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Omschakeling
Stedenbouw hoort bij de twintigste eeuw, net zoals de polders in de Zuiderzee en de Deltawerken. En stedenbouw hoort bij het beeld van Nederland als goed geordende en efﬁciënte
natie. Het vak ontstaat vlak na de oorlog, in tijden van grote stadsuitbreidingen en rationele
bouwproductie. Maar nu gaat het bij de ruimtelijke ontwikkeling in de steden meer over
kleinschaligheid, geleidelijkheid en invloed van onderop. Sinds de kredietcrisis proberen
veel gemeenten de woningproductie weer op gang te krijgen door burgers te stimuleren zelf
hun huis te bouwen. Die ruimte voor zelf bouwen komt ook voort uit de behoefte aan een
minder anonieme benadering van ‘de woningmarkt’. Lokale bestuurders zijn op zoek naar
mogelijkheden om burgers actief te betrekken bij ontwikkelingen in de gemeente. Maar ook
de kosten spelen mee. Diverse gemeenten zetten collectief particulier opdrachtgeverschap
in om betaalbare woningen te realiseren voor (en door) jongeren.
In de wereld van de professionele bouwers overheerste jarenlang de
gedachte dat bouwen door bewoners ten koste gaat van de omgevingskwaliteit. Nu groeit het besef dat op deze wijze ook extra kwaliteit kan
ontstaan. Politiek is er de wil om deze weg in te slaan. Maar de praktijk
vraagt enige omschakeling, juist van gemeenten die kwaliteit hoog in
hun vaandel hebben staan. Men voelt een spanning tussen vrijlaten en
verantwoordelijkheid voor de buurt als geheel. Welke stedenbouw
kan helpen om een optimaal resultaat te bereiken? Hoe stimuleer je
opdrachtgevers om bij te dragen aan hun omgeving? En gezien vanuit
het perspectief van de bewoners, ook zij twijfelen nog. Een eigen huis
bouwen is al ingewikkeld genoeg; moeten zij zich nu ook nog gaan bekommeren om
stedenbouwkundige samenhang, of het aanleggen van bijvoorbeeld een park? In het
Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap verzamelde Architectuur Lokaal praktijkervaringen en liet nieuwe ideeën ontwikkelen. Hiermee kunnen gemeenten aan de slag om
hun ambities vorm te geven en scherper te stellen. We presenteren onze bevindingen via
een boek, een website, maar allereerst aan de paar honderd gemeentebestuurders en andere
betrokkenen, die zich al hebben gemeld voor onze manifestatie op 21 april in Almere,
Samen bouwen aan de stad.
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

Foto omslag

Roofdieren
‘Senioren van 60 en ouder
vertegenwoordigen 25 procent
van de bevolking in Europa. En
iedereen heeft het altijd maar
over de ouderen. Sommige
klagen over een verouderende
maatschappij, anderen zien de
ouderen als altijd jonge trend-
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setters. De foto Roofdieren laat
gepensioneerden zien die als
trekvogels hun koude winters in
het warme Afrika doorbrengen.’
Yvonne Seidel (1972) studeerde
kunstgeschiedenis en retorica
aan de universiteit van Tübingen
en fotograﬁe aan de Hogeschool
voor vormgeving in Pforzheim,
de École Estienne in Paris en
aan de Kunstacademie in
Stuttgart. Ze maakte veel
reportages en ontving verschillende prijzen waaronder de
derde prijs in de categorie
landschap van de World
Photography Awards met haar
serie ‘Luftansichten’.
Ze maakte reportages in het

Midden Oosten, Afrika, Azië en
Noord-Amerika, die gepubliceerd
zijn in talrijke tijdschriften zoals
Stern, Die Zeit, Zeit Magazin,
SZ Magazin. Ze wordt vertegenwoordigd door het persbureau laif en geeft vanaf de
zomer van 2011 fotograﬁe aan
de Georg-Simon-Ohm-Hochschule in Neurenberg. Yvonne
Seidel woont in Stuttgart.
Voor de cover van Architectuur Lokaal stelt telkens een
andere (architectuur)fotograaf
zijn mooiste archieffoto ter
beschikking
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Regie
‘Wij zijn een wedstrijdboot.’
De invloed van regelgeving vanuit Brussel gaat veel verder dan
’Den Haag’ lijkt te beseffen, vindt Elise Hoorn, directeur van Van
Alckmaer Wonen. ‘In Parijs zijn wijken, daar kan je niet naar
binnen, dat hebben we in Nederland niet. Nog niet.’
Indira van ’t Klooster en Cilly Jansen
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Ontkiemend opdrachtgeverschap
Na de wederopbouwwijk is nu de bloemkoolwijk onderwerp van
vele studies. DUS Architects ontwikkelde in De Wierden, Almere
een methode om bewoners zelf de zeggenschap over hun wijk te
geven.
Dirk Bergvelt

12

Opgaven
Herbestemming vraagt om
juiste partnerkeuze
Het herbestemmen van karakteristieke gebouwen heeft alleen
kans van slagen als er tijd is om de geschikte partners bij elkaar
te zoeken. Bij de Kornputkazerne in Steenwijk is dit gelukt: het
gebouw heeft na herbouw een zorgfunctie gekregen.
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De verschrikking van de wipkip
In onze georganiseerde samenleving snakken we naar avontuur, maar
plaatsen we wipkippen. Hoe kunnen we weer genieten van de wildernis?
Bram van de Klundert

Dirk Bergvelt
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Geef duurzaamheid meer dimensie
Duurzaamheid is een veelvuldig misbruikt woord. Een reizende
tentoonstelling van TANGRAM Architekten ontrafelt de vele
verschijningsvormen en mogelijkheden.
Bart Mispelblom Beyer en Charlotte ten Dijke

16

Een tergend innige relatie
In De Opening vertelt opdrachtgever Laurens van Doorn (NIC)
over Creative Valley in Utrecht, en de rol van MONK Architecten. ‘Briljant, en weer €25.000,- verdiend.’
Anne Luijten

18

Praktijk
Samenwerking leidt tot betere
architectenselectie
De gemeente Utrecht zet zich in voor cultureel opdrachtgeverschap en wil ook kleine bureaus een eerlijke kans geven.
Het Steunpunt zocht uit hoe de gemeente te werk gaat.
Michel Geertse en Bram Talman
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Vergunningvrij bouwen en ruimtelijke
kwaliteit
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Van Van Poelgeest naar Straat
Van woonmaximalisatie naar een nieuwe stedenbouw. Maarten van
Poelgeest (Amsterdam) beantwoordt de vraag van Adri Duivesteijn
(Almere) en speelt het estafettestokje door naar Dennis Straat (Zaanstad).
Maarten van Poelgeest

De mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen zijn sterk
toegenomen. De Federatie Welstand onderzocht hoe een
gemeente toch greep kan houden op de ruimtelijke kwaliteit.
Flip ten Cate
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Festival van de ruimte
Miranda Reitsma neemt afscheid als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. In een symposium presenteerde
ze resultaten en gedachten.
Marinus Kooiman
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De potentie van marginale plekken
In navolging van CASA in Arnhem en Architectuurcentrum
Nijmegen onderzoekt ook CAST in Tilburg de mogelijkheden
van tijdelijk gebruik in de stad.
Anne Seghers en Zineb Seghrouchni
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Pandemonium
Joost de Vries
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Opgaven
Plannen onder de loep
Vele gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap, maar er zijn veel vragen en misverstanden. In de gemeenten
Delft, Meppel en Deventer werden de kansen geïnventariseerd.
Hans Vos
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Politieke
wateren
Al voor mijn verhuizing was Australië groots in het
nieuws. Overstromingen waren dagelijks op tv.
Drie kwart van Queensland was uitgeroepen tot
rampgebied, een gebied zo groot als 30x Nederland.
Ik was van plan een aantal mensen bij de overheid
te spreken. Ik wilde hen vragen bij wie de verantwoordelijkheid ligt om de waterproblemen op te
pakken. En wat kan de overheid doen in een land
waar ze slechts een beperkt mandaat heeft in de
ruimtelijke ordening? Maar de tijd was te kort en
de ambtenaren zijn schuw geworden. Er zijn nogal
wat beschuldigingen over ze heen gekomen.
Gelukkig zijn anderen meer spraakzaam. En zo’n
60 websites en krantenartikelen doorkammen geeft
ook een interessant beeld.
Naast enkele tientallen doden is de schade is
enorm. Meer dan 22.000 woningen en bedrijven
zijn overstroomd geweest. Stukken infrastructuur
zijn weggeslagen of afgesloten. De gezondheidszorg
staat onder druk, voor korte en langere tijd. De
geschatte economische schade is 5 miljard, ofwel
0,4% minder groei. Maar het land is ook veerkrachtig. De staat Queensland heeft direct een task force
opgericht om het herstel regelen, terwijl lokale
overheden hun bouwregels al aan het herzien zijn.
Grote afwezige in de wederopbouwaandacht lijkt
echter de waterhuishouding zelf. En dat terwijl
overstromingen niet nieuw zijn. Iedereen refereert
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nog aan de grote overstroming van 1974. Maar ook
in 1989 en 1990 waren er overstromingen. En
recentelijk in 2009 en 2010. Delen van de Bruce
Highway, de levensader van Queensland, zijn in de
afgelopen twee jaar honderden keren afgesloten
geweest. Misschien dat de overstromingen van nu
de wake-up call voor Queensland zijn om de
waterproblemen serieus op te pakken, net als de
hoge waterstanden van 1993 en 1995 dat voor
Nederland zijn geweest. Het lijkt tijd voor een eigen
integrale Ruimte voor de Rivieren aanpak.
Maar de omstandigheden zijn hier wel extremer.
Veel meer neerslag en groter verval leiden tot
grotere ﬂuctuaties, met rivieren die tot 14 meter
boven normaal peil stijgen. En complexer. Voor de
recente overstromingen waren er zeven jaar droogte, met alle bosbranden en drinkwatertekorten van
dien. De Wivenhoe-dam bijvoorbeeld, aangelegd na
de watersnood van 1974, is voor de helft bedoeld
om Brisbane tegen overstroming te beschermen,
met een rekenkans van 1 op de 5000 jaar.
De andere helft is drinkwaterreserve. Maar de
zwakte van zo’n dam zit, zoals bij zoveel zaken,
in het beheer en de exploitatie. Zo werd tijdens de
droge jaren de overstromingscapaciteit met een
derde verkleind om kosten te besparen op een
renovatie. In januari werd meer drinkwater vastgehouden en ging men (te) laat over op grootschalig

Brisbane, Queensland
Foto: iStockphoto.com/Andesign101

spuien om voldoende buffercapaciteit te creëren.
Voor het peilbeheer rekende men te veel op de
neerslagvoorspellingen. Maar die zaten er in
januari vaak naast, met uitschieters tot 1000%.
Samen heeft dit mede tot de overstroming van
Brisbane geleid, en tot grote oproer onder de
bevolking. Daarna is het beheer radicaal omgegooid.
Eind februari is wel preventief ingegrepen, om
verwachte regenval in maart op te kunnen vangen.
En fors. Niet alleen de volledige overstroomcapaciteit
is geleegd, ook 25% van de drinkwaterreserve.
Dit heeft weer grote commotie bij de bevolking
opgeroepen, die nog steeds leeft onder drinkwaterbeperkingen.
Inmiddels zijn alle ogen gericht op een zware onderzoekscommissie, die aan het werk is gezet om lering
te trekken en adviezen te geven voor de toekomst.
Ik ben benieuwd of dit tot de hoognodige integrale
ruimtelijke aanpak van water, infrastructuur en
bebouwing gaat leiden.

