Zomer 2011 #79
Wellness on waste
Gevangenis te koop
Sas van Gent krimpt

Redactioneel
COLOFON

Vakantie

Architectuur Lokaal
verschijnt 4x per jaar
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
020 530 40 00
info@arch-lokaal.nl
www.arch-lokaal.nl
www.ontwerpwedstrijden.nl

Wie deze zomer langs de Autoroute du Soleil droite van Maastricht naar de Middellandse
Zee rijdt, passeert in Frankrijk die bekende, bruine borden langs de snelweg die voorbijgangers attenderen op het cultureel erfgoed ter plaatse. De borden wijzen niet alleen, zoals
sinds enkele jaren ook in Nederland gebeurt, op oude forten en kastelen. Langs het Franse
traject wordt duidelijk dat ook gedachtegoed tot culturele erfenis behoort. Ter hoogte van
Langres, geboorteplaats van de 18e eeuwse filosoof Denis Diderot, staat tussen een reeks
verwijzingen naar de wijnstreek het bord met de tekst Encyclopédie. Deze 22-delige reeks
filosofische beschouwingen, gepubliceerd tussen 1751 en 1772, kwam ter sprake in een
ontmoeting van Architectuur Lokaal met de Amerikaanse architect Stanley Tigerman.
‘Lees die Encyclopédie eens’, zei Tigerman, ‘dan zul je zien hoe radicaal de betekenis van
ethiek sindsdien is veranderd. Leren we nu nog hoe belangrijk het is
om het Goede te doen? Daar gaat het nu, ook in de architectuur, niet
meer om. Het gaat alleen nog om geld, wetgeving en bedrijfsvoering.’
De 82-jarige Tigerman werd een jaar voor de beurscrisis van 1929
geboren. ‘De huidige recessie biedt een geweldige kans om na te
denken. We moeten de ethiek van het architectenberoep opnieuw
formuleren. We moeten voor de architectuur een eed van Hippocrates
ontwikkelen. Dat kunnen we, als we ethisch goed zijn opgevoed.’
Opdrachtgevers blinken, is zijn visie, niet uit in ethisch juiste motieven,
maar architectuur kan van een opdrachtgever een echte bouwheer
maken, daarvan is Tigerman overtuigd. ‘Soms, heel zelden, gebeurt
het dat de opdrachtgever een bouwheer wordt en de waarde van architectuur ziet, dat hij
beseft dat de betekenis van een gebouw een cultuur vertegenwoordigt, een epoque. Er zijn
veel redenen om bouwheer te worden. Eén ervan is de wens om een erfenis na te laten,
om iets goeds achter te laten. Zodat hij weet, wanneer hij ’s morgens in de spiegel kijkt,
of hij het goed doet.’
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Combray (Douville-sur-Andelle)
Geïnspireerd door Proust’s imaginaire
stad Combray, dat in A la recherche du
temps perdu wordt beschreven, kunnen
Elger Esser’s heliogravures van Franse
landschappen en dorpen worden gezien
als een persoonlijke artistieke zoektocht
naar Combray. Elke plek lijkt bekend en
lijkt deel uit te maken van een gemeenschappelijke herinnering, ook al hebben
we die nooit hiervoor gezien. Door de
combinatie van oude fototechnieken en
de hedendaagse foto’s verbleekt de grens tussen toen en nu en ontstaan beelden
van plaatsen buiten de tijd.
Elger Esser (1967) studeerde bij Bernd en Hilla Becher aan de Kunstacademie
in Düsseldorf. Zijn werk is opgenomen in de collecties van onder andere het
Solomon R. Guggenheim Museum in New York, het Metropolitan Museum of
Art in New York en het Stedelijk Museum in Amsterdam. In 2011 en 2012 is
zijn werk te zien in Kunstforum Baloise, Basel (15 juni - 28 oktober); SfeirSemler Gallery, Beiroet (28 juli - 29 oktober); Sonnabend Gallery, New York
(17 september - 22 oktober); Dominik Mersch Gallery, Sydney(24 november
- 23 december); Rose Gallery, Santa Monica (3 december - 28 januari 2012) en
in het LVR-Landesmuseum, Bonn (26 april - 24 juni 2012).
Voor de cover van Architectur Lokaal stelt telkens een andere (architectuur)
fotograaf zijn mooiste archieffoto ter beschikking.
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Een stad wordt dorp

Sas van Gent krimpt. Wethouder Lieftinck maakt er toekomstgericht
beleid voor.
Pieter Winters
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Lokaal Mondiaal

Brisbane, Queensland
Beeld: Hans Oerlemans

Groter is beter
De Sunshine Coast bestond tot drie jaar geleden
nog uit drie elkaar beconcurrerende gemeenten.
Na een gedwongen fusie is de regio nu één gemeente
met een samenhangend beleid voor economische
ontwikkeling, infrastructuur, verstedelijking en
toerisme. Die ene gemeente is net zo groot als heel
Luxemburg, in oppervlakte en bevolkingsomvang.
En die wordt bestuurd door één overheidslaag.
Alle planners die ik de afgelopen weken sprak,
noemden de grootte van de lokale overheid een
belangrijke succesfactor voor de stad Brisbane.
De gemeente Brisbane heeft een bevolking van
ruim één miljoen inwoners en een oppervlak van
zo’n 1400 km2. Ter vergelijking: in Sydney zijn 15
gemeenten nodig voor hetzelfde aantal inwoners.
Voor eenzelfde grondgebied zijn dat er zelfs 31.
Ook voor de regio rond Brisbane bestaat een
samenhangend plan: het South East Queensland
Regional Plan 2009-2031, ofwel SEQ. Het wordt
gezien als een best practice en wordt geroemd in
heel Australië. De staat Queensland stelde het op
in overleg met alle 11 lokale overheden op. SEQ
gaat over een bevolking van ruim drie miljoen
inwoners en een gebied zo groot als tweederde van
Nederland. En ook bijzonder: het is een regioplan
dat breed gedragen wordt.
Vergeleken met Brisbane wordt Sydney door de
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meesten een planologische nachtmerrie genoemd.
De stad is zo versnipperd dat nauwelijks sprake is
van samenhangende planning. Ieder werkt voor
zich, de regelgeving is een jungle en voor vrijwel
elke bouwvergunning is een rechtszaak tegen de
gemeente nodig.
Een grotere gemeente betekent niet automatisch
dat de afstand tot de burger ook groter is. In tegendeel zelfs, en misschien is dat wel een essentieel
onderdeel van het succes van het SEQ. Voor het
maken van strategische plannen besteden gemeenten als de Sunshine Coast en Brisbane veel energie
en geld aan community consultation. Er is educatie
over de ruimtelijke vraagstukken en er worden
uitgebreid ideeën vergaard, waarvan de consequenties bediscussieerd. Het Community Plan dat hier
uit komt, is vervolgens het toetsingskader voor het
beleid dat de gemeenteraad besluit te voeren.
	Kijkend naar Nederland lijkt de planning van de
Randstad verdacht veel op de situatie in Sydney.
De Nederlandse overheid probeert al meer dan een
halve eeuw tevergeefs richting te geven. Met drie
overheidslagen en 70 gemeenten is het niet echt
verwonderlijk dat dit moeizaam gaat. De Noord- en
Zuidvleugel hebben elk evenveel inwoners als het
SEQ en samen ruim vier keer zoveel als Brisbane.
Stel dat de hele Randstad uit slechts vier gemeenten

zouden bestaan. Het Groene Hart zou als één
gemeente ongeveer net zo groot zijn als de gemeente
Sunshine Coast. En stel je dan voor dat er voor dit
alles slechts één coördinerende overheidslaag actief
was. Misschien dat de Randstad dan eindelijk
samenhang zou krijgen. Mits de overheden wel
samenwerken én hun bevolking serieus nemen.
South East Queensland bewijst dat het kan.

Hans Oerlemans was tot voor kort partner bij OKRA
landschapsarchitecten. Hij is begin 2011 geëmigreerd
naar Queensland, Australië. Dit jaar bericht hij over
architectuur en opdrachtgeverschap Down Under.
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‘Ik heb me altijd meer
volkshuisvester gevoeld
dan ontwikkelaar.’

Tekst: Indira van ’t Klooster > Beeld: Maarten van Schaik

Het zijn schrale tijden in de volkshuisvesting en van
ontwikkelen komt niet veel terecht. Wel zijn er een
paar hoofdpijndossiers uit het verleden die nog
moeten worden opgelost. Toch is Birgitte de Maar,
kersverse directeur van Rochdale Projectontwikkeling,
verre van pessimistisch. ‘Onze problemen zijn niet
anders dan bij andere woningcorporaties. We zijn we
nu terug bij de kerntaak: sociale woningbouw voor de
mensen die anders het wonen niet kunnen betalen.
Dat is een eervolle taak.’
De problemen bij Rochdale zullen niet anders zijn dan bij andere corporaties,
maar de omstandigheden wel. Anders dan andere corporaties kampt Rochdale
met de naweeën van het schandaal rond ex-bestuursvoorzitter Möllenkamp, nu
onderwerp van strafrechtelijk onderzoek in verband met financieel wanbeheer.
Het wantrouwen van huurders en zakenpartners moet worden teruggewonnen
met slagvaardig beleid waarin transparantie en klantgerichtheid centraal staan.
Een journalist hoeft niet omstandig te vissen naar deze informatie. De openheid
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van Rochdale hierover naar de buitenwereld is opmerkelijk. Ook Birgitte de Maar
doet geen poging de naam Möllenkamp te ontwijken. Het is een bewuste strategie,
om aan te geven dat er nu een andere wind waait, dat heel veel werknemers bij
Rochdale het net zo schokkend vinden als de buitenwacht. En ook om zo snel
mogelijk tot de kern van de zaak te komen. Ja, het was verschrikkelijk, maar er
zijn nu andere problemen die om aandacht vragen. Onbruikbare kantoren,
verloederende wijken, moeilijke grondposities. En van ontwikkelen komt
vooralsnog niet veel: er is simpelweg geen geld. ‘Wat corporaties tot op heden nog
nooit gedaan hadden, maar wat nu moet, is sturen op kasstromen. Voorheen keken
we naar wat je moet toeleggen op elk project, en op basis daarvan bepaalden we
of een project haalbaar was of niet. Een kasstroom is een simpele rekensom:
hoeveel gaat er in en hoeveel geld kan er dus uit? Corporaties kunnen veel
minder lenen dan voorheen, en zonder concreet geld kunnen we momenteel
niks. Dat geld kunnen we alleen verdienen uit de verkoop van huizen, maar juist
dat is erg lastig met het woningbezit van Rochdale.’
	In die context is Birgitte de Maar, kersverse directeur Projectontwikkeling,
opvallend optimistisch. ‘Ik heb me altijd meer volkshuisvester gevoeld dan
ontwikkelaar. We hebben een tijdje een beetje buiten gespeeld met bijzondere
projecten, net als veel andere corporaties overigens. Iedereen was bezig met
projecten ontwikkelen. Enige tijd geleden hebben we bijvoorbeeld nog een
jachthaven aangekocht met het idee dat het ooit wat zou kunnen worden. Dat
doen we niet meer. We zijn terug bij de kern, de sociale woningbouw.’ Wat de
nieuwe tijd brengt, weet ze nog niet. ‘Ik weet hoe het was, en wat we onder
projectontwikkeling verstonden. Ik weet dat dit er niet meer is, maar wat het
gaat worden, hoe we dat precies gaan doen, dat is onderwerp van uitvoerig
overleg hier.’
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‘We hebben geen
sexy bezit’

