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Schoonheid
Tegen het einde van een jaar dat ‘met de kennis van straks’ een omslagjaar in een lange
traditie van nationale ruimtelijke ordening zal blijken te zijn geweest, zei staatssecretaris
Zijlstra in het NOS Journaal dat cultuurorganisaties zich zorgen moeten maken. Daarna
ging ik naar Drenthe. In de Randstad was de sneeuw door de warmte van de steeds compactere steden alweer verdwenen. Op een paar uur afstand van de ‘rode contouren’ van de
nooit vastgestelde vijfde nota ruimtelijke ordening waren de akkers nog helemaal wit. Het
lege landschap bood daardoor een extra weidse aanblik. Het ijs lag nog op de binnenwegen,
dat maakte ze niet echt makkelijk berijdbaar met wat sinds de Duitse wetswijziging in
Nederland ook ineens zomerbanden heet. In de stille, vrieskoude avondschemering
bevond ik me plotseling in een landschap van een betoverende schoonheid, midden tussen
de bevroren moerassen van het Fochteloërveen. ‘Kwetsbaar landschap’,
stond er op een bordje bij. Niet ver daar vandaan legt Staatsbosbeheer
een Bos van de Toekomst aan. Binnen het inrichtingsplan van dit
rijksbos kunnen mensen een boom planten ter herinnering aan een
dierbaar iemand of een bijzondere gebeurtenis. Er staan enkele tientallen jonge bomen voor overleden familieleden, maar ook een voor
Armeense vluchtelingen. Freek en Eppie Doek zetten bij hun kastanjeboom een bordje met de tekst ‘Uit respect / voor wat was / is / en nog
komt’. Bij thuiskomst las ik dat senator Werner vindt dat de regering
weinig respectvol spreekt over de grote betekenis van cultuur.
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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Het kan nog steeds
Bij de modernisering van het Bartholomeus Gasthuis in het
centrum van Utrecht heeft de ouderwetse dialoog tussen
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Van Duivesteijn naar Van Poelgeest
De problemen van krimpende gemeenten kunnen niet geﬁnancierd worden door groeiende gemeenten. Adri Duivesteijn,
wethouder in Almere, legt uit waarom.
Adri Duivesteijn
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In ambitie kun je niet wonen
Ambitie als opdrachtgever is mooi, maar in de gewijzigde economische omstandigheden is de eerste vraag hoe bouwactiviteit op
gang gehouden kan worden. ’Zonder projecten geen ambitie.’
Peter Prak en Menno Schapendonk

18

05
Regie
‘Nieuwbouw is geen zegen’
Anneke Kuipers ziet alleen maar voordelen in herbestemming van bestaande
gebouwen. De kerk die in een basisschool veranderde, hoeft niet te voldoen
aan de benauwende regelgeving voor basisscholen. Ze won er de Gouden
Piramide 2010 mee.
Indira van ’t Klooster
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Prijsvraag leidt tot oprichting
architectenbureau
KONING ELLIS architecten. Hoe een niet bestaand architectenbureau een prijsvraag won.
Bram Talman
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Architectuur in welstand
Welstand ligt onder vuur. Wellicht helpt het om de criteria anders
te benoemen. Arjan Hebly experimenteerde in verschillende
gemeenten met een beschrijving van architectuurtypen.
Arjan Hebly
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Wat te doen met open plekken in de stad die wachten en wachten
en wachten? Architectuurcentrum Twente nodigde vier ontwerpers uit om ideeën te ontwikkelen.
Tom de Vries
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Opgaven
Baugruppen in Berlijn
In Berlijn zorgen Baugruppen voor een stijgend inwonertal en een
grotere diversiteit in de stad. Een gesprek met Katrien Rings van het
Duitse architectuurcentrum DAZ.
Vincent Kompier

Foto omslag
Bergrutsch uit de fotoserie Real Landscapes (2007)
‘Zoals in veel van mijn Real Landscapes lijkt de beschouwer
boven het beeld te zweven. Een steen- en modderlawine
verwoest een kleine nederzetting. Omdat er geen horizon
is, kan het oog zich niet goed oriënteren. De scene lijkt in
grijze en zwarte kleurschakeringen in een abstracte
houtskooltekening op te lossen. In de Real Landscapes
zet ik kleine speelgoedhuizen uit de wereld van de modelspoorbaan in het echte landschap. Hopen zand en leem
worden dan bergen. Speels beweeg ik me tussen idylle en catastrofe; zijn en
schijn. Ik neem beelden uit de wereld van de media en ensceneer ze opnieuw
met een paar eenvoudige modellen, zodat ze in hun onbepaaldheid iets
algemeens krijgen. Bergrutsch is een foto van een hoop as, die door de regen
kletsnat geworden was. De modelfotograﬁe en de landschapsfotograﬁe
raken elkaar hierin. Ik ensceneer de wereld om mij heen, als beeld en nabeeld.’
Thomas Wrede (Münster, 1963) studeerde aan de kunstacademie van
Münster. Zijn werk bevindt zich in openbare en privé-collecties in Europa
en de VS. In 2010 had hij verschillende tentoonstellingen: Manhatten
Picture Worlds & Domestic Landscapes in de Kunsthal van Bielenfeld
(DU); Panorama in Galleria Civicia G. Segantini, Arco / Riva del Garda (I)
en Anywhere in het Museum Kunst der Westküste, Föhr und Kunstraum
Syltquelle, Sylt (DU).
Voor de cover van Architectuur Lokaal stelt telkens een andere (architectuur)fotograaf zijn mooiste archieffoto ter beschikking
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Opgaven
Ontwerp zoekt sponsors
Net opgeleverd: het RonaldMcDonald Centre. Dit sportcentrum kwam
geheel tot stand met gesponsorde materialen. Dat kan alleen met een heel
goed ontwerp, aldus opdrachtgever Remke Brand.
Anne Luijten
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Down under
De proloog

Bijna is het zover. De grote verhuizing naar Australië. Cartoonesk samengevat vanwege warm weer,
ontspannen levensstijl, en nog wat van dat soort
redenen. We vertrekken naar Queensland. Ter
oriëntatie: oostkust - bovenste helft, met Brisbane
als hoofdstad.
Het land intrigeert me, persoonlijk en vakmatig.
Zo groot als Europa, maar dan met slechts 22
miljoen mensen. Volgens de statistieken lijkt
iedereen op een kluitje te wonen (in 2005 woonde
92% van de bevolking in de stad. In Nederland was
dat 66%), maar in het veld ziet dat er heel anders
uit. Steden bestaan vooral uit uitgestrekte suburbs
van vrijstaande, één verdieping hoge bungalows.
Daarmee vergeleken zijn onze Vinexwijken hoogstedelijk en compact. Zo’n huis wordt niet in een
paar maanden neergezet, zoals in Nederland, maar
in een paar dágen! En de meesten in opdracht van
de bewoner zelf.
Die eindeloze suburbs geven nog een ander
opvallend verschil. Levendige straten, met winkels,
terrasjes en mensen op de stoep, kom je vrijwel niet
tegen. Levendige stadswijken, zoals de Schilderswijk

Sunshine Coast
Foto’s: Hans Oerlemans
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in Den Haag, Lombok in Utrecht of mijn eigen
Baarsjes in Amsterdam, zijn er niet. In Brisbane,
een stad van 2 miljoen inwoners, hebben we
welgeteld twee buurten kunnen opsporen met een
levendige straat als centrum. De rest wordt voorzien
door shopping malls Amerikaanse stijl.
Maar in dorpen en toeristische gebieden vind je
het wel, dat straatleven. En het lijkt erop dat de
stadsbevolking er ook klaar voor is. Om een
toekomstrichting voor de groei van Brisbane te
bepalen, heeft het stadsbestuur haar bevolking
vier ontwikkelingsmodellen voorgelegd. Bijna de
helft koos voor een stad met meerdere centra van
levendigheid. Een kwart koos voor corridors en
de rest was verdeeld over de compacte en uiteengelegde stad. Ik ben benieuwd wat zo’n burgerraadpleging in Nederland zou opleveren. Dat
planners hier de compacte stad promoten weten
we wel, maar zou de rest van de Nederlanders het
ook verkiezen?
Het vraagt moed om de bevolking naar haar
mening te vragen, maar misschien is dat ook wel
logischer in een Angelsaksische planningssysteem.

Brisbane heeft vrijwel geen grondposities en ontwikkelt niet actief zelf. Dat wordt overgelaten aan
de markt. De sturingsmiddelen lijken beperkt. Een
ontwikkelingsplan wordt getoetst aan het ‘stadsplan’,
maar als de uitkomst negatief is, kan de rechter
worden gevraagd of die afwijzing wel redelijk is.
Misschien is de maatschappelijke bewijslast voor
de toetsingsregels daardoor groter. Dat dit tot
interessante regels en regionale verschillen kan
leiden, is langs de kust ten zuiden en noorden van
Brisbane te zien. Aan de Gold Coast wordt de ene
torenﬂat na de andere neergezet, met Surfers
Paradise als hoogtepunt. Aan de Sunshine Coast
mag de nieuwbouw niet boven de bomen uit komen.
Beide kusten hebben woon- en en werkgebieden,
natuur en toerisme, maar de bouwregel maakt ze
totaal verschillend.
Hans Oerlemans was tot voor kort partner bij OKRA
landschapsarchitecten. In februari 2011 emigreert
hij naar Queensland, Australië. Hij bericht in 2011
over architectuur en opdrachtgeverschap Down
Under.

Gold Coast
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‘Nieuwbouw
is geen zegen’

Tekst: Indira van ‘t Klooster > Beeld: Maarten van Schaik > Ontwerp: Leij Kappelhoff
Seckel Van den Dobbelsteen > Opdrachtgever: St. Plechelmusschool, Anneke Kuipers

