in de jaren 80 niet echt
van de grond gekomen. Waarom niet? Dat is een
verhaal apart. In ieder geval wordt 25 jaar later
opnieuw vastgesteld dat bewoners weinig te zeggen
hebben. Momenteel leidt dat vooral tot actie in de
koopsector. In de huidige aandacht voor particulier
opdrachtgeverschap gaat het niet alleen over individuele woningen, maar ook over collectief opdrachtgeverschap waar mensen in bouwgroepen samen
een deel van de stad invullen. Dat is geen rechtstreeks
gevolg van experimenten als De Halve Wereld, maar
de idealen zijn vergelijkbaar.
Bij de Halve wereld begon de invloed van bewoners al in de bouwvoorbereiding begin jaren 80. Het
ontwerp werd een co-productie van de bureaus van
Sytze Visser en Hein van Meer (waar Mino Bonin
projectarchitect was). De architecten hebben veelvuldig overlegd met de toekomstige bewoners over
verschillende varianten om de bouwlocatie in te
vullen en over de grote diversiteit aan woningtypen:

van studentenkamers via appartementen voor
gezinnen tot groepswoningen. De kinderen die hier
middenin de grote stad werden geboren, hadden een
veilige speelplek op het binnenterrein. Een deel van
hen heeft inmiddels een eigen woonruimte. Sytze
Visser is nog vaak teruggeweest. Bijvoorbeeld voor
aanpassingen aan de buitengevel die nodig werden
toen de drugsoverlast toenam. Zo bleef het gebouw
in beweging.
De huidige eigenaar van de Halve Wereld is Ymere.
Tien jaar geleden was er een dip in de relatie tussen
moeder en dochter. Ruzie komt in de beste families
voor. Onlangs is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van kracht geworden onder het motto:
partners in beheer. Tekenend voor de huidige goede
sfeer is de recente oplevering van de nieuwe dakbedekking: de Halve Wereld kreeg met ﬁnanciële steun
van Ymere het grootste groene dak van de Amsterdamse binnenstad. De bewonersvereniging werkt
ook op andere manieren aan de toekomst. Het plan
is om binnen een paar jaar de teugels over te dragen
aan de jeugd. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam De Halve Wereld weer ontdekt als inspiratiebron voor een leefbare binnenstad. Op naar de
volgende 25 jaar.
Informatie
www.dehalvewereld.nl
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Er is hier iets niet pluis
Je kunt deze foto op twee verschillende manieren
bekijken. Met het oog van de estheet kijk je met genoegen naar de diagonalen van de daklijsten en de
ramen enerzijds en anderzijds de diagonale lijn van
het raamkozijn die abrubt knakt en een vertikale lijn
wordt. In het raam zien we nog een deel van het dak
met kleine dwarsbalkjes mooi diagonaal het gesprek
aangaan met de diagonalen van de huizen aan de
overkant. Het lampje dat we in het raam weerkaatst
zien zorgt voor een fraai ontregelende commentaar.
Toegegeven, het is een wat bloedeloze analyse van
wat we hier met een esthetenoog waarnemen. De
romanauteur, die ik ook ben, ziet het lijnen- en vlakkenspel ook wel, maar hij is er maar matig in geïnteresseerd, hij zoekt naar het drama op deze foto.

‘Er is hier iets niet pluis,’ is het eerste wat hem te binnen
schiet. Het is klaarlichte dag, maar ondanks de blauwe hemel zijn er geen scherpe schaduwen. Is dit een
wereld zonder zon? De straat is verlaten, alsof dat van
hogerhand is bevolen. Is er een avondklok ingesteld?
In de Willinkhuizen aan de overkant roert zich niets.
Zijn ze verlaten? Misschien. We kijken uit het raam in
een kamer, die de avond tevoren moet zijn verlaten.
Degene die er het laatst is geweest, is niet teruggekomen om het licht uit te doen. Misschien is hij dood in
het vertrek aangetroffen.
De eerste keer heb ik dingen niet gezien die er wel
waren, de tweede keer dingen die er niet waren.
Vreemd genoeg is een combinatie van die twee zienswijzen niet mogelijk, het is het een of het ander.

In 2010 reageert Allard Schröder op de foto op de voorpagina. Van hem verscheen in 2009 de roman Wenst.
In 2002 ontving hij de AKO-Literatuurprijs voor zijn roman De hydrograaf. Allard Schröder is redactielid van
het literaire tijdschrift De Revisor.