Er moet geld verdiend worden, dat is de enige zekerheid. De fusie tussen Delta
Forte en Rochdale betekent dat een kantoorpand minder nodig is, personeelskosten kunnen omlaag en grondaankopen zonder woonbestemming behoren
tot het verleden. Aan de inkomstenkant is het lastiger. Een ooit aangekochte
jachthaven in Lelystad, daar wil De Maar vanzelfsprekend vanaf, maar de huren
kunnen maar heel beperkt omhoog en van woningverkoop verwacht ze niet zoveel.
‘Dat zouden we wel willen, maar we hebben geen sexy bezit. Veel woningen in
Zuidoost, Noord en Amsterdam-West, en maar heel weinig binnen de ring. Er
zijn best bewoners die iets willen kopen, maar hun voorkeur ligt eerder binnen
de ring dan daarbuiten.
Ook voor maatschappelijk vastgoed geldt dat Rochdale een stapje terug doet.
‘We ontwikkelen nog wel maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid onder woningen, maar de discussie met de gemeente over
meebetalen aan maatschappelijk vastgoed zoals scholen, dat is nu verleden tijd.
We bouwen nog wel een school in Amsterdam-Noord met een verlies omdat we
die afspraak al hadden gemaakt. Maar dat zullen we niet snel meer doen. Voor
één zo’n school kunnen we 20 woningen bouwen en dan kiezen we toch voor
onze kerntaak.’
Toch is het ook weer niet zo dat er helemaal niets te doen is op de afdeling
Projectontwikkeling. ‘In Kwadijkerpark in Purmerend ligt een groot terrein van
een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. Daar ontwikkelen we een
wijk met gezinsvervangende tehuizen naast koopwoningen. Dat maakt een
andere kijk op zorg mogelijk, die van de omgekeerde integratie. “Gewone”
mensen naar de instelling brengen. Het is een experiment, maar wel voor de
doelgroep, dat geldt ook voor verzorgingstehuizen met ouderen bijvoorbeeld.
Dat blijven we doen.’
Wrang genoeg gaat een hoop tijd zitten in de erfenissen uit het verleden.
Het Elseviergebouw in Amsterdam Bos en Lommer wacht op een bestemming,
Frankemaheerd in de Bijlmer eveneens. Allemaal gebouwen die in rijkere tijden
zijn verworven. Corporaties zijn lange tijd gestimuleerd om in dit soort projecten
te duiken en de gemeente ervan af te helpen. Achteraf kunnen we van meerdere
projecten zeggen dat het ons niet past. De Frankemaheerd is zo groot, dat het
eigenlijk gebiedsontwikkeling is, een enclave in zijn omgeving. We proberen nu
vlekje voor vlekje een bestemming in dat gebouw te vinden, een dansschool,
een bureautje.’ De Maars team besteedt er veel tijd aan. ‘Het zijn dure objecten
en ze krijgen maatschappelijk gezien veel aandacht. Maar elke woningcorporatie
heeft zijn Frankemaheerd, daar zijn we niet de enigen in.’ Om deze panden goed
te kunnen herbestemmen, worden tijd en middelen geïnvesteerd die ten koste
gaan van de kerntaak. In die zin is een het patstelling. Om te kunnen investeren
in de kerntaken, gaat de aandacht eerst uit naar andere zaken.
‘Je moet van een heleboel dingen weet hebben om je werk te kunnen doen, dat is
niet exclusief voor een woningbouwvereniging. En we leren snel,
we maken ons een hoop nieuwe, waardevolle kennis eigen. In 2006 kon iedereen
geld verdienen. Nu is het moeilijker, maar ook spannender.’
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Voorheen werkte De Maar bij Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) en
later als directeur bij AORTA, het architectuurcentrum van Utrecht. Toen waren
ontwerpers en hun gebouwen een belangrijk onderwerp in debatten, tentoonstellingen en publicaties. Krijgt de architectenkeuze ook veel aandacht nu ze
ontwikkelaar is? ‘Vanwege mijn vorige banen heb ik de architectenkeuze hoog
in het vaandel. Bouwen zonder architecten kan niet naar mijn idee, ook al
beweert men soms wel eens anders. Maar met de huidige portefeuille valt er
weinig te selecteren. Toen ik hier kwam werken, heb ik de architectenkeuze ter
discussie gesteld.’ Inmiddels is er een checklist, compleet met een omschrijving
van profiel en context. ‘Uiteindelijk blijven enkele bureaus over die zich komen
presenteren. Maar de laatste tijd is de offerte soms belangrijker dan de visie. Bij
ons gaat het van oudsher ook over hoe het proces is ingericht binnen een bureau.
Het risico van een beginnende eenpitter is dan vaak te groot.’ Geen jonge hippe
bureaus dus? ‘Architectuurprijzen vallen niet vaak op een Rochdaleproject, nee.
Dat geeft ook niet. Soms is een architect die kan meedenken, kan helpen besparen
belangrijker. Eén van de vragen die we vooraf stellen is “willen we het Architectuur
Jaarboek halen met dit project”? Dit is vaak niet een uitgangspunt of doel.
Daarom zullen we ook niet vaak architecten uit het buitenland halen.’
Tien jaar ontwikkelt De Maar nu projecten voor Rochdale, maar gevraagd
naar haar grootste succes valt ze stil. Voor het eerst klinkt aarzeling in haar stem.
‘Dat is moeilijk. Dat is niet één project of zo. Ik ben niet zo borstklopperig. Raar
dat ik dat niet weet. Misschien dat Rochdale het huwelijk met Delta Forte aan
heeft willen gaan, dat ik het blijkbaar goed heb gedaan bij Delta Forte. Dat we
ook in de buitenwereld als geloofwaardige ontwikkelaar worden gezien.’ Gaat
het dan over degelijkheid en betrouwbaarheid? ‘Ook, maar zonder stroperige
processen. Slagvaardig.’ En waar heeft ze in die tijd het meeste van geleerd?
‘Dat het werkterrein waar ik mee bezig ben impact heeft op alles - de markt, het
wonen, het leven. De maatschappelijke relevantie van mijn werk is groot. Dat
voel ik ook zo, en dat is een grote verantwoordelijkheid. Het gaat over veel geld,
maar ook over de kwaliteit van leven. Voor de huurders, maar ook voor ons
personeel.’
Informatie
Birgitte de Maar (1965) is architectuurhistorica. Eerder werkte ze bij het
Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) en het architectuurcentrum van
Utrecht (AORTA). Sinds 2002 was ze senior ontwikkelaar en (sinds 2008)
Hoofd Gebiedsontwikkeling bij Delta Forte, dat tot maart 2011 de ontwikkelingstak was van Rochdale en de Algemene Woningbouwvereniging (AWV).
Toen AWV fuseerde met Het Oosten in Stadgenoot nam Rochdale de
resterende aandelen over. De nieuwe Raad van Bestuur die na de affaire
Möllenkamp toetrad, besloot van Delta Forte een bedrijfsonderdeel te maken.
Sinds januari 2011 is De Maar directeur van Rochdale Projectontwikkeling.
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Tien triangels
in plaats van
een orkest ?
Column > Tekst en beeld: Bram van de Klundert
Een natuur die verrast, waar iets te ontdekken valt,
daar pleitte ik voor in mijn vorige column. Die
natuur is ook in en bij de steden te realiseren. De
Ooypolder bij Nijmegen laat zien hoe functioneel
wildernis kan zijn: een uiterwaard waar vroeger
een paar mensen naar een koe keken, daar komen
nu honderdduizenden mensen in wandelen. Ze
mogen er zwemmen, een hut bouwen, picknicken,
whatever, er is van alles te zien. We hoeven onze
kinderen niet over te leveren aan de treurnis van
een wipkip.
Volgens staatssecretaris Bleker is natuur bij de
stad niet nodig en kan het in de rest van Nederland
wel wat minder: de EHS kan kleiner en met subsidie
voor agrarisch natuurbeheer kunnen we het leuk
houden in Nederland. Wat is dat dan, agrarisch
natuurbeheer? Lang geleden leefden hier roofdieren,
zwierven er kuddes elanden, edelherten, paarden,
enzovoorts. Daar hoorde een gevarieerd landschap
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bij met planten, insecten en vogels die van gesloten
bos, halfopen landschappen en open landschappen
houden. Met de komst van de landbouw verdwenen
eerst de roofdieren en daarna de grote grazers. Tot
in het midden van de vorige eeuw konden zich nog
wel allerlei organismen handhaven in het agrarisch
gebied. Sinds die tijd giert de biodiversiteit in het
landelijk gebied achteruit.
Het effect van landbouw is uiteindelijk een
biodiversiteit van één. Op veel plekken is dat al
gelukt: een aardappelveld, een bietenveld of maïs
akker komt aardig in de buurt. Er is ook nog een
type landbouw dat streeft naar een biodiversiteit
van twee: in de melkveehouderij heb je koeien en
Engels raaigras. Daar is inmiddels het steven ook
gewend naar een biodiversiteit van één, want de
koeien blijven permanent op stal. Als je dan zegt,
zoals verschillende CDA-kamerleden regelmatig
doen, dat een konijn dat in een slootkant overleeft of