De jury van de Gouden Piramide 2010 noemde de
verbouw van een kerk in Hengelo tot basisschool ‘een
24-karaatsproject.’ Ook roemde de jury de synergie
tussen opdrachtgever Anneke Kuipers en architect
Ronald Olthof. Hun project won de Gouden Piramide
2010, en Kuipers is nog lang niet uitgebouwd.
Anneke Kuipers zit nog steeds enigszins overdonderd in haar kantoortje. Vorige
week won ze de Gouden Piramide 2010 en sindsdien staat ze in het middelpunt
van de belangstelling. ‘Ik heb ontiegelijk veel mails en sms’jes gehad. Afgelopen
zaterdag stond er een portret over twee pagina’s in de Tubantia, morgen weer
een groot stuk in een andere krant. Het is echt ongelofelijk.’ Toch vond ze het
moment dat ze genomineerd werd nog bijzonderder. ‘Twee jaar geleden werden
we tweede met een prijs voor herbestemming van erfgoed, maar toen had ik
minder het gevoel dat het een eer was. Zo’n opdrachtgeversprijs is persoonlijker,
dat gaat over opdrachtgeverschap en minder over het gebouw. En ook dat het
bestuur meteen zei dat ik de opdrachtgever was, dat het gebouw er zonder mij
nooit was gekomen, dat vond ik echt een eer. Zo’n prijs voelt als erkenning, na
jarenlang knokken, dat het als een belangrijk project wordt gezien.’
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Ze had dan ook nooit kunnen bedenken dat dit de uitkomst zou zijn van de
ingeving om de leegstaande kerk aan de overzijde van straat om te bouwen tot
nieuw onderkomen voor de uit zijn voegen groeiende school. Terwijl het zo’n
vanzelfsprekende gedachte was. ‘Toen ik hier begon was de school nog echt
katholiek. De pastoor kwam geregeld langs om wat kinderen te lenen voor een
bruiloft of een begrafenis. Veel kinderen zijn hier gedoopt, of hun ouders zijn
hier getrouwd. Dus ja, er is echt een binding met dit gebouw.’
Maar de gemeente wilde de kerk niet kopen, ook al kostte deze slechts een
miljoen gulden in 2001, inclusief bijgebouwen en grond. Kuipers zucht. ‘Ik vond
het echt erg, toen ik hoorde dat de aannemer de kerk had gekocht met sloopvergunning. Ik vind het helemaal niet zo’n mooie kerk of zo, maar het is toch
een karakteristiek pand in dit wijkje. Daar kan toch niet gewoon de bulldozer
overheen om er vervolgens wat appartementen neer te zetten? Dat laat de
gemeente toch niet gebeuren?’ Gelukkig kwam de wijk in het geweer en het
bouwplan werd afgekeurd. ‘En daar zat de aannemer met een onbruikbaar pand!
Dat bood dus weer kansen.’ Kuipers lacht, nog altijd dankbaar, niet triomfantelijk,
daar is ze veel te bescheiden voor. In 2007 kocht de gemeente de kerk alsnog en
toen kon het project beginnen.
Kuipers vond het het belangrijkste dat de waarden van het daltononderwijs
- samenwerking, zelfstandigheid en vrijheid – optimaal in het ontwerp zouden
worden verwerkt. Architect Ronald Olthof wilde het kerkgebouw, daterend uit
de jaren 50 in de stijl van de Bossche School, zoveel mogelijk respecteren.
In vele gesprekken werkten Kuipers en Olthof de ideeën verder uit. Kuipers:
‘We hebben heel veel gepraat. Hij heeft rondgekeken, de sfeer geproefd, gezien
wat daltononderwijs is, net zolang tot hij precies wist wat ik wilde en wat de
school nodig had. Hij heeft zich echt verdiept in de vraag. Pas toen is hij gaan
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‘Zonder offers te brengen, hadden
we nooit met zoveel kinderen in
de kerk gepast.’

ontwerpen, steeds terugkoppelend. We konden heel goed met elkaar overleggen.’
Die synergie leidde ertoe dat de onderwijsopvattingen van Kuipers zijn terug
te vinden in het gebouw. Dat begint al als je binnenkomt. De lerarenkamer en de
kantoren hebben glazen wanden zodat er altijd contact is met de mensen die
langslopen. ‘We willen naar ouders, kinderen en elkaar transparant zijn. Met
dichte deuren en muren bereik je die openheid niet.’ Ook elders in het gebouw
zijn ideeën omgezet in ontwerp. ‘We hebben overal grote, dubbele deuren, die in
principe altijd open staan. Dat bevordert de samenwerking. Iedereen begint in
zijn eigen lokaal, maar gaandeweg de dag kunnen kinderen in andere lokalen
gaan werken. Dat moet ook, want niet elke klas beschikt over alle benodigde
materialen, die moet je dus halen in andere klassen. Boven hebben we extra
werkplekken, met open verbindingen.’
Toch is de kerk nog steeds herkenbaar als kerk. In het middenschip zijn drie
doosconstructies geschoven, zonder al teveel rekening te houden met de kerkconstructie zelf, maar ook zonder deze aan te tasten. Groep 3 zit daardoor in
een klaslokaal waar de originele gewelfconstructies het plafond sieren. Het
houten cassettenplafond is nog overal zichtbaar en een verhoogde plint geeft
aan waar het altaar heeft gezeten. Tegelijkertijd is pragmatisch met de ruimte
omgegaan. De logopediste geeft les in de absis en de altaartreden doen nu dienst
als achterwand bij de toiletblokken. Vanzelfsprekend, vindt Kuipers: ‘Het moest
allemaal wel functioneel blijven. Zonder offers te brengen hadden we nooit met
zoveel kinderen in de kerk gepast. De hele zijmuur is een glaspui geworden, dat
was natuurlijk niet zo. Maar het is nu eenmaal noodzakelijk om licht in de
school te brengen.’
Heeft Kuipers nooit gewanhoopt dat de school er nooit zou komen? ‘Nee,
eigenlijk niet. Op een gegeven moment zei de gemeente dat het toch te duur
werd en dat we een nieuwe school moesten bouwen. Maar toen zei ik: “Nee, dat
lijkt me niet. Dat lijkt me helemaal niks.’ Natuurlijk waren er steeds nieuwe
hobbels op de weg. Maar we vonden het plan goed, en in nieuwbouw heb je ook
altijd complicaties. Bovendien zouden we in nieuwbouw nooit zo precies
kunnen doen wat we willen als in deze kerk. Hier konden we ons ei helemaal
kwijt.’
Het lijkt tegenstrijdig dat je in een bestaand gebouw met overduidelijke
beperkingen meer vrijheid hebt dan in nieuwbouw, maar nieuwbouw is geen
zegen, volgens Kuipers. ‘In nieuwbouw zijn de regels veel strenger, in herbouw
hoef je die eisen niet toe te passen. Natuurlijk is er een minimummaat qua
afmetingen van klaslokalen, maar niets is vastgelegd voor een oud gebouw.
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En ik dacht ook aan de kinderen. Welk kind zit nu in zo’n mooi gebouw op
school? Wij hebben én een strak en modern gebouw, én het oude is bewaard
gebleven.’
En al die tijd was ze niet alleen opdrachtgever voor de nieuwe school, maar
ook directeur van de bestaande. ‘Ja, dat klopt. Het trekt wel een wissel op je
privéleven, maar de kinderen zijn al de deur uit en mijn man kookte altijd, dus ik
kon als ik thuiskwam zo aanschuiven.’ Niet dat het er naar uitziet dat ze nu gaat
genieten van de rust. De omgeving van de school is verbrokkeld, de panden zijn
verouderd en de inrichting van de openbare ruimte laat te wensen over. Ter
plaatse van de oude school staan woningen gepland, maar dat lost volgens
Kuipers het probleem niet op. ‘Ik vind dat we het gebied groter moeten trekken.
Dus ik denk: kom gemeente, sla de handen ineen, ga samen met de woningbouwvereniging en de aannemer kijken wat we hier kunnen doen! Het gebied
leent zich voor de brede schoolgedachte met veel sociaal-maatschappelijke
functies. Maar dan moet de gemeente wel de vinger aan de pols houden en de
regie nemen. Want de aannemer wil wel, die kan hier woningen kwijt, maar de
gemeente moet zich ook inkopen, anders hebben ze straks geen enkele regie
meer over het gebied.’
En dus zit Kuipers deze maand opnieuw bij de wethouder. ‘Ik ga eerst zelf met
de wethouder praten en dan kijken wat we kunnen doen. Ronald, de architect, is
al aan het schetsen hoe we dat zouden kunnen doen. De voorzitter van het
wijknetwerk, de aannemer en de woningbouwvereniging willen ook wel. Het
oude schoolgebouw en de volkstuintjes zijn al van de aannemer. Eerdaags komt
een ander pand te koop. Dus ik zei tegen de wethouder: laat niet gebeuren dat
de aannemer dat ook koopt, want dan gebeurt hetzelfde als wat met de kerk
gebeurd is, dan moet je later terug kopen en dat is altijd duurder.’
En dan zou het kunnen helpen dat ze eerder met terugwerkende kracht gelijk
heeft gekregen, en dat haar inspanningen zijn beloond met een Gouden Piramide.
Of dat werkelijk zo is moet nog blijken. Ach, dat ziet ze dan wel weer. Eerst de
gewonnen 50.000 euro maar eens goed besteden. ‘In de kleutergroepen hadden
we ook vides gedacht, maar die waren wegbezuinigd. Nu komen ze alsnog.’
Nee, de kans is klein dat Anneke Kuipers de komende jaren weer ‘gewoon’
schooldirecteur wordt. Met zoveel ideeën, enthousiasme en doorzettingsvermogen, kan ze niet anders dan opdrachtgever blijven.
Informatie
Anneke Kuipers is directeur van de St. Plechelmusschool in Hengelo.
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Basisschool St. Plechelmus
in Hengelo wint
Gouden Piramide 2010
Opdrachtgevers: basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente
Hengelo >Ontwerp:Ronald Olthof, architectenbureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den
Dobbelsteen > Foto: Ben Vulkers

Rijksprijs
de Gouden Piramide
Prijsronde 2011
met thema
gebiedsontwikkeling
van start
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De prijsronde 2011 is bestemd voor opdrachtgevers
van ruimtelijke projecten. Dat kunnen woonwijken,
stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke
infrastructurele werken en wateropgaven zijn.
Maar bijvoorbeeld ook transformaties van het
landelijk gebied die betrekking hebben op de
bestemmingen natuur, landschap, landbouw en
recreatie. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in
Nederland in aanmerking komen met een project
passend bij het geldende jaarthema: gemeenten,
provincies, waterschappen, particulieren, bedrijven,
private instellingen en professionele opdrachtgevers.

Met de uitvoering van het in te zenden project moet
in de vier jaren voorafgaand aan de toekenning
van de prijs zijn begonnen (uiterlijk 1 januari 2011).
De jury bepaalt of het ingediende project in
voldoende mate is gerealiseerd om een beoordeling van het redelijkerwijs te verwachten eindresultaat mogelijk te maken.
De inschrijving voor nieuwe ronde van de Gouden
Piramide start op 16 december 2010 en sluit op
vrijdag 11 maart 2011 om 17.00 uur.
Iemand voordragen kan ook. Alle informatie vindt
u op de website www.goudenpiramide.nl.
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Het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht

Het kan
nog steeds
Opdrachtgeverschap > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs
Al decennia klinkt het verhaal dat de organisatie
van de Nederlandse bouw achterhaald is. Alles zal
sneller, goedkoper en innovatiever worden zodra
de traditionele samenwerking tussen opdrachtgever
en architect op de helling gaat. De opdrachtgever
moet het op zijn Angelsaksisch aanpakken. Hij moet
niet zelf een ontwerper zoeken om samen na te
denken over een goed gebouw, maar ‘de markt’
vragen om het roer over te nemen via één pakket
waarin bouw, ontwerp, beheer, onderhoud en
ﬁnanciering zijn geïntegreerd. De markt heeft vaker
met het bijltje gehakt, het is zonde van de tijd als de
opdrachtgever zelf op zoek gaat naar de beste
oplossing. Misschien klopt de redenering in sommige
gevallen. Maar zeker niet altijd. Bij de modernisering
van het Bartholomeus Gasthuis in het centrum van
Utrecht heeft de ouderwetse dialoog tussen
opdrachtgever en ontwerpers nog goed gewerkt.
De geschiedenis van deze lokale charitatieve
instelling begint in 1367. In de twintigste eeuw gaat
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het Bartholomeus Gasthuis deel uitmaken van het
nationale zorgstelsel, maar de zelfstandigheid blijft
behouden. De nieuwe tijd laat zijn sporen na in het
historische complex: een serie bouwprojecten
culmineert in 1987 in de oplevering van een
splinternieuwe afdeling voor honderd ouderen die
zorg nodig hebben. Helaas, de opvattingen over
wonen en zorg veranderen snel. Binnen twintig jaar
moet de nieuwe vleugel grondig worden aangepast
aan de inzichten van de 21e eeuw.
Willy van Egdom treedt in 2007 aan als bestuurder
en algemeen directeur van het Bartholomeus
Gasthuis. Op haar bureau ligt een uitgewerkt plan
voor de modernisering van de vleugel uit 1987.
De bouw kan snel beginnen, want de ﬁnanciering
is geregeld dankzij goedkeuring van het College
Bouw en het Ministerie van VWS. Het plan voorziet
in een gebouw voor intensieve zorg in een besloten
omgeving. Het is een beproefde oplossing, waar op
dat moment veel zorgconcerns voor kiezen. Er is