Hans Oerlemans was tot voor kort partner bij OKRA
landschapsarchitecten. Hij is begin 2011 geëmigreerd
naar Queensland, Australië. Hij bericht in 2011 over
architectuur en opdrachtgeverschap Down Under.
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‘Wij zijn een
wedstrijdboot.’

Tekst: Indira van ’t Klooster en Cilly Jansen > Beeld: Maarten van Schaik

Woningcorporatie Van Alckmaer voor Wonen houdt
zich al meer dan een eeuw bezig met bouwen voor de
laagste inkomensgroepen in de binnenstad van Alkmaar. Tegelijkertijd is er altijd oog geweest voor de
opbouw en de verbetering van de wijk, zodat ook
mensen die meer kunnen betalen in de binnenstad
kunnen blijven wonen. Recente wetgeving uit Brussel
zet alles op losse schroeven. Directeur Elise Hoorn:
‘Ook in Den Haag is er niemand die echt begrijpt dat
dat niet allemaal zomaar kan.’
Het kantoor van Van Alckmaer bevindt zich in het hart van de Alkmaarse
binnenstad op de voormalige Stadstimmerwerf. Het monumentale pand was in
1600 niet meer dan een overdekte loods waar hout en andere spullen werden
opgeslagen. In 1800 ontstond een u-vormige plattegrond rondom een binnenplaats. Voor we gaan zitten aan een grote tafel in haar kantoor, met uitzicht over
de Keetgracht, krijgen we eerst een rondleiding door het pand dat ingrijpend,
maar met veel gevoel voor historie, is gerestaureerd. ‘Het gebouw is een illustratie van de drijfveren van deze woningcorporatie’, zegt directeur Elise Hoorn,
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‘Daarbinnen past ook de diamantvormige overkapping van de binnenplaats, die
op een hele slimme manier de verschillende historische delen van het pand met
een eigentijds en eigenzinnig gebaar aan elkaar smeedt.’
Eigenzinnig is ook een uitstekende typering voor Elise Hoorn, die met veel ﬂair
en overtuiging de woningcorporatie leidt. Voor een ondernemersdochter aan het
hoofd van een woningstichting die een liberale oorsprong kent, zijn gezond
verstand, gemeenschapszin en eigen initiatief haar natuurlijke bondgenoten.
In het voorspelbare verlengde daarvan zijn regeltjes en institutionalisering haar
een gruwel. ‘Neem nou zoiets als Blijburg, het tijdelijke strand op IJburg. Dat
begint leuk, kleinschalig, vanuit een behoefte, en op een gegeven moment is het
geïnstitutionaliseerd. Dan begint de gemeente te mekkeren. Zo sla je ieder
initiatief dood. Ik ben heel erg van het organische, dat de dingen zelf ontstaan.
Dat is in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog helemaal verdwenen door de
woningnood, maar op zich is het het mooist als een stad zich organisch vormt.
Dat zie je ook hier in de Alkmaarse binnenstad.’ Van Alckmaer is in 1894
opgericht met als doel ‘aan handwerkslieden of daarmee gelijkgestelden, leden
der vereniging, woningen te verhuren en in eigendom te doen verkrijgen.’ Hoorn
lacht. ‘Ja, opgericht door een timmerman, Martin Uitenbosch. Hij had in de gaten
dat een groep mensen behoefte had aan woonruimte. Hij wilde 40 woningen
bouwen, leende daar geld voor, en zo begon hij. Ondernemen. De woningen
in de Uitenboschstraat, naar hem vernoemd, staan er nog altijd. Momenteel
worden ze gerestaureerd. Maar dat je zulke investeringen kan doen in een
woning en dat daar nog terugverdiencapaciteit in zit, dat is echt voorbij. Onze
generatie gaat het einde daarvan nog meemaken.’
Hoorn refereert aan de een recent besluit van Brussel dat woningcorporaties
zich moeten beperken tot hun kerntaak en geen huizen meer mogen verhuren
aan mensen met inkomens hoger dan € 33.614,-. Deze Europese beslissing komt
voort uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, maar wat kun je ermee
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‘Wat denk je dat de gemeente
Alkmaar ervan vindt als ik
ineens in Duitsland of Frankrijk
ga participeren in een project?’

in Nederland? ‘Onze speciﬁeke taak is ervoor te zorgen dat mensen die echt
hulp nodig hebben bij ons terecht kunnen. Ruim 90% van alles wat we doen, is
daarop gericht. Maar mensen maken ook carrière. Mensen die in zo’n woning
geboren zijn, willen daar of in de buurt blijven wonen, maar ze zijn inmiddels
wel bijvoorbeeld een eigen bedrijf begonnen. Waar moeten zij dan heen? Ze
willen best meer huur betalen, en tot voor kort konden we die groep bedienen.
We bouwden casco, grond en huis, mensen konden hun huis zo duur maken als
ze zelf wilden. Dat is ook heel goed voor de variatie in de wijk. Zo kon een jonge
ondernemer wonen naast een vrouw van 80, en dat accepteert iedereen. Echt goed.
Dat is het socialisme waar ik van hou. Met die extra’s kon de woningcorporatie
bovendien iets terugverdienen.’ En dat geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar
ook voor herﬁnanciering en renovatie. Hoorn: ‘We kunnen nog niet goed
overzien wat de consequenties zullen zijn. Negen van de tien woningen gaan al
naar de doelgroepen van beleid en met die andere 10% konden we geld verdienen.
Dat kan nu dus niet meer. Dat kan betekenen dat de kwaliteit echt benepen
wordt, dat je weer net als vroeger kunt zien wie huurt en wie koopt, de arme
mensen terug op hun plaats. En dan word ik plotseling heel socialistisch. Dat is
gewoon echt niet goed.’
Nu blijkt dat de Europese regelgeving in toenemende mate van invloed is op
de praktijk in Nederland – de bepaling dat corporaties vanaf dit jaar maatschappelijk vastgoed boven de drempelbedragen Europees moeten aanbesteden is
daar één van – rijst de vraag wat de verhouding is tussen de woningcorporaties
en “Brussel”? Hoorn gaat er eens voor zitten, strijdbaar: ‘Kijk, 70% van de
regelgeving komt uit Brussel. Ik kom uit een familie van ondernemers. Als ik iets
wilde weten, dan zei mijn vader: “Ga het zelf uitzoeken, luister niet naar anderen”.
Dus ik ben naar Brussel gegaan om uit te vinden wat daar nu precies aan beleid
is en waarom, hoe andere woningcorporaties dat doen, lobbyen. Ik moet dat zelf
doen. We hebben ons gespecialiseerd in monumenten en Brussel heeft veel
subsidies waar we iets mee zouden kunnen. Dat is geen algemene, maar heel
speciﬁeke kennis.’
Is daar geen taak weggelegd voor Aedes, of moet iedereen dat echt zelf doen?
Hoorn: ‘Het is ingewikkeld een beeld te krijgen van de invloed uit Brussel op
wat wij doen en laten, dat kan niet iedereen zelf uitzoeken, maar de invloed is
echt groot. De grote corporaties in Nederland kunnen dat zelf doen, dat zijn de
tankers. Ze zetten een koers uit en dan gaan ze. Een kleine corporatie in een
stedelijke omgeving werkt anders. Wij doen de afwijkingen, niet de standaard,
wij zijn een wedstrijdboot. Wij proberen dingen te doen die de grote corporaties
ook zouden kunnen doen, maar niet doen, omdat ze irritant of moeilijk of duur
zijn. We zijn de goede bakker in de stad in plaats van de supermarkt. Wij doen
speciﬁeke dingen in de stad.’
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Waar sommige woningcorporaties strategieën uitdenken om hun woningbezit
te verkopen en zo geld te genereren voor nieuwbouwprojecten, wil Van Alckmaer
Wonen haar monumenten houden. Welke strategieën ontwikkeld de woningcorporatie om dat te blijven doen? Hoorn: ‘We zijn nog niet afgeweken van onze
uitgangspunten, onze specialismen blijven we doen. Dus we kijken nu vooral
naar nieuwe ﬁnancieringsconstructies, onder andere met andere partijen.
Een manier om als kleine partij aan aanbestedingsprocedures mee te kunnen
doen, is samenwerking, ook internationaal. Is dat ook voor woningcorporaties
een oplossing? Hoorn werpt letterlijk haar armen ten hemel: ‘Was het maar zo!
Je kan een architect in Nederland vergelijken met een architect in Duitsland of
Frankrijk, ze doen ongeveer hetzelfde. Maar wat wij doen is zo Nederlands, dat
bestaat niet daarbuiten! Woningcorporaties bestaan wel in het buitenland, maar
dan alleen in de grote steden en dat is dan vaak één corporatie. Denk je dat we
dat niet hebben onderzocht? Maar het is onbegonnen werk. Het ligt allemaal
mijlenver uit elkaar. Het gevaar van Brussel is dat één ding dat in een land speelt,
ongeacht de consequenties, wordt opgelegd aan alle EU-landen!’
Maar waarom kan het niet? Je kunt toch ieder op je eigen manier geld beschikbaar stellen, ongeacht hoe dat is vrijgemaakt, en in welke context? Hoorn:
‘Daar gaan we! Een corporatie in Alkmaar heeft een toelatingsgebied waarbinnen ik mij mag begeven, dat loopt van Heemskerk tot Schagen. Als ik daarbuiten
iets wil, moet ik toestemming hebben van de minister.’ Oké, die krijg je, en dan?
Hoorn: ‘Nee hoor, daar houdt het op. Als ik in Schagen wat wil, krijg ik ruzie met
mijn collega aldaar. Wat nou vrije markt economie? En als ik dat in Leeuwarden
ga doen? Mijn eigen gemeente gaat dan ook protesteren. Zij zijn mijn achtervang,
zij investeren in mijn corporatie ten behoeve van de kwaliteit van de stad. Wat
denk je dat de gemeente Alkmaar ervan vindt als ik ineens in Duitsland of
Frankrijk ga participeren in een project? Het is ingewikkeld en het is niet simpel
te krijgen. Maar ook in Den Haag is er niemand die echt begrijpt dat dat niet
allemaal zomaar kan. Dus de private sector zal steeds belangrijker worden, en
moeten worden. Maar die komt pas in actie vanaf de grens van € 33.614,-. In
Parijs zijn wijken, daar kan je niet naar binnen hoor, maar dat hebben we in
Nederland niet. Nog niet. Ik maak me daar echt zorgen over.’

Informatie
Elise Hoorn is directeur van Woningcorporatie Van Alckmaer,
www.vanalckmaer.nl
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De verschrikking
van de wipkip
Column > Tekst en beeld: Bram van de Klundert
Wildernis staat de laatste jaren steeds meer in de
belangstelling. Dat lijkt vreemd voor een land dat
nauwelijks een plekje kent dat niet is bestemd,
ingericht en beheerd. Maar als je wildernis ziet als
een projectie van verlangens is het niet zo vreemd
dat het begrip pas in deze tijd de kop op steekt. Juist
nu we stedelijke wezens zijn geworden, ontstaat
een verlangen naar het autonome. Juist nu we
weten dat de wereld eindig is en wij de directeur
zijn geworden van de dierentuin die wereld heet,
ontstaat de neiging om de natuur ruimte te geven.
We willen verrast worden. Als we wolken zouden
kunnen bestellen, als we de kleur van een zonsondergang konden programmeren of een zanglijster
verzoeknummers zouden kunnen laten zingen, dan
zou de natuur immers zijn betekenis verliezen.
Hebben we dan wildernis in Nederland? Misschien
is dat niet de vraag. De grote schrijver over wildernis,
Henry David Thoreau, schreef lyrisch over zijn
natuurervaringen en hechtte grote betekenis aan
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wildernis. Daar kon niet genoeg van zijn. Maar zijn
meest beroemde citaat over de redding van de wereld
gaat niet over wildernis. Hij zei dat de redding van
de wereld ligt in de wildheid.
Uit de literatuur over de betekenis van natuur
voor kinderen blijkt één ding onomstotelijk: wezenlijke ervaringen doen kinderen op als ze min of
meer zelfstandig een plek kunnen verkennen, waar
de natuur iets wilds, iets autonooms heeft. Dat kan
het veldje zijn waar kinderen een kuil graven en
ﬁkkie steken. Het getuigt echter van onverschilligheid, zelfs wreedheid, als we onze kinderen geen
mogelijkheid bieden om natuur op deze wijze te
ervaren.
Symbool bij uitstek voor de wreedheid waarmee
we onze steden inrichten, is de wipkip. Nietzsche
schreef ooit over de verschrikking van het middaguur: als er geen schaduwen zijn en de wereld niets te
raden overlaat. Zo laat het gemiddelde stukje groen
met wipkip niets te ontdekken voor kinderen.

