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Uit het onderzoek van STAWON en 
BNA onder de titel Ruimtelijke ont
werp wedstrijden kritisch bekeken, 
kwam ontevredenheid van alle 
betrokkenen als opvallendste conclu
sie naar voren (zie de krant 8 van 
Architectuur Lokaal). Hans de Kort 
vergelijkt deze kritiek met zijn erva
ringen met de wijze waarop de prijs
vraag in zijn gemeente, het Brabantse 
Drunen, is ingezet voor w oningbouw. 
Hij concludeert da t de prijsvraag om 

uiteenlopende redenen een meer
waarde gee ft aan het streven naar 
een hogere architectonische kwaliteit. 
Een volgende prijsvraag is inmiddels 
in voorbereiding. 

Prijsvraag voor 18 woningen aa n de Afrika
laan, Venne West, Drunen, ontwerp arch i
tectenbu reau M ulleners en Mulleners 

PRIJSVRAAG en AN TWOORD 
Architectuur Lokaal-debat 
op 6 oktober: zie achterzijde 
van deze krant. 

Prijsvragen bezien door een 
gemeentelijke bril Hans de Kort 
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Sinds in 1992 de regeri ngsnota Ruimte voor architec
tuur is verschenen, staat het architectuurbeleid of een 
verhoging van de architectonische kwa liteit hoog in 
het vaandel bij ve le Nederlandse gemeenten. Di rect 
werpt zich de vraag op in hoeverre deze regeringsno
ta ons de ogen heeft geopend of dat er sprake is van 
een modeverschijnsel. Elke zichzelf respecte rende 
gemeente zal namelij k met verve uitdragen een ver
hoging van de architectonische kwalite it na te stre
ven . Dat er sprake is van een modeverschijnsel kan 
niet ontkend worden, maar de regeringsnota heeft er 
daarnaast wel voor gezorgd dat er een breder (en 
politiek) draagvlak is ontstaan voor zaken die betrek
king hebben op architectuur. 
Prijsvragen en beeldkwaliteitplannen zijn veel 
gebruikte instrumenten om te komen tot een verho
ging van de architectonische kwaliteit. Met name 
over prijsvragen en meervoudige opdrachten is in de 
afgelopen periode het nodige geschreven en gezegd. 
Er blijkt hieromtrent nogal wat ontevredenheid te 
bestaan. Recent verricht onderzoek door STAWON en 
BNA geeft aan dat ontwerpers en ontwikkelende 
bouwers zich vaak misbruikt voelen. De organiseren
de ambtenaren vinden dat zij slachtoffers worden van 
politiek gekonkel en juryleden worden geconfron
teerd met slechte programma's en ontwerpers die 
zich niet houden aan het programma van eisen . 
Desondanks grijpen steeds meer gemeenten naar de 
prijsvraag als kwa liteitsverhogend instrument. Op één 
of andere man ier moet de prijsvraag dus zorgen voor 
een bepaalde meerwaarde voor gemeenten. Wat 
deze meerwaarde precies inhoudt en waarom 
gemeenten naar dit instrument grijpen, is in zijn alge
meenheid moeilijk te zeggen. Toch zal aan de hand 
van de Drunense situatie worden geprobeerd om 
hierin wat inzicht te verschaffen. 

Drunen 
In de gemeente Drunen hebben prijsvragen en beeld-

kwal iteitp lannen inmiddels hun intrede gedaan. Het 
enthousiasme voor deze instrumenten is niet zozeer 
het di recte gevolg van de architectuurnota . Met 
name het nieuwe bloed, dat de ambtel ijke organisa
tie bij de reorganisatie toegediend heeft gekregen, 
en het gelijkti jdige besef dat er de laatste jaren nau
welijks sprake is geweest van enig onderscheid in de 
'Drunense' architectuur, heeft hiervoor zorg gedra
gen. Mede geruggesteund door de architectuurnota, 
is het enthousiasme overgebracht op de politiek. Dit 
enthousiasme heeft er inmiddels toe geleid dat voor 
het nieuwe uitbreidingsplan Venne-West 2B een 
beeldkwa lite itp lan is opgesteld . Tevens is er in 1994 
een prijsvraag uitgeschreven voor de bouw van een 
aantal woningen in de omgeving van het cultureel 
centrum De Voorste Venne (voormalig Autotron) . 

BouwJokatie omgeving De Voorste Venne 
Niet elke lokatie leent zich voor het uitschrijven van 
een prijsvraag . Een randvoorwaarde die de gemeente 
Drunen hanteert is dat de lokatie een bijzondere 
plaats binnen de gemeente in moet nemen. Zo mani
festeert het cultureel centrum De Voorste Venne zich 
dermate sterk door de kenmerkende Anton Pieck
stijl, dat de overige bebouwing in de directe omge
ving daarop moet inspelen. Door dit gegeven en het 
besef dat het recente verleden de gemeente Drunen 
weinig tot de verbeeld ing sprekende architectuur 
heeft geleverd, ontstond het idee om voor de bouw
lokatie ten zuiden van De Voorste Venne een prijs
vraag t e organiseren . 
Het gemeentebestuur heeft derhalve vijf plaatselijke 
en regionale aannemingsbedrijven geselecteerd en 
uitgenodigd om pro deo en onder een aantal rand
voorwaarden een bouwplan te ontwikkelen. Uiter
aard zouden deze randvoorwaarden ook aan één 
architect meegegeven kunnen worden, die op basis 
hiervan een ontwerp had kunnen maken. Voor deze 
aanpak is bewust niet gekozen vanwege de overtui-
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ging dat een prij svraag kan leiden tot een bepaalde 
meerwaarde. 
Voordat er een definitieve keuze werd gemaakt zijn 
er door een jury, bestaande uit een afvaardiging van 
de Welstandscommissie, de stedebouwkundige en de 
betrokken ambtenaren, twee bouwplannen geselec
teerd en voorgelegd aan het college van burgemees
ter en wethouders. Zij heeft uiteindelijk gekozen 
voor het plan Piekturaal van het architectenbureau 
Mulleners en Mulleners uit Amsterdam. Het plan, dat 
bestaat uit 18 woningen, zal worden gerealiseerd 
door Bouwonderneming De Bonth van Hulten uit 
Nieuwkuijk. Het ontwerp geeft op een eigentijdse 
wijze invulling aan de bouwlokatie terwijl daarnaast 
ook zeer duidelijk aansluiting is gezocht bij de Anton 
Pieck-stijl van De Voorste Venne, aldus het juryrap
port. De kans mag als klein verondersteld worden dat 
er zonder het uitschrijven van een prijsvraag een der
gelijk ontwerp zou zijn gekomen. 
Sceptici zullen zich onmiddellijk afvragen of de 
gemeente op deze wijze niet voor een dubbeltje op 
de eerste rang wil zitten. Hoewel hierin een kern van 
waarheid zit, is de benadering van een prijsvraag 
anders dan van een enkelvoudige opdracht. Zo werkt 
de gemeente Drunen in het nieuwe uitbreidingsplan 
Venne-West 2B een aantal maanden met een beeld
kwaliteitplan, eveneens bedoeld als kwaliteitsverho
gend instrument. Dit beeldkwaliteitplan bevat naast 
een beschrijving van de sfeer die een bouwplan op 
een bepaalde lokatie dient te verkrijgen, toetsingscri
teria voor die specifieke lokatie. Het lijkt er soms op 
dat een architect deze toetsingscriteria misschien nog 
wel doorleest maar deze vervolgens naast zich neer
legt en een eigen koers gaat varen. Dit is verwonder
lijk omdat de eisen die in het bestemmingsplan zijn 
opgenomen wel worden gerespecteerd. 
Bij het opstellen van het beeldkwaliteitplan heeft de 
gemeente bewust, in overleg met de stedebouwkun
dige en de Welstandscommissie, randvoorwaarden 
geformuleerd om te komen tot een bepaald eindre
sultaat. Het is dan niet aan de architect om te beslis
sen of daarvan afgeweken kan worden. Het moet 
toch een uitdaging vormen om aan de hand van deze 
randvoorwaarden te komen tot een kwalitatief goed 
ontwerp. Zijn de randvoorwaarden zodanig dat een 
architect zich hierin niet kan vinden, dan zou het van 
meer respect getuigen indien de architect dit ook te 
kennen geeft. De architect dient hiermee niet in een 
ondergeschikte positie gemanoeuvreerd te worden 
maar wel dient duidelijk te zijn dat een gemeente 
zich tegenwoordig ook als kritische consument op 
kan stellen. 
Wanneer een prijsvraag als kwaliteitsverhogend in
strument wordt gebruikt, blijkt dat er veel serieuzer 
met de randvoorwaarden wordt omgegaan. Ook is 
gebleken dat architectonische kwaliteit en kostenver
antwoord bouwen prima hand in hand kunnen gaan, 
terwijl in andere situaties de bouwer ons vaak wil 
doen geloven dat architectonische kwaliteit vee l geld 
kost. 

Meerwaarde 
Reeds meerdere malen is aangegeven dat een prijs
vraag kan leiden tot een bepaalde meerwaarde. Voor 
de gehouden prijsvraag in de gemeente Drunen 
bestaat deze meerwaarde uit een hogere architecto
nische kwaliteit dan doorgaans het geval is. De meer
waarde is het gevolg van de onderstaande aspecten 
die typerend zijn voor een prijsvraag: 
- door het competitie-element zal een architect zich 

maximaal verplicht voelen om een kwalitatief 
hoogwaard ig ontwerp in te dienen; 

- architecten zullen geneigd zijn hun nek uit te ste
ken om bij de beoordeling op te vallen. Niet uitslui
tend kwaliteit zal worden nagestreefd maar ook 
onderscheid; 

- door het competitie-element zal er bew uster met 
de uitgangspunten en randvoorwaa rden w orden 

omgegaan . Dit is zeker het geval wanneer vooraf 
kenbaar wordt gemaakt dat de uitgangspunten en 
randvoorwaarden bij de beoordeling ook als toet
singscriteria gehanteerd zullen worden; 

- de publiciteit rondom een prijsvraag zal een stimu
lerend effect op de arch itect hebben. 

Marktsituatie 
Daarnaast is het uitschrijven van prijsvragen en meer
voudige opdrachten door gemeenten mede een 
gevolg van de marktsituatie. Met name projectont
wikkelaars geven vaak ongevraagd aan, interesse te 
hebben om in een gemeente te bouwen, ook als de 
lokatie haar invulling zal krijgen middels een prijs
vraag. Van ongenoegen jegens het betreffende in
strument is op dat moment geen sprake. Gemeenten 
bevinden zich hierdoor vaak in een riante en comfor
tabe le positie. Omdat er vele gegadigden zijn voor 
een bepaalde lokatie, kan er een prijsvraag worden 
uitgeschreven, waardoor een gemeentebestuur uit
eindelijk kan kiezen uit verschillende ontwerpen. Bij 
een enkelvoudige opdracht is er van een keuzemoge
lijkheid geen sprake. 
Dat prijsvragen te pas en te onpas worden gebruikt, 
kan één van de redenen vormen waardoor zij noga l 
negatief in de belangste lling komen. Ook moeten we 
ons realiseren dat er bij een prijsvraag maar sprake is 
van één winnaar. De 'verliezers' zullen wellicht na de 
jurering snel de neiging hebben een prijsvraag en de 
procedure op een wat negatieve wijze te benaderen. 