één probleem: naarmate van Egdom zich verder
verdiept in het plan, wordt duidelijker dat het niet
past bij haar visie. Zij ziet het Bartholomeus Gasthuis als een kleine, onafhankelijke zorgaanbieder
met een brede functie voor de Utrechtse binnenstad.
Maar om die functie mogelijk te maken, moeten de
bouwplannen grondig worden aangepast. Willy van
Egdom verkent samen met architectenbureau ONB
(op ten noort blijdenstein) de mogelijkheden van het
oude gasthuis. In nauw overleg met de opdrachtgever

Het blijkt nog steeds mogelijk
om in de klassieke coalitie van
opdrachtgever en ontwerper iets
moois tot stand te brengen.
slaagt interieurarchitect Milee Herweijer van ONB
erin om binnen het monumentale complex de
gewenste sfeer te combineren met praktische
gebruikseisen. Het is niet de makkelijkste weg. Het
ministerie is niet blij met de koerswijziging en nieuwe
bronnen van ﬁnanciering zijn nodig voor de buurtfunctie. Het lukt om met de gemeente afspraken te
maken over de rol van het Gasthuis als ‘Huis in
de Wijk’. Er ontstaat samenwerking met buurtinitiatieven en ondernemers uit de omgeving. Van
Egdom verzamelt giften van bedrijven, particulieren
en instellingen.
In de zorg zijn de marges smal. Deskundigen
kunnen precies voorrekenen wat haalbaar is.
Standaardoplossingen zijn de norm. Toch bestaat
ook in deze wereld ruimte voor initiatief en fantasie.
Het blijkt nog steeds mogelijk om in de klassieke
coalitie van opdrachtgever en ontwerper iets moois
tot stand te brengen. Soms loont het om bouwbedrijven en ﬁnanciers nog even buiten de deur te
houden en eerst je eigen plan te ontwikkelen.

Informatie
www.bartholomeusgasthuis.nl
www.onb.nl
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Van Duivesteijn naar Van Poelgeest

Nederlandse
woningbouwwereld
weer met beide
benen op de grond
Wethoudersestafette > Tekst: Adri Duivesteijn > Beeld: gemeente Almere

De vraag van wethouder Frank van Hulle van Terneuzen aan wethouder
Adri Duivesteijn van Almere luidde: ‘Wat vindt u van het idee om
groeigemeenten te laten meebetalen aan de aanpak van krimpgerelateerde
problematiek in de perifere regio’s van Nederland?’

Met zijn vraag - ‘kunnen groeigemeenten meebetalen
aan de aanpak van krimpgerelateerde problematiek?’- veronderstelt Frank van Hulle dat er in
groeigemeenten voldoende geld aanwezig is om te
komen tot herverdeling. Deze veronderstelling raakt
aan iets dat mij al lang dwars zit, namelijk de vraag
hoe wij onze volkshuisvesting ﬁnancieren.
Ik ben opgegroeid in een tijd dat er een groot
verschil was tussen de kostprijs en de exploitatie van
woningen. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de
jaren ’90 was er sprake van hoge bouwkosten en lage
huren. De huren dekten de kosten niet, en dus
verstrekte de rijksoverheid subsidies voor onze
woningbouw. Er waren niet alleen subsidies voor de
sociale huurwoningen; zelfs de vrije sector woningen
werden, met een eenmalige premie, gesubsidieerd.
Na de nota Volkshuisvesting in de jaren negentig van
Enneüs Heerma - met het adagium: ‘meer markt,
minder overheid’ - brak een periode van onophoudelijke stijging van de koopprijzen aan. We zagen dat
het stelsel zich omdraaide: de verkoopprijzen overstegen de kostprijs van nieuwbouwwoningen meer
en meer. Winst op woningen werd een vanzelfsprekendheid, onze volkshuisvesting werd een winstmachine, winstmaximalisatie kwam centraal te staan.
Deze exorbitant hoge winsten zijn echter niet bij de
mensen zelf - de kopers of huurders - terecht gekomen, maar bij de corporaties. Waar je zou verwachten dat een waardestijging gepaard gaat met een
toename van de kwaliteit, bleek dat nauwelijks het
geval. De Bouwfondswoning uit de jaren ’50 is - met
uitzondering van een toename van het volume, naar
een standaardmaat van 9,20 bij 5,40 meter - niet
wezenlijk veranderd. Wat theatraal gesteld, zijn wij
in onze stedenbouw en architectuur in de afgelopen
twintig jaar een tweede Gouden Eeuw misgelopen;
als alle winsten in onze woningen waren geïnvesteerd, zou dat een groot en groots effect op onze
steden hebben gehad en zouden er meerdere ‘grachtengordels’ zijn ontstaan.
Met Heerma’s Wet balansverkorting geldelijke

Eén van de IbbA-woningen (Ik bouw betaalbaar in Almere)
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Homeruskwartier in aanbouw

steun volkshuisvesting (1995) en de verzelfstandiging
van de woningbouwcorporaties, ging ook in de
corporatiesector een andere wind waaien. Er was
sprake van een overgang naar een meer marktconform
volkshuisvestingbeleid: de wetten van de markt
kregen vat op de corporatiesector. Corporaties
richtten zich meer en meer op de bouw en verkoop
van nieuwe, grotere, duurdere en - niet in de laatste
plaats - meer courante huurwoningen. Ook op het
terrein van arbeidsomstandigheden werd ‘marktconform’ het adagium; fusies zijn nog altijd aan de orde

‘Een vraaggestuurde markt leidt
tot meer differentiatie, grotere en
kwalitatief betere woningen.’
van de dag, en helaas lijken ook sommige excessen
- grote kantoren, dure auto’s en extreme salarissen en
vertrekpremies - meer regel dan uitzondering.
Met de grote winsten kon ook de sociale opgave
worden geﬁnancierd, wat maakte dat de overheid
zich terugtrok uit de ﬁnanciering van onze woningbouw en het uitgebreide stelsel van subsidies en
premies gaandeweg verdween. De crisis heeft een
einde gemaakt aan de decennialange periode waarin
de mogelijkheden tot de hemel reikten. De Nederlandse woningbouwwereld is weer met beide benen
op de grond gezet. Dat is niet per se negatief; de
huidige woningmarkt is tenslotte gebouwd op
luchtkastelen, en het was een kwestie van tijd dat de
luchtbel uiteen zou spatten. Tegelijkertijd is er met
het vervliegen van de buitensporige winsten ook een
impasse ontstaan. De crisis brengt ons terug bij forse
tekorten, die niet uit de winsten kunnen worden
geﬁnancierd. Dit betekent dat er - en dat zien wij
overal in Nederland - nauwelijks nog overwinsten te
verdelen zijn. Niet voor commerciële bouw, niet voor
de sociale opgave.

Architectuur Lokaal #77

Wethouder Adri Duivesteijn

In reactie op de veronderstelling van Van Hulle
- ‘is er geld voor herverdeling?’- ben ik dan ook bang
dat wij slechts ontkennend kunnen antwoorden.
Institutionele bouwers kampen met grote tekorten,
er is nauwelijks geld voor nieuwe projecten en er
wordt ﬂink gesnoeid in het personeelsbestand. Het is
dan ook een illusie te geloven dat groeigemeenten
thans in staat zijn bij te dragen aan het oplossen van
krimpproblematiek.
Wat is de oplossing dan wel? Een mogelijke
oplossingsrichting is te kiezen voor het omzetten van
de sociale huur- in een coöperatiesector. Het geld is
er namelijk wel, maar is niet vrij besteedbaar. Door
woningen in eigendom over te dragen aan de zittende
bewoners, maak je groot geld vrij. Grote hoeveelheden
‘dood kapitaal’ worden geactiveerd, die vervolgens
opnieuw worden geïnvesteerd in nieuwe projecten.
Tegelijkertijd maak je de eindgebruiker, de huurder,
verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de
eigen woon- en leefomgeving, waarmee per deﬁnitie
een grotere betrokkenheid wordt gecreëerd.
Een andere mogelijkheid - en wellicht is dit de
enige juiste oplossing - is dat krimpgemeenten de
grote prijsverlagingen accepteren, en proﬁteren van
de meer ontspannen woningmarkt. In deze gemeenten is een einde gekomen aan een periode van
schaarste, aan een periode waarin mensen letterlijk
in de rij moesten staan om één van de institutioneel
gebouwde woningen te bemachtigen. Dat biedt
kansen. Met de overgang van een uiterst verkrampte
naar een ontspannen woningmarkt, verandert het
aanbodgericht denken en handelen geleidelijk in een
meer vraaggeoriënteerde markt. Deze ontwikkeling
kunnen wij alleen maar toejuichen. Als ik een
parallel trek met mijn dagelijkse praktijk in Almere,
zie ik wat het betekent als wordt gebouwd op basis
van een - individuele of collectieve - concrete vraag.
Zelfbouwgebieden als Homeruskwartier, Overgooi
of Noorderplassen West tonen aan dat een vraaggestuurde markt leidt tot meer differentiatie en tot
grotere en kwalitatief betere woningen, voor dezelfde

of een lagere kostprijs. Ook in de sociale opgave
wordt voorzien. Samen met woningbouwcorporatie
De Key ontwikkelden we de regeling ‘Ik bouw
betaalbaar in Almere’, waarmee we mensen met een
bruto jaarinkomen van €20.000 tot €37.000 euro de
mogelijkheid bieden hun eigen woning te bouwen.
Inmiddels zijn er ruim 150 kavels verkocht.
Ik eindig dan ook met de vraag of een zekere
ontspanning op de woningmarkt werkelijk een
probleem is. Biedt het ons niet juist de kans om te
komen tot een fundamentele heroriëntatie van ons
volkshuisvestingstelsel? Biedt het ons niet juist de
kans om woonmaximalisatie centraal te stellen?
Biedt het ons niet juist de kans om de burger, met
alle individuele wensen en behoeften, de hoofdrol
in ons bouwbeleid te geven? En, om een dwarsstraat
te noemen, biedt het ons niet juist de kans om in
onbruik geraakte stedelijke gebieden terug te geven
aan de natuur?
Juist omdat hij, nog niet zo lang terug, bekend
maakte de helft van de volgende fase van IJburg in
particulier opdrachtgeverschap te willen realiseren,
stel ik deze vraag graag aan Maarten van Poelgeest,
wethouder Ruimtelijke Ordening in Amsterdam. Ik
ben ervan overtuigd dat de stap van winstmaximalisatie naar woonmaximalisatie, van aanbod- naar
vraaggestuurd, van woonproducenten naar woonconsumenten - zeker nu - overal in Amsterdam gezet kan
worden, en ik ben benieuwd hoe hij daar over denkt.
Informatie
Adri Duivesteijn (PVDA) is wethouder duurzame
ruimtelijke ontwikkeling. www.almere.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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In ambitie kun je
niet wonen
Opinie > Tekst: Peter Prak & Menno Schapendonk > Beeld: Gemeente Edam- Volendam (p.12), Architectuur Lokaal (p.13)
en Projectbureau De Zuidlanden, Leeuwarden (p.13)