Het kan ook anders. In de Ooijpolder bij Nijmegen
is een situatie geschapen die wildheid biedt voor de
hele bevolking. Vanuit het centrum loop je zo de
uiterwaarden in: je mag zwerven, zwemmen, een
vuurtje stoken. Overal is verrassende natuur met
veel dynamiek. Die uiterwaarden waar vroeger
niemand in kon, daar komen nu duizenden mensen.
Zo’n omgeving kan op veel meer plaatsen komen
als we dat willen. Volgens staatssecretaris Henk
Bleker is natuur bij de stad niet nodig. Het al goed
als mensen vanaf de dijk naar een koe kunnen
kijken. In de stad is een wipkip voldoende. Ik gun
iedereen, en zeker de kinderen, de ruimte en de
verrassing die wildernissen, groot of klein, ons bieden.

Informatie
Bram van de Klundert schrijft op persoonlijke titel,
Hij was lang secretaris-directeur van de VROM-raad
en is sinds kort Programmamanager Nederland
van het Wereldnatuurfonds. Hij onderzocht vorig
jaar de betekenis van wildernis. Op zijn blog zijn
de verslagen van zijn avonturen te lezen:
web.me.com/bramvandeklundert/wildernis.
Dit jaar verschijnt een boek met zijn persoonlijke
ervaringen, ﬁlosoﬁsche reﬂecties en praktische
consequenties: Op zoek naar onze natuur. In deze
rubriek zal hij in 2011 drie schaalniveaus van het
fenomeen wildernis bespreken. Deze editie: micro.
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Ontkiemend
opdrachtgeverschap
Opdrachtgeverschap > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: DUS Architects

Neem een strak geregisseerde jaren 80 wijk. Voeg toe
gevarieerde nieuwe buurten op een paar kilometer
afstand. Het scenario ligt voor de hand: ondernemende bewoners vertrekken naar de nieuwbouw,
samenhang verdwijnt, een probleemgebied ontstaat.
Het patroon heeft zich al vaak herhaald: keer op
keer gaat stadsontwikkeling ten koste van buurten
die er al staan. Toch is het geen natuurwet.
De Wierden in Almere is zo’n wijk die na dertig
jaar wordt bedreigd door de vele interessante
mogelijkheden elders in de gemeente. Waarom zou
een bewoner energie stoppen in een klein, sleets en
slecht geïsoleerd huis als hij in het Homeruskwartier
een splinternieuwe en betaalbare woning op maat
kan bouwen? Hans Vermeulen van het jonge
Amsterdamse bureau DUS Architects weet dat er
wel degelijk argumenten zijn. ‘Ik ken dit type
omgeving uit mijn kinderjaren, net als mijn collega’s
Hedwig Heinsman en Martine de Wit. De buitenstaander ziet het niet direct, maar wij geloven in de

Het stijlboekhuis
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mogelijkheden. We moeten alleen af van de situatie
dat een paar grote organisaties in hun wijsheid
beslissen wat goed is voor de buurt. We moeten het
voor bewoners mogelijk maken dat ze zelf aan de
slag gaan.’
De vernieuwing van De Wierden is een project
van lange adem. DUS Architects is voor de komende tien jaar inspirator en supervisor van een nieuwe
lichting opdrachtgevers in De Wierden. Er zijn twee
woningcorporaties actief, zij hebben destijds met de
gemeente en met een vorige generatie ontwerpers
het gebied vorm gegeven. Daarnaast is er een ﬂink
aantal eigenaar-bewoners: hun aandeel schuift de
komende jaren richting 50%. De corporaties blijven
hun inbreng houden, evenals de gemeente. Bij
voorbeeld bij het onderhouden van de groene
ruimte, een van de sterke punten van De Wierden.
Maar bij alles wat er in de periode tot 2022 gebeurt,
gaan vooral de bewoners het aanzien van de buurt
bepalen.

In voorbereiding op hun aantreden als supervisor
brachten de architecten met de gemeentelijke
stedenbouwkundige Gert Breugem de situatie in
De Wierden in kaart. Daarbij spraken ze ook
uitgebreid met de huidige bewoners. Wat blijkt?
De woningen zijn vaak klein, maar De Wierden
heeft voldoende ruimte voor op- en aanbouw bij
vrijwel elk huis. De basiswoningen van dit moment
kunnen meegroeien wanneer daaraan behoefte is.
De grote lijnen van het oorspronkelijke plan zullen
herkenbaar blijven, variatie ontstaat uit nu nog
onvoorspelbare initiatieven van bewoners.
Willen bewoners inderdaad op de stoel van de
opdrachtgever plaatsnemen naast de corporaties?
In ieder geval hebben zij belangstelling voor de
toekomst van het gebied. Bovendien zijn zij gehecht
aan De Wierden. Gezien deze waardering is het
een goed idee om basisprincipes van het oorspronkelijke ontwerp herkenbaar te houden. Dat vraagt
om spelregels voor de veranderingen die opdrachtgevers gaan aanbrengen. Hans Vermeulen: ‘Maar
we maken niet alleen spelregels, we geven ook een
indruk van wat je daarmee kan doen. Het gaat erom
inspiratie te bieden, te laten zien dat er talloze
mogelijkheden zijn, ook binnen een paar basisregels.’
De spelregels waaraan plannen voor renovatie,
nieuwbouw en de openbare ruimte moeten voldoen
komen terecht in een Stijlboek voor De Wierden.
De architecten en de stedenbouwkundige (het
‘Stijlteam’) hebben met bewoners aan gewerkt in
het Stijlboek Huis in de wijk. Daar zullen zij ook de
komende tien jaar spreekuur houden.
Je kan opdrachtgevers van de toekomst zoeken in
hippe havengebieden of lege kantoorkolossen. Maar
ook in doorsnee buurten met doorzonwoningen.

Informatie
www.dusarchitects.com
www.bcdewierden.nl/stijlboekhuis

Het stijlboek
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Van van Poelgeest naar Straat

Zelfbouw biedt
kansen voor
individuele burgers
Wethoudersestafette > Tekst: Maarten van Poelgeest > Beeld: Steigereiland IJburg, Architectuur Lokaal

‘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 Maarten van Poelgeest daar over denkt.’
Eind vorig jaar maakte de Amsterdamse wethouder bekend dat hij de
helft van de volgende fase van IJburg in particulier opdrachtgeverschap
zou willen realiseren. Hij geeft dan ook graag antwoord op deze vraag
van collega-wethouder Adri Duivesteijn.
Particulier opdrachtgeverschap, of liever gezegd:
zelfbouw, past in een ontwikkeling waar Amsterdam niet omheen kan. Door de economische crisis
zijn grote projecten met grote woningaantallen en
gecombineerde programma’s onder druk komen te
staan door lastige ﬁnancierings- en afzetmogelijkheden. Ook voor de gemeente Amsterdam is door de
economische crisis in combinatie met het ineen
zijgen van de kantorenmarkt de tijd van grootschalige projecten voorbij. We staan daarom voor de
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uitdaging de ontwikkelingsstrategie fundamenteel
te hervormen.
De contouren van deze nieuwe ontwikkelstrategie
beginnen zich af te tekenen. Zo zal de afname van
grond door derden in kleinere stukken gebeuren.
Ontwikkelrisico’s kunnen niet langer via grote
contracten langjarig bij externe partijen worden
ondergebracht. De gemeente zal daarom dichter op
de markt moeten gaan zitten. Er zal gekozen
moeten worden voor een meer gefaseerde ontwik-

Wethouder Maarten van Poelgeest

keling van kleine kansrijke locaties in de stad, en
met andere partners dan gebruikelijk.
De meeste ruimtelijke ontwikkelingen zullen niet
alleen kleinschaliger worden, maar ook veel meer
partijen kennen. Daarmee bedoel ik de veelheid
aan eindgebruikers die het speelveld diverser gaan
maken. Met de opkomst van zelfbouw ontstaan
niet alleen kansen voor individuele burgers en hun
gezinnen, maar ook voor collectieven en woningverenigingen. Maar het wordt nog wel ingewikkeld,
omdat we in Amsterdam nu eenmaal gestapeld en
in rijen bouwen. Dat maakt onze opgave anders en
lastiger en vraagt om passende oplossingen. Oplossingen bijvoorbeeld zoals solids(1) in koop- of
huurconstructies, of waarbij wij ondersteuning van
aannemers of ontwikkelaars aanbieden. Het
belangrijkste is nu onszelf open te stellen en kansen
te bieden. De gemeente kan daarbij het voortouw
nemen door locaties te zoeken. Daar hebben we
inmiddels een start mee gemaakt. In oktober 2011
wil ik locaties en kavels voor 1000 woningen in
particulier opdrachtgeverschap verspreid over de
hele stad presenteren.
Bij zelfbouw is het belangrijk om aan te sluiten
bij ontwikkelingen in de stad die door mensen
gewenst zijn op plekken die ze aansprekend vinden,
en die voor de stad van belang zijn. IJburg is zo’n
plek, maar ik zie in dit kader bijvoorbeeld ook een
grote potentie in de ontwikkeling ten westen
daarvan - langs het waterfront van IJ en Zaan. Dat
is niet voor niets een van de centrale opgaven in
onze Structuurvisie. Mensen wonen graag langs het
water in de stad; dat geeft ook een gevoel van
vrijheid dat goed aansluit bij het concept van
zelfbouw, van het mengen van wonen en werken,
met een hoogwaardig Openbaar Vervoer-systeem
waarmee ze zich snel kunnen verplaatsen. Kijk
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maar naar het Oostelijk Havengebied. Tegelijkertijd
ontwikkelt zich daarmee een hoogstedelijk milieu dat
van grote waarde zal zijn voor de Metropoolregio
Amsterdam. Het gebied ZaanIJ - waarvan een ﬂink
deel van het gebied in Zaanstad ligt - biedt kansen
voor nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling.
Kansen op het gebied van (nieuwe en innovatieve
vormen van) economische bedrijvigheid, nieuwe
woon(werk)milieus, water- en energiehuishouding
en kansen op slimmer omgaan met milieuregelgeving. Kansen die gebaseerd zijn op onder andere de
aanwezigheid van industrieel erfgoed en de nabijheid
van een prachtig cultuurlandschap.
Ik wil met dit estafettestokje de lijn vanuit Almere
naar Amsterdam verder doortrekken naar Zaanstad. Zaanstad en Amsterdam zijn samen trekkers
van ZaanIJ. In Zaanstad gebeuren hele mooie
dingen, zoals in het centrumgebied Inverdan.
Markante architectuur die mensen of heel mooi
vinden of heel lelijk, maar belangrijk is dat de
gemeente lef toont, keuzes maakt. En er ligt natuurlijk een enorme potentie met al dat industrieel
erfgoed: een paradijs voor architecten. Alleen al
een locatie als het Hembrugterrein, uniek in Nederland en gelegen op een spreekwoordelijke steenworp
afstand van het Centraal Station van Amsterdam.