een koe, ook natuur zijn, dan ben je de volgende bak
subsidies voor de landbouw aan het terugdraaien
en niet met natuur bezig.
Het is alsof van een groot orkest eerst de zangers
zijn vermoord, toen de koperblazers, de strijkers,
enzovoorts. Er klinkt nu alleen nog een triangel.
Bleker zegt dat de klank van een triangel ook muziek
is en dat we daar meer van kunnen krijgen als we
boeren subsidiëren. Voor mij zou het niet hoeven.
Om Nederlanders in de toekomst van natuur te
kunnen laten genieten, de biodiversiteit inhoud te
geven, zal de landbouw van geen betekenis zijn.
Zelfs voor onderhoud van het landschap is de
landbouw niet meer van belang. De boeren houden
op zijn best de velden leeg. De houtwal, de bomenrij,
de poelen, wie ziet ooit een boer die nog aanleggen?
De laatste decennia werden landschappelijke
elementen door boeren alleen opgeruimd, en soms
door de overheid aangelegd. Dat laatste stopt nu
ook. De toekomst van het landelijk gebied is wat de
landbouworganisaties betreft een groen industrieterrein, een megastal of een glasvlakte. Maar hier
en daar klinkt een triangel, gesubsidieerd en wel.
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:
http://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: medium.
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De nieuwe
opdrachtgever
als sociaal dier
Opdrachtgeverschap > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: Noud Holtman
De kinderen van nu zijn de opdrachtgevers van de
toekomst. De wereld van hun ouders werkt door in
wat zij straks gaan kiezen. Zo werkt cultuur. Wat
leren kinderen op dit moment? Ooit was het slim
om je kinderen zo jong mogelijk in te schrijven bij
een woningbouwvereniging. Dan hebben ze straks
minder last van de wachtlijst, was de gedachte. In
die tijd leerden de kleine Henk en Ingrid dat
anderen een huis voor je regelen als je maar eindeloos geduld hebt.
Er is ook een tijd geweest dat er extreme haast
was en ouders zich in de schulden staken voor een
huis dat ze nauwelijks hadden kunnen bekijken.
Opnieuw is de opvoedkundige boodschap dat
wonen een soort loterij is. Je moet blij zijn met wat
toevallig beschikbaar komt. Vanuit die cultuur
hebben volwassenen in grote delen van Nederland
van huis uit niet meegekregen, dat je ook zelf kan
bouwen. Dan leidt de gedachte alleen al tot een
lichte paniek.

Zou het anders gaan met kinderen die opgroeien in
Roombeek, Nieuw Leyden of Homeruskwartier?
Twijfelen zij straks minder bij het kopen van een
kavel? Het duurt nog even voor we het weten,
maar het lijkt plausibel. In ieder geval krijgen ze iets
mee van het voorbeeld van hun ouders. En zoals
het moderne kinderen betaamt, laten ze ook zelf
weten wat ze er van vinden.
Sinds kort komen die kinderen en hun ouders
aan het woord in een serie miniportretten die filmer
Noud Holtman maakte voor de website van Architectuur Lokaal. Hij ging op bezoek bij zelfbouwers
in het hele land. En bij de wethouders, ambtenaren
en ontwerpers die iets over de achtergronden
kunnen vertellen. Het resultaat is een mooi beeld
van mensen die in het begin van de 21ste eeuw hun
huis bouwen. Alle clichés komen aan bod: de
hoofdschuddende omgeving, de eigenwijze architect,
de meerkoppige gemeente, de rampscenario’s tijdens
de bouw. Maar het resultaat – het zelfgebouwde huis

IJburg

Leiden
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– straalt optimisme uit. Het blijkt een fabel dat zelf
bouwen per definitie uitmondt in een echtscheiding.
Deze stellen hebben het overleefd, ze zijn een vrolijk
voorbeeld voor wie het niet van huis meekreeg.
Moeder Gerda heeft getwijfeld of zelf bouwen
van zo’n Groningse Flexwoning wel iets voor haar
zou zijn, dochter Merel weet inmiddels dat zij het
later ook gaat doen. Moritz heeft gezien dat zijn
ouders na de verhuizing naar het Wallisblok in
Spangen nog lang aan het klussen waren, maar hij
is blij met hun bijzondere ruimte. Agnes en Janco
uit Nijeveen willen nooit meer confectie, ze weten
nu dat je met een voortvarende de architect in
gesprek kan gaan. Tijn en Marije zijn geïnspireerd
door wat anderen in Nieuw Leyden bouwen en
toch werkt hun architect aan een huis dat heel erg
bij hen past. Derko Jan en Angela ontwierpen zelf
hun waterwoning in IJburg en kijken blijmoedig
terug op een onwaarschijnlijke serie tegenvallers.
Vanuit hun kersverse huis in Enschede vertellen
Nathalie en Aly dat zij eerst niet durfden te dromen
van zelf bouwen. De vader van Nathalie vond dat
ze het best zouden kunnen en hielp ook mee bij de
afbouw. In Almere mengt de pleegvader van Xiomara
zich met wijze raad in het gesprek.
	Particulier opdrachtgeverschap mag dan iets te
maken hebben met individualisering, de nieuwe
opdrachtgever doet het echt niet alleen met zijn
architect. Dat samenwerking de kern is, wordt
duidelijk als twintig huishoudens een groepsproject
neerzetten, zoals het filmpje over Zonnespreng in
Driebergen laat zien. Maar voor individuele woningen geldt hetzelfde. De filmpjes laten een gevarieerd beeld zien hoe ouders, kinderen, vrienden en
buren elk hun steentje bijdragen aan de totstandkoming van een droomhuis.
Informatie
De filmpjes over particulier opdrachtgeverschap
zijn te zien via: www.arch-lokaal.nl

Nijeveen
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Van Straat naar Baljeu

Zelfbouw volgens
Zaanse traditie
Wethoudersestafette > Tekst: Dennis Straat > Beeld: gemeente Zaanstad

In het vorige nummer sloot wethouder Maarten van Poelgeest uit
Amsterdam zijn betoog af met de opmerking dat Zaanstad gaat
experimenteren met (collectief) particulier opdrachtgeverschap.
Hij gaf het estafettestokje door aan Dennis Straat, collega-wethouder
ruimtelijke ordening in Zaanstad.

Wethouder Dennis Straat, gemeente Zaanstad

Zaanstad zal particulier ondernemerschap bij de ontwikkeling van het ZaanIJ stevig inzetten
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Ruimte geven aan particulier initiatief gaat echter
niet vanzelf. Dat betekent dat wij als gemeenten en
bestuurders in die gemeenten afstand moeten nemen
van gewoonten die we ons in afgelopen decennia
hebben aangeleerd: plannen, vergunningen,
bestemmingsplannen, voorschriften. Maakbaarheid
kortom, en het idee dat je vanuit de overheid
daarover kan en mag beslissen. Het vraagt om een
globalere van kaders stellen en toezien op de
ruimtelijke kwaliteit van de stad. Dat is een lastige
puzzeltocht waarbij je probeert particulieren,
individueel of in groepsverband, weer de ruimte te
geven om de organische stadsontwikkeling een
nieuwe impuls te geven en recht te doen aan
diversiteit en functiemenging, maar tegelijkertijd
ook aan kwaliteit en structuur. CPO en PO zijn hier
meestal projecten van enige tientallen woningen
verspreid over meerdere locaties in de stad. Een klein
project starten met een groep enthousiastelingen
juist op die plek waar je je leven lang gewoond hebt,
is een prachtkans voor sociale binding en cohesie.
We experimenteren met nieuwe ontwikkel
strategieën op verschillende plekken in de stad:
in het centrumgebied Inverdan, in plannen die nu

Zaanstad heeft zichzelf voort
durend opnieuw uitgevonden in
de afgelopen eeuwen en is een
wonderbaarlijke mix van wonen
en werken

Wonen aan de Zaan

stagneren, en in ZaanIJ (waar het misschien wel de
kern van de ontwikkelstrategie gaat worden).
ZaanIJ is in Zaanstad enerzijds de kern van de stad,
het wezen en de oorsprong ervan, de verbinding
met Amsterdam, en anderszijds qua ontwikkel
strategie een noviteit voor ons. Natuurlijk zullen we
ook grotere projecten realiseren (met de traditionele
opdrachtgevers), maar de kern is een geleidelijke,
organische ontwikkeling daar waar de markt
mogelijkheden ziet en toevoegingen kan doen.
Architecten, stedenbouwers willen we uitdagen
het bovenstaande in te vullen. De spanning tussen
individualiteit en collectieve identiteit, tussen
authenticiteit en vernieuwing, de zoektocht naar
wonen en werken. ZaanIJ maken we samen door
delen toe te voegen, te vernieuwen. Een nieuw
hoofdstuk toevoegen in de geschiedenis van de stad
die zichzelf telkens opnieuw heeft uitgevonden.
	Ik wil het stokje graag doorgeven aan wethouder
Jeannette Baljeu van Rotterdam. Ik weet dat met het
stadshavenproject gezocht wordt naar een combinatie van havenproductiviteit en duurzame woonomgevingen. Zaanstad en Rotterdam hebben beide
(en als enigen in het land) een milieuontwikkelingsgebied, waarin meer ruimte is voor de combinatie
van wonen en werken. Misschien willen mensen
juist wel wonen op een plek waar werken zo
zichtbaar is en nemen ze de extra overlast wel voor
lief. Mijn vraag luidt daarom: Hoe zorgen we
ervoor dat we naast het bouwen van je eigen huis
ook kunnen kiezen voor het bouwen op je eigen
plek? Welke (fysieke, maar ook mentale) ruimte
hebben we nodig om in de combinatie van haven
en stad wonen en werken te kunnen combineren?