In oktober 2010 organiseerde Architectuur Lokaal de manifestatie Bouwen op Ambitie. Peter Prak en Menno Schapendonk waardeerden de
hoopvolle en nuchtere toon, maar plaatsen kanttekeningen bij bouwen
op ambitie alleen. In de gewijzigde economische omstandigheden is de
eerste vraag hoe bouwactiviteit op gang gehouden kan worden. ’Zonder
projecten geen ambitie.’

immers nagenoeg stil. Resterende klanten zijn
prijskopers of kopers die intensief gefaciliteerd
willen worden. Dit alles geeft een forse neerwaartse
druk op de rendementen. De ﬁnanciële problemen
bij ontwikkelaars en vastgoedﬁnanciers eisen
echter hogere opbrengsten. Voeg daarbij het door
de bouwfraude beschadigde imago van de branche.
Een schaakmat dient zich aan.
Met de wederopbouw werd Nederland koning
van het geïndustrialiseerd seriematige bouwproces.
Gaandeweg verschoof het accent van woningbouwverenigingen, gemeenten en volkshuisvesting naar
projectontwikkelaars en het marktdenken. Dit
marktdenken professionaliseerde de aanbodmarkt:
goedkoop en seriematig ontwikkelen, ontwerpen
en bouwen, en dit alles in hoge aantallen. Zowel
marktpartijen als overheden/grondbedrijven
proﬁteerden ﬂink van deze productiemachine.
Ondanks het tegenstribbelen van de vakwereld
kozen sommige ontwikkelaars toch voor meer
consumentgerichte en dus gevarieerder ontwerpen.
Daarnaast was langs de rand van Nederland al
jarenlang een sterke opkomst van Duitse aannemers te zien. Bij hen staat de klant centraal en die is
weer koning van zijn eigen investering. Deze

‘Het kolkt en bruist achter
de statige gevels.’
Stedelijke vernieuwing Bloemenbuurt-Zuid, Eindhoven

De Amsterdamse wethouder Jan Schaefer formuleerde ooit ‘In gelul kan je niet wonen.’ Daar willen
we graag ‘ambitie’ aan toevoegen. Begrijp ons niet
verkeerd, ambitie is het begin en het eind van elk
proces, maar het probleem van dit moment is niet
ambitie, ‘hoe’ je iets tot stand brengt. Het probleem
nu is ‘of’ je nog iets tot stand brengt. Zonder projecten immers geen ambitie.
Recent zijn stuk voor stuk de automatismen verdwenen die de motor waren voor de woningmarkt:
• De automatische vermogensgroei uit woningbezit
is verdwenen en woningbezit wordt weer een risico
• Het hypotheekgebouw wankelt, de zekerheid
van de hypotheekrenteaftrek is tijdelijk, de forse
risico-opslag op de Euribor en het strenger toepassen
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van de leencapaciteit overall en vanaf 1 januari
2011 verslechteren de mogelijkheden met name
voor starters
• Vastgoed is niet meer de aantrekkelijke
ﬁnancieringsbron dankzij Europese regelgeving.
Aanzienlijk meer eigen vermogen is vereist en
steeds meer banken trekken zich hieruit terug
• De economische onzekerheid overschaduwt alles.
Geen woningaankoop bij onzekerheid over je baan
• De demograﬁsche krimp is onafwendbaar.
Slechts enkele regio’s groeien nog tot 2040.
Door dit alles is de overspannen aanbodmarkt
gewijzigd in een vraaggestuurde markt. Dit is een
zegen voor de woonconsument, maar vraagt een
transitie van de branche. De bulkmarkt staat

klantgerichte benadering is dus al langer gaande,
maar de zeis van de krediet- en bankencrisis doet
nu de rest. Een herpositionering ontstaat; er zijn
vele markten en oplossingen op het momenteel
sterk wijzigende speelveld.
Veel grote ontwikkelaars hebben het moeilijk.
Uitblijvende woningafzet (ca -2/3), lagere rendementen, rente op grondbezit, een ’lastige’ want tot
keuzes dwingende speciﬁeke markt, en forse
reorganisaties leiden af van de innovatie waar de
markt nu om vraagt. Er zijn veel interne discussies
over de toekomst van projectontwikkeling, de
nieuwe rollen en mogelijkheden die gezocht moeten worden. Omdat de rendementen onder druk
staan en tegelijkertijd de huidige markt om luxe
woningen woningen vraagt zal de bedrijfskolom
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veranderen. Er zal een andere organisatievorm
(moeten?) komen om Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkelen van de grond te krijgen.
Betrouwbaarheid, creativiteit, transparantie,
vakmanschap, lage rendementen dan wel kostendekkendheid zijn de sleutelwoorden in de komende markt.
Voor dit Nieuwe Ontwikkelen zijn meerdere
partijen in beeld. In toenemende mate zal een
schare aan kleine zelfstandigen overgaan tot
concept-, proces- en projectontwikkeling. Zij
sluiten nieuwe coalities en ontwikkelen nieuwe
ﬁnanciële modellen. Daarnaast zullen ook grotere
ontwikkelaars fee-ontwikkeling aanbieden (alleen
uren x tarief in plaats van de combinatie met winst)
en zullen vast snel gevolgd worden door andere
adviesdiensten. Het is de vraag of de grote ontwikkelaar in zijn huidige dominantie blijft bestaan. In
toenemende mate zal de lokale ontwikkelaar/
ontwikkelende aannemer (vaak familiebedrijven
met een nog wel gevulde kas en gebleken betrouwbaarheid) een rol spelen. Er zijn al aannemers die
ontwerpen inclusief bouwvergunning om niet
aanbieden aan gemeenten.
Ook gemeenten worstelen. Ze kampen met sterk
teruglopende grondopbrengsten. Jaarlijkse minderopbrengsten voor grondbedrijven worden op € 2,5
miljard ingeschat tot en met jaarlijks € 3,8 miljard
inclusief misgelopen bouwleges en OZB. Gemeenten reageren hier verschillend op. Er zijn gemeenten die wachten en die een acute investeringsstop
hebben ingezet. Niet altijd is bekend waarop of op
wie gewacht wordt en dus hoe lang het wachten
duurt en dus hoeveel de rentelasten mogen oplopen.
Ook zijn er gemeenten die hun portefeuille
verkleinen en actief het mes zetten in ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam.

Zelfs het percentage sociale woningen wordt ter
discussie gesteld. Daarnaast ontstaat een groep van
kleine en middelgrote gemeenten die ambitieus hun
nek uitsteken, vaak gedwongen door eigen grondbezit en -rentelasten. [Zie kader: enkele voorbeelden van recente nieuwe rollen]
Ook bij woningbouwcorporaties en beleggers zijn
inkrimpende en afstotende ontwikkelingen te zien.
Ook vanuit de creatieve sector (architecten, stedenbouwers) en vanuit de bouwtechnische wereld zullen
initiatieven komen voor projectontwikkeling. Net
als bij gemeenten en ontwikkelaars is sprake van
een verdere versplintering van het speelveld, de
ontzuiling van de bouwwereld is ingezet.
Wachten op ambitie van een ander vraagt in deze
markt om een lange adem en stevig zitvlees. Het
speelveld van de vastgoedmarkt is door het wegvallen van de schragende pijlers onder de markt
enorm in beweging, het kolkt en bruist achter de
statige gevels. De oude markt, de rolverdeling en de
bedrijfskolom die hoort bij grootschalige seriematig
bouwen door ontwikkelaar/bouwer is voorbij.
De huidige markt vraagt om kleine consumentgerichte en snelle ontwikkelingen waarbij transparantie en bevlogenheid sleutelwoorden zijn. De gemeente heeft het voor het kiezen en mag het weer
zeggen qua prijs en kwaliteit. Zij heeft nu de kans
om nieuwe coalities te sluiten en nieuwe paden te
bewandelen als initiatiefnemer, opdrachtgever en
soms zelfs als afmaker. In plaats van ‘plannen
maken voor’ wordt het ’plannen maken met‘. Ook
in het nieuwe speelveld zijn er nog steeds veel
kansen voor kwaliteitsgedreven professionals die
coalities zoeken met regisseurs, de creatieve sector
en de bewoners. Onze stelling luidt dan ook: de
beste manier om op dit moment ambities te realiseren is om ze zelf te organiseren.

Informatie
Peter Prak is manager en ontwikkelaar bij o.a.
TNO, Ontwikkelbedrijf Vathorst, Projectbureau
Meerstad, Heijmans Vastgoed. Hij is momenteel,
als partner bij Cooper Feldman, eindverantwoordelijk voor woonwijk Stadshagen Zwolle. Menno
Schapendonk is eigenaar van en ontwikkelaar bij
Mevasto en Sustay. Voorheen werkte hij bij Deloitte
en ASR Vastgoed. Ook werkte hij mee aan projecten als Project Mainport Rotterdam, Leidsche Rijn
en Park Waelstroom. Dit artikel kwam mede tot
stand door het raadplegen van een groot aantal
vakbroeders in de branche.

Gemeenten in
nieuwe rollen

ZWOLLE
De gemeente heeft een nieuw planproces
voor de nieuwbouwwijk Stadshagen en de
kantoorlocatie Voorster Poort ontwikkeld.
Deze is vraagmarkt proof en maximaal
flexibel. Daarnaast is een Zwolse aanpak
met zelfs een eigen hypotheek gelanceerd
waarmee de dip in woningbouw relatief
beperkt is gebleven. Inmiddels heeft de
gemeente ingestoken op eigen planontwikkeling van twee woningbouwprojecten om
enerzijds vaart en voortgang te houden,
anderzijds om te voorkomen dat de veelgevraagde sociale woningbouw alleen in de
wijk komt te staan. De corporaties hebben
zich bij de gemeente aangesloten en ook de
betrokken marktpartijen zijn uitgenodigd
mee te doen.

GRONINGEN
De gemeente heeft twee projecten risicodragend zelf ontwikkeld. Hier is sprake van
(relatief risico-arme) planontwikkeling die
op de aannemersmarkt is weggezet. Het
resultaat op ontwikkeling en verkoop is
dusdanig dat vervolg voor de hand ligt.

VOLENDAM
De gemeente heeft een actieve rol in ontwikkelingen zelfs verkoop van woningen. Eén
ex- en twee zittende wethouders trekken het
ontwikkelproces. Zij verkopen de ontwerpen
via openbaar geselecteerde aannemers aan
bewoners. Hun enige doel is zo goedkoop
mogelijk die woningen aanbieden waar
Volendammers op wachten. Inmiddels zijn al
50 woningen verkocht en opgeleverd, zeer
binnenkort start de verkoop van de volgende
90 woningen. De gemeente wil de hele
woonwijk zelf te ontwikkelen.

College B& W Gemeente Edam- Volendam
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ALMERE
Het verhaal van Homeruskwartier is genoegzaam bekend. Te roemen valt hoe grote
aantallen kavels direct of via CPO naar de
consument gaan. Ook de manier waarop
wethouder Duivesteijn de regie terug naar
de gemeente probeert te halen is veel besproken. Duidelijk blijkt dat ruimtelijke
ontwikkelingen uiterst complex en dusdanig
van tradities aan elkaar hangen, zodat
trendbreuken daarin slechts met geweld tot
stand komen.

RIJSWIJK
De gemeentelijke locatieontwikkeling wordt
verlengd door ook de voortvloeiende ontwikkelingen zelf op te pakken, hierin ondersteund door adviseurs.
LEEUWARDEN
PPS de Zuidlanden is ontmanteld en de
gemeente heeft de posities van BAM en
Heijmans overgenomen. Met de overgang
naar een bouwclaim-model pakt gemeente
weer zelf de regie.