‘Particulier opdrachtgeverschap
past in een ontwikkeling waar
Amsterdam niet omheen kan.’
Of het gebouw De Vreede, nog dichter bij Amsterdam
gelegen. Dat zijn locaties waar de ontwikkeling nog
op gang moet komen, maar er zijn ook al gebouwen
die op een hele mooie manier nieuwe invulling
gekregen hebben. De oude Verkadefabriek bijvoorbeeld, of het gebouw De Adelaar, waar modeconcern
Vanilia in zit.
Ik weet, om terug te komen op het onderwerp
dat Adri Duivesteijn agendeerde, dat Zaanstad ook
gaat experimenteren met collectief particulier
opdrachtgeverschap en particulier opdrachtgeverschap. Dat doet de gemeente op een aantal locaties
midden in het centrumgebied, maar ook in het
noorden van de stad, in Wormerveer bij de Zaan. Ik
ben benieuwd naar het hoe en waarom van deze
binnenstedelijke initiatieven en hoe die een plaats
krijgen in de ontwikkelingen in het centrum en
langs de Zaan. De vraag die ik aan wethouder
Dennis Straat wil stellen luidt dan ook: welke
ontwikkelingsstrategieën zijn denkbaar gezien de
huidige economische constellatie en welke rol
kunnen architecten- en stedenbouwkundige
bureaus hierbij vervullen?
(1) Solids zijn vrij indeelbare ruimten die vrij te bestemmen zijn
als woon- of werkruimte of een combinatie daarvan. Bij Solids
kiest de bewoner zelf het gewenste aantal vierkante meters.
www.solids.nl

Informatie
www.amsterdam.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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Opgaven

Herbestemming
vraagt om juiste
partnerkeuze
Zorg > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld en Ontwerp: MTB architecten > Opdrachtgever: Omnia Wonen en RIBW

In vervolg op eerder onderzoek naar herbestemming voor wonen en
zorg hebben Architectuur Lokaal en het Aedes-Actiz Kenniscentrum
Wonen-Zorg samen met RIGO Research en Advies onderzoek gedaan
naar de huisvesting van zorgorganisaties in bestaande panden. Het
onderzoek laat zien dat herontwikkeling en herbestemming van vastgoed
in de zorg winst oplevert voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere
omgeving. In het rapport met de titel Het Tweede Begin: meer doen met
bestaand vastgoed in de zorg zijn tien verschillende projectbeschrijvingen
van herontwikkeling van vastgoed voor de ouderen- en gehandicaptenzorg
opgenomen. Hieronder een samenvatting van een van de tien voorbeelden:
de Kornputkazerne in Steenwijk.
De uit 1938 daterende Kornputkazerne in Steenwijk
is in 2010 getransformeerd tot woonplek voor
autistische jongeren aan de rand van een nieuwe
wijk. De nieuwe zorgfunctie betekent het behoud
van bebouwing die alle Steenwijkers kennen.
Fysiek is het geheel er slecht aan toe, de kwaliteit
schuilt in de identiteit. Na het vertrek van Defensie
in 1998 ontstaan plannen voor een woonwijk op
het kazerneterrein. Gezien het historische karakter
van de plek hoopt de gemeente een deel van de
panden te kunnen behouden door herbestemming.
Woningcorporatie Omnia Wonen uit Harderwijk is
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bereid hier in te stappen. Omnia Wonen ontdekt
dat RIBW IJsssel-Vecht in Zwolle op zoek is naar
een locatie voor jongeren met autistische aandoeningen. Wie precies de bewoners zullen zijn in de
ontwerpfase is nog niet bekend, maar er is een
vraag naar woonvormen tussen beschermd en
redelijk zelfstandig. Als architectenbureau MTB de
mogelijkheden van het pand onderzoekt, blijkt het
noodzakelijk om de kazerne te herbouwen. De
oorspronkelijke bouw was al niet van hoge kwaliteit
en de verbouwing voor gebruik als asielzoekerscentrum hadden het geheel geen goed gedaan.

De behoefte van de doelgroep aan een prikkelarme
omgeving legt een extra accent op de technische
manco’s. Voor de nieuwe functie is goede geluidsisolatie essentieel. Om dat mogelijk te maken zou
er een doos-in-doosconstructie moeten komen. De
enige betaalbare oplossing is om de kazerne compleet
nieuw op te bouwen, waarbij wel materialen als
dakpannen te hergebruiken zijn.
Dat leidt niet tot de conclusie dat een nieuw
ontwerp een betere oplossing zou zijn geweest.
Door de bestaande opzet te handhaven, krijgen de
appartementen een bovenverdieping. Dat is in
nieuwbouw ongebruikelijk. Het poortgebouw had
een ofﬁciersmess, die zich nu goed leent voor
gebruik als ruimte voor dagbesteding. Deze functie
is niet primair bedoeld voor de jongeren die hier
wonen; de RIBW gebruikt deze ruimte ook voor
andere doeleinden. Inmiddels is gebleken dat de
oude gymnastiekzaal, als op zichzelf staand onderdeel van het gebouw, geschikt te maken is voor de
plaatselijke biljartvereniging die hier zeven dagen
per week actief zal zijn. De spanning tussen de
maatschappelijke functies van het poortgebouw en
de behoefte aan afscherming is opgelost door de
woningen te ont- sluiten via het binnenplein. Dat
geeft de gewenste rust en controle.
Als het oorspronkelijke gebouw zou zijn opgegeven, zouden allerlei extra´s zijn gemist. Het gaat
dan zowel om de karakteristieke buitenkant als om
een bovenverdieping voor de wooneenheden en
ruimten voor dagbesteding en een biljartvereniging.
Bovendien betekent de aanwezigheid van het
historische complex een verrijking van de aangrenzende woningbouw. Ton Hoogendoorn, manager
ontwikkeling bij Omnia Wonen benadrukt dat een
dergelijke herbestemming alleen kan slagen als je
de tijd neemt om de geschikte partners bij elkaar te
zoeken en kansen af te wachten. ‘Als je door tijdgebrek wordt gedwongen om keuzes te forceren, dan
krijg je daar later spijt van. Gelukkig hoeft onze
woningcorporatie zich niet te laten leiden door de
korte termijn. Daarin onderscheiden we ons van de
commerciële ontwikkelaar.’

Informatie
Op de website van Architectuur Lokaal is een
dossier over dit onderzoek te vinden. Daar zijn
zowel de afzonderlijke praktijkvoorbeelden als het
complete rapport als pdf te downloaden.
www.arch-lokaal.nl
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Geef duurzaamheid
meer dimensie
Duurzaamheid > Tekst en beeld: TANGRAM, architecuur en stedelijk landschap

Het begrip duurzaamheid wordt makkelijk gehanteerd in de ruimtelijke
ordening en in de media. Het klinkt al snel goed als een huis duurzaam
is gebouwd, maar wat zegt het eigenlijk, welke aspecten worden erbij
betrokken? In de reizende tentoonstelling die TANGRAM, architectuur
en stedelijk landschap samenstelde wordt duurzaamheid
in alle breedte onderzocht.
BALANS, dimensies van duurzaamheid is de titel
van de reizende tentoonstelling die TANGRAM,
architectuur en stedelijk landschap samenstelde.
Het belangrijkste ontwerpthema in het werk van
TANGRAM is het maken van duurzame kwalitatieve ruimte met en door verdichting. Het ontwikkelen van duurzame concepten is het resultaat van
een manier van kijken naar de samenhang tussen
gebouw en (openbare) ruimte. Helaas is het zo dat
duurzaamheid een begrip is, dat te pas en te onpas
wordt gebruikt. Het begrip is ook niet eenduidig,
maar lijkt een hype om legitimiteit aan een product
of een bouwwerk te geven. Duurzaamheid is niet
per deﬁnitie ‘groen’ of ‘natuur’ en betekent niet
alleen ‘energiezuinig’ of ‘CO2’ neutraal’, maar
overstijgt deze aspecten. Dit geldt zeker ook voor
de duurzaamheid van gebouwen. Daarbij komt
dat de duurzaamheid van gebouwen verkeerd
wordt gemeten. Het meest energiezuinige CO2

neutrale gebouw kan zeer slecht scoren op de
duurzaamheidsladder indien het op de verkeerde
plek staat. Belangrijk is dat de ruimtelijke
component wordt meegewogen. Dit aspect, dat
binnen huidige meetmethoden ontbreekt, bepaalt
uiteindelijk de echte duurzame waarde van gebouwen en de gebouwde omgeving.
De tentoonstelling BALANS toont oude en
nieuwe dimensies van duurzaamheid in de bouw.
En gaat daarin verder dan een kritische beschouwing over de ontwikkeling van het begrip duurzaamheid in verschillende fasen en opvattingen
alleen. Het is een poging het begrip verder te
brengen. Hoewel de principes van Cradle to Cradle
verder gaan dan menig andere deﬁnitie over duurzaamheid, gaan ze lang niet ver genoeg. Een volstrekt
onderbelicht aspect is duurzaam gebruik van de
ruimte. In feite schiet hiermee ieder debat over
duurzaamheid in bouwen ernstig tekort. Als gevolg

Opening van de tentoonstelling door Adri Duivesteijn bij architectuurcentrum CASLa,
Almere, 4 maart 2011
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daarvan wegen bestaande meetinstrumenten voor
duurzaamheid van gebouwen belangrijke criteria
niet mee.
Iedere vorm van bouwen moet beginnen bij de
zorgvuldige afweging waar gebouwd kan, maar ook
mag worden. Eigenlijk kan een bouwwerk pas
duurzaam zijn als het op de juiste plek staat.
Omgekeerd: een gebouw dat op een verkeerde plek
gebouwd is, kan nóg zo duurzaam lijken, maar zal
toch geen lang leven beschoren zijn.
De blauwdruk voor duurzame gebouwen ziet er
als volgt uit: het zijn cultureel geapprecieerde,
locatiespeciﬁeke, ﬂexibele en aanpasbare gebouwen,
ontwikkeld met gebruikmaking van low-energy
materialen. Met oog voor transport, bouwsystematiek
en toekomstig hergebruik van materiaal. Met
aandacht voor optimaal energieverbruik. Waar het
gebied een positieve uitwerking heeft op de groene en
blauwe structuren in en om het bebouwde weefsel.
Samenvattend kan gezegd worden dat duurzaamheid
van gebouwen wordt bepaald door de balans tussen
materiaal-, energie-, en ruimtegebruik. Ruimte is de
derde dimensie van duurzaamheid.