Toekomstige ontwikkeling in Drunen 
Na de positieve ervaringen die zijn opgedaan met de 
prij svraag voor de bouwlokatie rondom De Voorste 
Venne, wordt er medio september 1995 een nieuwe 
prijsvraag uitgeschreven voor de bouw van circa 30 
appartementen in het centrum van Drunen. Ten 
opzichte van de vorige prijsvraag zal hierbij een wat 
afwijkende koers worden gevaren. Zo wordt de Drun
ense bevolking meer bij de prijsvraag betrokken en is 
er sprake van een symbolische vergoeding voor alle 
deelnemers. 
Ongeveer 20 bouwers en projectontwikkelaars heb
ben inmiddels, op eigen initiatief en zonder op de 
hoogte te zijn van de randvoorwaarden, aangegeven 
interesse te hebben in de bouwlokatie. Met behulp 
van een informatiebrochure, waarin de randvoor
waarden zijn opgenomen, zal binnenkort worden 
gepeild in hoeverre men belangstelling heeft om 
onder deze randvoorwaarden deel te nemen. Om de 
prijsvraag geen lot uit de loterij te laten worden, zal 
het gemeentebestuur, ind.ien nodig, vijf bedrijven 
selecteren uit het totale aantal belangstellenden dat 
overblijft na de peiling. 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de prijsvraag als kwa
liteitsverhogend instrument haar diensten kan bewij
zen en in Drunen heeft geleid tot een meerwaarde; 
architectonische kwaliteit. De prijsvraag, bezien door 
een gemeentelijke bril, laat dan ook een positief 
beeld achter. Desondanks dient men er zich wel van 
bewust te zijn dat het geen tovermiddel is om te 
komen tot arch itectonische kwaliteit. Naast de meer
waarde die een prijsvraag kan bieden, vormt ook de 
huidige marktsituatie een reden voor gemeenten om 
regelmatig naar dit instrument te grijpen. 
Dat prijsvragen en meervoudige opdrachten vaak op 
een nogal negatieve wijze in de publiciteit komen is 
een feit . Uiteraard dient hieraan de nodige aandacht 
besteed te worden . Deze aandacht mag echter niet 
leiden tot het dumpen van de prijsvraag als kwali
te itsverhogend instrument. Hiervoor heeft de prijs
vraag ook te vee l positieve diensten bewezen. 
En laten we eerlij k zij n: elk instrument is aan kritiek 
onderhevig. A lleen het niet gebruiken va n dit instru
ment leidt w el licht tot minder kriti ek maa r ook tot 
minder kwalite it binnen de bebouwde omgeving. 

Plattegrond begane grond 

Gevel Afrikalaan 

illlJIJI. 
Gevelsoedanlaan 

Informatie 

Gemeente Drunen, sector grondgebied 
Hans de Kort 
Stationsstraat 8 
515 1 HB Drunen 
tel. 04 163 - 73966 



Inf ormatie 

Belangstellenden, die bij de uitreiking van 
de Sikkensprijzen aanwezig w illen zijn, ont
va ngen hiertoe een uitnodiging wanneer zij 
hun naam en adres t ijdig opgeven aan 
Sikkens Foundation 
Postbus 3 
2170 BA Sassenheim 
tel. 01711 - 83399 

Sikkensprijzen voor ontwerp en beheer 
van het stedelijk landschap 

Op zaterdag 25 november, voorafgaand aan de Piet 
Mondriaanlezing worden in de Rotterdamse Doelen 
twee Sikkensprijzen uitgereikt die de aa.ndacht w il len 
vestigen op opmerkelijke initiatieven bij het ontwerp 
en het beheer van het stedel ijk landschap. De jaarlijk
se Sikkensprijs is bedoeld voor een project met 
betrekking tot de 'sociale en culturele ontwikkel ing 
in de samenleving waarbij kleur een specifieke ro l 
speelt'. 

De landschapsarchitect Adriaan Geuze krijgt de Sik
kensprijs voor zijn alerte reageren op de snel veran
derende visie op stad en natuur in Nederland met 
ontwerpen die door bedachtzame vindingrijkheid 
standaardoplossingen doorbreken en de aanzet 
geven tot een nieuw genre openbare ruimte. Daarbij 
ontwikkelde hij een verrassend esthetisch vocabu lai
re, gebruikmakend van de kleur van schelpen en 
planten, maar ook van nieuwe combinaties van 
bouwmaterialen . 

De Parijse stadsreiniging, de Propreté de Paris, krijgt 
de Sikkensprijs voor de orig inele aanpak van het vuil
nisprobleem in Parijs, waarbij de consequente toepas
sing van één kleur voor alles wat met de stadsreini
ging te maken heeft een spectaculaire factor is. De 
alom zichtbare groene kleur heeft geleid tot bewust
wording van afval- en milieu problematiek bij de Parij
se bevolking en tot een waardiger appreciatie van de 
mensen die bij de re inigingsdienst werken . 
De toekenning aan de Properté de Paris is door de 
Sikkens Foundation als volgt gemotiveerd: 
Parijs behoort t egenwoordig tot de schoonste steden 
van Europa. Dat is niet altijd zo geweest. Het beroep 
van straatveger of vuilnisman kende een spreekwoor
delijk gebrek aan aanzien en waardering. De reini
gingsdienst werd dan ook regelmatig getroffen door 
stakingen . Herhaaldelijk moest het leger worden 
ingezet om het ergste vuil op te ruimen. 
In 1977 kreeg Parijs een nieuwe bestuurlijke structuur. 
Daarna werd ook de reorganisatie van de stadsreini
ging in gang gezet. Om de vuilniswagens en de nieu
we mechanische apparatuur die werd geïntroduceerd 
een gerespecteerde plaats in het verkeer en in de 
samenleving te laten krijgen werd besloten om door 
toepassing van één kleur voor alles wat met de stads
reinig ing te maken heeft een sterke, herkenbare 
'identiteit' op te bouwen. Het 'bamboegroen' met 
witte accenten werd sindsdien consequent doorge
voerd, zodat thans niet alleen wagens, apparatuur, 
glasbakken, prullenbakken, vuilnisbakken en de kle
ding van de straatvegers niet alleen heldergroen zijn, 
maar zelfs de namaak-t akken van hun bezems. De 
abstracte organisatie Propreté de Paris kreeg hier
door een sympathieke tastbaarheid . De alom zichtba
re groene kleur en het verzorgde uiterlijk van mensen 
en materiaal geven een professioneel en belangrijk 
cachet aan de dienst, wat ook afstraalt op het beroep 
van straatveger en vu ilnisophaler. 
Volgens het bestuur van de Sikkens Foundation heeft 
de consequente toepassing van de groene kleur door 
de Propreté de Paris geleid tot bewustwording van de 
problematiek van afval en milieuzorg bij de bevol
king van de Parijse metropool en tot een waardiger 
appreciatie van de mensen die bij de dienst werken. 
Met de uitreiking van de Sikkensprijs aan de Propreté 
de Paris, wil de Sikkens Foundation tevens waarde
ring uitspreken voor allen die zich - waar dan ook -
inzetten om de steden schoon en leefbaar te houden. 



Het Randstad-debat vervolgd: 

'When do we switch to Plan 81' Fred Feddes 

Wat voorafging 
Het startpunt voor de discussie in januari was het pro
vocerende essay Randstad Holland. Variaties op het 
thema stad van arch itectuurhistoricus Vincent van 
Rossem. Laten we toch geen verstoppertje spelen, zo 
was de strekking van zijn betoog, de Randstad is 
allang één geheel, een metropool met miljoenen 
inwoners en met alle ruimtelijke en sociale proble
men van dien. Zo moeten ontwerpers en bestuurders 
haar dan ook benaderen. Ook moeten we onszelf 
niet langer voor de gek houden met de mythe van 
het Groene Hart: terwijl de rijksoverheid het Groene 
Hart nog altijd heilig verklaart, laat ze rustig toe dat 
het aan alle kanten wordt aangetast, van buitenaf, 
van binnenuit, door verstedelijking en door de groe
ne woestijnvorming van de landbouw. Dan is het 
maar beter om bewust, hardop en samenhangend na 
te denken over de toekomstige inrichting van Rand
stad en Groene Hart. 
Het essay was vooral een voorstel om op een ander 
schaalniveau te denken, te ontwerpen en besluiten te 
nemen. Niet langer op de schaal van de afzonderlijke 
stad, de afzonderlijke gemeente of deelgemeente, 
maar op die van Middenwest-Nederland als geheel. 
Omdat de realiteit, het gebruik en de problemen van 
het gebied die schaal hebben. 
Deze benadering werd op de bijeenkomst in januari 
bijna als vanzelfsprekend overgenomen. Het ging 
over de Randstad èn het Groene Hart, en soms ook 
over de rest van Nederland. Ruimtelijke, sociale, eco
nomische en bestuurlijke vraagstukken duikelden 
over elkaar heen. De vragen, dilemma's en paradoxen 
dwarrelden door de zaal. 'Het is nog een behoorlijke 
puzzel', vatte landschapsarchitect Dirk Sijmons 
samen, en dat was een understatement. 

Zelfverzekerdheid 
Op 30 juni is de teneur anders. Geen panorama van 
vragen, maar een parade van mogelijke oplossingen, 
strategieën, referentiebeelden. Gebleven, en zelfs 
versterkt, is de vanzelfsprekendheid van de grote 
schaal, met de Randstad als eenheid. "Als je het op 

die schaal beziet", zo wordt vanuit de zaal opge
merkt, "dan komen de oplossingen vanzelf. Iedere 
ontwerper heeft dan nog wel 360 oplossingen op zol
der liggen." 
De keuze van de sprekers draagt bij aan deze stem
ming. Vie r van hen, Donaid van Dansik, Adriaan Geu
ze, Dirk Sijmons en Lucas Verweij, werken als archi
tect, landschapsarchitect of industrieel ontwerper. Ze 
houden ervan vragen op te werpen, maar nog meer 
hen te beantwoorden in een ontwerp. Naast hen is de 
publiciste Bernadette de Wit aanwezig om de sociale 
aspecten van de metropoolvorming te belichten. 
Van de ontwerpers valt op hoe zelfverzekerd ze zijn. 
Ze lijken nauwelijks gebukt te gaan onder de com
plexiteit van de problemen. Integendeel, ze zouden 
graag aan de slag gaan. Ideeën genoeg. Felix Rotten
berg is niet voor niets onder de indruk. Gezamenlijk 
schetsen ze al een groot deel van het programma van 
eisen voor de nieuwe Randstad, en ze dragen de mid
delen aan om het uit te voeren . 
Alle vier de ontwerpers gaan uit van eigen werk. 
Adriaan Geuze licht de tentoonstelling en het boek In 
Holland staat een huis toe. Lucas Verweij presenteert 
zijn stadsplattegrond van de Randstad, een hand
zaam kaartje van de 'binnenstedelijke treinverbindin
gen', zoals dat ook van bijvoorbeeld Londen of New 
York bestaat. Donaid van Dansik neemt het OMA
masterplan voor EuraLille, waaraan hij de afgelopen 
zes jaar heeft gewerkt, als uitgangspunt. In het ver
lengde van zijn bijdrage aan het eerste debat bepleit 
Dirk Sijmons de ruimtelijke integratie van natuur- en 
recreatiegebieden in het stedelijke programma. 
Wat bij Vincent van Rossem nog polemisch klonk, is 
voor Verweij een gegeven. Hij stelt dat de Randstad 
in het gebruik allang bestaat, ook al wordt geklaagd 
over reistijden en files - maar dat hoort bij het 
metropolitische ritueel. De werkelijkheid loopt vol
gens Verweij voor op de planning . Van Dansik sluit 
hierbij aan. De planning wordt bemoeilijkt en uiteen
gerukt door de wirwar aan deelbelangen. Terwijl 
schaalvergroting vereist is, spelen de politieke twisten 
zich in referendumvorm af op het niveau van 

De Randstad, dat wonderlijke 
'polynucleaire stedelijke veld', 
moet door bestuurders en 
ontwerpers als één geheel 
worden gezien. Daarover ging 
het eerste Randstad-debat in 
het Nederlands Architectuur
instituut, gehouden in januari. 
Op 30 juni kreeg het debat een 
vervolg. Deze tweede bijeen
komst had een optimistische én 
een zorgelijke toon. 
Architecten, stedebouwkundi
gen en landschapsarchitecten 
bleken vol vertrouwen in de 
mogelijkheid om de randstede
lijke problematiek aan te 
pakken. Zorgenkindje was het 
openbaar bestuur. 