De Zuidlanden, Leeuwarden
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Starchitecture
versus
archipunctuur
De bloei van het fenomeen
Baugruppen in Berlijn
Bouwgroepen > Tekst: Vincent Kompier > Ontwerp: zanderroth architekten > Beeld: zanderroth architekten (p.14),
Andrea Kroth (p.15)

Waar in Nederland de bouwstop de remedie lijkt om de crisis te bezweren,
is in Berlijn de Baugruppe een middel om de woningmarkt aantrekkelijk te
houden. De afgelopen jaren hebben meer dan 150 Baugruppen voor een
toename van circa 10.000 inwoners gezorgd. Maar Baugruppen zorgen
voor meer dan alleen groei van het aantal inwoners; architectonisch en
sociaal dragen zij bij aan een diverse en aantrekkelijke stad.
In Berlijn is de euforie over de val van de muur in
1989 groot. Té groot, want veel van de bouwwensen van de stad worden in de praktijk niet waargemaakt. Potsdamer Platz is een bekend icoon uit de
tijd dat grond en geld in overvloed aanwezig waren.
Rond 2000 zakt de economie en daarmee de bouw
in Berlijn in. Ontwikkelaars van buiten Berlijn
keren op hun schreden terug en laten de stad half
afgemaakt achter. De stad stopt met de belastingvoordelen voor bouwprojecten en schaft de subsidies op sociale woningbouw af. Architecten die

achterblijven komen zonder werk te zitten.
Berlijn kent sinds de economische crisis van
2000 een bijzondere woningmarkt, omdat er veel
leegstand is; meer dan 90.000 woningen worden
niet bewoond. Ondanks - of dankzij - deze onderdruk blijft de vraag naar kwaliteit en nieuwe vormen van wonen bestaan. Een vraag die door
traditionele projectontwikkelaars niet wordt
opgepikt. Zij blijven denken en bouwen in woningen van maximaal tachtig vierkante meter, zonder
goede buitenruimte. Veel architecten nemen het

heft echter in eigen hand en gaan op zoek naar
nieuwe opdrachten en opdrachtgevers. Langzamerhand worden de veranderingen in de stad zichtbaar; op lege kavels in de straten verschijnen
opvallende nieuwe projecten met aantrekkelijke
gevels. Dat brengt in 2007 het Deutsches Architektur Zentrum (DAZ) ertoe een tentoonstelling te
organiseren over de veroorzakers van deze verandering: de Baugruppen (1). In de tentoonstelling Auf
einander Bauen en de gelijknamige catalogus
werden 12 verschillende Baugruppen gedocumenteerd en geïllustreerd. Een gesprek met Kristien
Ring, directrice van het DAZ.
Wat maakt de Baugruppen zo bijzonder? Kristien
Ring: ‘Het is de interventie van de kleine schaal die
ze tot een succes maakt. Voor de groep zelf, omdat
zij op de bouwkosten bespaart en tegelijkertijd haar
woonwensen in hoge mate verwezenlijkt. Maar ook
voor de stad werken Baugruppen goed: zij brengen
vernieuwende architectuur die de stad ruimtelijk
repareren. Sociaal en maatschappelijk zijn zij
eveneens van betekenis, want de betrokkenheid
van Baugruppen bij de buurt is groot. Zij leveren
actieve en geëngageerde buurtbewoners op.’
In Duitsland komen Baugruppen ook in andere
steden voor, zoals in Tübingen, Stüttgart, Freiburg
en Hamburg. Berlijn is een buitenbeentje in deze
reeks, omdat het gebrek aan geld in Berlijn sterk
afsteekt tegen de andere steden. De schuld van
Berlijn ligt rond de 60 miljard euro. Daarom biedt
de gemeente amper ﬁnanciële ondersteuning aan
Baugruppen. Wel heeft de stad het Baulückenmanagement opgericht: een kavelbank waar beschikbare kavels instaan. Op dit moment zijn er circa
650 locaties ter beschikking. Maar speciﬁek voor
Berlijn geldt nog iets anders. Ring: ‘In Hamburg is
veel meer ondersteuning mogelijk, ook omdat de
grond in handen is van de stad. In Berlijn is veel
grond in bezit van geprivatiseerde voormalige
staatsafdelingen die tot doel hebben de hoogste
prijs te vangen. In Hamburg worden sociale
Baugruppen met een goedkopere grondprijs
bediend, in Berlijn is dat niet het beleid.’ Wel biedt
Berlijn kleine ﬁnanciële ondersteuning aan internetsites waarop zoekende groepen en aanbiedende
architecten elkaar kunnen vinden.
Kritiek is er ook, want kiezen Baugruppen niet
de mooiste plekjes voor zichzelf uit? Is er sprake
van landjepik? Ring vindt van niet: ‘Architecten
hebben door de korte lijnen met de toekomstig
bewoners veel meer feeling met wat de ‘markt’ wil.
Een Baugruppe is altijd een maatpak en geen
confectie. Maar wel voor de prijs van een confectie-

Zicht op de tuin en de penthouses, Zelterstrasse 5-11
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pak. Daarbij komt dat Baugruppen wezenlijk
andere keuzes maken dan doorsnee woonconsumenten; Baugruppe-leden hebben liever een goed
aangelegde tuin of een mooie gemeenschappelijke
logeerkamer dan een dure designkeuken die over
tien jaar verouderd is.’ Duurzaamheid is ook een
belangrijk item; het zijn tenslotte de bewoners zelf
die de maandelijkse lasten moeten opbrengen,
waardoor ze bereid zijn bij aanvang extra te investeren in duurzame installaties en energiebesparing.
De architectuur is niet altijd spectaculaire starchitecture, maar, zegt Ring: ‘De projecten zitten stuk
voor stuk typologisch en organisatorisch slim en
vernuftig in elkaar en hebben daardoor een bepaalde tijdloze klasse.’ Archipunctuur die op verschillende plekken in de stad voor een impuls zorgt.
Daarnaast binden Baugruppen die mensen, die
voorheen de stad verlieten, weer aan de stad. Veel
Baugruppen met kinderen kiezen voor wonen in de

‘Baugruppen binden mensen,
die voorheen de stad verlieten,
weer aan de stad.’

stad omdat zij het zat zijn om in de voorsteden de
hele dag veel tijd kwijt te zijn met het heen en weer
te reizen tussen werk, winkel en school. In de stad
is de voorzieningendichtheid hoog en daardoor de
afstanden kort. Belangrijke andere reden is dat
Berlijn ondanks de schuldenlast blijft investeren in
goed aangelegde openbare ruimte. De stad zorgt
voor voldoende scholen en speelplekken voor
kinderen en creëert daarmee de optimale condities
waarbinnen Baugruppen hun ei in kwijt kunnen.
Want zonder een aantrekkelijke stad kiest niemand
voor de stad, zeker niet de gezinnen met kinderen.
Niet alles gaat gemakkelijk, want waar lopen
Baugruppen in de praktijk tegen aan? Geld is niet
het grootste probleem, dat is tijd. Ring: ‘Baugruppen bouwen niet sneller dan traditionele bouwers;
het duurt gewoon langer, want een groep met tien
mensen bouwt niet in één keer tien woningen,
maar eigenlijk tien keer een woning. Een groep
moet de tijd krijgen om een locatie te zoeken, er
een optie op te krijgen, om een plan uit te werken.

Dan is een vaste grond- of kavelprijs (die in Berlijn
varieert tussen de 500 en 800 euro per vierkante
meter) heel belangrijk. De stad kan daar weinig aan
veranderen, omdat veel Baugruppen grond kopen
van private ﬁrma’s of personen; dat zijn dan privaat-private afspraken. Gelukkig hebben veel
private eigenaren grote sympathie voor Baugruppen en gaan daardoor niet voor de hoogste opbrengst, maar voor het meest optimale resultaat.’
Wat zou Nederland kunnen leren van het succes
van de Berlijnse Baugruppen? Ring: ‘Als een stad
voor 100% afhankelijk wordt van grote investeerders valt er niet meer in te leven. Dan wordt alleen
voor de grootste gemene deler gebouwd. Baugruppen laten zien dat er een nieuwe manier van ontwikkelen en wonen in opkomst is. Aan de ene kant
is deze manier uiteraard pragmatisch en is rendement een niet onbelangrijk doel. Daarnaast brengen Baugruppen nieuw sociaal engagement met
zich mee; de stad wordt van onderop opgebouwd
en minder van bovenaf gepland. Een stad slaat
daarmee twee vliegen in een klap: blije bewoners
die door hun tevredenheid een grotere betrokkenheid bij straat en stad laten zien. Maar alles hangt af
van de fysieke, juridische en organisatorische
ruimte die zij van de diverse overheden krijgen.
Daarmee staat of valt het concept.’
(1) Een Baugruppe is een groep mensen die collectief een stuk
grond koopt, een architect arrangeert en zonder ontwikkelaar
zelf ontwikkelt. Zo’n groep vervult de taken die doorgaans
verdeeld zijn over verschillende partijen in het bouwproces.
Maar omdat zij veel taken zelf uitvoeren kunnen zij ﬂink op de
ontwikkelkosten besparen: het verschil kan oplopen tot rond
de € 900,00 per vierkante meter. Dat voordeel wordt opnieuw
geïnvesteerd in de architectuur, de duurzaamheid of in gemeenschappelijke voorzieningen, al naar gelang de behoefte en doelen
van de Baugruppen-leden. Hoewel er veel verschillende
vormen zijn is het Baugruppen-model te vergelijken met het
Nederlandse Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Informatie
Vincent Kompier is planoloog en werkt als onderzoeker, stadsgids en free lance journalist in Berlijn.

Baugruppe Ruppiner/Schönholzer Straße, Ruppiner Straße 43,
Schönholzer Straße 10a, Berlijn.

Baugruppe Schönholzer Straße 11, Schönholzer Straße, Berlijn.
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Ontwerp
zoekt
sponsors
De Opening > Tekst: Anne Luijten > Beeld: Luuk Kramer > Ontwerp: Fact Architects >
Opdrachtgever: Ronald McDonald Kinderfonds