Informatie
De reizende tentoonstelling was eerder te zien in
het Architectuurcentrum Haarlem en bij CASLa in
Almere; vanaf half mei tot en met half juli is de
tentoonstelling te zien in de openbare bibliotheek in
Almelo. Belangstellenden om de tentoonstelling
over te nemen, kunnen contact opnemen via
www.tangramarchitekten.nl

Debat met raadsleden, wethouders en deskundigen bij ABC in Haarlem,
17 januari 2011
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Opgaven

Plannen
onder
de loep
Particulier Opdrachtgeverschap > Tekst: Hans Vos > Beeld: Eva Kasbergen

Om de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap bij het verhogen
van ruimtelijke kwaliteit te onderzoeken vond de afgelopen maanden
een serie werkateliers plaats in Meppel, Deventer en Delft. De gemeenten
ontdekten dat eigenbouwers van alles kunnen bijdragen, mits ze als
volwaardige partij worden behandeld.
Het door het Ministerie van OCW geïnitieerde
Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap
omvat een scala aan activiteiten. Veel daarvan zijn
gericht op bewustwording en kennisoverdracht
over (collectief) particulier opdrachtgeverschap.
Binnen het programma van het Laboratorium
bieden werkateliers een vorm om aan concrete
opgaven te werken. In bijeenkomsten van een dag
werken direct betrokkenen aan een plan, samen
met experts van buiten, die met een frisse blik de
opgaven bekeken. In de serie van drie ateliers
zochten we naar diverse opgaven, zowel in uitleggebieden als in de binnenstedelijke opgave. De rode

draad in de werkateliers was de vraag hoe particuliere bouw de ruimtelijke kwaliteit van de wijk kan
versterken. Waar kan de particulier bijdragen en
hoe ga je dat als gemeente mogelijk maken?
In Meppel stond het plan en de ambities voor
Nieuwveense Landen centraal. Deze wijk moet met
het motto aangenaam duurzaam in de komende
20 jaar een duurzame wijk worden. Naast harde
energiezuinige doelstellingen wil men comfort en
betrokkenheid bij de omgeving. In het plan is ook
ruimte voor particuliere kavels. In het atelier
ontdekte de gemeente dat particulieren op een ﬂink
aantal punten kunnen bijdragen aan kwaliteiten die

de gemeente wil waarmaken:
• zij kunnen bijdragen aan de variatie in de wijk
(belevingswaarde),
• binnen een thematische aanpak van buurten
(belevingswaarde en cultureel belang).
• betrokkenheid bij de wijk (sociaal belang),
• bijdrage aan kleinschaligheid (belevingswaarde
en sociaal belang),
• praktisch en innovatief bouwen (ecologisch
belang).
Een eyeopener voor wethouder Ton Dohle van
Meppel was dat sommige kwaliteiten die voor de
gemeente vanzelfsprekend zijn, zoals toekomstbestendigheid, niet expliciet geborgd bleken te zijn in
de plandocumenten. Concreet benoemen van
kernwaarden is dus van wezenlijk belang. Ook
leerde de gemeente dat particuliere opdrachtgevers
uitgedaagd kunnen worden om kwaliteit te maken
door hen goed te begeleiden, kennis en routines
aan te reiken en te zorgen dat de particulieren zien
in welk geheel ze bouwen. Flexibiliteit in de plannen
is daarbij een voorwaarde om te kunnen groeien.
Anders liep het in Deventer. Het Havenkwartier
in Deventer is een karaktervol gebied met oude
loodsen en nieuwe, kleinschalige, bedrijvigheid. De
buurt moet een bruisender woon- en werkgebied
gaan worden, ook na werktijd. Passend bij de
omgeving wil de gemeente hier ruimte bieden aan
particulier opdrachtgeverschap, in een dichte setting.
Daarbij is gekozen voor ontwikkeling via het
Vlaams model, een groeimodel waarbij initiatiefnemers, panden en locaties het tempo bepalen.
Geen eindbeeld, wel een sterk sfeerbeeld. Met deze
uitgangspunten is in het atelier stilgestaan bij de
gebiedskwaliteiten waar de particulier als katalysator kan optreden, en bij de vraag welke regels de
gemeente eigenlijk als kader zou kunnen of moeten
meegeven. De gemeente schept ruimte voor de
gewenste creativiteit. Daarbij concludeerde de
gemeente:
• voor de aanleg voor spelen en parkeren moet
extra ruimte worden gereserveerd. De aanleg en
inrichting vindt plaats samen met de gebruikers
die op dat moment in beeld zijn,
• de pioniersprojecten in het gebied zullen worden
gebruikt als beeldreferentie voor de volgende fasen.
Door te sturen op programmatische kwaliteit en
diversiteit in plaats van beeldkwaliteit hoeven dit
geen spelregels te worden die tijdens de rit
veranderen,
• uitgifte van kavels gebeurt in kleine clusters,
methoden zoals de kavelij (1) of een ‘landjepik’ zijn
een aantrekkelijk alternatief voor vaste verkaveling,

In het midden Wytze Patijn (l) en wethouder Raimond de Prez (r). Verder aanwezig:
het Q-team, diverse ontwikkelaars en corporaties en externe deskundigen

14

Architectuur Lokaal #78

Opgaven
• de kopers worden met hun ontwerpen door de
gemeente bijeengebracht om het totaalbeeld te
ervaren.
Gezien de beperkte hoeveelheid woningen en de
sterke identiteit van het gebied vertrouwt de gemeente er op dat er niet veel regels nodig zijn, maar wel
praktische begeleiding, gestoeld op enthousiasme
voor de plek.
De Harnaschpolder in Delft is een voorbeeld van
een uitbreiding die via bouwclaims door ontwikkelaars wordt volgebouwd. Een klein – maar steeds
verder groeiend deel – zal in particuliere kavels
worden omgezet om de stagnerende productie op
gang te houden. Tegelijk zien alle betrokkenen dat
de diversiteit in de wijk en de betrokkenheid van
mensen bij hun woning veel kunnen winnen bij
deze koerswijziging. In Delft kwam een groep
mensen met brede deskundigheid bijeen om
hierover van gedachten te wisselen. Zo kwamen
aan het einde van de dag de ideëen van vaste
kavelmaten, voorbestemmen van parkeren, sturen
op beeldkwaliteit en marktonderzoek vooraf, ter
discussie te staan. Gevoed door ervaringen van
elders zochten de aanwezigen vervolgens naar
alternatieven op twee concrete bouwvelden.
Wethouder Raymond de Prez en stadsbouwmeester
Wytze Patijn trokken de gezamenlijke conclusie dat
‘vrijheid binnen kaders kan leiden tot het gedroomde
plaatje van de Mooie Stad’. Kaders bestaan niet
alleen uit voorwaarden rond de kavel, maar ook op
het vlak van begeleiding en inspiratie.
In alle bijeenkomsten noemden de deelnemers
als winstpunt dat in breed verband naar het plan
gekeken is. Alle betrokkenen zaten bij elkaar, ook
zij die tot dan toe nog niet zo op de hoogte waren
van het plan. Elke bijeenkomst werd gestart met
een ronde waarin ieder noemde wat ruimtelijke
kwaliteit voor hem of haar betekent. Het is goed
om over ruimtelijke kwaliteit te praten, ook met
mensen die daar normaal gesproken niet expliciet
bij betrokken zijn. Op veel posities wordt gewerkt
aan de inkleuring van een plan, niet alleen door de
stedenbouwer, maar ook vanuit het grondbedrijf of
de vergunningverlening. De ateliers boden een
gelegenheid om te concentreren op wat men echt
van het gebied verwacht, en hoe daar dan in praktijk
aan gewerkt wordt.
De particulier als bouwer is nog steeds een
bijzonderheid. De bijeenkomsten hebben de blik op
deze klant verruimd. Particulieren kunnen ook
collectief bouwen en op die manier iets markants in
de wijk neerzetten. Zij blijken, als ze hiertoe uitgedaagd worden, zeer gedreven duurzaam te willen
bouwen. Bovendien zijn zij niet alleen geïnteresseerd
in kavels voor vrijstaande woningen, maar willen
zij ook in een aaneengestloten rij woningen iets
bijzonders bouwen. Er zit veel energie bij particulieren die hun eigen woning bouwen en daar kan de
gemeente de rode loper voor uitleggen. Een duidelijk
aanbod is goud, want mensen willen weten waar ze
aan toe zijn. ‘Je moet niet jojoën met opdrachtgevers’,
aldus Wytze Patijn.
(1) Bij een kavelij wordt de plaats en gewenste hoeveelheid
grond van alle kopers vastgelegd.

Informatie
Op verzoek van het ministerie van OCW zette
Architectuur Lokaal het Laboratorium Particulier
Opdrachtgeverschap op en ontwikkelde in het kader
hiervan verschillende stimuleringsprogramma’s.
Laagland’advies organiseerde de werkateliers in
opdracht van Architectuur Lokaal. De resultaten van
alle activiteiten worden op 21 april gepresenteerd
en besproken op de landelijke slotmanifestatie in
Almere. Het bijbehorende boek Samen bouwen aan
de stad is daarna te bestellen via Architectuur
Lokaal á € 35,- (excl. verzendkosten). Voor meer
informatie: www.arch-lokaal.nl
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Een tergend
innige relatie
De Opening > Tekst: Anne Luijten > Beeld: Ynno Edward Clydesdale Thomson >
Ontwerp: MONK architecten > Opdrachtgever: NIC

Creative Valley is een bedrijfsverzamelkantoor dat volledig vanuit de
behoefte van de gebruikers is ontwikkeld. In het Nieuwe Werken gaat het
erom het beste bij mensen naar boven te halen. Dat gaat niet meer in de
traditionele kantoren, maar vraagt om een gebouw waar mensen vrolijk
van worden. Zelfs in crisistijd is Creative Valley een succes, en bovendien
een derde goedkoper dan een traditioneel kantoorgebouw.
Kantorenpark Papendorp bij Oudenrijn is een
typische snelweglocatie met de bekende kantoorkolossen. Een opvallende verschijning is Creative
Valley, een gebouw met spectaculaire uitstekken.
Via een evenwichtsconstructie “hangen” de glazen
boxen aan een ruggengraat, de kern van het gebouw. Maar nog opvallender dan de architectuur is
de functie: een verzamelgebouw voor creatieve
kennisbedrijven volgens een nieuw concept. Een
duurzaam multi-tenantgebouw, ontwikkeld door
Laurens van Doorn van NIC. Van Doorn is bij de
ontwikkeling uitgegaan van de speciﬁeke behoeften
van de toekomstige gebruikers. ‘Ik wilde een
omgeving creëren waar creativiteit gestimuleerd
wordt en mensen zich op hun gemak voelen.’
Het traditionele kantoor, een standaardgebouw
dat voor iedereen en dus voor feitelijk niemand
écht geschikt is, is passé als het aan Van Doorn ligt.
‘De crisis is de wal die het schip keert: 13 in een
dozijn gaat het niet meer redden. De leegstand van
7 miljoen vierkante meter is het bewijs. Onze
manier van werken gaat deﬁnitief veranderen: de
maakindustrie is voorbij, we moeten het nu van
creativiteit hebben. Dat vraagt om nieuwe werkruimtes, waar ontmoeting en inspiratie centraal
staan.’ Van Doorn ontdekte bij zijn gebruikers drie
manieren van werken: bureaugebonden, mobiel en
nomadisch. Voor al deze werkomstandigheden
biedt Creative Valley een werkomgeving.
Uitgaan van de gebruiker leverde meer verrassende inzichten op. Bijvoorbeeld dat de gebruikers
het prima vinden om bepaalde ruimtes te delen.
Aparte pantries, vergaderruimtes en dergelijke
waren dus helemaal niet nodig. Dat bespaarde
vierkante meters en dus kosten.
Na zijn gesprekken met de bedrijven maakte Van
Doorn een ‘simpel schetsje’, een organisatieschema
van het gebouw. MONK architecten won de
architectenpitch door het schema te vertalen in de
doorsnede van het gebouw. Architect Casper