Tegen het einde van het debat 
smeekt voorzitter Felix 
Rottenberg de vier ontwerpers 
aan tafel bijna: help ons, help 
de politiek, vertel ons hoe we 
de Randstad moeten besturen. 
"Er gaan hier ideeën over tafel 
die goud waard zijn. In de zaal 
sprankelen ze. Maar hoe voer je 
ze uit? Het is heel belangrijk als 
er van de kant van ontwerpers, 
die vol ideeën zitten over de 
inrichting van Nederland, een 
roep zou komen om een ander 
bestuur. Want bestuurders 
weten het niet meer. " 
Ruim anderhalf uur is er dan 
gesproken over de toekomst 
van de Randstad. Of van 
'Midden west-Nederland', de 
nieuwe naam die Donaid van 
Dansik voorstelt 'om van het 
idee van een ring los te komen'. 
Het debat in het NAi op 30 juni 
is het vervolg op een eerdere 
bijeenkomst, gehouden op 22 
januari (zie Architectuur Lokaal 
nr. 7, maart 1995). Het bleek 
ook werkelijk een vervolg, een 
stap verder met een eigen 
karakter. Een verslag. 

Deelnemers aan het debat waren: 

A. Geuze, landschapsarchitect, 
Landscape Architects bv West 8 
D. van Dansik, architectlstedebouw
kundige OMA 
F. Rottenberg, voorzitter Partij van 
de Arbeid 
D. Sijmons, landschapsarchitect, 
bureau H+N+S 
L. Verweij, stedebouwkundig 
ontwerper 
8. de Wit, journalist 



Een deel van het project In Holland staat 
een huis van Adriaan Geuze was op 28 april 
te zien in de arcade van het NAi . De hele 
dag waren Delftse studenten bezig om 
800.000 houten huisjes één voor één neer 
te zetten. Zo ontstond de maquette van de 
toekomstige bouwopgave. Het maakte de 
omvang van de opgave duidelijk, "maar 
ook de onbeholpenheid. De studenten pro
beerden de maquette te ontwerpen. Maar 
hoe die huisjes staan maakt eigenlijk niet 
uit. Er is geen referentie voor het ontwerp. " 

foto's: Hans van Dijk 

gemeentelijke opdeling. In de discussie over de Rand
stad ligt meestal de nadruk op de vier grote steden, 
terwijl daar minder dan de helft van de Randstadbe
volking woont. 

Zes miljoen stedelingen in gijzeling 
Terwijl Verweij en Van Dansik vooral ingaan op de 
randstedelijke mobiliteit en de infrastructuur, heeft 
Adriaan Geuze zich ondergedompeld in de begin- en 
eindhaltes van de forensenbewegingen: de woonwij
ken uit de afgelopen twintig jaar. "Die wijken heb
ben het imago saai en pretentieloos te zijn, maar 
architecten en stedebouwkundigen zijn er juist als 
fanaten bezig geweest. In de loop van onze rondrei
zen werden ontzettend veel verspilde ambities en 
hulpeloosheid zichtbaar." Nog groter is volgens Geu
ze het probleem van de inrichting van de openbare 
ruimte. "Je zou een vrijere inrichting verwachten dan 
in de binnensteden maar er worden juist veel meer 
belemmeringen opgeworpen. De bewoners worden 
in die ontwerpen niet oprecht bejegend, ze worden 
dom gehouden en in een benauwde, clichématige 
wereld opgesloten." Met de (auto)mobiliteit wordt 
een dubbelzinnig spel gespeeld: "Je bent gedoemd te 
bewegen, maar tegelijkertijd wordt het bewegen je 
moeilijk en vervelend gemaakt.' Geuze noemt de hui
dige planningspraktijk zelfgenoegzaam. "Het debat 
wordt gedomineerd door de kwesties van locatie en 
tracees. Er is nauwelijks aandacht voor beelden, sen
saties, politieke, subjectieve criteria en maatschappe
lijke doelstellingen." Nog het aardigst waren de 
privétuinen: "Daarin komen de bewoners tot maxi
male expressie." 
Geuze schetst de opgave aldus: "De Nederlandse 
samenleving is sterk genivelleerd, met een ontwikkel
de democratische structuur. Toppolitici kunnen hier 
zomaar binnenlopen met een Albert Heijn-tas in de 
hand. Dat waarderen we. Het houdt ook in dat we 
veel dezelfde behoeften hebben, en die ook kunnen 
bevredigen. Dat maakt compromissen nodig en met 
veel mensen op een kluitje leidt dat vaak tot saaiheid . 
Tegelijkertijd hebben we een extreem rijk, veelzijdig 
landschap en een rijke traditie van ingrepen in het 
landschap, kordate ingrepen die vervolgens door de 
geschiedenis worden gerelativeerd . Er is een span
ning tussen die twee elementen van onze cultuur. Het 
probleem is hoe je daar een visie op ontwikkelt." 
Verweij maakt duidelijk dat het in de Randstad ont
breekt aan stadsparken. En het grootste deel van het 
Groene Hart is ontoegankelijk. Sijmons: "Als we 
recreatie- en natuurgebieden willen, dan moeten we 
die zelf maken. Daarvoor moeten we land veroveren 
op de landbouw. Nu houden 3000 landeigenaren zes 
miljoen stedelingen in gijzeling." Hij pleit ervoor gro
te, specifieke delen van het Groene Hart nu al te 
reserveren voor toekomstige ontwikkeling tot natuur
en recreatiegebieden én voor een herwaardering van 
natuur en recreatie als wezenlijke onderdelen van het 

stedelijke programma. In de geschieden is was de 
band tussen stad en natuurbescherming vanzelfspre
kend, tot de laatste in de jaren zeventig gesectorali
seerd raakte. Het huidige, defensieve beleid voor het 
Groene Hart "is gedoemd een nederlagenstrategie te 
blijven". Er is wel geld voor projecten in het Groene 
Hart, maar geen enthousiasme om het goed te beste
den. "En dus is, net als in iedere actiefilm vroeg of 
laat gebeurt, de vraag aan de orde: When do we 
switch to Plan B?' 
Plan B, het alternatief voor het huidige, versleten 
beleid, is er nog niet. Dus zullen we het, aldus Sij
mons, nog een paar jaar met plan A moeten doen, 
en intussen werken aan een alternatief. 

Ruimte voor het ongereguleerde 
Plan B kan inderdaad niet in één ochtend worden 
samengesteld, maar er gaat toch al een indrukwek
kend aantal 'gouden ideeën' over tafel. Waarbij het 
de vraag blijft of er wel een Plan moet komen. 
Opmerkelijk is hoezeer de gespreksdeelnemers inspi 
ratie putten uit de Nederlandse traditie . Ook al is die, 
zoals Sijmons betoogt, af en toe op een dood spoor 
geraakt, er zijn mogelijkheden te over om haar tot 
nieuw leven te wekken en er de toekomst mee in te 
gaan. 
Adriaan Geuze geeft enkele voorbeelden, waaronder 
het Westland. "Dat is uit zichzelf gegroeid, omdat er 
het meeste zonlicht van Nederland is. Het is een con 
glomeraat van kernen en bedrijven geworden waar 
de cultuur in evenwicht is met het sociaal -economi
sche. Als we allemaal zouden besluiten de Westland
tomaten niet meer te eten, dan zou je denken dat die 
bedrijven het loodje leggen. Maar dat is niet zo. Er 
evolueert wel iets nieuws uit. Dat soort milieus, dat is 
voor mij de Randstad. Het zijn plekken met zo veel 
kritische massa, zo veel potentie, dat ze zich verder 
kunnen ontwikkelen." 
In de Nederlandse ruimtelijke-ordeningstraditie is het 
een paar keer gelukt om zo'n ontwikkeling te force
ren, door op een paar plekken functies, investeringen 
en kennis bijeen te brengen die een kriti sche massa 
zouden kunnen vormen: bij de concentratie van zwa
re industrie op een aantal grote lokal ies, zoals de 
Moerdijk, het DSM-gebied en de Eemshaven (waar
van alleen de laatste mislukte). Het is een werkwijze 
die in het eerste debat is omschreven als "het creëren 
van overdruk en onderdruk" en die nu ook "het creë
ren van een schaarste aan lokaties" wordt genoemd. 
Zo worden tegelijkertijd andere delen van het land 
ontlast. Ruimtelijke ordening houdt regulering in op 
zo'n manier dat er ook ruimte blijft voor het ongere
guleerde. 
Hoe het niet moet, laat het rommeltje zien dat er 
onder de noemer Nederland Distributieland is ont
staan. Geuze: "De lokatie van de zware industrie is 
niet aan wethouders overgelaten, het realiseren van 
distributiecentra wel. Het gevolg is dat je vanaf Hoek 



van Holland tot diep in de Betuwe bij iedere snelweg
afslag distributievoorzieningen ziet, inclusief de loods 
van Maasvlakte-afmetingen die nu bij Woerden ver
rijst. Zoals ook iedere gemeente haar eigen golfter
rein en brainpark begint. Op die manier verlies je de 
mogelijkheden van synergie en samenhang. Het was 
beter geweest om centraal drie of vier centra in het 
Groene Hart aan te wijzen. Dan waren zowel de 
potenties als de problematiek beter te lokaliseren 
geweest.' 
De Amsterdamse zuidas (AMC-RAi -Schiphol -Hoofd
dorp) groeit uit tot een voorbeeld van wisselende 
kansen. De 'as' is min of meer vanzelf ontstaan, uit 
afzonderlijke lokaties die ieder op zichzelf te weinig 
kritische massa hebben. Inmiddels is er een grandioze 
infrastructuur (trein, tram, auto). Maar de mogelijk
heden worden nog lang niet genoeg uitgenut. Geu
ze: "Bij de uitbreiding van de RAl liep het bijna uit de 
hand. Het parkeerterrein moest opschuiven en het 
Beatrixpark moest op de schop. Terwijl je ook par
keervoorzieningen onder de taluds van de snelweg 
en de spoorlijn had kunnen maken en de hallen half 
erboven . Dan had je het Beatrixpark onaangetast 
kunnen laten." lets verderop aan de as woedt een
zelfde onnodige strijd. "Waarom moeten er sportter
reinen verdwijnen als de ABN Amro een nieuw 
hoofdkantoor wil? De ABN kan toch een gebouw 
hebben met tennisbanen? Stedebouwkundig en 
architectonisch is dat mogelijk. Waarom wordt er niet 
een opdracht aan ontwerpers geformuleerd: nu er 
toch miljarden aan infrastructuur worden ingeramd, 
geef ons een model waarin èn Schiphol èn het WTC 
èn twee academische ziekenhuizen èn parkruimte èn 
een begraafplaats èn een woonwijk èn een fietsge
bied passen? Maar die opdracht komt niet." Waarom 
niet? Omdat het vooral bestuurders maar niet lukt 
om het juiste schaalniveau te vinden waarop de ruim
telijke ordening kan worden benaderd, zo wordt dui
delijk. 
Van Dansik reikt ideeën aan voor bundelingen binnen 
de beschikbare ruimte, zoals het stapelen van kassen, 
of het verdubbelen van snelwegen in plaats van iets 
verderop een nieuwe aan te leggen. Voortgaand op 
het 'bundelingsprobleem' suggereert Sijmons stren
gere verkaveling in woonwijken, met ruimte voor 
expressie op het niveau van het erfje. 