Als adjunct-directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds heeft Remke
Brand de nodige ervaring als opdrachtgever van bouwprojecten. Het Kinderfonds is bekend van de Ronald McDonald Huizen waarin ouders dicht bij
hun zieke kind kunnen logeren. Sinds een aantal jaar zet het fonds ook in
op voorzieningen voor gehandicapte kinderen, zoals vakantie- en sportvoorzieningen.
Opvallend aan de gebouwen van het Kinderfonds is de kwaliteit van de architectuur. Aan ieder
project gaat een zorgvuldige selectie vooraf. Voor
de VU-Kinderstad, een groot speelparadijs in een
doos bovenop het VU Medisch Centrum, zocht het
fonds contact met de BNA. Remke Brand: ‘De
VU-Kinderstad was zo’n speciﬁek project, daar
wilde we écht iets bijzonders mee doen. De BNA
kwam toen met de Jonge BNA-prijs en de match
was snel gemaakt. Voor de jonge architecten was
die prijsvraag bijzonder omdat het project daadwerkelijk gerealiseerd zou worden.’
SPONGE won de prijsvraag voor VU-Kinderstad
‘met kop en schouders’, aldus Brand, en niet alleen
de architectuurbladen waren lovend, maar ook de
opdrachtgever en de gebruikertjes zijn blij met het
glazen doosje op het dak vol gesponsord speelgoed
en gadgets. Het Ronald McDonald Kinderfonds
was zelfs zó tevreden, dat het zich voor een nieuwe
bijzondere opdracht weer tot de BNA richtte. Het
Ronald McDonald Centre, een sportcentrum,
moest een omgeving worden waar gehandicapte en
chronisch zieke kinderen nu eens niet degenen zijn
die niet mee kunnen komen, maar waar ze zelf in
de spotlights staan. Hún behoefte was het uitgangs-
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punt, en de vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en
zusjes die ook welkom zijn, passen zich maar aan.
Omgekeerde integratie noemt Brand dat. Een plek
waar dagelijks 1000 gehandicapte kinderen terecht
kunnen om te spelen en te sporten, zo’n plek was er
nog niet in Nederland.
De belangstelling voor de prijsvraag was groot.
Met hele busladingen jonge architecten is Brand
naar het grasveld in Amsterdam-Noord gereden
waar het centrum moest komen. En weer was er
een ontwerp bij dat niet alleen de harten van de
juryleden, maar gelukkig ook die van de opdrachtgever sneller deed slaan. Peer Glandorff van Fact
Architects tekende een langwerpig gebouw op
poten, dat zich als een tribune kan openen naar de
omringende sportvelden. Een transparant, stoer en
strak, maar door de ronde welvingen ook vriendelijk gebouw, dat een vanzelfsprekend middelpunt is
in het landschap van courts, banen en dug-outs.
Glandorff ontwierp gebouw én terrein als een
geïntegreerd sportlandschap.
Naast het uitgebreide programma van eisen
waren de belangrijkste uitgangspunten van de
opdrachtgever veiligheid en transparantie. Brand:
‘Het gaat om kinderen met een handicap, ouders

zijn vaak onzeker en willen altijd met ze in contact
kunnen staan. Vandaar dat het zicht op de velden
als je boven door het clubhuis loopt zo belangrijk is
voor ons. Het contact kunnen houden draagt bij
aan het gevoel van veiligheid.’ Daarnaast is het
gebouw een volledig aangepast gebouw, zonder dat
het de uitstraling heeft van een ‘gehandicaptengebouw’, zegt Brand. ‘Het is een laagdrempelig
gebouw dat aan alle eisen voldoet, maar alle aanpassingen zijn volledig geïntegreerd in de architectuur van het gebouw zelf. Dus niet hier en daar een
hellinkje. Eigenlijk zie je pas in de toiletten dat het
een aangepast gebouw is.’
Er was nog een belangrijke reden waarom de
opdrachtgever zo enthousiast was over het ontwerp
van de winnaar van de Jonge BNA-prijs. Er lag
namelijk nog een ‘uitdaging’ om het project ﬁnancieel rond te krijgen. Met zo’n aansprekend en
uitgesproken ontwerp kon het Kinderfonds de boer
op, op zoek naar sponsors. Brand: ‘Van het begin af
aan was duidelijk dat we sponsors nodig hadden
om het gebouw te realiseren. Een bijzonder ontwerp zoals dat van Fact Architects is dan natuurlijk
heel belangrijk. Het gebouw moet sponsors aanspreken, een gevoel geven van ‘daar wil ik bijhoren,
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daar wil ik aan meedoen’. We moesten aannemers
en toeleveranciers enthousiasmeren om tegen
kostprijs mee te doen. Met zo’n prachtig pand en
onze bijzondere doelgroep wisten we dat dat wel
zou lukken. Het gebouw is uiteindelijk letterlijk
met honderden sponsors tot stand gekomen.’
Enig pragmatisme is daarbij dus wel handig, want
je moet het tenslotte voor een groot deel doen met
wat je krijgt. Dat geldt voor de bouwer, en voor de
materialen. Gelukkig wist Brand zich in Peer
Glandorff een pragmatisch architect. ‘We hebben

‘Het gebouw is letterlijk met honderden sponsors tot stand gekomen. Dat was met een lelijk gebouw niet gelukt.’
een commissie samengesteld waar ook de architect
in zat. We hebben bekeken: wat hebben we nodig?
Staal voor de constructie? Oké, dan nemen we
contact op met Corus. Zo zijn we het hele rijtje
afgegaan. Peer ging met onze directeur mee op pad
naar bedrijven. Uiteraard dacht hij vanuit de
kwaliteit van het gebouw, maar dat betekende niet
dat hij star vasthield aan zijn ideeën. Peer stond
juist open voor het zoeken naar haalbare oplossingen.’
Die constructieve en meedenkende houding van
de architect kan Brand waarderen, evenals het
nodige kritische weerwoord op z’n tijd. ‘Opbouwend kritisch’, omschrijft Brand de samenwerking.
‘Geen architect die gelijk ‘OK’ zegt tegen een
opdrachtgever, maar die wél begrijpt wanneer een
opdrachtgever iets echt niet wil. Een discussie op
basis van argumenten is prima.’ Natuurlijk, de
moeilijke momenten zijn er altijd. Zeker als het
gaat om zo’n speciﬁek gebouw. Brand: ‘Wij hadden
ook geen ervaring met een sportcentrum. Peer heeft
dan ook de gebruikers het hemd van het lijf gevraagd.
We zijn natuurlijk een atypische opdrachtgever.
Het is een zoektocht die om een ﬂexibele houding
vraagt, van beide kanten.’
Voor Glandorff was het wennen om zonder
bestek te bouwen. Gewapend met slechts een
globaal bestek moest hij op zoek naar materialen
en meewerking. Glandorff: ‘Natuurlijk geeft dat de
nodige perikelen. Je hebt immers geen contract.
Iedereen doet mee vanuit commitment. Maar
uiteindelijk maakte dat niet veel uit. Met een bestek
moet je ook keuzes maken op haalbaarheid en ben
je eindeloos bezig met onderhandelen over meeren minderwerk. Ik heb het sponsortraject juist
ervaren als een traject met enorme mogelijkheden.
We hebben dan ook veel bijzondere zaken voor
elkaar gekregen, zoals de LED-verlichte lijnen in de
sporthalvloer.’
Nu het gebouw er staat en de feestelijke opening
door Prinses Marilène en Prins Maurits het NOSJournaal haalde, is iedereen er trots op. De kinderen voelen zich er thuis en eigenen zich het gebouw
toe. De opdrachtgever is ‘superblij’. ‘Iedereen staat
met open mond te kijken’. De sponsoren kunnen er
niet genoeg van krijgen hun foefjes aan hun relaties
te laten zien. Een succesvolle combinatie van
architectuur en doelgroep, denkt de architect. ‘Als
het een lelijk gebouw was geweest was het niet
gelukt.’

Informatie
Het Ronald McDonald Centre werd genomineerd
voor de Gouden Piramide 2010. De winnaar wordt
geïnterviewd op pagina 5-7 in dit nummer.
www.kinderfonds.nl
www.Factarchitects.nl/index.php

Ronald McDonald Sportcentrum
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Prijsvraag leidt
tot oprichting
architectenbureau
De Selectie > Tekst: Bram Talman > Beeld en ontwerp Daaf Gelukschool : KONING ELLIS architecten >
Opdrachtgever: Dunamare Onderwijsgroep

Tegen de trend in richtten Ieke Koning en Suzanne Ellis een nieuw
architectenbureau op: KONING ELLIS architecten. Dat deden zij
na het winnen van een besloten prijsvraag (onderhandse meervoudige
opdracht) voor de Daaf Gelukschool te Haarlem. Hoe kan het dat
een nog niet bestaand architectenbureau toch deze prijsvraag wint?

18

Dunamare Onderwijsgroep, de opdrachtgever voor
de renovatie en nieuwbouw van de Daaf Gelukschool, nodigde een aantal jonge architecten uit
voor een meervoudige opdracht. Dat was mogelijk
omdat de opdracht onder het drempelbedrag ligt
waarboven de Europese aanbestedingsplicht geldt.
Albert Strijker, voorzitter van het College van
Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep: ‘We zijn
een grote organisatie van 22 scholen met 36 gebouwen en bouwen heel veel. Momenteel lopen een
stuk of acht projecten, maar we bouwen niet alles
met jonge architecten.
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Bij een grote opdracht wordt vanzelfsprekend een
Europese procedure gestart; de opzet is dan vrijwel
dezelfde. Voor het ontwerp van niet al te grote
gebouwen vragen we altijd om een visie en een
schetsontwerp. Bij grote objecten gaat dat minder
ver dan bij een project als dit. Je geeft niet alles uit
handen wanneer je om een ontwerpimpressie
vraagt. Naderhand is er dan nog de mogelijkheid tot
overleg met de architect.’ In eerste instantie wilde
Dunamare twee bureaus selecteren voor het ontwerp van twee scholen, maar tijdens de procedure
viel de opdracht voor een van de scholen af.
Dunamare schakelde BBN adviesbureau in voor de
architectenselectie. BBN ging pragmatisch om met
de selectieprocedure, aldus André Stuit van BBN.
Hij putte uit zijn netwerk, deed navraag bij collega’s
en belde ook rond. Onder meer naar Dok architecten, het architectenbureau van Rijksbouwmeester
Liesbeth van der Pol, dat eerder brede school De
Kikker in Amsterdam had ontworpen. De uit te
nodigen deelnemers aan de prijsvraag van Dunamare moesten minimaal 2 à 3 jaar ervaring hebben
en aan vergelijkbare projecten hebben gewerkt.
De architecten Ieke Koning en Suzanne Ellis
werkten op dat moment bij Dok architecten. In
2008 wonnen ze samen de tweede prijs bij Europan
9, de internationale openbare ideeënprijsvraag voor
jonge architecten, voor de locatie Almere Poort. Bij
deze locatie ging het om de vraag hoe het bos
Pampushout iets kon toevoegen aan de gangbare
verkavelingen van laagbouw met voor- en achtertuin en strikte scheiding tussen openbaar en privé in
de nieuw te ontwikkelen wijken Columbuskwartier
en Homeruskwartier. Bij de Europanprijsvraag
werkten Koning en Ellis voor het eerst samen. Die
samenwerking beviel hen heel goed en ze dachten
er toen al over om samen een bureau te beginnen.
Maar een solide basis was er eigenlijk nog niet. ‘We
wilden niet zonder serieuze opdracht starten.’ De
vraag van BBN was dan ook een uitgelezen kans.
Koning en Ellis vroegen Dok architecten om mee te
mogen doen onder hun eigen naam, wat Dok geen

probleem vond. Ook BBN ging akkoord.
BBN vroeg vijf architectenbureaus om een
portfolio, een op poster verbeelde visie, een schetsontwerp en een honorariumopgave, en verstrekte
het programma van eisen - toen nog voor de beide
scholen. Dunamare hechtte vooral aan de visie.
Strijker: ‘Ik ken alleen de onderwijswereld. Het is
aan de architect om zich te verdiepen in het karakter en proﬁel van die school: kijk naar de onderwijsvisie en ontwikkel van daaruit de bouwkundige visie.’
Koning en Ellis maakten een website en zetten
hun portfolio online. ‘We hebben uitsluitend eigen
werk getoond, omdat we onze eigen architectuuropvatting en uitstraling wilden laten zien, niet die van
Dok.’ Ze bezochten de locatie om zich voor te
bereiden op de visiepresentatie die onderdeel van
de procedure uitmaakte. Over visiepresentaties
hebben de beide architecten een uitgesproken
mening. ‘Het lastige van een visiepresentatie is dat
sommige opdrachtgevers ‘meer’ verwachten en