Architectuur Lokaal #78

Schuuring: ‘Aan een rechthoekige dragende ligger
hangen als blaadjes aan een boom de boxen waar
de bedrijven in zijn gevestigd. De drie soorten werkplekken zijn verdeeld over het hele gebouw. In de
kern zijn de ontmoetingsruimtes gesitueerd, zoals
een biologisch restaurant en gemeenschappelijke
ruimtes. Omdat die gedeeld worden, staan ze nooit
leeg.’ Doordat de helft van de gebruikers al vóór het
ontwerp bekend was, was het ook voor Schuuring
een intensief proces samen met de gebruikers.
‘Vragen over duurzaamheid, akoestiek en ventilatie
konden we al tijdens het ontwerpen meenemen.
Deze manier van werken is absoluut veel leuker
dan aan een anoniem gebouw werken. Het daagt
ons uit om naar creatieve oplossingen te zoeken.’
De opdrachtgever was nadrukkelijk aanwezig in
het gehele proces, zegt Schuuring. ‘Ik ben een
enorm betrokken opdrachtgever’, beaamt Van
Doorn, ‘en heb dan ook een hele innige relatie met
de architect opgebouwd. Architectuur is eigenlijk
heel simpel: de input is de output. Slechte input
leidt dus tot slechte gebouwen.’ Daarbij vindt Van
Doorn het logisch om open te staan voor ideeën en
kritiek. De relatie is dan wel innig, maar ook
‘tergend’. ‘Ik verwacht van de architect een uiterst
kritische houding. Het moet echt sámen gebeuren.
Met een architect die klakkeloos doet wat een
opdrachtgever zegt, wordt het nooit wat. Met
iemand die me op mijn nummer weet te zetten,
krijg ik betere ideeën. Ik ben alleen maar het
vertrekpunt. De beste ideeën komen als je elkaar
hebt uitgedaagd.’
Normaal gesproken heeft een architect vooral
contact met de projectleider en ziet hij de opdrachtgever zelf nauwelijks. Hier was het, met meermalen
dagelijks contact, alsof Schuuring werkte aan het
eigen huis van zijn opdrachtgever. Daardoor waren
zelfs de onvermijdelijke vervelende momenten van
onenigheid of bezuinigingen uiteindelijk heel vruchtbaar. Het is er een beter gebouw van geworden,

‘Architectuur is eigenlijk heel
simpel: de input is de output.
Slechte input leidt dus tot
slechte gebouwen.’

denken Schuuring en Van Doorn. Een voorbeeld
zijn de balustrades van de watervaltrap, blikvanger
en zenuwcentrum van het gebouw. Tussen al de
harde elementen van beton, staal en glas moest de
houten trap met balustrade een zacht element in het
gebouw worden. Capitonneren, het oorspronkelijke
idee, bleek veel te duur. De architect kwam met het
idee van panelen gemaakt van skai. Van Doorn:
‘Briljant, en weer € 25.000,- verdiend.’
Van Doorn is dan ook niet bepaald een doorsneeontwikkelaar, zegt Schuuring. ‘Hij wil gewoon mooie
dingen maken. Eigenlijk raar dat niet iedereen dat
wil. Als je moet kiezen tussen geld en goede dingen,
dan kiest hij voor de goede dingen. We waren het
heus niet altijd met elkaar eens, maar al pratend
kwamen we eigenlijk toch altijd tot een gemeenschappelijke conclusie.’ Verbindend is het gezamenlijke einddoel. Opmerkelijk is dat, ondanks de
ingetreden crisis, er uiteindelijk geen concessies
zijn gedaan aan de oorspronkelijke ideeën uit 2007.
Met als gevolg een onderscheidend gebouw dat
nooit leegstand heeft gekend.
Schuuring denkt dat deze manier van werken
absoluut de trend gaat worden. ‘Dit gaan ook de
grote projectontwikkelaars doen. Alleen als je van
het begin af aan uitgaat van wat gebruikers willen,
ga je het redden. Creative Valley is zowel in zakelijk
als in commercieel opzicht een succes, en dat
midden in een crisis. Je ziet dat het gebouw plezier
uitstraalt, mensen worden er vrolijk van. En dat
voor een derde minder van de kosten.’ Het is geen
ultieme truc, zegt Van Doorn. ‘Wij hebben geluisterd naar de gebruikers, dat levert voor dít gebouw
de beste oplossing op.’ Ondertussen leidt hij zo’n
drie keer per week belangstellenden door het
gebouw. ‘De grote jongens ook, ja hoor, die komen
hier ook kijken. Ik vind dat prima, het is geen
kunstje dat je af kunt kijken.’
Tegelijkertijd is het gebouw duurzaam omdat het
installatietechnisch in de toekomst is om te zetten
naar andere functies, zoals een hotel of appartementen. Hoe dat kan, het oplossen van de frictie tussen
huidig en toekomstig gebruik, is het geheim van de
kok, aldus Van Doorn. Daarin speelt de architect
een cruciale rol. ‘Dat zijn de echte benen-op-tafelsessies’, zegt Van Doorn met glimmende ogen. ‘Je
kúnt niet weten hoe een gebouw over 20 jaar
gebruikt wordt. Maar zeker weet je dat een monofunctioneel gebouw het niet gaat redden.’

Informatie
www.niccv.nl, www.monk.nl
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Selectie

Samenwerking
leidt tot betere
architectenselectie

De Selectie > Tekst: Michel Geertse en Bram Talman > Beeld: Brede school Duurstedelaan: VVKH architecten

De gemeente Utrecht kondigt met enige regelmaat aanbestedingen van
architectendiensten voor maatschappelijk vastgoed aan. Deze aanbestedingen vallen in positieve zin op in vergelijking tot de ontspoorde aanbestedingen die uitgebreid uitgemeten worden in de media. De gemeente zet
zich in voor cultureel opdrachtgeverschap en wil ook kleine bureaus een
eerlijke kans geven. Hoewel de Utrechtse aanpak uitzonderlijk lijkt, hangt
de gemeente haar aanbestedingsbeleid voor maatschappelijk vastgoed niet
aan de grote klok. Het Steunpunt sprak over het Utrechtse beleid met
Nicole Stolk, programmamanager Masterplannen Onderwijs, bij de
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en Willem Smits, senior
adviseur Stedelijke Ontwikkelingen bij Stadsontwikkeling (SO).

18

Hoe zien DMO en SO cultureel opdrachtgeverschap
bij maatschappelijk vastgoed?
Nicole Stolk (NS): ‘Opdrachtgeverschap gaat verder
dan alleen maar technisch opdrachtgever zijn. Wij
kijken naar de situering van een gebouw in zijn
omgeving. Toekomstige gebiedsontwikkelingen
betrekken we ook in het bouwproject. Wij zien
architectuur als drager van cultuur. Om architectonische kwaliteit te garanderen, formuleren we
wenscriteria voor aanbestedingen.’
Willem Smit (WS): ‘De ambities van de gemeente
liggen hoog. Cultureel opdrachtgeverschap begint
bij de notie dat een opdracht een culturele opgave
is. Een deel van het architectuurbeleid is vastgelegd
in de welstandsnota. Op basis daarvan stelt SO kaders
en is betrokken bij het deﬁniëren van de vraag in
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termen van resultaat en proces. Bij complexe opdrachten wordt er een dienstoverstijgend projectteam opgetuigd. Bij scholen opereerden de betrokken diensten veelal solo, maar in het kader van de
Masterplannen Onderwijshuisvesting wordt nauw
samengewerkt.’
Wat behelzen deze masterplannen?
NS: ‘Utrecht wil zich als onderwijsstad proﬁleren.
Omdat niet alle ingrepen in onderwijsvoorzieningen
tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd en bekostigd,
hebben gemeente en schoolbesturen de Masterplannen voor Onderwijshuisvesting opgesteld. Hierdoor
kunnen werkzaamheden en ﬁnanciering lang van te
voren gepland worden. De Masterplannen bestaan
uit drie onderdelen: Primair en (Voortgezet) Speciaal
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Leidsche Rijn.
Het gaat om een totale investering van € 450 miljoen.
Het gaat niet om geïsoleerde bouwopgaven, de
plannen moeten worden afgestemd op (toekomstige)
gebiedsontwikkelingen. Bij het opstellen van de
Masterplannen hebben DMO en SO nauw samengewerkt. Het Masterplan is een ambitieuze opgave
waarbij optimistisch geprogrammeerd is. De praktijk
van de uitvoering bleek weerbarstig, de voortgang
werd belemmerd door vertragingen en kostenverhogingen. Die werden veroorzaakt door de complexiteit
van de bouwopgaven, lange (plan)procedures en het
strakke ﬁnanciële keurslijf. De gemeente heeft
daarom de Versnelling in het leven geroepen om de
opgelopen achterstand maximaal in te lopen. Versnelling wordt onder meer aangebracht door (plan)
procedures parallel te schakelen. Projecten komen
daarmee eerder in de aanbestedingsfase, waardoor
we gebruik kunnen maken van het huidige gunstige
aanbestedingsklimaat. De voordelen kunnen ingezet
worden voor het verwezenlijken van de ambitie. We
liggen, een jaar na de start van de Versnelling, op
koers. De betrokkenen ervaren de Versnelling als
positief. Wel zal van alle betrokkenen maximale
inspanning nodig zijn om de Versnelling in 2011
succesvol af te ronden.’
Hoe bevalt de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten?
NS: ‘Die is enorm verbeterd. Mede door het optuigen
van de Versnelling, waarin we processen parallel
schakelen, overleggen we nu in een vroeg stadium.
Tijdens het proces blijven we regelmatig afstemmen.
Zo vragen wij SO om de randvoorwaarden voor een
project te deﬁniëren en aan te geven welke vergunningen aangepast moeten worden. Daardoor leren
we elkaar beter begrijpen en wordt het hele proces
gestroomlijnd. Deze samenwerking beperkt zich niet
tot de voorbereiding. Zo kunnen bijvoorbeeld
bouwvergunningaanvragen en toetsing door welstand sneller en beter verlopen door continue
afstemming.’
WS: ‘De brede school Duurstedelaan is een goed
voorbeeld van samenwerking, afstemming en

Architectuur Lokaal #78

versnelling. Het was een pilotproject in het kader
van de Versnelling. Hoewel het stedenbouwkundige
programma van eisen (spve) nog niet af was, hadden
we al wel brede kaders opgesteld voor de architectenselectie en daarna het voorlopig ontwerp van de
school. Dat leverde vragen uit de gemeenteraad op;
formeel moet de raad het spve eerst goedkeuren.
DMO, SO, omwonenden en gebruikers waren het
eens over de brede kaders waardoor vooraf is
ingeschat dat deze trajecten naast elkaar gelegd
konden worden. Hiermee maken we inderdaad de
inhaalslag die nodig is voor het onderdeel Primair en
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Uiteindelijk heeft