Werken aan de Zaan
De letterlijke vraag van collega Van Poelgeest luidde:
‘Ik ben benieuwd naar het hoe en waarom van de
binnenstedelijke initiatieven [met betrekking tot
(C)PO, red] en hoe die een plaats krijgen in de
ontwikkelingen in het centrum en langs de Zaan.
Welke ontwikkelingsstrategieën zijn denkbaar
gezien de huidige economische constellatie en welke
rol kunnen architecten- en stedenbouwkundige
bureaus hierbij vervullen?’
Het antwoord komt voort uit de stedenbouw
kundige traditie van Zaanstad zelf. Zaanstad heeft
zichzelf voortdurend opnieuw uitgevonden in de
afgelopen eeuwen en is een wonderbaarlijke mix
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van wonen en werken, van allerlei bouwstijlen,
van wat mensen mooi en lelijk vinden. Dit is in de
voor- en naoorlogse nieuwbouwwijken verloren
gegaan, maar in feite willen we deze Zaanse traditie
van organische stedenbouw weer oppikken.
Dat gebeurt in een context waarin juist die meer
grootschalige bouw plat ligt en stagneert, en de
ontwikkelingsgeschiedenis van Zaanstad zelf. In
concepten van slow urbanism en de spontane stad
pasten CPO en PO eigenlijk veel beter dan de
klassieke ontwikkelingstraditie. Het is de optimale
vraaggestuurde ontwikkeling van je stad, gestaag,
huis voor huis en ideaal in bestaand stedelijk gebied.

Informatie
www.zaanstad.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

Entree naar Landgoed Cranendonck

Cranendonck met restaurant en industrie

Voedselproductie

Schotergroen: duurzaam energielandschap

Schotergroen Recreatiezijde

Veenduin: duinlandschap

Veenduin: recreatie

Veenduin: zicht op vakantiepark
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Wellness
on waste
Afval > Tekst: Casper Vos > Beeld > Vera Yanovshtchinsky Architecten

In Nederland ligt ons afval verspreid over ongeveer 5000 locaties.
In gedempte sloten, maar ook in koppige tegendraadse bulten die het
landschap markeren. Vera Yanovshtchinsky en Grontmij onderzochten
de potenties van dit niemandsland. Die zijn er genoeg.
Na een inspirerende stedenbouwkundige studie
naar de Bavelseberg begreep Vera Yanovshtchinsky
dat hier een ontwerpopgave ligt voor meerdere
vuilstortplaatsen. De mogelijkheden zijn groot,
maar zelden in kaart gebracht.
Na een eerste verkenning bleken ongeveer 70
van de 5000 locaties geschikt voor herontwikkeling. Dit zijn voornamelijk grotere locaties die zich
als prachtige bergen manifesteren. Voor drie locaties is door de onderzoekers een ontwerpvoorstel
gemaakt waarin de bergen transformeren in een
duurzaam recreatiegebied, een voedsellandgoed en
een vakantieduin.
De afvalstoffenwet in 1979 heeft als doel het
storten van vuil beter te controleren. In 1996 is de
Leemtewet in werking getreden. Daarin wordt
bepaald dat een locatie die gesloten wordt voor het
storten van vuil moet worden beheerd en gecontroleerd. Op een enkele uitzondering na vallen de
locaties die in het onderzoek als kansrijk worden

genoemd onder deze wetgeving. De meeste zijn
afgedekt met een folie waarop een grondlaag van
ongeveer een meter is gestort. Het voordeel is dat
het afval geïsoleerd is en dat deze locaties zonder
risico’s gebruikt kunnen worden. Nadelig is de
beperkte levensduur van de folie van circa 50 jaar
en dat de folie niet geperforeerd mag worden met
bijvoorbeeld funderingspalen. Deze randvoorwaarden dicteren lichte en demontabele bouwsystemen,
maar ook de toekomstige gebruiksfunctie en
eigendomsverhouding. Het bouwen van woningen
op een stort lijkt bijvoorbeeld minder voor de hand
te liggen dan een tijdelijk evenemententerrein.
Voor de grotere stortlocaties geldt bovendien dat
de doorlopende lijnen in het landschap veelal zijn
verbroken, de grondsamenstelling is drastisch
veranderd en het irrigatiesysteem is geïsoleerd van
de omgeving. Er is een vreemd lichaam toegevoegd
waarmee de geschiedenis van de plek is uitgewist.
Herontwikkelen van de locaties biedt een kans om

betekenis aan de plek te geven. Niet door de locatie
weer op te laten gaan in het omliggende landschap
maar juist door de plek te markeren, als archeologie van de toekomst.
De drie geselecteerde locaties liggen verspreid
over Nederland en zijn verschillend van karakter.
Schoteroog op fietsafstand van het centrum van
Haarlem, Veendam in het vlakke Groningse landschap en Budel-Dorplein op het industrieterrein
Cranendonck in het zuiden van Noord-Brabant.
Voor elke locatie is een aparte strategie uitgewerkt
die de plek markeert en onderscheidend maakt van
de omgeving.
Schoteroog wordt momenteel gebruikt als
recreatiegebied, met een ligweide aan de oostzijde,
die uitkijkt over het water van de Mooie Nel,
wandelpaden en een ruiterpad. Het gas dat ontstaat
in de stort wordt afgevangen en er wordt beperkt
energie gewonnen met windmolens. De zuidwesthelling wordt bedekt met zonnepanelen en de
oostzijde aangevuld met voorzieningen ten behoeve
van de recreatie. De schone energie van de zon en
de wind verwarmt in de zomer en de winter het
water van het openluchtzwembad dat in de Mooie
Nel drijft.
De vuilstortplaats van Veendam ligt in de nabijheid van diverse recreatieve voorzieningen, zoals
golfen, waterskiën, paardrijden, fietsen en zwemmen. Op de voormalige stort kan een duinlandschap
komen met zelfvoorzienende, duurzame vakantiehuisjes. Door gebruik te maken van de glooiingen
en de helling heeft elk huisje privacy en uitzicht.
Omdat de voorzieningen die normaal gesproken
nodig zijn om een vakantiepark aantrekkelijk te
maken al in de nabije omgeving aanwezig zijn,
hoeven deze niet te worden aangelegd op het park.
Wel zou bijvoorbeeld leisure aan het park kunnen
worden toegevoegd. Deze Wellness on waste wordt

Op de voormalige stort komt een
restaurant met congresfunctie
waar biologisch voedsel wordt
geserveerd dat op eigen grond is
geproduceerd.
gevoed met energie uit het stortgas. Door het park
als duinlandschap vorm te geven blijft de locatie
een markante plek in omgeving.
Voor het industriegebied Cranendonk bestaan
plannen voor een duurzaam bedrijventerrein. In
het stedenbouwkundig plan wordt de aanwezigheid
van de voormalige vuilstortplaats van de gemeente
Budel genegeerd. Met het voorstel voor Landgoed
Cranendonck wordt de voormalige stort ruimtelijk
en functioneel een bijzondere plek binnen het
bedrijventerrein. Op de voormalige stort komt een
restaurant met congresfunctie waar biologisch
voedsel wordt geserveerd dat op eigen grond is
geproduceerd. Het bedrijventerrein krijgt een
prachtige groene plek voor bijvoorbeeld een kwaliteitslunch en heeft ook ‘s avonds en in het weekend
aantrekkingskracht.
Het ontwikkelen van afvalbergen betekent dat
andere waardevolle gebieden gespaard kunnen
blijven. Juist daarom proberen de architecten met
Wastescape eigenaren en beheerders warm te
krijgen voor ontwikkeling van deze unieke locaties.
Informatie
Casper Vos is architect-directielid bij Vera
Yanovshtchinsky Architecten. Met drie voorbeeldontwerpen onderzoekt de studie Wastescape de
mogelijkheden voor hergebruik. Daarvoor is
subsidie verleend door het Stimuleringsfonds voor
Architectuur. Het onderzoek Wastescape is te
bestellen voor € 29,50 via de www.wastescape.nl

Schotergroen vogelvlucht
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Opgaven

Verlengstuk
van de stad
De Opening> Tekst: Anne Luijten > Beeld: gemeente Haarlemmermeer en Kraaijvanger Urbis (gevelaanzichten)

Het Cultuurgebouw in Hoofddorp is een bijzonder gebouw, alleen al in
zijn opgave. Een openbaar gebouw, waar vier instellingen onderdak
vinden. Een opdracht waar je als architect graag je tanden in zet, maar
waar een rollenwisseling in opdrachtgeverschap tijdens de uitvoering
de zaak niet bepaald eenvoudiger maakte.
Het Cultuurgebouw in Hoofddorp opende onlangs
haar deuren met een spectaculaire opening: uit
1000 kelen van bewoners klonk het werk De stem
van de Haarlemmermeer van stadscomponist
Merlijn Twaalfhoven. De schouwburg, het poppodium, de bibliotheek en een kunsteducatiecentrum
zijn samengebracht onder een golvend dak aan het
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toekomstige Cultuurplein. Door middel van binnen
straten, bruggen, passages en een binnenplein zijn
de vier functies in het gebouw ruimtelijk aan elkaar
gekoppeld. De transparante gevels geven het gebouw
een open uitstraling. Hans Goverde (Kraaijvanger
Urbis) won in 2005 de Europese aanbesteding op
basis van hun visie op plein én gebouw. Het was

een bijna volledige opdracht, waarin alleen calculatie
en directievoering ontbraken.
Formeel was de gemeente opdrachtgever, maar
architect Hans Goverde had in het ontwerpproces
ook te maken met de directeuren van vier cultuurinstellingen. Het voeren van de regie over het
proces was dan ook vrij intensief. De instellingen
bleken nog niet klaar voor een gezamenlijke
exploitatie, wat de opgave voor de architect gecompliceerd maakte. De instellingen moesten individueel herkenbaar zijn, maar het gebouw moest ook
een grote mate van eenheid en verbinding uitstralen. Hans Goverde: ‘Ieder wilde zijn eigen voordeur. En er moesten vier kassahuizen komen in
plaats van een. De functionele symbiose zou best
een stapje efficiënter hebben gekund. Het ontwerpproces zelf verliep heel goed. We hebben een aantal
workshops gedaan met de instellingen, waarin ze
hun voor- en tegenargumenten op onze visie
konden uiten. Naar aanleiding van die workshops
hebben we een aantal zaken aangepast. De expeditie is bijvoorbeeld een slag gedraaid, de zalen zijn
enigszins geshuffeld en de routing is daarop aangepast. Samen met de instellingen hebben we de
centrale visie verdieping gegeven en verder uitgewerkt.’
	Uiteraard was in dat proces wel een aantal
cruciale momenten aan te wijzen. Zoals de centrale
passage, die is gedacht als het cement tussen de
instellingen. Goverde: ‘Dan is het van groot belang
dat het publiek via de centrale ruimte binnenkomt,
anders is het niets meer dan een lege huls, een dode
boel. Ik heb wel wat overredingskracht nodig gehad
om de entrees aan de binnenruimte te maken. Dat
was duwen en trekken, want voor de instellingen
was het toch een psychische barrière die ze moesten overwinnen.’ Het lastigste was nog wel het
overtuigen van de meerwaarde die de centrale
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ruimte de instellingen zelf biedt. De schuifpuien
kunnen open worden gezet, waardoor ze een extra
ruimte kunnen maken. Goverde: ‘Tot mijn verrassing zag ik laatst een informatiemarkt in de centrale
ruimte. Geweldig, dat betekent dat de instellingen
de ruimte als gebruiksruimte hebben ontdekt. Dat
het dus werkt zoals het bedoeld was. Het is eigenlijk een cadeau aan de instellingen.’
De kwaliteit van die centrale ruimte moet goed
zijn, zodat het openbare gebouw optimaal kan
functioneren als verlengstuk van de stad. Dat was
voor de architect eindeloos schetsen, tekenen,
maquettes maken en ‘praten tot je erbij neervalt’.
Maar toen uiteindelijk de bestekken gemaakt
waren, moest de grootste uitdaging nog komen. Die
lag in eerste instantie niet in de crisis, maar juist in