‘Na de presentatie zaten we in
de auto in en dachten allebei:
“dit was het dan”.’
anderen juist niet. De ene keer werk je een ontwerp
uit en gaat de opdracht naar de partij die dit juist
niet heeft gedaan. Een volgende keer ga je minder
beeldend te werk en krijgt de partij die het ontwerp
wel heeft uitgewerkt de opdracht. Het is moeilijk
een visie te geven zonder ruimtelijke oplossingen.’
Voor de meervoudige opdracht moesten zij een
poster maken. Dat kostte hen wel aardig wat tijd en
geld. In de presentatie moesten zij hun visie op
beide scholen en hun manier van werken weergeven. ‘Dunamare vroeg hoe we processen konden
waarborgen, hoe we zekerheid konden bieden.
Daar zijn we open over geweest, we hadden allebei

een jaar of vier ervaring opgedaan bij Dok, maar dit
zou de eerste opdracht zijn voor ons op te richten
bureau. We vertelden dat je onze werkzaamheden
bij Dok als een soort vervolgopleiding kon zien.
Daar hebben we professioneel leren werken. We
zeiden ook dat we graag contact wilden met de
gebruikers van de school. Na de presentatie zaten
we in de auto en dachten allebei: “dit was het dan”.
Maar juist door die openheid, zo hoorden we
achteraf, hebben we het vertrouwen van de opdrachtgever gewonnen.’
De architecten vinden het erg leuk dat Dunamare
jonge bureaus een kans geeft. Dat vraagt volgens hen
wel om een goede samenwerking: ‘Met Dunamare
en BBN vormen we een sterk team. Al twee weken
nadat we de prijsvraag hadden gewonnen konden
we ons bureau oprichten en zaken als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen. En toen
konden we beginnen met ontwerpen. De opdracht
wordt gefaseerd verstrekt, dat is begrijpelijk. De
opdrachtgever is immers met een jong bureau in zee
gegaan. Wanneer de samenwerking niet loopt zoals
verwacht, kan hij bijvoorbeeld na het voorlopig
ontwerp met een ander bureau verder. Op ons
verzoek is er een intentieverklaring om de hele
opdracht te verstrekken aan het contract toegevoegd. Dat zegt juridisch niks, maar er spreekt wel
vertrouwen uit, dat geeft een goed gevoel.’ Door de
nieuwbouw verdubbelt het volume van de bestaande school. Dat leverde weerstand van de omwonenden op. ‘Het is belangrijk om de buurt op tijd te
betrekken, om zoveel mogelijk draagvlak te creëren.
Je moet eerlijk zijn. We hebben ons voorlopig
ontwerp aan de buurt gepresenteerd. Zo konden we
een deel van hun bezorgdheid wegnemen door te
laten zien dat het nieuwe gebouw geen extra schaduw voor hun woningen oplevert.’
Ook Dunamare is tevreden, ‘Buitengewoon
tevreden’, aldus Strijker, ‘Het eerste ontwerp dat
gepresenteerd werd strookt ook met wat het uiteindelijk geworden is, met wat wij zochten. Namelijk
een frisse blik en creativiteit.’

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
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Architectuur
in welstand
Welstand > Tekst: Arjan Hebly > Beeld: Hebly Theunissen Architecten (p.20), Peter de Ruig (p.21)

Het welstandsbeleid ligt onder vuur. Diverse gemeenten overwegen hun
gemeente welstandsvrij te maken. Arjan Hebly pleit voor een andere
manier van welstandsnota’s maken. Als indieners en beoordelaars elkaar
beter begrijpen, komt dat het draagvlak voor welstand ten goede.

In de praktijk, zowel die van de architect als die
van de beoordeling door de welstandscommissie, is
het werken met de welstandsnota en de criteria niet
altijd even eenvoudig. In het ontwerp, noch bij de
mondelinge behandeling van plannen door de
commissie noch in de verslagen, spelen de criteria
een belangrijke rol. Het oordeel van de welstandscommissie is op die manier niet altijd transparant
en objectief. Het kunnen uitleggen van de oordelen
aan een steeds mondiger publiek is voor het voortbestaan van de welstand van belang. Hiertoe
moeten welstandsleden degelijk worden toegerust
voor wat betreft de kennis over de ruimtelijke
opbouw van de gemeente en de welstandsnota.
Bovendien kunnen welstandsleden worden betrokken bij het opstellen van de nota of de actualisering
daarvan.
Vanuit nogal wat nota’s komt een paradox naar
voren. Welstandsbeleid van gemeenten gaat weliswaar over architectuur maar in veel welstandsnota’s komt architectuur nauwelijks aan bod. De
oorzaak is tweeledig. Ten eerste ligt in veel nota’s,
in navolging van de terminologie van de wetgever,
de nadruk op gebiedsgericht welstandsbeleid. Dit
heeft verhandelingen opgeleverd die beginnen bij
de laatste ijstijd en eindigen met beschrijvingen van
de huidige gebieden. De architectuur komt alleen
aan bod in de vorm van een herdruk van een
hooggestemd academisch artikel. De architectonische regels zijn doorgaans samen te vatten als ‘het
bouwinitiatief moet lijken op dat van de buurpanden’. Een andere oorzaak is de onwil om architectuur systematisch te behandelen als een reeks van
architectonische stijlen of typen. Welstandsnota’s
lijken op een slagersleerboek waarin wel over het
slagersmes, het hakblok en de koeling wordt
gesproken, maar niet over het vlees zelf.
Door het volwaardig behandelen van architectuur in de welstandsnota wordt niet alleen het
beleid meer concreet en beter toetsbaar voor de
welstandscommissie, maar ook voor de burgers.
Burgers ervaren het stedenbouwkundige aspect wel
als interessant, maar het staat toch ook verder van
ze af. Gesprekken over architectuur zijn daarentegen
met burgers gemakkelijk te voeren. Een meer evenwichtige aandacht voor stedenbouw én architectuur
vergroot het draagvlak voor het welstandsbeleid.
Op basis van ervaringen in de gemeenten Delft en
Heiloo volgt een korte uiteenzetting van een
dergelijke methode.(1) De methode onderscheidt
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drie soorten bouwinitiatieven: bouwen op grote
nieuwbouwlocaties, nieuw bouwen in bestaand
gebied en verbouwen van bestaande panden. Voor
de eerste categorie geldt meestal een apart document, een beeldkwaliteitplan, dat het welstandskader is voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw in bestaand bebouwd gebied gelden, conform de meeste
nota’s, van gebiedsbeschrijvingen afgeleide criteria.
Verbouwingen van bestaande panden moet met
kennis van de architectuur ervan worden ontworpen en beoordeeld. Hiervoor worden per gemeente
een aantal architectuurtypen onderscheiden. Deze
zijn bewust typen genoemd en niet stijlen. De
methode pretendeert niet een volledig architectuurhistorisch verantwoorde indeling te hanteren. De
nadruk ligt op de archetypische visuele kenmerken.
In Delft hebben wij tien typen onderscheiden, in
Heiloo zes. Deze typen worden beknopt beschreven, geïllustreerd met plaatselijke voorbeelden en
voorzien van criteria. In de beschrijvingen wordt
aandacht besteed aan de plaatsing in de tijd en het
bijbehorende gedachtegoed, de kenmerkende
bouwtechnieken en zoals gezegd aan de visuele
kenmerken.
Om de criteria tot leven te brengen is het illustreren ervan van belang. Naast foto’s kunnen verhelderende pictogrammen hierbij behulpzaam zijn.
Met een kleurcodering worden de architectuurtyperingen van alle gebouwen aangegeven op een kaart.
Burgers en hun ontwerpers kunnen zo zien tot
welk architectuurtype hun pand behoort en welke
criteria daarvoor gelden. Op de stadsplattegrond is
ook in één oogopslag te zien hoe gevarieerd of
homogeen het architectuurbeeld van bepaalde
gebieden is. Dit gegeven kan mede betrokken
worden bij het formuleren van een gewenste
beeldkwaliteit voor een nieuwe ontwikkeling. In
Delft heeft dit daadwerkelijk zo gewerkt, bijvoorbeeld bij een nieuwe supermarkt en een woongebouw in een bestaande omgeving.
De welstandsnota reikt op deze manier kennis
aan om ontwerpers beter toegerust te laten reageren op het bestaande gebouw, net als gebiedscriteria dat voor het stedenbouwkundige aspect doen.
Het betreft overigens niet alleen het ontwerp maar
ook het gesprek over het ontwerp en de oordeelsvorming van de welstandscommissie.
Een aandachtspunt van een dergelijke aanpak is
de balans tussen een te stringente inperking en
nietszeggendheid, tussen vrijheid en gebondenheid.

Voorbeeld pictogram Interbellumarchitectuur, uitnodigend tot
het verbeelden van ‘een nieuw begin’. Welstandsnota Delft,
Hebly Theunissen architecten 2004

Voorbeeld pictogram Nieuwe Bouwen, uitdrukking gevend aan een
‘optimistisch levensgevoel’. Welstandsnota Delft, Hebly Theunissen
architecten 2004

Voorbeeld pictogram Traditionalisme, uitdrukking gevend aan het
‘alledaagse’. Welstandsnota Delft, Hebly Theunissen architecten 2004
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Nieuwe Bouwen: Elektrotechniek, TU Delft, Ontwerp:G. Drexhage,
1959-1972

Traditionele architectuur: winkelpand Delft, Ontwerp: Van Rossum,
1939-1941

De criteria moeten enerzijds duidelijk aangeven
wat essentieel is voor een bepaalde architectuur
maar moeten ook voldoende ruimte bieden voor
interpretatie. Deze vrijheid is op verschillende
niveaus verzekerd. Zo geeft het eerste criterium de
intentie aan van een betreffend architectuurtype.
Voor het architectuurtype Nieuwe Bouwen staat in
de Delftse nota bijvoorbeeld: ‘de architectuur van
het gebouw en de wijzigingen daaraan zijn in hun
samenhang met de omgeving, openheid en kleurstelling uitdrukking van een optimistisch levensgevoel’. En voor traditionele architectuur staat dat ‘de
architectuur en de wijzigingen daaraan bestaan uit
het op een eigentijdse en fantasievolle wijze omgaan met alledaagse, gewone architectonische
elementen’. Daarbij is ook de mogelijkheid ingebakken om door middel van een contrast aan te sluiten
op het bestaande. Zo staat in de Heiloose nota
onder de modernistische architectuur dat een
dakopbouw voor wat betreft massa en gevel een
duidelijke relatie moet aangaan met de onderbouw,
‘wat overigens een welbewust contrast tussen
dakopbouw en onderbouw niet uitsluit’.
Voor het goed functioneren van het welstandsbeleid is ten slotte een onafhankelijke visitatie van de
welstandscommissie en een dito beoordeling van
de nota’s aan te bevelen.
Het dichtbevolkte Nederland verdient een
zorgvuldige omgang met de ruimte. Aan dat streven
kan een geprofessionaliseerd, enthousiasmerend en
begrijpelijk welstandsbeleid een belangrijke bijdrage
leveren.
Informatie
Arjan Hebly is mede-oprichter van Hebly Theunissen
Architecten.

(1) Voor de gemeente Heiloo verrichtte Hebly Theunissen
architecten (Arjan Hebly en Cees Boekraad) samen met
Middelkoop advies (Martijn Ubink) in 2008 onderzoek naar
verschillende vormen van het uitoefenen van welstandsbeleid
in gemeenten.