‘Het ontwerpproces is
minstens zo belangrijk
als het resultaat.’
de raad ingestemd met het spve en kan het project
dit jaar nog worden aanbesteed.’
Innovatief aanbesteden, hoe doet u dat?
NS: ‘We zien geïntegreerde contracten als een kans
en mogelijkheid om te versnellen, maar we beseffen
wel dat je dan als bouwheer in een nog eerder
stadium al je wensen en eisen gedeﬁnieerd moet
hebben. Je geeft toch een deel van de projectsturing
uit handen. Dat kan goed, maar ook minder goed
bevallen. Wij zien het niet als een oplossing voor alle
projecten en onderzoeken op dit moment bij welke
projecten op innovatieve wijze de aanbesteding kan
worden ingestoken.’
WS: ‘Door de aannemer vroegtijdig te betrekken
kun je een inhaalslag maken. Bij de Duurstedelaan is
de aannemersselectie gestart op basis van het
voorlopig ontwerp. Je moet de culturele dimensie
niet vergeten. In hoeverre houdt de architect de
regie? Je kunt het contract van de architect overdragen aan de aannemer, maar de architect zou vanaf
het voorlopig ontwerp ook een meer toezichthoudende rol kunnen vervullen.’
Hoe stapt u in een architectenselectie?
NS: ‘De Europese regels dwingen ons vooraf duidelijke criteria te formuleren. Meestal hanteren wij een
procedure met voorselectie en blijven alert op
mogelijkheden om de maatschappelijke kosten van
een aanbesteding te beperken. Het is onbevredigend
om te zien hoeveel tijd en geld deelnemers in een
aanbesteding steken terwijl maar één partij de
opdracht verwerft.’
WS: ‘In veel gevallen treden de scholen op als
opdrachtgever. In dat geval toetsen we alleen. Als we
zelf opdrachtgever zijn houden we de regie strak in
eigen hand. Bedenk dat de bouw van een school een
eenmalige investering voor 40 jaar is voor de gemeente, maar ook dat scholen jarenlang met de

exploitatie van dat gebouw te maken hebben.
Luister daarom naar de gebruikers, betrek ze in het
proces en creëer zo vertrouwen. Bij een aanbesteding
zoeken we vertrouwen in een architect. Juist daarom
is de persoonlijke visie van de architect zo belangrijk.
Dan kan de klik ontstaan, het gevoel dat je de juiste
architect voor de opgave gevonden hebt. Vraag
daarom niet alleen naar wat je wilt, maar ook naar
hoe je het wilt. Het ontwerpproces is minstens zo
belangrijk als het resultaat.’
Wij hoorden dat u zich inzet om kleine en jonge
bureaus ook een eerlijke kans te geven in aanbestedingen.
NS: ‘Ik ben blij met deze vraag! Vaak hoor je alleen
de kritische kanttekeningen. We proberen de criteria
heel gericht binnen de mogelijkheden van de opgave
te deﬁniëren, zodat er ruimte is voor afwijkende
referentieprojecten en er geen onnodige omzeteisen
gesteld worden.’
WS: ‘Voorafgaand aan een aanbesteding overleggen
we met de verschillende betrokkenen. Iedereen
heeft immers eigen ideeën over de invulling van een
procedure. Het hangt van de opgave af of we onervaren bureaus een kans geven. Helaas is dit niet altijd
haalbaar. Een multifunctionele accommodatie is
gewoon te complex. Om te komen tot een goed
eindresultaat is ervaring met onderwijshuisvesting
noodzakelijk. Bij meer eenvoudige projecten zijn er
mogelijkheden voor de wat onervaren bureaus op
dit terrein.’

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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Praktijk

Vergunningvrij
bouwen en
ruimtelijke kwaliteit
Welstand > Tekst: Flip ten Cate > Beeld: Dorp, stad & land

De ruimte om vergunningvrij te bouwen is sinds 1 oktober 2010 sterk
vergroot. Dat is prettig voor bewoners en ondernemers die graag een
bijgebouw willen realiseren, maar het betekent ook dat gemeenten
minder ruimte hebben om kwaliteitseisen te stellen. Immers:
vergunningvrij bouwen = welstandsvrij bouwen. Toch kan handig
gebruik van de zeer complexe regels wel soelaas bieden.
De vroedschap van Amsterdam nam in 1612 een
keur aan, waardoor de huiseigenaren binnen de
toen gloednieuwe grachtengordel geen bijgebouwen mochten oprichten in hun achtertuinen. Een
huisje helemaal achterin mocht, maar tussen
hoofdgebouw en schuur moest de tuin verder leeg
blijven. Vierhonderd jaar van standvastigheid
garandeerde dat die keurtuinen er nu nog steeds
fraai en groen bij liggen. Tot 1 januari 2012, want
dan is, met een verdere uitbreiding van de regels,
ook hier het vergunningvrije bouwen niet meer
tegen te houden. Dan zijn serres overal toegestaan
plus een extra schuur van 30 m2. Ondanks de
unieke status van de keurtuinen als Werelderfgoed.
Er valt te treuren over deze recentralisatie die
gemeenten verbiedt om kwaliteitsbeleid te voeren
op alle achtererven, en die treurnis is op zijn plaats,
maar vruchtbaarder is het om te onderzoeken op
welke manier gemeentebesturen nog wel hun ambities
kunnen waarmaken. De Federatie Welstand geeft
in het boekje Vergunningvrij Bouwen en Ruimtelijke
Kwaliteit hierover een handreiking aan gemeenten.
De regels voor vergunningvrij bouwen zijn voor
niet-juristen onleesbaar, wat vreemd is omdat de
verantwoordelijkheid voor naleving nu juist bij
burgers is neergelegd. Ik maak voor het gemak
onderscheid tussen het ‘kleine vergunningvrije
bouwen’, dat op alle achtererven is toegestaan, ook
als het bestemmingsplan het verbiedt, en het ‘omvangrijke vergunningvrije bouwen’ dat beperkt is tot
de planologische ruimte van het bestemmingsplan.
Om de gedachten te bepalen: het ‘kleine vergunningvrije bouwen’ betekent dat geen vergunning nodig
is als je de begane grond van een hoofdgebouw aan
de zij- en achterkant wilt uitbreiden met 2,5 meter.
Dat mag niet alleen bij woningen, maar ook bij
supermarkten, bedrijfsgebouwen en kantoren.
Bovendien mogen op de achtererven en op de
zij-erven tussen gebouwen in bijgebouwen worden
opgericht van één verdieping hoog en 30 m2 groot.
Het ‘omvangrijke vergunningvrije bouwen’ gaat een
stap verder: de ruimte die het bestemmingsplan biedt
kan geheel zonder vergunning worden volgebouwd,
mits het zo gerealiseerde bijgebouw niet hoger is
dan vijf meter. Sommige bestemmingsplannen
maken boerenschuren mogelijk van maar liefst één
hectare. De zorgvuldige ‘keukentafelgesprekken’
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op de boerderij, waarin onderzocht wordt hoe
bedrijfsuitbreiding en ruimtelijke kwaliteit kunnen
samengaan, zijn voortaan geheel vrijblijvend.
Hebben die keukentafelgesprekken dan geen zin
meer? Natuurlijk wel! Ruimtelijke kwaliteit ontstaat
helemaal niet door strenge regels, regels zijn alleen
nodig als stok achter de deur voor mensen die zich
nergens wat van aantrekken. En om te garanderen
dat kwaliteit een onderwerp van aandacht is. Maar
het begint natuurlijk bij het formuleren van ambitie.
In welstandsnota’s heeft elke gemeenteraad criteria
opgenomen, die garanderen dat nieuwe bouwplannen passen in die kwaliteitsambitie.
Veel belangrijker dan repressie via de vergunning,
is communicatie. Koester het verhaal van de plek,
leg uit waarom die plek bijzonder is, en prikkel de
eigenaar om daar met topkwaliteit op te reageren.
Nu er plotseling zonder vergunning gebouwd kan
worden, neemt het belang van communicatie alleen
maar toe. Een gemeente als Emmen schrijft in zijn
welstandsnota dat het spreekuur van de welstandsadviseur ook voor bespreking van vergunningvrije
bouwwerken geopend is.
Er lijkt toekomst te zijn voor een ‘servicepunt’ waarin
gemeenten informatie verstrekken, ook vrijblijvend,
over de kwaliteit van de omgeving, over de cultuurhistorie en streekidentiteit en natuurlijk over de
gecompliceerde regels voor vergunningvrij bouwen,
want vergunningvrij is bepaald niet regelvrij. Het
burenrecht, de bouwverordening en het Bouwbesluit
moeten gewoon worden nageleefd. Wel is de vraag
gerechtvaardigd hoe zo’n servicepunt geﬁnancierd
kan worden. Dat hangt van de ambitie af.
Het ‘kleine’ vergunningvrije bouwen is overal
toegestaan, behalve bij monumenten. De knop
‘vergunningvrij bouwen’ wordt dus geheel uitgezet,
wanneer een bouwwerk als monument wordt
aangewezen, ook wanneer een gemeente dat doet.
Natuurlijk moeten er degelijke cultuurhistorische
argumenten zijn om zo’n aanwijzing te legitimeren.
Er is een tweede (ingewikkelde) manier om die
knop uit te zetten. Vergunningvrije bijgebouwen en
aanbouwen zijn namelijk beperkt tot het ‘achtererfgebied’ bij een ‘hoofdgebouw’. De wetgeving maakt
het uitdrukkelijk mogelijk om in het bestemmingsplan te verbieden dat een terrein rondom een gebouw
ingericht wordt als ‘erf’. De formulering komt heel

nauw: het is niet voldoende om te bepalen dat het
terrein onbebouwd moet blijven en ‘groen’ moet
worden ingericht: nadrukkelijk moet worden
bepaald dat het gebruik van het terrein als ‘erf’ niet
is toegestaan. Het terrein mag dan ook niet worden
verhard of als siertuin in gebruik worden genomen.
Op deze manier kan je voorkomen dat het spreekwoordelijke hutje op de hei ontsierd wordt met
zeecontainers en plastic aanbouwen.
Dankzij ingrijpen van de Tweede Kamer is het
bestemmingsplan een belangrijk sturingsinstrument
voor het bouwen gebleven. In het plan kan bepaald
worden dat de ruimte om op een perceel uit te
breiden nul is. Dan is de uitbreidingsruimte in de
praktijk beperkt tot het ‘kleine’ vergunningvrij
bouwen: 30 m2 plus een aanbouw van 2,5 meter
diep. Zo’n rigide bestemmingsplan kan uitstekend
gekoppeld worden aan ruimhartig beleid om van
het bestemmingsplan af te wijken. De gemeente
Duiven heeft recent ‘afwijkingenbeleid’ vastgesteld,
waarin een afwijking van het bestemmingsplan
alleen gehonoreerd wordt voor een bouwplan dat
niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. De
welstandstoets vindt dan niet plaats in het kader
van de Woningwet (er is immers geen vergunning
voor het bouwen nodig, en bouw vergunningsvrij =
welstandsvrij), maar in het kader van een ‘goede
ruimtelijke ordening’.
Een andere mogelijkheid om kwaliteitsbeleid te
voeren is het opnemen van een dubbelbestemming
in het bestemmingsplan die aangeeft dat een gebied
een speciﬁeke (cultuurhistorische) waarde heeft.
‘Omvangrijke’ vergunningvrije bouwwerken mogen
niet strijdig zijn met het bestemmingsplan, dus ook
niet met de cultuurhistorische dubbelbestemming
– zelfs als ze overigens qua maatvoering wel in het
bestemmingsplan zouden passen. In Zeist beoordeelt
de monumentencommissie wanneer een bouwplan
een aantasting vormt van de cultuurhistorische
waarde.
Momenteel is voor al het bouwen in een (door
het rijk) beschermd stads- of dorpsgezicht een
vergunning vereist. Het parlement is, ondanks
protesten uit de monumentenwereld, akkoord
gegaan met een voorstel om ook hier vergunningvrij bouwen toe te staan, op erfdelen die niet grenzen
aan de openbare ruimte. Naar verwachting wordt
die uitbreiding op 1 januari 2012 van kracht, precies
400 jaar nadat de Amsterdamse vroedschap zijn
keurtuinen beschermde.

Informatie
Flip ten Cate is directeur van de Federatie Welstand
www.fw.nl, www.berghauserpontacademy.nl
Handreiking Vergunningvrij Bouwen en Ruimtelijke
kwaliteit: www.fw.nl. Op 19 en 20 april wordt in
Amsterdam een intensieve cursus gegeven door
Berghauser Pont Academy i.s.m. de Federatie Welstand
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Severine Amsing tekent het landschap van de Wieringermeer.

In het verhalenpaviljoen vertellen bewoners
over hun dorp of streek.