Bestuur 
De ideeënstroom stu it echter steeds op grenzen. "We 
hebben het niet over bestuurlijke belemmeringen en 
financiering", gebiedt Felix Rottenberg, maar daar
over gaat het toch telkens weer. Het grootste pro
bleem bij een nieuwe benadering van de Randstad 
vormt het openbaar bestuur. Het rijk weet niet goed 
hoe het greep moet krijgen op de grootschalige ver
anderingen die Nederland doormaakt en bijt zich dan 
maar vast in losse onderdelen. De provincies tonen 
weinig fut. De gemeenten gaan onderling een kost
bare concurrentieslag aan en zijn van een te kleine 
schaal om elk afzonderlijk een beleid te voeren dat 
op Randstad-niveau effectief is. Alle overheden zuch
ten onder verkokeringsverschijnselen. De grootste 
bestuurlijke herordeningsoperatie van de laatste tijd, 
de vorming van stadsprovincies, is aan het vastlopen . 
Lokalisme rukt op. "Er heerst een technocratisch-poli
tieke bestuurlijke benadering, waarin geen ruimte is 
voor visionaire beelden", zegt Rottenberg. Hoe moet 
het dan? 
De ontwerpers zijn hulpvaardig. Verweij gelooft dat 
er ook voor het bestuur een ontwerpopgave ligt: "Ik 
denk niet dat er een bestuurslaag bij moet, maar het 
bestuur moet wel worden herontworpen. " En het 
moet ruimdenkender worden, vindt Sijmons: "Neder
landse bestuurders doen traditioneel heroïsche 
pogingen om bestuurlijke grenzen met systeemgren
zen te laten samenvallen. Maar dat lukt nooit. Als de 
brandweersamenwerkingsgebieden kloppen, kloppen 
de ecologische grenzen weer niet. Daar moet je dus 
vanaf." Bestuurders kunnen zich beter richten op het 
vormen van projectgebonden coalities: de opgave 
creëert de bestuurlijke vorm, en dat werkt. Recente 
voorbeelden zijn de IJsselmeerpolders en de Delta
werken. Geuze: "Dat zijn operaties die we nodig ach
ten, en die we onderbrengen bij een speciale dienst. 
Het gaat gepaard met veel samengebalde kennis, 
onderzoek, modellen en telkens maatschappelijke 
verantwoording afleggen. Op die manier kun je heel 
ver komen." 

Vrouw, drie kinderen en een stationcar 
Bernadette de Wit is uitgenodigd om de sociale 
dimensies van de komende veranderingen in de 

Randstad te belichten. Zij belijdt haar liefde voor de 
Bijlmermeer als alternatief voor de koeievlaaien van 
laagbouw die overal in Nederland worden gereali
seerd. De Bijlmer heeft zijn slechte imago te danken 
aan fouten in de uitvoering en het beheer, niet aan 
de oorspronkelijke opzet. Die was goed en de poten
ties kunnen nog steeds worden benut, zoals de 
onlangs verschenen structuurvisie van Ashok Bhalotra 
laat zien: wonen in een stadspark, betaalbaar voor 
mensen met een laag inkomen, en gemengd met eco
nomische functies. 
Ook bepleit ze een ruimtelijke-ordenings- en sociaal 
beleid waarin niet alleen brainparks, HSL's en snelwe
gen hun beredeneerde en goed ontwerpen plaats 
krijgen, maar ook het midden- en kleinbedrijf en bij
voorbeeld Pakistaanse naaiateliers. Dat gebeurt niet 
vanzelf, en dat lijkt haar in de eerste plaats een taak 
voor bestuurders. "Politici zijn erg bang voor segrega
tie. Dat komt doordat ze ontzettend onhandig zijn in 
het omgaan met de mogelijkheden private en publie
ke belangen te combineren. Ze zouden een visie moe
ten ontwikkelen op de gelaagdheid van de economi
sche bedrijvigheid, waarin zowel de dure, hoogwaar
dige bedrijvigheid een plaats heeft als het midden-
en kleinbedrijf en die ateliers." 
Sociaal-economische noties zijn tot nu toe een leemte 
in de discussie, maar het is niet helemaal duidelijk 
welke vorm deze leemte heeft. Verweij : "De angst 
van politici voor segregatie is vaak een reden om op 
kleine schaal te blijven werken. Op de schaal van de 
Randstad is segregatie helemaal niet erg. Een IBM
reservaat met alleen maar wandelende colberts, dat 
lijkt mij fascinerend ." Sijmons: "Nederland voert 
daadwerkelijk een antisegregatiebeleid, alleen al 
door de overheidsinvesteringen in infrastructuur 
vooral op het westen te richten, en niet het zwaarte
punt op de oostrand van de Veluwe of de Gelderse 
Vallei te leggen, zoals in de Verenigde Staten of 
Frankrijk zou gebeuren. Daar geeft de markt de rich
ting aan en de overheid volgt, hier biedt de overheid 
tegenwicht. " 
Maar daarmee is niet alles gezegd. Wie uit het debat 
het portret van de 'gemiddelde' randstedeling wil 
destilleren kan het best terecht bij Lucas Verweij: 
"Een ambtenaar in Randstadwijk Den Haag, die 
woont in Randstadwijk Rijswijk met vrouw, drie kin
deren, hond en stationcar, en die er ook blijft wonen 
als hij een nieuwe baan krijgt in Randstadwijk 
Amsterdam." Man, vermoedelijk blank, gehuwd, 
modaal plus, forens, met auto. Daar zijn er natuurlijk 
veel van, en de inrichting van de Randstad moet dan 
ook met hen rekening houden. Maar ze zijn niet de 
enigen. De agenda voor een vervolgdebat ligt al 
klaar. 

Stadsplattegrond van de Randstad, 
Lucas Verweij. Duidelijk is het gemis aan 
stadsparken 

Informatie 

Een uitgebreider verslag is op aanvraag ver
krijgbaar bij de boekwinkel van NAi Uitge
vers, tel. 010 - 4401203. Ook het verslag van 
het eerste debat is nog leverbaar. 

Het essay van Vincent van Rossem, Rand
stad Holland. Variaties op het thema 
stad, verscheen bij NAi Uitgevers, in de 
serie Fascinaties (nr. 3). Bij dezelfde uitgever 
verscheen de fotodocumentatie van Adri
aan Geuze, West 8, In Holland staat een 
huis. De Stadsplattegrond van de Rand
stad, ontworpen door Lucas Verweij. vordt 
begin 1996 door Uitgeverij 010 uitgebracht. 



Vier rotondes aan de Laan der Verenigde 
Naties in De Rietkampen . Thema: Aarde, 
vuur, lucht en water, verandering als vorm
gevende factor. Ontwerp Hanshan Roebers 

Foto's: Jasper Zwartjes, gemeente Ede 

Over het ontwerp en de inrich 
ting van de buitenruimte in 
Nederland is Erik Kaptein, land
schapsarchitect en tot begin van 
deze maand hoofd van het 
ontwerpbureau van de gemeen
telijke sector ROB (ruimtelijke 
ontwikkeling en beheer), maar 
matig te spreken. De waardevol
le elementen van de openbare 
ruimte lijken zo vanzelfspre
kend te zijn, dat ze niet worden 
herkend als aangrijpingspunten 
voor hedendaagse ontwerpen. 
Kaptein, die voor de gemeente 
Ede werkte aan plannen met 
een hoger ambitieniveau voor 
de buitenruimte van Ede, acht 
een revival van de openbare 
ruimte hoogst noodzakelijk. Hij 
stelt voor om eerst de publieke 
buitenruimte te ontwerpen en 
daarná pas de private: het 
primaat zou bij het bouwen aan 
een collectief bewustzijn beho
ren te liggen. 

De publieke buitenruimte, 
een niemandsland? Erik Kaptein 

Wat is gewoner dan onze alledaagse woonomgeving? 
Veel mensen denken dat die er altijd al geweest is, of 
vanzelf tot stand komt. Slechts weinigen reali seren 
zich dat deze bewust ontworpen wordt. Het opbre
ken van de straat (wat hinderlijk is) of het onderhoud 
van het groen (wat hard nodig is) is vertrouwd. Maar 
dat de buitenruimte ook bewust ontworpen en aan
gelegd is, beseft nauwelijks iemand. De kwaliteit van 
de openbare ruimte is in de ogen van de stadbewo
ners dan ook een ongrijpbaar fenomeen . Men denkt 
nog wel 'daar zou ik graag willen wonen', maar niet 
'dit zou er aan mijn woonomgeving verbeterd moe
ten worden' . 
En het moet gezegd worden: de elementen die de 
openbare ruimte van onze steden juist zo aantrekke
lijk maken, zijn daar vaak ook min of meer toevallig 
terecht gekomen: een oude boom die er al sinds men
senheugenis staat, een veldje waar op zomeravonden 
laat gespeeld wordt. Een kade, trap of bruggetje 
waar men elkaar ontmoet. Ook de spaarzame lanen, 
(echte) pleinen of parken waarvan intensief gebruik 
gemaakt wordt, zijn vaak overb lijfselen van vroeger. 
De totstandkoming van de openbare ruimte in Neder
land heeft in de naoorlogse stedebouw ook geen 
hoge prioriteit gehad. Er werden verkavelingsplan
nen gemaakt voor de vele woningen die gebouwd 
moesten worden en daarbij kregen de restruimten 
steevast de bestemming 'openbaar groen'. De 
gemeentelijke afdelingen Civiele Techniek zorgden 
voor de onder- en bovengrondse infrastructuur. De 
Plantsoenendienst plantte een straatboom met paal 
en band - geen echte, maar een cultuurvariteit. En 
dan volgde de vaak even onvermijdelijke stoffering 
van de huiskamer van onze steden: de huisjes en kast
jes van de diverse nutsbedrijven, de milieucontainers, 
de paaltjes, drempels en vele verkeersmiddelen. 