‘Dat zijn de consequenties als de
aannemer in charge is. Hij moet
op tijd opleveren, dus veel tijd
voor afstemming en afwerking is
er dan niet meer.’
de hoogtijdagen van de bouw. Er kwam geen
aannemer af op de aanbesteding voor het gebouw.
Cruciaal was de eis van één installatieruimte. De
architect adviseerde zijn opdrachtgever, de gemeente, even te wachten, maar die had daar geen oren
naar. Goverde: ‘De politiek werd nerveus. We
hebben het hier wél over de grootste investering
ooit in de Haarlemmermeer. Er moest opgeleverd
worden.’
Men besloot het gebouw als Engineer, Design
and Build-contract in de markt te zetten. In de
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hoop dat de aannemer efficiënter en dus goedkoper
kon bouwen. De architect moest het met lede ogen
aanzien, er lag immers al een bestek. Er kwam een
partij op af, waarmee de gemeente uiteindelijk in zee
ging. Met een aantal oplossingen die de bouwer,
BAM, had gekozen om het haalbaar te maken, kon
de architect niet uit de voeten. Goverde: ‘Ik was
onaangenaam verrast. Zaten er ineens kunststof
platen in de gevel in plaats van koperen. Ik ben
naar de wethouder gegaan en heb hem er van
weten te overtuigen dat dit echt onacceptabel was.’
Een ‘herschikkingstraject’ op zoek naar alternatieve
bezuinigingen volgde, waarbij de architect de belofte
kreeg dat er ‘voldoende kwaliteit overeind zou
blijven om bij de oorspronkelijke doelstellingen
in de buurt te komen’. Goverde had daarbij het
voordeel dat hij al een contract had met de
gemeente, en dat hij de wethouder inhoudelijk
wist te overtuigen.
Zo ontstond de situatie dat de aannemer het plan
moest uittekenen maar Kraaijvanger Urbis daar al
de opdracht voor had liggen. De aannemer huurde
vervolgens Kraaijvanger Urbis in om het nieuwe
plan uit te tekenen. Met andere woorden, het
opdrachtgeverschap verschoof vanaf de uitvoeringsfase van de gemeente naar de BAM. Goverde:
‘Dat was niet ideaal. Maar als het plan was afgeblazen of als de aannemer zelf was gaan tekenen was
de situatie nóg minder ideaal geweest. We hebben
toch zelf getekend en daarmee de kwaliteit positief
kunnen beïnvloeden. Maar er zijn natuurlijk echt
wat momenten geweest waarin de aannemer en
opdrachtgever zeiden ‘dat kan echt niet’. Dat
betekent compromissen sluiten.’ Het proces was
niet bepaald eenvoudig omdat veel wijzigingen niet
in het bestek waren opgenomen en er dus gaandeweg veel discussie over de precieze invulling
ontstond. Goverde: ‘Zo’n open einde contract

wreekt zich tijdens de bouw. Het komt als een
boemerang terug. Uiteindelijk heeft iedere instelling
toch zijn eigen installaties gekregen. En bleken de
buizen te groot te zijn, het paste niet meer. Dat zijn
de consequenties als de aannemer in charge is. Hij
moet op tijd opleveren, dus veel tijd voor afstemming en afwerking is er dan niet meer.’
Toch is Goverde uiteindelijk positief want het
gebouw is er gekomen. Hij heeft wel punten moeten laten gaan, maar heeft ook kunnen strijden
voor acceptabele kwaliteit. ‘Het had beter gekund,
en er zijn veel moeilijke afwegingen die je moet
maken. Maar we hadden het geluk dat de wethouder het snapte. De gemeente heeft zich echt ingespannen en is zelf ook de discussie met de aannemer aangegaan. Ze zat destijds klem door de markt
en kón niet anders dan voor deze uitvoeringsconstructie kiezen. Ik geloof overigens erg in samenwerking met bouwers, maar dan wel van meet af
aan. Je moet je met elkaar aan een concept committeren. Nu kwam de aannemer er te laat bij, er lag al
een plan en zij moesten vooral bezuinigen en op
tijd opleveren. Als architect heb ik een cruciale rol
kunnen spelen in het keren van dingen die echt
onacceptabel waren. Hierdoor is een belangrijk
openbaar gebouw gerealiseerd, waar de inwoners
van de Haarlemmermeer zeer positief tegenover
blijken te staan’.
Informatie
Anne Luijten is architectuurhistoricus en onderzoeker
en schrijft over architectuur en ruimtelijke ordening.
Ze is o.a. redacteur van het Jaarboek Architectuur en
hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu
www.kraaijvanger.urbis.nl
www.haarlemmermeer.nl
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Praktijk

Welstandscriteria
revisited
Reactie > Tekst: Annemiek Rijckenberg > Beeld: Commissie voor Welstand en Monumenten

In het vorige nummer pleitte Arjan Hebly voor een nieuw classificatiesysteem bij bouwaanvragen. Ook in Amsterdam wordt nagedacht
over variatie in precisie, meer beeldgebruik en vereenvoudiging van
de beoordelingscriteria.
Het artikel van Arjan Hebly kwam voor de commissie voor Welstand & Monumenten (W&M) in
Amsterdam op een heel goed moment. Ook wij zijn
bezig met een herbezinning op de complexiteit van
de beoordelingskaders. Het digitale systeem van de
Schoonheid van Amsterdam bezweek bijna onder de
last van de Amsterdamse stadsdeelnota’s. Er wordt
ook in Amsterdam gewerkt aan vereenvoudiging van
de hele bouwplantoetsing en aan verbetering van de
criteria. Maar om de (landelijke) beeldvorming van
de welstandscommissies te verbeteren is meer nodig
dan betere criteria.		
Na een periode waarin vooral kritiek bestond op
de ontoegankelijkheid van de welstandsbeoordeling,
het gevoel van onnavolgbaarheid en subjectiviteit
werd een oplossing gezocht in openbare besprekingen op basis van politiek vastgesteld beleid. Dit is
vastgelegd in de gewijzigde Woningwet van 2004.
Deze leek goed te werken, en werd meerdere malen
positief geëvalueerd. De wijziging Woningwet en de
Grote Vereenvoudiging in Amsterdam van 2006
hebben geleid tot een hoge productie van welstandscriteria en beoordelingskaders. Hiermee wonnen
deze aan politiek draagvlak, zekerheid en toegankelijkheid voor indieners, burgers, maar ze verloren
aan helderheid en inspiratie ten opzichte van de
algemene welstandscriteria van Dijkstra en het

Welstand

Ruimtelijke systemen en gebiedsnummers
01 - De binnenstad
02 - Historische fragmenten
03 - De 19de-eeuwse Ring
04 - Gordel ‘20-’40
05 - Tuindorpen
06 - AUP
07 - Post-AUP
08 - Woonerven en meanders
09 - Woongebieden na 1985
10 - Verstedelijkte havengebieden
11 - Aanvullende woningbouwlocaties
12 - Ringen en radialen
13 - Kantoren en bedrijfsterreinen
15 - Perifere groenwatergebieden
16 - Transformatiegebieden

16 - NoordZuid-lijn
14 - Stedelijke scharnierpunten

Toetsing kan geen kwaliteit
teweeg brengen, daar zijn goede
opdrachtgevers voor nodig!