Architectuurkaart met de zes architectuurtypen. Uit de welstandsnota
‘Heiloo, prachtig dorp in het groen’, Hebly Theunissen architecten 2010
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Pauzelandschap ‘Strand” van Enschede

Als de pauze langer
duurt dan de wedstrijd
In Situ > Tekst: Tom de Vries > Beeld: Architectuurcentrum Twente

In Amsterdam heten het ‘vergeten veldjes’, in Apeldoorn zijn het GOO
(Green Open Ofﬁce) als ‘tijdelijk kantoor’ en in Enschede zijn er pauzelandschappen. Vrijwel overal duikt tegelijk het thema op: wat kunnen
we doen met die open plekken in de stad die wachten en wachten en
wachten... totdat er eindelijk iets gaat gebeuren. Architectuurcentrum
Twente steekt creatieve koppen bij elkaar om ideeën te ontwikkelen
voor de tijdelijke invulling van deze pauzelandschappen. Een masterclass voor studenten van ontwerpopleidingen gaat begin 2011 van start.
Op 6 oktober jl. was de aftrap.
De masterclass is een formule die Architectuurcentrum Twente al een aantal jaren hanteert om
verschillende ontwerpdisciplines bij elkaar te
brengen. Er waren eerder masterclasses over de
toekomst van Vliegveld Twente, over hoogbouw en
over een nieuwe Twentse locatie voor dagrecreatie.
Ieder ontwerpteam bestond uit studenten van de
kunstacademie, de technische hogeschool en van
de universiteit.
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In 2010 is vier ontwerpers gevraagd een visie te
geven op het fenomeen Pauzelandschappen, om
studenten te inspireren. Onlangs gaven zij een
korte presentatie van hun ideeën. Architect Marcel
Musch van BVR is architect en heeft ervaring in
ontwikkelingsstrategieën. Musch onderscheidt vier
verschillende pauzes. Er is de korte pauze waarbij
de betreffende plek al wel een bestemming heeft,
maar waaraan tot de start van de ontwikkeling een

tijdelijke invulling gegeven wordt. Als voorbeeld
noemt hij het strand met strandtent Blijburg op
IJburg in Amsterdam. Een pauze met een langere
duur noemt hij ‘tussentijd’. Dit kan bijvoorbeeld een
verpauperde woonwijk zijn die in afwachting van
een beslissing voor herontwikkeling is dichtgetimmerd en waar dan onverwachte initiatieven een
kans krijgen. Hotel Transvaal in de gelijknamige
Haagse wijk is daar een goed voorbeeld van.
Verspreid over de hele wijk bevinden zich in
slooppanden en nog niet bewoonde nieuwbouw
hotelkamers die door kunstenaars en winkeliers
zijn ingericht. De lange pauze, die eigenlijk geen
eind kent, tref je bijvoorbeeld aan in Detroit waar
in het centrum iedere eerdere poging om te investeren in verbetering is mislukt. Hier moet je volgens
Musch opnieuw beginnen. De vraag is dan hoe je
betekenis kunt geven aan de leegte. Tenslotte
noemt Musch nog een vierde pauze, die van de
tussenruimte. Hij laat inspirerende voorbeelden
zien die de studenten moeten aansporen tot creativiteit: een picknickplaats, een voetbalveldje of een
kiosk voor kofﬁe. Legale of illegale tijdelijke gebruiken van een pauzelandschap. Pauzelandschappen
is een thema dat voor Musch iets tragisch heeft.
‘Het is geen grapje maar de essentie van stedelijke
ontwikkelingen. Tijdelijkheid moet aan de permanente ontwikkeling gekoppeld worden. Zo kun je
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Een tassenwoning in Amsterdam. Ontwerp: DUS architecten
een ideale stedelijke gelaagdheid creëren met
ruimte voor kleine, goedkope invullingen.’
Dirk van Peijpe werkt bij het Rotterdamse
bureau De Urbanisten, een geëngageerd stedenbouwbureau dat zich met water, energie en afval
bezighoudt. ‘De huidige economische en klimaatcrisis maakt ons vak relevanter,’ aldus Van Peijpe.
Mede door de crises gaat het tempo van de stadsontwikkeling omlaag en komen plannen niet meer
van de grond. De vraag is dan: hoe lang gaat die
pauze duren. Langer dan de wedstrijd? Naast
leegstand is er ook sprake van krimp. Dat is bijvoorbeeld te zien in Vlissingen, waar een plan voor
1800 woningen op een gebied van 30 hectare start
met een armzalige 13 (!) woningen. Dit vraagt om
andere plannen, zoals die bijvoorbeeld in Rotterdam, waar voor het Wijnhavengebied een dynamisch transformatiemodel is opgesteld zonder een
vooraf vastgelegd eindbeeld. Het resultaat is dan
een samensmelting van high en low key. Kiezen
voor een geleidelijke transformatie die samengaat
met ruimte voor een programma dat geleidelijk
weer verdwijnt. Dus niet wachten, maar direct
starten. Op termijn verhuizen de laagwaardige
functies dan vanzelf. Een ontwikkeling waar De
Urbanisten bij betrokken is, speelt zich af in Sas
van Gent, een krimplocatie in Zeeland. Hier zijn
tien strategieën uitgezet. Voorbeelden zijn: Tomaten-Sas, waarbij lege kavels gebruikt gaan worden
voor het kweken van groente en fruit. Of de Plas
van Sas waarbij plekken verwaterd worden met
plassen, vijvers en poelen en de Puintuinen waarbij
ontdeklandschappen voor kinderen worden gemaakt met afval- en restmaterialen.
Florentijn Hofman is de derde master. Deze
beeldend kunstenaar werd bekend door het blauw
verven van de Beukelsdijk in Rotterdam, een
straatwand die op sloopnominatie stond. Hofman
maakt uiteenlopend werk: hij maakt grote knuffeldieren, hij doet ingrepen in de stad met architectuur in kleur en hij maakt werk met een informatief
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karakter. Zijn knuffels zijn iconen die iets melden
over de plek waar ze geplaatst zijn. Zo heeft hij een
megagrote muskusrat van riet gemaakt in Nieuwerkerk aan de IJssel, zeven meter onder zeespiegel in
de Zuidplaspolder. De kwetsbaarheid van dit
gebied voor aanvallen van de muskusrat maakt dit
knaagdier een aansprekende ﬁguur voor de bevolking. Draagvlak vinden door de bevolking is voor
Hofman belangrijk. Andere bekende werken van
Hofman zijn onder meer de 26 meter hoge, opblaasbare Rubber Duck die in verschillende afmetingen in steden ronddreef; de vijf ‘gevouwen
papieren boten’ die op de Bartel Wiltonkade in
Rotterdam staan, een enorme beer van badslippers
in São Paulo en een spiegelende wand in een bos.
Hofman probeert zijn grote projecten, hoe fel ook,
altijd voorzichtig in te passen in het landschap of in
de stad. Het zijn projecten voor iedereen en van
iedereen.
Hedwig Heinsman van DUS architects startte
haar presentatie als master met de stelling dat
publieke architectuur de kern van tijdelijkheid is.
De publieke architect is daarbij de curator. De
opvattingen van DUS zijn gevat in een tijdelijk
manifest met 19 stellingen.‘Het zijn er nu 19 maar
vorige week nog 12 en volgende maand kunnen het
er 24 of 17 zijn’ zegt Hedwig. Bij het opsommen
van de 19 stellingen toont Heinsman voorbeelden
die de bedoeling ervan moeten illustreren. Wat zij
laat zien, toont de innovatieve creativiteit van het
bureau en een ongelofelijk plezier in het omgaan
met ruimtelijke opgaven al dan niet met een concrete opdrachtgever. Enkele stellingen zijn: gebruik
oude materialen (voorbeeld: een ruimte gemaakt
van gehaakte ventilatiebuizen), creëer een publiek,
geef ongevraagd advies, details zijn belangrijk
(voorbeeld: twee aan elkaar geknoopte wijnglazen
waardoor feestgangers gedwongen aan elkaar
gekoppeld worden), wees persoonlijk, speel vals als
een slimme spelleider, herprogrammeer (voorbeeld:
het dorp Castricum veranderen in een citycamping

waardoor de bevolking niet alleen het dorp maar
ook elkaar op een nieuwe wijze leert kennen), speel
met de stad (voorbeeld: een leeg kavel tussen twee
woonhuizen bezetten met een tijdelijk bouwsel van
met zand gevulde tassen) en tot slot: reﬂect en
research (act en wacht op reactie) met als speels
voorbeeld het ‘spontaan publiek gebouw’ waarbij
rond een lantaarnpaal met rode paraplu’s een
feestruimte wordt gecreëerd die onverwachte
aantrekkingskracht heeft.
Wie de vier ontwerpers aanhoorde, moet het
enorme plezier waarmee zij te werk gaan opgevallen zijn. Het een voortdurend feest van ontdekken,
uitvinden en proberen, en dat mondt niet zelden uit
in een letterlijk feest. Alle betrokkenen en omwonenden lijken aangestoken te worden door hun
enthousiasme. Maar hun engagement vestigt ook
de aandacht op stagnaties in ruimtelijke ontwikkelingen, en op onvermoede kansen van voorheen als
hopeloos bestempelde situaties. Dat is vooral de
kracht van hun innovatieve en ludieke ontwerpinspanningen. Het is nu aan de studenten om hen na
te volgen en om de lege plekken, de pauzelandschappen in Twente een nieuwe sprankelende
invulling te geven. We zijn benieuwd.
Informatie
De masterclass ‘Pauzelandschappen’ wordt gehouden van 22 januari t/m 4 februari 2011.
De presentatie van de ontwerpresultaten aan het
publiek is op 10 maart 2011.
www.architectuurcentrumtwente.nl
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Pandemonium
Er moet een geluid zijn geweest. Pandemonium,
de grond scheurt, wegen golven ineens omhoog.
Rennen voor je leven, zonder te weten waar je
naartoe moet rennen, maar toch ren je, terwijl
dakpannen omlaag vallen, bomen de lucht in
worden gesmeten en langvergeten koffers met
winterkleren uit de ramen van rommelzolders worden
geschud. Hoe klinkt een aardbeving? Ik stel me er
iets bij voor als een zak chips die in een keer wordt
opgerukt. Deze foto is van Thomas Wrede, een
Duitser, die zich erin specialiseert beelden te maken
van natuur die zijn wil oplegt aan de mens.
‘Bergrutsh’ heet de foto. Dat de foto niet echt is telt
niet. Dat de huisjes – gemaakt waarvan?, hout?
piepschuim? - nog herkenbaar zijn als huizen, terwijl

rotsen van velen malen hun formaat erop drukken, is
duidelijk artificieel. Toch zoek je een verhaal in het
beeld, als mens kun je niet anders, je hersenen zijn zo
geprogrammeerd. Oorzaak en gevolg. De aardverschuiving op de foto is afgelopen, mensen zijn gevlucht.
Steen en gruis dreigt nog steeds, en ondanks dat de
foto nep is, voel je die dreiging. Je hoort het rommelen
onder de grond. Deze foto krast, als voetstappen in
grind. En waar is dan de fotograaf? Dat is de volgende
vraag. Hij zit in de lucht, dat verklaart het perspectief,
maar het past ook in het rampenscenario. Hij zit in zo’n
witte reddingshelikopter, met een rood kruis erop.
Thuis, in de krant, zien mensen zijn foto. Ze zoeken
naar bekenden, maar er is geen mens te zien. Het zijn
maar spullen.

In 2011 reageert Joost de Vries (1983) op de foto op de voorpagina. De Vries studeerde Journalistiek en Geschiedenis in
Utrecht. Sinds 2007 is hij kunstredacteur bij de Groene Amsterdammer. In 2010 verscheen zijn romandebuut Clausewitz.