Acceptatiegraad 
De geringe aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit 
van de buitenruimte is des te verbazingwekkender, 
wanneer men zich realiseert dat deze onontkoom
baar is: een ieder die van zijn huis naar zijn werk 
gaat, moet er doorheen. Bij elke stadsuitbreiding ont
wikkelt zich nieuwe openbare ruimte, hetgeen voor 
elke stadsbewoner een onvermijdelijk treffen ople
vert. Een ontmoeting die niet altijd even aangenaam 
uitpakt. Maar te lkens blijkt de acceptatiegraad weer 
even groot als de vanze lfsprekendheid . 
De toekomst van de openbare ruimte in Nederland 
ziet er bovendien somber uit. Op het onderhoud 
wordt nog steeds bezuinigd en naarmate we meer 
marktgericht gaan bouwen, heet elk stuk onbebouw
de grond van nu afaan: 'verlies'. 

Hoe smaller de woningen worden, des te lastiger is 
het om aan de norm van 1,5 parkeerplaats per 
woning te voldoen: de auto's kunnen er eenvoudig
weg niet meer voor staan. En in een gemiddelde 
woonstraat neemt de auto al meer dan de helft van 
de vrije ruimte in beslag. 
De meest recente ontwikkeling binnen de openbare 
ruimten is dat zitbanken worden verwijderd uit over
dekte winkelcentra, omdat "ze toch maar de verkeer
de soort lui aantrekken en potentiële klanten zich 
beter binnen de winkels kunnen ophouden" . Naast 
de benzinepomp en het wegrestaurant zijn sinds kort 
nu ook de betaalautomaten direct vanuit het portier
raam van de auto bereikbaar. 
Aldus doemt het absolute schrikbeeld voor de stad en 
stedelijke samenleving op, wanneer tussen de indivi 
duele woon- en werkplek niets anders meer wordt 
aangetroffen dan infrastructurele werken . En de 
extra sociaal-maatschappelijk zorg in de grote steden 
ten spijt, bejaarden en kinderen steeds vaker binnens
huis blijven. De publieke buitenruimte, een niemands
land. 

Boekhoudkundige mentaliteit 
Met andere woorden het produkt 'openbare ruimte' 
in Nederland is toe aan een revival. Aan extra aan
dacht en zorg, maar bovenal aan een hernieuwde 
kwaliteit. Een hoogwaardige woon- en leefomgeving 
zou een vanzelfsprekend goed moeten zijn in een 
dichtbevolkt land als Nederland. Een natuurlijk resul
taat van mensen die om hun omgeving geven. 
De visuele kwaliteit van onze dagelijkse leefomge
ving krijgt echter zelden een hoge prioriteit in het 
planvormingsproces. Stedebouwkundigen leveren al 
decennia lang hoofdzakelijk juridisch/planologisch 
verantwoorde verkavelingsplannen af, waarbij het 
visueel ruimtelijk aspect nauwelijks aandacht krijgt en 
het begrip 'architectuur van de buitenruimte' boter
zacht blijkt. Het gemeentelijk grondbedrijf als 
opdrachtgever past daarbij een soort zuinigheid toe, 
die nog het best gedefinieerd kan worden als 'armoe
de van geest'. Een boekhoudkundige mentaliteit 
maakt zich meester van de Nederlandse nieuwbouw
wijken. Een 'verworvenheid' die men ook terugvindt 
in de sociale woningbouw: Je kunt op de WC je broek 
uittrekken, maar stoot dan wel met je knieën door de 
deur. En als je opstaat, neem je en passant nog even 
het fonteintje mee. Het kan, maar vraag niet hoe. 
Als collectief bezit en verbeelding van het gemeen
schappelijke, kan de Nederlandse buitenruimte veel 
meer voorstellen dan een verzameling popperige 
voortuintjes of afgetrapt gemeenteplantsoen. En als 
produkt op de won ingmarkt zou het veel meer kun-



nen betekenen dan de oppervlakkige luxe en allure, 
waarmee ontwikkelaars vandaag de dag hun projec
ten omgeven . 
Voorwaarde voor deze nieuwe openbare ruimte is 
dat zij gelijktijdig wordt ontwikkeld met het verkave
lingsplan en de infrastructuur van de wijk . En dat aan 
de architectonische kwaliteit even hoge eisen worden 
gesteld als aan die van omringende woningbouw. 
Want alleen zo ontstaat een zinvolle en gelijkwaardi
ge tegenhanger van de stedelijke bouwmassa's. 
En waarom zou de gemeenschappelijke ruimte in 
kwalitatief opzicht niet gelijk, of zelfs meer mogen 
zijn dan de ruimte die de individuele bewoner en/of 
automobilist vandaag de dag zich wenst? 
De gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevings
waarde dienen daarbij uitgangspunt te zijn voor het 
ruimtelijk ontwerp en inrichtingsplan . Nederland 
heeft een lange traditie in functionele bouwkunst en 
zakelijke architectuur en kent aansluitend prachtige 
sober ingerichte buitenruimten. Maar wat daarbij 
weleens wordt vergeten, is dat destijds de oorsprong 
lag in een gemeenschappelijke ideologie die zich 
afzette tegen de laat-negentiende eeuwse romantiek 
en decoratieve bouwkunst aan het begin van deze 
eeuw. 
Waar nu gemeenschappelijk tegen opgetreden dient 
te worden, is de verloedering van het (natuurlijk) 
milieu en een dreigende anonimiteit van onze dage
lijkse stedelijke leefomgeving. 
Het zich opnieuw bekommeren om de directe woon
omgeving, de omringende open groene ruimte en 
ruimtelijke kwaliteit van de steden, zou goed samen 
kunnen gaan met een zich terugtrekkende overheid. 
Mits zij vooraf haar randvoorwaarden duidelijk stelt 
en de inrichtingsplannen voor de publieke ruimte van 
voldoende hoog niveau zijn. 

De Rietkampen in Ede 
Op diverse plaatsen is in de afgelopen jaren ervaring 
opgedaan met een hoger ambitieniveau bij de inrich
ting van de buitenruimte. Zo werd in Ede de afgelo
pen vijf jaar gewerkt aan de nieuwbouwwijk Riet
kampen. Hier werd in het bestemmingsplan per 500 
woningen één centrale open ruimte met de bestem
ming openbaar groen opgenomen ter grootte van 
ongeveer 5000 m2. 
Per woning is dat minder dan de ruimte voor één par
keerplaats. De inrichtingskosten van deze plein/park
jes bedroegen nog geen 2,5 ton, wat overeenkomt 
met 500 gulden per woning; hoeveelheden die in de 
exploitatieopzet van elke stadsuitbreiding kunnen 
worden opgenomen. 
Aangezien het voormalig weidelandschap van de 

Rietkampen weinig ruimtelijke aanknopingspunten 
bood en een sterke ontwatering het overblijvend 
landschappelijk groen minimaliseerde, werd door Ton 
Thus en mij, beiden landschapsarchitect, gekozen 
voor een monumentale vormgeving. Tezamen met de 
kunstenaars Lucien den Arend, Hanshan Roebers en 
Pjotr van Oorschot, die op basis van de 1 %-regeling 
werkten, werd zoveel mogelijk werk met werk 
gemaakt. Hoofduitgangspunt was de maat en schaal 
van de beschikbare vrije ruimten zoveel mogelijk 
intact te laten. Want in welke hedendaagse Neder
landse nieuwbouwwijk kun je nog van je af kijken? 
Daarbij werd een integrale vormgeving nagestreefd, 
waarbij verharding, groen, verlichting en parkmeubi 
lair zoveel mogelijk in één hand werden gehouden. 
Telkens werd slechts één vorm(gevingsconcept) 
gehanteerd als ordendend principe voor de in te rich
ten ruimte. 

Eerst de omgeving ontwerpen 
Het oppakken van de in de Structuurschets opgeno
men openbare ruimte door de architecten van de 
omringende woningbouw kwam in Ede minder goed 
uit de verf. De bedoeling was dat de architectuur van 
de gevels als pleinwand zou fungeren, maar op som
mige plaatsen staan er nu carports, schuttingen en 
schuurtjes op straat. Ook de eindeloze trits van voor
tuintje, stoep en parkeerplaats, die de minimale vrije 
ruimte alsmaar verder verkavelt, is in Ede nog niet 
overwonnen. 
Waarom niet eerst een gemeenschappelijke leefom
geving ontwerpen, die het waard is om van voordeur 
tot voordeur door te lopen, om pas daarna de buiten
ruimte voor private doeleinden in te richten? En als 
blijkt dat er in dit land geen ruimte is voor al die 
separate individuele ruimteclaims, waarom dan toch 
doen alsof? Tuincentra beleven momenteel gouden 
tijden, maar het is gênant om aan te zien dat er geen 
gemeenschappelijke meerwaarde tegenover wordt 
gesteld. Je houdt je hart vast als dit concept door 
bouwend Nederland straks in de Randstad 800.000 
keer wordt herhaald 'omdat de burgers dit zich zo 
zouden wensen'. 
Een voor de mens betekenisvolle leefomgeving ver
leent kracht en zelfbewustzijn. Een stad uitbreiden en 
openbare ruimte creëren is derhalve bouwen aan een 
collectief bewustzijn. 
Dames en heren ontwerpers, maar bovenal kopers en 
huurders op de woningmarkt, laat u niets minder 
aanpraten! 
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Pleinen in Ede, Ton Thus en Erik Kaptein 

Informatie 

Gemeente Ede 
Sector ROB afd. Stedebouw 
Postbus 9024 
6710 HM Ede 
tel. 08380-80241 

ir. E. Kaptein BNT 
Blaauboer Kragten Snelder 
Generaal Foulkesweg 29 
6703 BL Wageningen 
tel. 08370-14138 



Rechtbank en het kleinste museum van 
Twenthe 

Stadhuis gespiegeld in de bibliotheek. 
Architectuur ingezet tegen de fragmentatie 
van de stad. 

Informatie 

De nota De cultuur en de architectuur is, 
evenals nadere informatie, verkrijgbaar bij 
Dienst RED, gemeente Almelo 
Albert Fien 
Postbus 5100 
7600 Ge Almelo 

Architectuurbeleid in Almelo Bert Kuiper 
A/bert Fien 

'De jury is onder de indruk van de wijze waarop de gemeente Almelo als 
opdrachtgever door een aantal concrete ruimtelijke ingrepen de uitzichtloze 
situatie die in Almelo bestond heeft doorbroken en nieuw elan heeft weten aan 
te boren in de Almelose gemeenschap .. ... De binnenstad heeft door de ingrepen 
onmiskenbaar meer samenhang gekregen. De aaneenschakeling van nieuwe 
straten, pleinen en overdekte doorgangen tezamen met nieuwbouw en 
renovatie en hergebruik van bestaande gebouwen wordt door de jury zeer 
gewaardeerd. Er is sprake van een interessante maat opbouw. Ook het 
samengaan van oud en nieuw ervaart zij als aangenaam. Men kan rustig stellen 
dat de belevingswaarde van het gerealiseerde bijzonder groot is (juryrapport 
"De Bronzen Bever", 1992). ' 

De jury van De Bronzen Bever kijkt in 1992 terug op 
het gerealiseerde in de binnenstad in de periode 
1988-1992 en geeft treffend aan waar het huidige 
architectuurbeleid in Almelo naar streeft: samenhang 
in ruimtelijke zin en het onderkennen van de culture
le gevolgen van het vormgeven van de dagelijkse 
leefomgeving. Met andere woorden, architectuurbe
leid moet je terugvinden op straat, het beleid is er 
primair voor de A lmelose burger. 