Gemeenten onmisbaar bij
ambities van de provincie
Symposium > Tekst: Marinus Kooiman > Beeld: Karin Wolfs (links) en Kunst en Cultuur Noord-Holland (rechts)

In februari vond in de Lichtfabriek in Haarlem het Festival van de Ruimte,
ontwerp en betekenis van nieuwe landschappen plaats. Het Festival,
feitelijk een symposium met lezingen, workshops en podiumgesprekken,
werd georganiseerd bij het afscheid van Miranda Reitsma als provinciaal
adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland (afgekort PARK). Maar
hoeveel is er eigenlijk te sturen op processen als krimp of agrarische
schaalvergroting? De hamvraag kwam pas laat in de middag aan de orde.
Toen Miranda Reitsma vier jaar geleden begon, was
de verstedelijkingsdruk op het Noord-Hollandse
buitengebied het meest actuele thema. Inmiddels is
dat als gevolg van de economische crisis veel minder
het geval. Actueel gebleven of nog in belang toegenomen zijn de versterking van de zeewering, de
waterbergingsproblematiek, de plaatsing van windturbines in het landschap, de omgang met het werelderfgoed (Beemster, Stelling van Amsterdam) en de
toekomst van het veenweidegebied. Het Festival
beoogde deze opgaven te onderzoeken en te
bediscussiëren, tegen de achtergrond van het als
gevolg van de crisis wegvallen van inkomsten uit
‘rood’ ten behoeve van ‘groen’ en de recent ingezette forse bezuinigingen op natuur en landschap
vanuit de overheid.
De centrale vraag daarmee was: hoe moet het
verder met de genoemde actuele opgaven in het
Noord-Hollandse landschap? In haar inleiding gaf
Reitsma een aantal aanzetten hiertoe (1). Nu de
‘rode’ motor voor ‘groene’ gebiedsontwikkeling is
weggevallen, stelde zij, is het van belang aan te
sluiten bij min of meer autonome processen. Een
voorbeeld is de kustverdediging, het gevolg van het
Deltaprogramma van de rijksoverheid en uitgewerkt door de provincie. Inmiddels probeert
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Noord-Holland, onder andere met het project
Identiteit Kustplaatsen verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de badplaatsen aan de versterkingsopgave te koppelen. Achterliggende gedachte is, dat
als het landschap sowieso op de schop gaat om de
kust te versterken, je tegelijk - soms kostenneutraal,
soms tegen relatief geringe meerkosten - de ruimtelijke kwaliteit kunt verbeteren en de badplaatsen
aantrekkelijker kunt maken. Deze werkwijze, gebruik
maken van lopende processen, kan ook voor
gemeenten interessant zijn. De rivierdijkverbetering
van de jaren 90 heeft hiervan tal van voorbeelden
opgeleverd, te denken is bijvoorbeeld aan Zaltbommel en Kampen waar met de dijkverbetering het
stedelijk rivierfront integraal is aangepakt.
Een volgende mogelijkheid betreft het voortbouwen op lokaal aanwezige potenties en cultuurhistorisch waardevolle gebiedskenmerken. Dit houdt
een respectvolle omgang met de geschiedenis van
een gebied in en betekent dat van begin af aan
bewoners bij het landschappelijk/stedelijk veranderingsproces worden betrokken. Hun opvattingen,
wensen en activiteiten moeten op een niet-vrijblijvende manier een plaats krijgen in de planvorming.
Deze werkwijze, sinds een aantal jaren culturele
planologie genaamd, wordt de komende jaren verder

uitgebouwd in Noord-Holland. Dit sluit aan bij
actuele ontwikkelingen in architectuur en stedenbouw, waar de gebruiker een grotere stem krijgt
dan voorheen, via particulier en collectief opdrachtgeverschap of het principe van de ‘consument als
co-producent’. Volgens dit principe zijn het wooncomplex Le Medi in Rotterdam en De Oriënt in
Den Haag gebouwd. De Oriënt, bedoeld voor
hindoestaanse Hagenaars, is vanuit de speciﬁeke
wensen van de bewoners, wat betreft programma
en vormgeving gerealiseerd. Ook hier liggen aanknopingspunten voor gemeenten: projecten hebben
een grotere slagingskans als de toekomstige gebruikers al gedurende het proces zich aan een plan
verbonden hebben.
Daar komt bij dat ontwikkelingen op relatief kleine
schaal wellicht in de huidige situatie beter te plannen
en te realiseren zijn dan grootschalige ontwikkelingen.
Op het Festival kwam de vraag van de maakbaarheid
pas in de middag aarzelend aan de orde: hoeveel is
er eigenlijk te sturen op processen als krimp of
agrarische schaalvergroting? Wat blijft er te ontwerpen over als er structureel zwaar bezuinigd wordt
op natuur en landschap en integrale gebiedsontwikkeling op basis van overheidssteun en ‘rood’ geld
voor langere tijd tot het verleden behoort? Uiteraard
was het niet mogelijk deze vragen tijdens het Festival
- als dat al mogelijk is - bevredigend te beantwoorden.
Te verwachten is echter dat zowel voor provincie als
gemeenten in de actuele opgaven de marges voor
sturing en ontwerp vaak smal zullen zijn.
(1) zie verder de bij het symposium uitgegeven publicatie.

Informatie
Bij het Festival van de Ruimte verscheen de publicatie Nieuwe landschappen. De cultuur van NoordHolland, Miranda Reitsma/PARK, Mark Hendriks,
Urban Synergy, SUN Trancity, Amsterdam, 2011,
ISBN 978 9461 053077, € 24,50
www.parknoordholland.nl
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Aan de Gasthuisring bevindt zich een van de potentiële scheurplekken die zich tussentijds
tot meer kan ontwikkelen dan een weggestopt skateveldje aan de autoweg en het spoor.

De potentie van marginale
plekken
In Situ > Tekst en beeld: Anne Seghers en Zineb Seghrouchni

Eind 2009 deed het Stimuleringsfonds voor Architectuur een open oproep
aan stedenbouwkundigen. Het fonds was op zoek naar innovatieve voorstellen voor het herprogrammeren van stedelijke gebieden. Deze vraag kwam
voort uit een kentering in het vak; van grootschalige gebiedsontwikkeling
met vaststaande eindbeelden naar een nieuw soort stedenbouw met de
inzet van de tussentijd – de periode tussen de tekentafel en de eerste paal in
de grond. Ons voorstel Tussentijds Ontwaken was een van de geselecteerde
inzendingen die een startsubsidie ontving. Inmiddels is ook de vervolgaanvraag gehonoreerd met een subsidie uit de deelregeling Stedenbouw.
Het ontwerpend onderzoek Tussentijds Ontwaken
is een voortzetting en uitdieping van een attitude
die we gedurende onze afstudeerprojecten hebben
ontwikkeld. Deze houding staat voor een nieuw
soort stedenbouw die perspectieven voor stedelijke
ontwikkeling opent door te vertrekken vanuit het
bestaande en het lokale. Hierbij wordt betekenis
gegeven aan plekken die zich in een sluimerstand
bevinden - de tussentijd, wachtend op toekomstig
programma. Met het ontwerpend onderzoek willen
we een pleidooi houden voor het afsluiten van het
tijdperk van top-down planning. Het project wil
aanzetten tot een mentaliteit waarbij een hechte
samenwerking tussen top-down en bottom-up
activiteiten leidt tot een stad waar het bestaande en
het nieuwe in symbiose leven. Deze visie wordt
toegespitst op randgebieden langs grootschalige
stedelijke transformaties. Hierbij gaan wij op zoek
naar kwaliteiten van op het oog potentieloze
ruimtes om te kijken hoe deze plekken gebruikt
kunnen worden om de relatie tussen de bestaande
stad en de nieuwe plannen te herdeﬁniëren.
In de zoektocht naar een geschikte casus kwam

Architectuur Lokaal #78

het project Scheuren in de stad (2008) van architectuurcentrum CAST in beeld. Voor dit project
werden bewoners gevraagd om foto’s in te sturen
van scheurplekken in Tilburg, waarbij veel van de
ingezonden locaties zich in het randgebied rond de
Spoorzone bleken te bevinden. Dit bleek een goed
uitgangspunt voor ons onderzoek. CAST gaf wilde
graag aandacht besteden aan het onderzoek.
Daarnaast is het architectuurcentrum een van de
partijen die zitting heeft in de klankbordgroep die
met het project gepaard gaat.
De komende maanden starten we met het
onderzoekend deel van het project. Dit deel bevat
een combinatie van top-down en bottom-up analyses. Dus zowel morfologisch, cartograﬁsch en
historisch onderzoek uit boeken en kaarten, als
intensief veldwerk naar het gebruik, de beleving en
de verhalen van de tussentijdlocaties. Met deze
twee visies van stedenbouwkundig onderzoek
hopen we nieuwe kwaliteiten en betekenissen van
de plekken in beeld te krijgen, die vervolgens het
uitgangspunt zullen vormen in het ontwerpend
deel. Vervolgens zullen we werken aan scenario’s

voor drie locaties, om te kijken hoe deze plekken
op ruimtelijk en sociaal vlak ‘geactiveerd’ kunnen
worden en zo een bijdrage kunnen leveren aan de
hechting tussen het bestaande Tilburg en de nieuwe
Spoorzone.
Architectuurcentrum CAST besteedt in 2011
aandacht aan twee visies van stadsontwikkeling,
die van bovenaf en die van onderop. Het project
Tussentijds Ontwaken is een initiatief dat naadloos
aansluit bij de doelstellingen van CAST voor dit
jaar. Zo organiseert CAST dit jaar een excursie
door het Spoorzonegebied. Dit kan het project
Tussentijds Ontwaken verdiepen; andersom
kunnen (tussentijdse) resultaten van het ontwerpend
onderzoek input leveren voor de activiteiten van
CAST. Beide partijen kunnen op deze manier
proﬁteren van elkaars agenda.

Informatie
Anne Seghers werkt als projectleider bij het Nirov.
Zineb Seghrouchni is stedenbouwkundig ontwerper
bij OKRA Landschapsarchitecten. Samen werken
ze daarnaast als zelfstandigen aan het ontwerpend
onderzoek Tussentijds Ontwaken. Binnenkort
verschijnt een website waarop het ontwerpend
onderzoek te volgen zal zijn. Voor meer informatie
over het project: www.castonline.nl of
zinebenanne@gmail.com.
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Olifantenkerkhof
Je loopt door de woestijn en ziet iets aan de horizon,
een schakel lage bergen, of een kalme kudde vee, of
soms een zoute schuimlaag die door de harde aarde
als een leugen omhoog kruipt naar de oppervlakte.
Wat is het menselijk om iets te zien dat eigenlijk iets
anders is.
Je komt dichterbij en treft dit, een olifantenkerkhof,
campers zo ver je kunt zien, en wat je voelt is een
beangstigend vertrouwen.
Simon Schama in Landschap en herinnering: ‘Landschappen zijn cultuur lang voordat ze natuur zijn; het
zijn constructies van onze verbeelding, geprojecteerd
op hout en water en rots.’ En: ‘Als eenmaal een zeker
idee van een landschap is vastgesteld, een mythe,
een visioen,(..) dan heeft het een eigenaardige ma-

nier van de categorieën door elkaar husselen, metaforen worden echter dan waarnaar ze verwijzen.’
Je loopt verder, het bos van de campers in, en vraagt
jezelf niet eens af waar iedereen is. Het is een scene
uit een film die je al gezien hebt. Is het er stil? Natuurlijk. Hoor je alleen de wind ruizen? Ja hè hè.
Wanneer je machines lang genoeg alleen laat, houden het vanzelf op machines te zijn. Ze worden natuur, of in ieder geval natuurlijke monumenten, zoals
kraters dat zijn, of door zand en water uitgeholde
rotsen, of eeuwenoude reuzenbomen in het bos.
Maar wagens zijn je bekender dan reuzenbomen,
voelen meer vertrouwd dan hout en water en rots. Je
laat je vingertoppen over het gegolfde blik van de
camperspoiler gaan. Alsof je een hond aait.

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.