Kaart ruimtelijke systemen en gebieden zoals die gebruikt
wordt in de welstandsnota’s

beleid van de Schoonheid van Amsterdam uit 1999.
	In de omgang met de criteria voor gebiedsontwikkelingen zien we een aantal elkaar versterkende
mechanismen optreden die de oorspronkelijke
vreugde hebben doen omslaan in teleurstelling en
ergernis. De opstellers van de criteria hebben geen
behoefte aan heel precies geformuleerde voorschriften of beperkingen, omdat dat ten koste gaat van een
flexibele toepassing ervan. Ook in bestemmingsplannen is een ontwikkeling naar globaliteit en onbepaaldheid gaande, omdat de ervaringen leren dat in
een te vroeg stadium van de planvorming nog te veel
onbekend is en veranderingen later weer veel tijd

kosten. Bestemmingsplan en bouwvergunning zijn
planvormen, waarbij achteraf getoetst wordt aan
vooraf beschreven voorschriften en eisen. Die
toetsing kan echter geen realisatie of kwaliteit
teweeg brengen, daar zijn goede opdrachtgevers
voor nodig! Maar niet veel stedenbouwkundigen
beheersen het formuleren van goede architectonische criteria. Bij afwezigheid van bruikbare toetsingskaders worden daarom de deskundigheid van
de commissieleden en de intersubjectiviteit van
beoordelingen weer belangrijker – en dat is nu juist
de ongrijpbaarheid waar de woningwetwijziging
mee wilde afrekenen!
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Criteria zijn geen receptuur. In de Schoonheid
van Amsterdam staat veel kennis en informatie over
de stad. Je moet accepteren dat niet alles in criteria
te vangen is. Hebly bepleit een onderscheid in drie
soorten bouwinitiatieven en in soorten architectuurtypen met archetypische visuele kenmerken, geïllustreerd met pictogrammen. Het aanbrengen van zo’n
onderscheid kan ook voorkomen dat alle plannen
als even ingrijpend of verstorend worden behandeld,
en dat maatschappelijk belang en proportionaliteit
geen enkele rol lijken te spelen in de afwegingen. De
commissie voor W&M in Amsterdam heeft een
pleidooi gehouden voor een sterkere getraptheid in
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de criteria en wil deze afhankelijk maken van de
schaal van de ingrepen: abstractere globalere criteria
naarmate plan groter is. In combinatie met de
ruimtelijke systemen van Amsterdam kan dit een
eenvoudiger en meer begrijpelijk systeem opleveren.
Wordt met betere criteria de verwachting van
Hebly ingelost dat een gesprek over kwaliteit tot
stand komt? Criteria en beleid moeten voor burgers
toegankelijk zijn, begrijpelijk, navolgbaar, zonder
aanzien des persoons, efficiënt en inspirerend.
Burgers verwachten duidelijke termijnenen en
verantwoordelijkheden, en de kloof tussen juridisch
correcte maar gevoelsmatig onrechtvaardige advie-
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zen is soms erg groot. Meer gebruik van voorbeelden
en beeldmateriaal kan de toegankelijkheid van
nota’s en criteria verbeteren. De Amsterdamse nota’s
zijn erg ‘talig’, en soms ook wollig en breedsprakig.
De discussie over de kwaliteit van plannen overstijgt
bovendien steeds vaker de toetsing aan criteria
achteraf, maar raakt aan de stedenbouw, aan culturele planologie en aan de invulling van duurzaamheid. Allemaal onderwerpen, die niet of alleen met
extra inspanning in welstandscriteria te vangen zijn,
maar nu onvoldoende in plannen worden geïntegreerd.

Informatie
Annemiek Rijckenberg is twee perioden voorzitter
geweest van de commissie voor Welstand en
Monumenten in Amsterdam. Ze heeft zich ingezet
voor betere relaties met de (politieke) opdrachtgevers, openbaarheid en transparantie, en de digitale
toegankelijkheid van de welstandscriteria. Dit
verhaal is gebaseerd op de analyse, die zij met
behulp van werkconferenties en gesprekken met
portefeuillehouders in Amsterdam heeft gemaakt.
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Gevangenis
te koop

De Selectie > Tekst: RVOB, RGD en gemeente Leeuwarden > Beeld: RGD

Tot 20 mei 2011 konden marktpartijen in een marktconsultatie hun visie
geven op het ambitiedocument voor de voorgenomen openbare verkoop
van de voormalige penitentiaire inrichting Blokhuispoort in Leeuwarden.
Ondanks economische crisis en bezuinigingen verkoopt het verantwoordelijke Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) dit bijzondere
rijksmonument niet simpelweg aan de hoogste bieder. In samenwerking
met de Rijksgebouwendienst (Rgd), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
(RCE) en de gemeente Leeuwarden heeft het RVOB een publiekrechtelijk
kader zoals vastgelegd in het ambitiedocument uitgewerkt.
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Een dergelijke verkoopprocedure staat niet op
zichzelf, maar vertoont de nodige overeenkomsten
met de verkoopprocedure van de monumentale
gevangenis aan de Noordsingel te Rotterdam. Is er
sprake van een nieuw rijksbeleid inzake de vervreemding van te herontwikkelen monumentaal
vastgoed? Het RVOB, de Rgd en de gemeente
Leeuwarden lichten gezamenlijk de bijzonderheden van deze specifieke verkoopprocedure toe.
Een rondgang langs de betrokken rijksdiensten
en de gemeente Leeuwarden leert dat de gekozen
aanpak voor de Blokhuispoort in beginsel niet
afwijkt van andere herbestemmingen. Eerder is
sprake van een verfijning op basis van voortschrijdend inzicht.
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Lida Bosma van het RVOB legt uit dat het doel
van het Rijk bij verkoop van rijksvastgoed onveranderd is. ‘Ook in het verleden werd bij de verkoop
rekening gehouden met publieke doelen, die een rol
spelen bij een herbestemming of herontwikkeling.
Uitgangspunt blijft echter een marktconforme
verkoop. Wel worden de markt en andere overheden nu eerder in het proces van herontwikkeling/
herbestemming betrokken om zo een succesvolle
verkoop te bevorderen en de risico’s voor de kopende partij zo veel mogelijk te beperken.’
‘Bij veel openbare verkopen ligt de bestemming
vast. Bij de Noordsingel en de Blokhuispoort is dat
juist niet het geval. Om makkelijker te kunnen
verkopen willen we daar toch invulling aan geven.
Dan ben je afhankelijk van gemeenten om de
bestemming te wijzigen en de markt moet kansen in
een herontwikkeling zien. Daarom is een proces
gekozen waarbij de gemeente is betrokken en er een
wensenlijst voorgelegd wordt aan de markt. Er
wordt niet voorgeschreven wat niet mag of wat
moet, er wordt slechts een wensenlijst opgesteld en
neergelegd in het ambitiedocument. Het RVOB wil
immers het object verkopen, niet het object herontwikkelen. Het belangrijkste is een verkoop waarbij
de herontwikkeling voor rekening en risico van de
markt plaatsvindt. Zeker in de huidige markt is dat
laatste essentieel. Voor het RVOB is het uiteindelijke verkoopresultaat natuurlijk van belang, omdat
een goede, (marktconforme) opbrengst van het
vastgoed via de schatkist aan iedereen ten goede
komt.’
Volgens Gerard Hendriksma van de gemeente
Leeuwarden is bestuurlijke medewerking een grote
risicofactor bij functieveranderingen. ‘Wanneer in
de afstotingsprocedure ook een garantie is opgenomen - voor zover dat bestuursrechtelijk mogelijk is
- dat de locale overheid zal meewerken, is dat een
belangrijke meerwaarde voor de markt. Natuurlijk
moeten de besprekingen over die herbestemming
zich dan wel in de openbaarheid afspelen.‘
Willem Gasman, de betrokken projectmanager
vanuit de RGD, onderscheidt verschillende functies
van de marktconsultatie. ‘Markpartijen kunnen in
een vroeg stadium hun visie te geven op de kaders
voor de herontwikkeling. Voor de Blokhuispoort
dient de marktconsultatie om het realiteitsgehalte
van het kader vooraf te toetsen bij de markt.’ Volgens Gasman is, gezien de huidige markt, de grootte
en de ligging van het object, deze tussenstap gezet
om duidelijk te krijgen of en onder welke voorwaarden verkoop mogelijk is. ‘Wellicht verlangen marktpartijen aanvullende voorwaarden of aanpassingen
van het ambitiedocument. De marktconsultatie
biedt ruimte om dergelijke wensen kenbaar te
maken. Tegelijkertijd kan de markt alvast gaan
broeden op deelname aan de verkoopprocedure.
Eigenlijk zingen we met deze marktconsultaties al
heel vroeg rond dat we de intentie hebben vastgoed
in de markt te brengen zodat marktpartijen in een
heel vroeg stadium kunnen nadenken over moge-
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lijke functie(s) en met wie ze willen samenwerken
voor de beoogde herontwikkeling. Een ander effect
is dat we daarmee ook ‘markt’ maken en voeling
krijgen met de interesse voor het object. Dit leidt tot
een verkoopprocedure waarin partijen elkaar
zakelijk gezien veel beter op het netvlies hebben.’
Voor speciale objecten van het Rijk, rijksmonumenten met een bijzondere cultuurhistorische
betekenis zoals de Noordsingel en de Blokhuispoort, is bewaking van het evenwicht tussen kwaliteit en opbrengst een extra uitdaging. Volgens Johan

Informatie
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, www.rvob.nl
Rijksgebouwendienst, www.rgd.nl
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed,
www.cultureelerfgoed.nl/

‘Deze aanpak kan interessant
zijn voor gemeenten die
eigendom willen verkopen.’
de Haan van het Atelier Rijksbouwmeester mag het
object pas worden verkocht, als de cultuurhistorische waarde voldoende is geborgd.
De vroegtijdige betrokkenheid van de RCE in de
verkoopprocedure van de Blokhuispoort is ook een
noviteit. De RCE heeft een wettelijke adviestaak op
grond van de Monumentenwet. Volgens
Annemieke Vos van de RCE heeft deze vroegtijdige
betrokkenheid als voordeel dat de adviestaak in het
vervolgtraject of bij bestemmingsplanwijziging een
formaliteit kan zijn, omdat vooraf consensus is over
de kaders voor de herbestemming. ‘Juist door het
opstellen van een ambitiedocument word je gedwongen de cultuurhistorische kwaliteiten helder te
formuleren. Het doel is niet belemmeringen op te
werpen (‘dit mag niet’) maar juist partijen te inspireren van deze kwaliteiten gebruik te maken (‘dit is er
allemaal mogelijk!’). Daarnaast zijn de genoemde
kwaliteiten een opmaat en ook waarborg voor de
kwaliteit van eventuele nieuwe toevoegingen. Dat
kan alleen als je goed onderzoek kunt doen.’
De betrokken partijen zijn het eens over de
geschiktheid van de aanpak van de verkoopprocedure voor de Blokhuispoort voor andere (decentrale) overheden. Annemieke Vos: ‘Deze aanpak
kan interessant zijn voor gemeenten die eigendom
willen afstoten, maar tegelijkertijd willen stimuleren
dat de herontwikkeling optimaal inspeelt op de
aanwezige ruimtelijke en culturele kwaliteiten.’
Gerard Hendriksma: ‘Bij gemeentelijke besluitvorming zijn er allerlei constructies van getrapte
besluitvorming die op onderdelen vergelijkbaar zijn
met het principe van een marktconsultatie. De raad
of het college kan een principebesluit nemen of een
conceptbesluit vrijgeven voor inspraak voordat zij
een definitief besluit neemt. De combinatie marktconsultatie én daarna nog een uitgebreide afstotingsprocedure met meerdere partijen zal een
gemeente alleen in uitzonderlijke situaties toepassen. Wel kan een vrijblijvende marktconsultatie
goed voorafgaan aan een opdrachtvertrekking aan
één partij.’