In Almelo geen uitgebreide nota's in full colour, met 
verheven beschouwingen maar slechts negen pagina's 
De cultuur en de architectuur met gerichte maatrege
len als onderdeel van de cultuurnota 1994. Uiteraard 
ook in onze stad een zo breed mogelijke discussie 
over architectuur in het cultureel café, maar wel toe
gespitst op de (bouw)opgaven waar we voor staan. 
Een beleid niet in de eerste plaats gericht op de glos
sy projecten in tijdschriften, veelal op dramatische 
wijze losgerukt uit de kwaliteit van de omgeving, 
maar een beleid dat architectuur inzet voor de ver
groting van de ruimtelijke samenhang in deze door 
de naoorlogse ingrepen zo 'verknipte' stad. Een 
beleid dat architectuur steeds vaker inzet voor een 
ruimtelijke strategie; ontwerpen binnen de ruimtelij
ke context maar ook, waar nodig, ontwerpen die de 
stad dwingen een nieuwe context te creëren. 

Dit beleid, deze ambitie kreeg met het winnen van 
De Bronzen Bever een extra impuls. In 1990 was 
inmiddels bij de college samenstelling onderkend dat 
Cultuur, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
elkaar moeten beïnvloeden, de portefeuilles werden 
samengevoegd. Een van de meest tekenende voor
beelden voor dit gebrek aan samenhang in het verle
den ervaren wij dagelijks in het stadhuis. Dit laatste 
ontwerp van J.J.P. Oud werd in de jaren '60 ontwor
pen als een van de dragende elementen in het plan 
van kruisende wegen (Komter en Froger). Om politie
ke redenen is het stadhuis, na de dood van Oud, ge
bouwd op een andere lokatie. Het gebouw reageert 
niet op de ruimtelijke context, het gebouw is zo auto
noom dat het twintig jaar lang niet bij machte was 
om een nieuwe omgeving te maken. 
Zo'n fout mag niet meer worden gemaakt, de bouw 
van een nieuwe bibliotheek (over samenhang van cul 
tuur en architectuur gesproken) was daarvoor een 
goede testcase. Inmiddels figureert het gebouw in 
vele tijdschriften en siert het de voorkant van het 

nieuwste architectuur jaarboek van het Nederlands 
Architectuurinstituut (toch). 

De beperkte benadering van de architectuurbeschou
wing is daarbij vaak onthutsend. Er wordt geen 
woord gewijd aan de reden waarom juist deze loka
tie is gekozen, geen woord over de relatie tussen het 
functioneren van een bibliotheek in Almelo en de 
gekozen plek, geen woord over de vertaling in het 
gebouw van de opvatting over het functioneren van 
een bibliotheek, geen woord over de ontwikkelingen 
rond de bibliotheek die met dit gebouw bewust 
geëntameerd zijn . Voor ons zijn ook deze aspecten 
onderdeel van het architectuurbeleid en vormden ze 
onderdeel van het programma. Toen als onderdeel 
van dit proces de architectenkeuze aan de orde was 
werden wethouder en bibliotheekbestuur belaagd 
door de architectenwereld, complete plannen werden 
ongevraagd ingezonden. In het overleg tussen 
gemeente en bibliotheek bestuur hielden we de rug 
recht en werd overlegd over de vraag "welke archi
tectuur nodig is om de ruimtelijke doelen op die plek 
te realiseren en om welke architectuur het program
ma van de bibliotheek vraagt". Aan de hand daarvan 
werden architecten geselecteerd, bezocht en gebou
wen bekeken en kreeg Mecanoo de opdracht. 

In de positie als gemeentelijke opdrachtgever en in 
het overleg met externe opdrachtgevers proberen we 
op deze wijze tot keuzes te komen. Dus geen compe
titie tussen verschillende architectonische opvattin
gen maar selectie vanuit de lokatie en de program
matische eisen. Meervoudige opdrachten, (besloten) 
prijsvragen en workshops spelen daarbij een, beschei
den, rol. Competitie niet als (helaas steeds vaker voor
komend) middel om via architectuur opdrachtgevers 
of ontwikkelaars te selecteren, maar als middel om 
met de opdrachtgever aan de hand van het program
ma tot een, ook voor de stad, goed plan te komen. 
Overleg, overtuigingskracht en tactiek spelen daarbij 
de belangrijkste rol. 
Een goed voorbeeld van deze werkwijze. is het pas 
opgeleverde woningbouwplan Hartslag. In het hart 
van een zestiger jaren wijk stonden particuliere por
tiek-etage flats te verloederen . Vanuit het Volkshuis
vestingsbeleid kocht de gemeente de flats op, re
noveren lukte slechts bij 2 van de zes gebouwen. De 
overblijvende lokatie is ingezet als strategische bouw
lokatie om een dam op te werpen tegen de achteruit-



'Hartslag', architectuurbeleid ingezet voor de toekomst van een 
naoorlogse wijk 

Lokatie bibliotheek 1991 

gang van de wijk. Een niet meer bouwende corpora
tie kreeg in het kader van haar 75-jarig bestaan de 
lokatie toegewezen . Met de corporatie werd het pro
gramma opgesteld, werd als jubileum-activiteit geko
zen voor een meervoudige opdracht. Aan de hand 
van documentatie en het programma werden archi
tecten geselecteerd, en werd na werkbezoek en ken
nismaking aan vier buro's opdracht verstrekt. 
De jurering en de presentatie van de plannen is aan
gegrepen om het draagvlak voor het architectuurbe
leid te vergroten, en om andere opdrachtgevers te 
prikkelen. Het gebouwde resultaat van Sabine de 
Kleijn en Arne van Herk geeft niet alleen een volks
huisvestelijke impuls aan de wijk. Door de heldere 
wijze waarop met stedebouwkundig-architectonische 
middelen het plan zich voegt in de bestaande wijk 
wordt ook op een sprankelende manier bijgedragen 
aan de kwaliteit van de hele wijk. 
Het succes van deze strategie maakt stapje voor stap
je een verbreding van het beleid mogelijk. Het geeft 
het gemeentebestuur het gezag om op de plaatsten 
waar kwaliteit van groot belang is, de scharnierpun
ten van de stad, plannen te weigeren, ondanks het 
grote belang van bouwen in een art. 12 gemeente. 
Het geeft draagvlak om voor de strategische locaties 
weloverwogen keuzes te bepleiten bij ontwikkelaars. 
De gemotiveerde gemeentelijke ontwerpdiscip line zit 
daarom rechtstreeks bij de opdrachtgevers aan tafel 
en gemeentelijk grondeigendom wordt daarbij mede 
gebruikt om invloed uit te oefenen . 
De Cultuur en Architectuur pleit voor de inschakeling 
van jonge talentvolle arch itecten. Bewezen talent 
(Liesbeth van der Pol, Maaskantprijs 1992; Erik Knip
pers, Archiprix 1988) heeft in Almelo inmiddels 
opdracht van ontwikkelaars. Adriaan Geuze (Maas
kantprijs 1995) leidde een workshop over de omge
ving van de nieuwe bibliotheek. Het zelf aanboren 
van nieuw talent is een volgende opgave. Onze bij
drage aan Europan 4 is een eerste aanzet. Verder 
betekent het vaak voorstellen doen en opgaven for
muleren buiten de platgetreden kaders en verder kij
ken dan over de regio-grenzen heen. Vooral talent 
dat zijn/haar wortels heeft in Twente heeft daarbij 
onze extra aandacht. 

Architectuur als ruimtelijke strategie. De nieuwe 
rechtbank van Cor Kalfsbeek is ons jongste voorbeeld. 
De lokatiekeuze dwong ons met de rijksgebouwen
dienst en grondeigenaar na te denken en doelen te 

A lmelo's jongste monument? 

Bib liotheek en stadhuis 1995 

formuleren voor het gehele stationsgebied . Het 
rechtbankgebouw heeft de stad gedwongen een 
goed stedebouwkundig kader te maken. Het in 
november te openen gebouw roept door zijn situatie 
en vorm nieuwe bouwopgaven op. Het dwingt na te 
denken over monumentale waarden uit onze textiel 
historie en dwingt Almelo tot uitspraken over een 
zeer jong monument als het stationsgebouw (Van der 
Gaast 1963). Met de rechtbank hebben we elkaar 
(RGD en Gemeente) geprikkeld tot een totale herin
richting van het aangrenzend openbaar gebied . Een 
oud kanaal is weer opgegraven, zeven grote beelden 
op de kade worden deze maand geplaatst. Een toren
tje uit de textielhistorie is deel van het ontwerp en 
werd gerestaureerd. 

Het architectuurbeleid wordt op deze manier zicht
baar in de stad, een beleid waarin nog veel mis gaat, 
voorbeelden die we in De cultuur en de architectuur 
niet verbloemen . Zo veroorzaakt de individualisering 
van de woningbouw in de uitbreidingen vooral meer 
van hetzelfde. Door het realiseren van de prijsvraag 
resultaten voor sociale koopwoningen (vroegere pre
mie A) doen we daar iets aan. Meer verwachten we 
van de kracht van de nieuwe stedebouwkundige 
(VINEX)plannen, waarin we sterk inzetten op de 
hoofdstructuur van hoogwaardige openbare ruimte 
als drager van het beeld . De totaal kwaliteit wordt 
daarmee minder afhankelijk van de architectuur van 
de afzonderlijke woning (Buitenplaats Nijrees, Mau
rits de Hoog) . 

Onze aanpak is tekenend voor een arch itectuurbele id 
dat gericht is op discussie maar vooral op uitvoering, 
dat gericht is op veel meer dan het gebouw al leen . 
Een beleid, zoals de nota eindigt, " ... met veel energie 
en weinig geld; bestuurlijke en ambtelijke inspiratie 
gericht op het realiseren van belevingskwaliteit. Een 
culturele daad, Almelo zal daarmee doorgaan". 
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De nota's 

Op 30 augustus jl. vierde de Overijs
selse Welstandsorganisatie Het Over
sticht zijn lO-jarig jubileum in Almelo. 
Het programma van de bijeenkomst 
stelde het architectuurbeleid in het 
algemeen en de metamorfose van 
Almelo in het bijzonder aan de orde. 
Burgemeester Van RoekeI zette uiteen 
hoe het mogelijk is geweest een 
nieuw Almelo te doen verrijzen na de 
instorting van de textielindustrie en 
hij kondigde aan dat de artikel 12 sta
tus weldra wordt opgeheven. In de 
afgelopen jaren werdt het pleinen
plan van Almelo geselecteerd als 
Voorbeeldproject voor de inrichting 
van de openbare ruimte. Ook ontving 
Almelo de opdrachtgeversprijs De 
Bronzen Bever. Er zijn inmiddels tien
tallen bouwprojecten georganiseerd, 
er wordt gewerkt aan de stationslo
katie en plannen voor de jachthaven 
zijn in voorbereiding. 
Een verklaring voor de oorzaken van 
het succesvolle beleid werden door de 
burgemeester in uiteenlopende zaken 
gevonden. Allereerst in de structuur
schets, door de gemeeteraad vastge
steld in 1989, waarin een duidelijke 
visie geformuleerd werd over wat er 
móest gebeuren en wat er mogelijk 
kón zijn. Ter uitvoering werden vier 
jaar lang gelden gereserveerd, waar
aan ondanks andere urgente proble
men in de gemeente consequent werd 
vastgehouden. In de tweede plaats 
was de structuurschets zodanig inge
richt dat de ideëen van de projectont
wikkelaars erin gepast konden wor
den. Bovendien had de gemeente de 
cruciale gronden bij de publiek-priva
te samenwerkingsprojecten in eigen 
bezit, en daarmee had ze een krachtig 
sturingsinstrument in handen. Ook 
van belang bleek de goede relatie tus
sen bestuurders, ambtelijk adviseurs 
en ondernemers en vooral: de korte 
lijnen tussen hen. Er is dan ook veel 
aandacht voor communicatie 
geweest. Dat heeft niet alleen zo'n 
breed draagvlak voor de structuur
schets opgeleverd dat de visie meer
dere bestuurswisselingen kon door
staan, maar ook leidde het tot uitzon
derlijk weinig bezwaarschriften. De 
communicatie werd intern zorgvuldig 
georganiseerd, bijvoorbeeld in de 
vorm van een informeel tweeweke
lijks overleg over de feitelijke voort
gang, en extern door het uitbrengen 
van een aparte krant voor de bewo
ners van de stad. Iedereen werd 
voortdurend betrokken bij de ontwik
kelingen. Het gevoerde beleid ging 
gepaard met een hoog tempo van uit
voering, waardoor de 'metamorfose' 
van Almelo inmiddels zichtbaar is: van 
dienstencentrum via textielstad weer 
terug naar dienstencentrum - met een 
verrassend eigentijds resultaat en 
sinds 1989 weer met een vestigings
overschot. 

Bert Kuiper is wethouder Ruimtelijke 
Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 
Almelo; Albert Fien is stedebouwkun
dige en hoofd van de afdeling Ruimte
lijke Ontwikkeling en Bouwtoezicht. 

- ------------- "" "" 



verkaveling lste fase Zenderpark te ijssel
stein 

referent iebeeld van de 'Boomgaard' 

doorsnede van de 'Boomgaard' 

Zin en onzin van het beeldkwaliteitplan 
Mar!ies van Diest 

In de discussie over beeldkwaliteitplannen ditmaal het woord aan Marlies van 
Diest, landschapsarchitect en lid van de welstandscommissie 's-Graveland en de 
commissie Ruimtelijke kwaliteit Bussum (inrichting openbare ruimte en 
beeldkwaliteitplannen). Zij was als extern ontwerpster bij het Spaarneplan in 
Haarlem betrokken en werkte mee aan de ontwikkeling van het Zenderpark te 
IJsselstein. In die hoedanigheden heeft zij zich met verschillende plan vormen 
geconfronteerd gezien - vaak met lede ogen. Niet de beeldkwaliteitplannen zelf 
stelt ze ter discussie, maar wel de manier waarop ze worden opgesteld. De 
bedoeling van de plan vorm, bij te dragen een visie op het betreffende gebied, 
dreigt te verdrinken in een overmaat aan regelgeving. 

Het is nu ongeveer vier jaar geleden dat het feno
meen Beeldkwaliteitplan is geïntroduceerd. In eerste 
instantie vanuit de welstandshoek om na de herzie
ning van de woningwet (1992) weer grip te krijgen 
op de het toetsingsbeleid en later door beleidsma
kers, om meer grip te krijgen op de stedebouwkun
dig/architectonische opgave in het algemeen . 
Nu, vier jaar later en een hoop goed bedoelde pro
beersels verder, is het de vraag of de plannen daad
werkelijk tot een verbetering van de dagelijkse leef
omgeving leiden en of de weegschaal niet te ver 
doorslaat. Door de toegespitste aandacht voor de 
beeldkwaliteit lijkt het of de stedebouwkundige 
praktijk alleen nog door middel van associatieve refe
renties tot een beeld kan komen en dat er nauwelijks 
ruimte is voor het werkelijk (vernieuwend) ontwer
pen van de dagelijkse leefomgeving. Vooral de 
schaalsprong tussen planologie en architectonisch 
detail, zoals het voorschrijven van dakoverstekken en 
dergel ijke, lijkt de stedebouwkundige praktijk niet te 
kunnen overbruggen. Het komt erop neer dat beeld
kwaliteitplannen, door hun vaagheid dit feit alleen 
verdoezelen in plaats van opheffen . 
Niet alleen het vage begrip beeldkwaliteit levert bij 
beeldkwaliteitplannen discussie op, ook de uiteenlo
pende toepassingen maakt de discussie troebel. Het 
maakt veel uit of je voor een bestaand gebied zo'n 
plan maakt of voor een nieuw, maagdelijk gebied en 
of dat voor toetsing is, bijvoorbeeld voor welstands
commissies of alleen voor verleiding, bijvoorbeeld bij 
marktpartijen en bewoners. AI deze onderdelen vra
gen een andere aanpak, een ander taalgebrui k, een 
ander uitwerkingsn iveau. 

De bestaande gebieden: herkenning van kwaliteit 
In bestaande gebieden ligt het accent bi j de beeld
kwal iteitp lannen op het behoud . Prachtige histori
sche bi nnensteden of dorpskernen, groene tuindor
pen met de juiste verhouding tussen bebouwd en 
onbebouwd zijn zeker deze aandacht waard. Alleen 
lijkt hier het beeldkwaliteitp lan een dogma te wor
den. Bij de plannen komt men meestal niet verder 
dan behouden en een 'alles moet bl ijven zoals het is' 
houding. Ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling 
wordt niet gegeven. Indien een 'passend' ontwerp 
wordt verlangd voor een 'gevoelige' plek, bieden 
degelijk uitgevoerde inventarisaties en analyses van 
bestaande ruimtelijke kwaliteit meer dan voldoende 
aanknopingspunten. Of zoals Marc Visser eerder in 
Architectuur Lokaal al schreef: "(. .) zodra er sprake is 
van een plan begeeft men zich op het vlak van de 
ontwerper. Als Zandvoort een beeldkwaliteitplan had 
gehad dan was het Circus theater van Sjoerd Soeters 
er nooit gekomen ... " (nr. 2, december 1993). 

Een beeldkwaliteitplan met alleen een inventarisatie 
en analyse en zonder dat deze wordt opgevolgd door 
vergaande regels en bepalingen, is ook prima te 
gebruiken als communicatiemiddel tussen welstand
commissies en bestuurders/bewoners. Referentiebeel
den kunnen hier het abstracte vertalen in iets begrij
pelijks, iets tastbaars. De (h)erkenning van kwaliteit 
geeft structuur aan de discussie wat wel en niet kan, 
maar geeft gelukkig ook vrijheid aan verschillende 
interpretaties. De inventarisatie en analyse bieden 
dan aanknopingspunten voor een steekhoudende 
argumentatie per bouwaanvraag. 

Ruimtelijk kader 
In de bestaande gebieden speelt natuurlijk ook de 
verdichtingsproblematiek. De inventarisatie en analy
se van het gebied en de omgeving kunnen ook hier 
een leidraad vormen. 
In het kader van de voorbeeldplannen van de Rijks
planologische Dienst RPD is er een plan gemaakt voor 
10 km Spaarneoevers in Haarlem en Heemstede. Voor 
het deel langs het Spaarne bij het introverte Schalk
wijk, een typ ische wijk uit de zeventiger jaren, kwam 
uit de inventarisatie dat bewoners vanuit w ijk nauwe
lijks bij het water konden komen. Op de oeverstrook 
met sportvelden en diverse stadsrandverschijnselen 
werden de potentiële kwaliteiten van het water en 
de oever onbenut gelaten. Onder de noemer van het 
beeldkwaliteitplan is er een ruimtelijk raamwerk ont
wikkeld van diverse 'groene' routes tussen wijk en 
water waarlangs bewoners op een heel di recte en 
aangename manier bij water en oever konden 
komen. Dit raamwerk vormt de basis voor de kwali
teit in het gebied. Hierbinnen zijn diverse ontwikke
l ingen mogelijk zonder dat dit nu al vast gelegd hoeft 
te worden. Wel werd met het raamwerk vastgelegd 
dat bij ontw ikkeling van het gebied er investeringen 
gedaan moeten worden in de kwa lite it van de oever 
(een openbaar parkje). Op het moment bewijst het 
plan al zijn nut. Toen beg in d it jaar de gemeentelijke 
behoefte aan sportvelden werden her-ijkt, konden 
vanwege de vastgestelde intenties juist hier sportvel
den komen te vervallen ten gunste van andere ont
wikkelingen. 
Het bl ijkt dat bij het visies voor de langere termijn 
goed is om, zeker met de steeds veranderende poli
tieke of door de markt gedicteerde agenda's, ont
werpstrategieën te ontwikkelen waarmee een een
heid wordt geïntroduceerd, maar waarmee geen 
afbreuk wordt gedaan aan de complexe processen in 
een stad . 

Nieuwe gebieden: stijl of stijlloosheid 
Bij de uitbreidingswijken, de bekende tabuia rasa-



lokaties waar zoveel personen een stem in het kapit
tel hebben dat enige begeleiding nodig lijkt te zijn, 
spelen heel andere kwesties. Het is volkomen logisch 
dat in de chaos en vaak tijdsdruk van de tegenwoor
dige procedures en planvorming, gezocht wordt naar 
een bindmiddel. Het van te voren op te stellen beeld
kwaliteitplan moet dan de chaos in de stedebouw en 
de stijlloosheid van de architectuur bij elkaar binden, 
de projectontwikkelaar overtuigen en de ambtenaar 
aan de ketting houden. De bewoners worden met 
smakelijke plaatjes van Papaverhof in Den Haag of 
het Witte Dorp in Eindhoven tot Duitse Siedlungen of 
Venetiaanse grachtenpandjes lekker gemaakt en de 
wethouder maakt goede sier! De stedebouwkundige 
die hierna deze verbeeldingen nog mag inpassen op 
het stukje weiland tussen hoogspanningskabels en 
spoorlijn heeft een onmogelijke taak. In de stap daar
na wordt de architect ingevroren tussen de kleur bak-' 
steen, de dakhelling en tuinstad-achtige associaties 
waarbij hij niet anders kan dan een zwak aftreksel 
maken van wat voor iedereen de ultieme kwaliteit is. 
Kwaliteit valt alleen te ontwerpen en niet te 
omschrijven! Het onnodige tijdverlies die de discussie 
over het ambitieniveau opslokt kan beter besteed 
worden aan goede planvorming. 

Kwaliteit door voorbeeldige opgaves 
De ondoorzichtigheid van de procedures en de uit
eenlopende belangen zijn bij de ontwikkeling van 
nieuwe woonwijken vaak argumenten voor het laten 
maken van een beeldkwaliteitplan. Het gaat dan om 
randvoorwaarden als programma, gronduitgifte en 
architecten keuze, onder meer omschreven door 
Anne van Kuijk in Architectuur Lokaal (nr. 1, juli 
1993). Naast het functionele programma moet een 
vastgesteld architectonisch beeld de beeldkwaliteit 
garanderen. En hier zit nu juist het probleem. Het 
kan niet anders dan dat er wordt teruggegrepen op 
het bestaand architectonisch idioom. Denk aan al die 
prachtige, maar voor de specifieke plek en door het 
programma vaak onhaalbare referenties. Vernieu
wing kan alleen ontstaan als tijdens het ontwerppro
ces ruimte is voor een interactie tussen functioneel 
programma en ruimtelijk beeld. 