19

Praktijk

Een stad
wordt dorp
Krimp > Tekst: Pieter Winters > Beeld: MUST en Woningcorporatie Woongoed

Over krimp wordt veel gesproken in Nederland, maar in Sas van Gent
in Zeeuws-Vlaanderen is het als eerste in Nederland een feit. Behalve
minder inwoners, brengt krimp ook andere problemen met zich mee,
zoals hoe de middenstand draaiende te houden en de verkrotting tegen
te gaan. Dan wordt krimp een uitdaging die door diverse organisaties
in banen wordt geleid. Over samenwerking, geld en een verandering
van het verwachtingspatroon.
Het was het eerst te merken bij de basisscholen.
Daar worden al enkele jaren steeds minder kinderen aangemeld, zodat de scholen nu intensief
praten over samenwerking of fusering om het
hoofd boven water te houden en voldoende onderwijskwaliteit te bieden. Inmiddels doet hetzelfde
probleem zich ook voor in de gezondheidszorg.
Bevolkingsdaling zorgt voor een haast onontwarbare kluwen van problemen en belangen die het
proces vervolgens alleen maar versterken. Want
minder inwoners betekent minder winkels en
verenigingen. Het verdwijnen daarvan zorgt weer
voor een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat en
leegstand wat leidt tot een lagere woningwaarde.
Een lagere woningwaarde betekent dat het opbrengende vermogen van nieuwbouwprojecten te laag
wordt, terwijl de bouwkosten hetzelfde blijven. De
gemeente komt terecht in een inkomstendaling
waardoor het steeds moeilijker wordt om de problemen aan te pakken en voor je het weet zit je in
een vicieuze cirkel.
	In Sas van Gent nam Woningcorporatie Woon
goed Zeeuws-Vlaanderen in 2008 het initiatief tot
wat inmiddels De Renaissance van Sas van Gent is
gaan heten., ‘Er was vandalisme, verpaupering en
drugstoerisme, en dat voor een groot deel in ons
woningbezit, dat een kwart van alle woningen in
Sas omvat’, zegt Boud Bakels, sector manager
woondiensten. ‘Er moest iets gebeuren, want dit
alles kwam de verhuurbaarheid natuurlijk niet ten
goede.’
Een eerder initiatief van de gemeente Terneuzen,
waar Sas onder valt, strandde op verzet van de
bevolking. Ditmaal werd de bevolking vanaf het
begin bij het proces betrokken, wat leidde tot de
Tafels van Sas. Woongoed vroeg zes belangrijke
dorpsfiguren mee te denken over mogelijke oplossingen voor het probleem. Vervolgens organiseerden
zij op hun beurt ook weer hun eigen Tafels, zodat
een enorm breed draagvlak werd verkregen onder
de bevolking. Alle vergaarde informatie werd
regelmatig teruggekoppeld naar de Stamtafel met de
zes dorpsfiguren waar ook de gemeente en diverse
deskundigen aanschoven.
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Als eerste uitkomst van deze gesprekken werd
vorig jaar de volledig gerenoveerde Vredestraat
opgeleverd. Deze charmante huurwoningen uit
1920 verkeerden in een zeer slechte staat, maar
toch werd gekozen voor behoud. Uiteindelijk bleek
het project een eye opener voor alle partijen. De
woningen werden vlot verhuurd en voldoen nu niet
alleen aan de huidige maatstaven, onder meer door

‘Je kunt alle delegaties die
hier komen kijken naar de
bevolkingskrimp niet alleen
langs dichtgetimmerde
woningen leiden.’
het energielabel te verhogen van F naar B, ook
kreeg de stad een mooie gerenoveerde straat terug.
‘En het mooie was dat de renovatie echt een kwaliteitsimpuls bleek te zijn’, zegt Pol van de Vijver van
Woongoed. Al jaren is hij intensief betrokken bij de
veranderingen. ‘De panden in de omgeving, waarvan
er veel te koop stonden, vielen nu extra op door de
lelijkheid. Inmiddels staat er geen enkele meer te
koop en hebben veel eigenaren hun panden
opgeknapt.’ Wethouder Cees Liefting zegt daarover:
‘We dachten, we moeten iets betekenends laten
zien. Zelfs met teruglopende inwoneraantallen is
het ons heel wat waard dat het goed blijft.’
Mede aan de hand van gebiedsvisie Open Sas
(Must) en beleidsvisie Ontwerpen aan Overmaat
(Inbo), wordt nu project voor project verder gewerkt. Op dit ogenblik is het volgende project al in
uitvoering: de sloop van een serie duplexwoningen
uit de wederopbouwperiode. Op die plek zullen
woningen op vrije kavels in een lagere dichtheid
worden teruggebouwd. Veel toekomstige plannen
zitten nog in de ideefase, zoals het terugbrengen
van de 17e eeuwse bolwerken om meer groen in de
stad te krijgen en de historie te benadrukken. Ook
wordt ingezet op tijdelijke bestemmingen, zoals
speeltuintjes en groentetuinen op leeg gevallen

kavels en foto-exposities achter de ramen van
leegstaande panden. Door zowel projecten op de
korte als de lange termijn te ontwikkelen, wordt
geprobeerd de leefbaarheid te waarborgen.
Maar hoe lang is dit beleid financieel vol te
houden? De inkomsten van gemeente en woningbouwcorporatie zullen structureel dalen, terwijl
juist meer geld gaat naar het leefbaar houden van
krimpgebieden. Woongoed probeert dit op te lossen
door een deel van het bezit op te knappen en te
verkopen, al is het tegen de taxatiewaarde vóór de
opknapbeurt, om de woningen ook voor starters
aantrekkelijk te houden. Wethouder Liefting blijft
er nuchter onder: ‘De Zeeuws-Vlamingen zijn
pragmatisch ingesteld. Misschien is er al werkende
weg te weinig geld. Maar dan maak je jezelf tenminste niet vleugellam van tevoren. Je kunt alle delegaties die hier komen kijken naar de bevolkingskrimp
tenslotte niet alleen langs dichtgetimmerde woningen
leiden.’ Inmiddels beseft men dat geld, en vooral
het tekort daaraan, alleen opgelost kan worden met
meer samenwerking. Er zijn gesprekken gaande met
het rijk en met regionale gemeenten, corporaties en
instellingen. Niet uitgesloten wordt dat in de
toekomst bijvoorbeeld de rijkere corporaties uit het
westen financieel zullen moeten bijspringen voor
hun ‘broeders’ in de krimpgebieden.
Voor Sas van Gent is, als één van de eerste krimp
gebieden, uiteraard nog geen recept beschikbaar.
Alles moet nog worden uitgevonden. Kan het stadje
daarom als voorbeeld dienen voor de andere
(toekomstige) krimpgebieden in Nederland of zelfs
daar buiten? In de praktijk blijkt dat lastig, aangezien
de omstandigheden in elke stad anders zijn.
‘Wij zijn niet te vergelijken met een gebied als
Oost-Groningen’, zegt Liefting. ‘Wij zijn een redelijk
potent gebied met veel industrie en weinig werkeloosheid.’ Zelfs tussen Sas van Gent en Terneuzen,
dus binnen één gemeente, zijn er verschillen in
aanpak. Zo wordt in Terneuzen nagedacht over het
aantrekken van Vlamingen en een steviger aanschrijvingsbeleid naar particuliere huizenbezitters,
omdat daar in tegenstelling tot Sas geen woningbouwvereniging is die een aanzienlijk deel van de
woningmarkt in handen heeft. Elke regio zal er dus,
samen met de eigen inwoners, achter moeten komen
wat de beste oplossingen zijn.
	Uiteindelijk zal het er ook op aankomen dat de
inwoners zich neerleggen bij de nieuwe omstandigheden. ‘Je moet de verwachtingen van een stadje
bijstellen naar die van een dorp’, zegt Liefting.
‘De inwoners van Sas zijn gewend dat er veel
voorzieningen zijn. Een paar decennia terug is in
een voormalige textielfabriek een sporthal ter
grootte van vijf gymzalen gerealiseerd, terwijl het
naburige dorp, dat altijd al een dorp is geweest
maar toch bijna net zoveel inwoners telt, het altijd
heeft gedaan met slechts één gymlokaaltje. In het
nieuw te bouwen multifunctioneel centrum De Statie
wordt nu rekening gehouden met een sportzaal ter
grootte van 3,5 gymlokaal. Dergelijke voorzieningen
moet je meer in evenwicht brengen met de realiteit
van morgen.’
Informatie
Pieter Winters is architectuurhistoricus
en freelance architectuurjournalist.
www.inbo.com
www.nu2021.nl
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Mooi goedkoop wonen
Tekst: Bouke Kapteijn > Beeld: Bauke Tuinstra, TWA Architecten

Toen de grote ontwikkelaars afhaakten, zocht de gemeente Leeuwarden
contact met de lokale aannemers. Door een competitie te integreren in
het reguliere ontwikkelproces ontstond een stimulans voor extra kwaliteit
en duurzaamheid, maar ging geen geld, energie en vooral tijd verloren.
Het resultaat? Kleine bouwensembles, een grote diversiteit aan woningen
en een zeer goede prijs/kwaliteitverhouding.
Jabikswoude is een nieuw te ontwikkelen buurtschap en onderdeel van het uitbreidingsgebied De
Zuidlanden, ten zuiden van Leeuwarden. Het
stedenbouwkundig plan, ontworpen door Franz
Ziegler, gaat uit van de kwaliteiten van een Fries
dorp: kleinschalig, verspringende rooilijnen en
kaprichtingen, kleine ensembles en een informele
openbare ruimte. Daarnaast heeft de gemeente
stevige ambities op het gebied van duurzaamheid:
de gemeente wil in 2020 onafhankelijk zijn van
fossiele brandstoffen. Daartoe worden onder meer
stimuleringsmaatregelen genomen om ook marktpartijen aan te zetten tot duurzame ontwikkelingen.
Toen de grote ontwikkelaars afhaakten moesten
Wethouder Henk Deinum en projectdirecteur
Werner Brouwer een list verzinnen. Hoe kon
Jabikswoude toch snel tot ontwikkeling worden
gebracht? Brouwer: ‘De oplossing vonden we in
het opknippen van het plan in kleine eenheden en
hierop lokale bouwers en aannemers te laten
inschrijven.’ Om kwaliteit en duurzaamheid te
stimuleren werd hieraan een competitie-element
toegevoegd. Brouwer: ‘De tijd van het maken van
plannen voor niets, is geweest. Ik wilde het dus op
een manier doen, waardoor geen energie, geld en
tijd verloren zou gaan.’

Het gebied van de ontwikkelcompetitie bevat 14
woningbouwblokken van elk circa 10 woningen.
Het programma was zeer gemengd. Niet alleen wat
betreft typologie: (rijtjes, 2onder1 kap, patio- en
vrijstaand), maar ook qua prijsklasse: van de 10
woningen moest er tenminste één worden gerealiseerd voor een vrij op naamprijs van maximaal
€ 160.000,-. Wanneer een EPC van 0,4 of lager
werd gerealiseerd, mocht dit worden verhoogd tot
maximaal € 180.000,-. De netto woonlasten van
bewoners zijn dan immers vergelijkbaar.
De bouwblokken zijn uitgegeven aan 14 regionale
aannemers. De animo was groot: loting bepaalde
uiteindelijke welke partijen welke blokken mochten
ontwikkelen. Brouwer: ‘We hebben de competitie
bewust niet ingezet voor de selectie van partijen.
Deelname aan de competitie was wel een harde
randvoorwaarde bij de gronduitgifte. Dit was voor
veel van de deelnemers iets geheel nieuws. Zo eisten
wij dat ze een geregistreerd architect inschakelden
en een maquette maakten. Voor sommige van de
aannemers was dit de eerste keer!’
De inzendingen werden tentoongesteld op een
woonbeurs en op het gemeentehuis. Het publiek
kon hier haar favoriete plan kiezen. Daarnaast
vond een onafhankelijke beoordeling plaats door

een vakjury. Brouwer: ‘De partijen hebben de
publiciteit rondom de prijsvraag en de tentoonstelling op de beurs direct gebruikt voor de verkoop
van de woningen. Er leek tussen partijen zelfs even
een extra competitie te ontstaan wie tijdens de
woonbeurs in verkoop zou zijn en wie niet. Erg
goed voor onze planning natuurlijk!’
Al met al is de competitie zeer doeltreffend ingezet
om in de huidige markt en een laag prijs-segment,
ontwikkelaars los te laten komen van hun standaard
producten. De behaalde kwaliteit en diversiteit is
daardoor ongetwijfeld hoger dan zonder prijsvraag.
Wel lijken de architectonische mogelijkheden,
bijvoorbeeld om te komen met een ‘inventieve
interpretatie’ van de Friese dorpsarchitectuur, in de
projecten weinig benut. Er is weinig gezocht naar een
ander soort vormtaal. Wethouder Henk Deinum
opperde bij de prijsuitreiking daarom het idee om
de volgende keer de architecten de leiding te geven
en hen vervolgens een bouwer te laten betrekken.
Een interessant idee, waarmee de Friese zoektocht
naar het ideale model gewoon doorgaat.
Informatie
Bouke Kapteijn is zelfstandig projectmanager
en projectontwikkelaar.
Bouke@bespokestedelijkeontwikkeling.nl

Eerste prijs
Bouwgroep Dijkstra Draisma & TWA Architecten
met architect Bauke Tuinstra.
Jury: “(…) zorgvuldig en compleet vormgegeven (…)
het meest optimistische plan (…) laat zien dat het
mogelijk is om met een beperkt budget mooi én
duurzaam te bouwen.”
Tweede prijs
Burggraaff Bouw & Adema Architecten met
architect Silvester Adema.
Jury: “(…) knappe stedenbouwkundige oplossingen
(…) goede combinatie van architectonische vormgeving en systeembouw (…) zeer goede prijs /
kwaliteit verhouding.“
Nominatie
Van der Werf’s Bouwbedrijf & Wijffels Architecten
met architect Eugène Wijffels.
Jury: “(…) goede stedenbouwkundige invulling (…)
verschillende bijzondere woningtypes en een gedifferentieerde architectonische uitstraling.”
De jury bestond uit:
• Stefan Witteman, senior architect bij OMA Rotterdam;
• Bouke Kapteijn, eigenaar bespoke stedelijke
ontwikkeling;
• Cilly Jansen, architectuurhistoricus en directeur van
Architectuur Lokaal (voorzitter).
Winnend plan van Bouwgroep Dijkstra Draisma & TWA Architecten
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Praktijk

Krot of Kans?
In Situ > Tekst: Petra de Braal > Beeld: Martien Luteijn concept & design
Zeeuws-Vlaanderen, het meest zuidelijke deel van
Zeeland, telt tal van kleine oudere particuliere
woningen die lang leeg staan, met voorzieningen
die niet meer passen bij de wensen van deze tijd.
Het wonderlijke is dat leegstand direct over de
grens met België, soms zelfs enkele honderden
meters verderop, veel minder speelt. Daar worden
dergelijke woningen, vrijstaand of meestal gewoon
deel uitmakend van een rijtje, redelijk snel verkocht
en op creatieve wijze opgeknapt.
In het Belgisch budget bouwboek staan tal van
voorbeelden van deze aanpak. Biedt dit ook kansen
voor dergelijke vrijstaande woningen in ZeeuwsVlaanderen? Hoe kunnen deze woningen interessant gemaakt worden als eerste, tweede of derde
woning? Welke regelgeving past daarbij? Hoe kan
dit worden gefinancierd? Kunnen wellicht zelfs
meerdere huishoudens bij elkaar worden gebracht in
een gedeeld tijdelijk gebruik? Door middel van het
project GRENS tussen KROT en KANS probeert
CBK Zeeland daar een antwoord op te vinden.
Daartoe zullen gedurende één jaar architecten,
vormgevers en deskundigen van uiteenlopende
disciplines een jaar lang, samen met andere partners
en geïnteresseerden, drie leegstaande particuliere
woningen van maximaal € 75.000 betrekken. Deze
huizen staan in drie kleine dorpskernen in Zeeuws
Vlaanderen, waar het voorzieningsniveau onder
druk staat door de krimpende en vergrijzende
bevolking. De buurtwinkel en de basisschool
vechten er voor hun leven. Ons HUIS is een plaats
om over de mogelijkheden voor de toekomst na te
denken en ze samen vorm te geven.
Elke gast in ons HUIS zal een schets maken van de
omgeving en zichzelf de vraag stellen: waarom is dit
een wel of niet ideale omgeving voor een (tijdelijk)

verblijf in de regio. De frisse kritische blik van ‘de
toerist’ zal niet alleen het woonprogramma aanscherpen, maar ook met name de omgevingsfactoren belichten. Wij willen op deze manier creatieve
voorbeelden geven om de omgeving te helpen om
de neergaande spiraal om te buigen op een onconventionele manier.
Het HUIS wordt ook een experimenteerplaats
met deeltijdbewoners. Enkele architecten uit
Nederland en Vlaanderen vestigen zich om beurten
een maand in het huis. Gedurende hun verblijf
doen zij onderzoek naar nieuwe scenario’s voor de
woning, die in de omgeving en de toekomstige
ontwikkelingen in de buurt moet passen. Wij nodigen
ook anders partners (makelaars, ondernemers, de
Zeeuws-Vlaamse gemeenten) uit om het HUIS als
ontmoetingsruimte te gebruiken.
Door samenwerking met verschillende partners
hopen wij de drie huizen ook daadwerkelijk te
kunnen verbouwen. Met dit project kunnen ze voor
toekomstige bewoners kansrijk worden.
Informatie
Petra de Braal is coördinator architectuur CBK
Zeeland. www.cbkzeeland.nl
Het project Krot of kans start op 1 juli 2011 en is te
volgen via het blog www.krotofkans.nl
GRENS tussen KROT en KANS is een project van
CBK Zeeland, Het Zeeuwse Gezicht en BNA i.s.m
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Bouwend Zeeland
en Bouwopleiding Zeeland.
Belgisch budget bouwboek, 3e editie 2011-2012,
2voor5 Uitgeverij, ISBN: 978 90 79 87021 9;
€ 49,95

Nederlands
Architectuurinstituut
vanaf 1 juli weer open!
Voor meer informatie
over de activiteiten
van het NAi kijk op
www.nai.nl
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Tijd
Een tijdje terug interviewde ik een Britse theatermaker
die zijn producties opvoerde in leegstaande flat
gebouwen, warenhuizen, kantoortuinen – allemaal
rijp voor de sloop. ‘Alles moet binnen 25 jaar van de
balans zijn afgeschreven,’ zei hij. ‘Niemand maakt
nog gebouwen met eeuwigheidsambitie.’
Zie dit beeld: Combray. Vrij naar Proust. Maar de
naam Proust is al een te precieze plaats- en tijds
aanduiding. Parijs, fin de siècle. Combray. Dit is tijd.
Zoals je wind alleen kunt afbeelden door bomen die
schudden, zo kun je tijd alleen afbeelden door een
kerk die als een totem staat, onaangetast, identiek
voor elke toeschouwer door de eeuwen heen.
Het lijkt alleen maar logisch dat het beeld ontdaan
is van mensen. De kathedraal is onverschillig, alsof
hij genoeg heeft aan zichzelf.

Gebouwen zijn onze Teletijdmachines. We hebben
geen professor Barabas nodig, zoals Suske & Wiske,
om de grenzen van tijd en ruimte te overschrijden.
Dit gebeurt bij voorkeur in een stil stuk van een grote
stad, als je even niet oplet. Je loopt in de gedachten
verzonken, je oog op een verfrommelde plattegrond,
je draait een bocht in, en opeens sta je oog in oog
met iets dat niet van deze tijd kan zijn.
Alsof je wakker wordt in een eeuw die niet de jouwe is.
Je ogen wennen aan het licht, dat troebel uit de
hemel valt. Kleuren zijn er nog niet, harde schaduwen
ook niet. De kathedraal wordt gespiegeld in het water,
een bevestiging van zichzelf, een oneindige herhaling.
Ergens is de tijd verloren geraakt – en daar is dan
toch nog Proust.

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.