Kwaliteit in het proces 
Dat die interactie mogelijk is bewijst Ijsselstein. Voor 
een woningbouwlokatie van 3800 woningen, het 
Zenderpark, lag een globaal stedebouwkundig plan. 
Hiervan moest, onder leid ing van Frank Witbraad van 
bureau BVR, in korte tijd een stedebouwkundige uit
werking op tafel komen. Om een coherente ontwik
keling van stedebouw en openbare ruimte te garan
deren, werd aan het bureau SVP-architectuur & stede-

detail van de routes naar het water 

bouw, het landschapsa rchitectenbureau van Sylvia 
Karres toegevoegd. Er werd een ruimtelijke structuur 
ontwikkeld op grond van het omringend polderland
schap, die plek gaf aan verschillende wooneenheden. 
Eén van de programma-onderdelen voor de lokatie 
was de situering van vrijstaande woningen. Tijdens 
het ontwerpproces ontstond voor dit onderdeel het 
beeld van een boomgaard. Om het beeld van een 
boomgaard daadwerkelijk te realiseren moest er 
geschoven worden in de woningdichtheden. Het 
resulteerde in een hogere dichtheid in het gebied 
direct ten noorden van de 'Boomgaard': de 'Hoven'. 
De hoge dichtheid werd hier bereikt door een bijzon
dere schakeling van de woningen, zodat die toch nog 
een eigen voordeur aan de straat zouden hebben. 
Tezamen met de 'Tuinen' is een contrastrijk beeld 
ontstaan van verschillende wooneenheden . Het is uit
eindelijk de verscheidenheid aan openbare ruimtes 
geworden, die het kader vormt voor architecten om 
de opgaven te verbeelden in voorbeeldige architec
tuur en voor de toekomst het kader voor de groei en 
het beheer van de wijk. 

Ruimte en inspiratie 
Je kunt stellen dat beeldkwaliteitplannen, op de 
manier zoals ze momenteel worden opgesteld niet 
erg zinnig zijn. Het wankele evenwicht tussen vrijheid 
versus regelgeving, tussen orde en chaos schiet door 
naar te veel regelgeving en te weinig visie . 
Het evenwicht kan hervonden worden door het op 
het juiste moment toepassen van onderdelen uit het 
ontwerpproces: inventarisatie, analyse en ontwerp en 
door de juiste hoeveelheid vrijheid in dat proces te 
genereren. Denk aan het proces in Ijsselstein. 
Zodra beeldkwaliteitplannen voor bestaande gebie
den zich meer op de ruimtelijke coherentie (bijv. 
ruimtelijk kader langs het Spaarne) richten en daar
mee op de precieze definiëring van de openbare 
ruimte, is het mogelijk een relatie te leggen tussen de 
verschillende schaalniveaus van planologie tot de 
architectonische detaillering . Daarmee kunnen deze 
beeldkwaliteitplannnen iets toevoegen aan het 
bestaande beleidsspectrum. Voor de nieuwe gebie
den moet die eenheid eerst gebouwd worden, er 
moet in geleefd worden en het moet onder invloed 
komen van de onvoorspelbare toekomst, voordat de 
waarde werkelijk vastgelegd kan worden. 
Tenslotte biedt een stadsbeeld, gefundeerd in de 
ruimtelijke structuur, ruimte voor de stad om te groei
en en vooral om gebruikt te worden . Zo'n stadsbeeld 
geeft ruimte aan de nog te ontplooien menselijke 
interacties met de bebouwde omgeving. 

mogelijke ontwikkeling binnen raamwerk 

het raamwerk tussen Schalkwijk en het Spaarne 

13 

Informatie 

Bureau Marlies van Diest 
ONTWERP stad en land 
Melkpad 15a 
3741 TK Baarn 
tel. 035 - 5417199 

Wettelijke regeling Beeldkwaliteit
plannen 
De Tweede Kamer heeft medio dit jaar 
voorgesteld om het beeldkwaliteitplan een 
betere wettelijke verankering te geven dan 
nu het geval is, bijvoorbeeld in de Wet 
Ruimtelijke Ordening. Aan de Federatie 
Welstandstoezicht is gevraagd de mogelijk
heden hiervan verder te onderzoeken. De 
FW overweegt dit onderzoek te koppelen 
aan het evaluerend onderzoek naar de wer
king van beeldkwaliteitplannen, dat 
onlangs is gestart door het ministerie van 
VROM in samenwerking met onder anderen 
de VNG en de Federatie Welstandstoezicht. 

Federatie Welstandstoezicht 
(nieuw adres:) 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
tel. 026 - 4421742 



--

Ontwerpen voor Nederland: 
Eerste discussie aan de Vinkeveense Plas 

In nummer 7 (maart 1995) van Architectuur Lokaal is melding gemaakt van het 
project Ontwerpen voor Nederland, waarbij de discussie over de verstedelijking 
van Nederland na 2005 centraal staat. Op 7 en 8 juli zijn zo'n zeventig 
deskundigen uit verschillende disciplines in het kader van dit project bij elkaar 
gekomen aan de Vinkeveense plas. Op uitnodiging van de STAWON/BNA 
hebben zij daar twee dagen lang breeduit gediscussieerd over de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Daarbij is een grote diversiteit aan 
onderwerpen ter sprake gekomen. Juist de mogelijkheid om problemen vanuit 
verschillende invalshoeken te aanschouwen en zo te zoeken naar nieuwe 
oplossingen, deed menig heilig huisje wankelen en leidde uiteindelijk tot een 
eerste aanzet voor nieuwe opgaven voor de toekomst. 
Dit artikel doet kort verslag van de uitkomsten van deze bijeenkomst. 

(1) De onderscheiden thema's zijn: Mens & 
Maatschappij, Bestuur & Beleid, Stedebouw 
& Architectuur, Volkshuisvesting, Verkeer & 
Vervoer, Bedrijven & Voorzieningen en Tech· 
niek & Milieu. 

Uitgangspunt: een grenzeloos optimisme 
Voorop staat dat aan Ontwerpen voor Nederland een 
duidelijke positieve invalshoek ten grondslag ligt. Het 
initiatief is in feite gestart vanuit een grenzeloos opti
misme. De utopische gedachte van de maakbare 
samenleving speelt hierbij geen rol, maar wel de 
overtuigingskracht van de mogelijkheden van een 
integrale aanpak, het besef van onbenutte mogelijk
heden en de uitdaging om diverse partijen te laten 

.samenwerken. Het belangrijkste doel van de eerste 
bijeenkomst was om per onderscheiden thema/disci
pline (1) te komen tot een bezinning op de huidige 
praktijk. Voor zover mogelijk, zijn tevens de eerste 
hoofdlijnen van de opgaven voor de toekomst gefor
muleerd. Deze worden later dit jaar verder uitge
werkt. 

Mens & Maatschappij : het failliet van de sociale 
wetenschappen? 
Feitelijk stonden bij dit onderwerp niet zozeer maat
schappelijke ontwikkelingen centraal, maar een 
bezinning op de rol van de soc iale wetenschappen in 
de ruimtelijke ordening. Zo ste lde de heer Roes van 
het Sociaal Cultureel Planbureau dat het koppelen 
van verschillende (kwantitatieve) trends tot een alge
meen toekomstbeeld, een onmogelijke opgave is 
geworden. Roes wijst op een tweetal oorzaken voor 
dit falen. Ten eerste is de opgave te complex om kwa
litatieve gevolgtrekking te baseren op kwantitatieve 
onzekere gegevens; ten tweede kijken de beleids
voerders niet nauwkeurig naar gegevens zoals die uit 
onderzoeken naar voren komen. De nadruk op de 
gewenste ontwikkelingen leidt ertoe dat de werke
lijkheid wordt genegeerd en trends vaak niet worden 
opgepakt of gesignaleerd. 
Derhalve dienen sociale wetenschappen een taak te 
krijgen die beter aansluit bij de ontwerpende discipli
nes. Dit betekent dat de sociale wetenschappen niet 
zozeer kwantitatieve (onzekere) prognoses moeten 
leveren, maar veeleer kwalitatieve beelden van 'de 
werkelijkheid: hoe ziet het leven in de suburb eruit, 
hoe leven ouderen of hoe zien de mobiliteitspatro
nen van verschillende huishoudens er uit? Op basis 
van dergelijke inzichten kunnen bewuste keuzes wor
den gemaakt die gebaseerd zijn op en rekening hou
den met de werkelijkheid. 

Bestuur & beleid: onvermogen en schaalniveau 
Het uitgangspunt bij dit thema is dat de bestuurlijke 
inrichting niet als een gegeven kan worden 
beschouwd, maar moet aansluiten bij ruimtelijke en 
maatschappelijke opgaven en processen . Vooralsnog 
overheerst het beeld van een falend bestuur. Zij 
wordt gekenmerkt door botsende belangen, slappe 
compromissen, ad hoc besluitvorming en ruimtelijke 
afwegingen op een bestuurlijk niveau dat niets te 
maken heeft met de schaal van relevante processen. 
Vooral op lokaal niveau dreigt de overheid de greep 
op het ruimtelijk beleid te verliezen . De snelheid 
wordt uit de planning gehaald door moeizame 
afstemming tussen verschillende disciplines met eigen 
inzichten en belangen. Fleischeuer: "een studie naar 
regionale samenwerking in de regio Den Haag laat 

Roger Kempe 
Annius Hoornstra 

één grote ellende van rolverwisselingen en strijd 
zien". Door de verstarde en defensieve houding van 
politici en vooral ambtenaren zal bestuurlijke ver
nieuwing van die kant niet snel tot stand zal komen. 
Er moet derhalve beter worden nagedacht over het 
bestuurlijk niveau waarop visies voor de verstedelij
king moeten ontstaan. Idealiter zijn het ruimtelijke of 
functionele entiteiten die de grenzen van een 
gebiedseenheid bepalen, en dus het schaalniveau 
waarvoor een bestuurlijke eenheid tot stand dient te 
komen. Deze schaalniveaus hoeven dus niet per 
definitie gebaseerd te zijn op de huidige grenzen van 
gemeenten of regio's. 

Stedebouw & Architectuur: op zoek naar 
de nieuwe stad 
Een steeds weer terugkerend discussiepunt is de 
vraag of Nederland "vol" is of niet. Rijksbouwmeester 
K. Rijnboutt hierover: "Belangrijk zijn de vragen waar 
en hoe er gebouwd gaat worden. Er moet worden 
voorkomen dat ad hoc beslissingen worden geno
men. Bij woningbouw worden allerlei belangenafwe
gingen gemaakt en verloopt de ontwikkeling en 
selectie van lokaties uiterst moeizaam terwijl we 
tegelijkertijd wel zonder pardon 17 nieuwe gevange
nissen (grootschalige "voorziening") zonder al te veel 
rompslomp kunnen bouwen". Op de hier opgewor
pen vraag van de gewenste plaats voor nieuwe uit
breidingslokaties was de algemene verwachting dat 
woningbouw-lokaties op steeds andere plekken zuI
len ontstaan dan voorheen gebruikelijk was. Hierop 
heeft de (auto-)mobiliteit de grootste invloed. Deze 
gedachte kan bijvoorbeeld betekenen dat de lokatie 
niet uitsluitend op de historische stad gericht moet 
zijn, maar juist op het netwerk waar de stad deel van
uit maakt. Als gevolg hiervan zal het begrip "stad" 
sterk gaan veranderen: de stad regionaliseert en trekt 
weg van haar historische kern. 
Tot slot kwam het beeld naar voren van de falende 
ontwerpdisciplines, hoewel zij zich in toenemende 
mate bezighouden met opgaven van het bovenstede
lijke of bovenregionale schaalniveau. Bovendien die
nen de ontwerpende disciplines zich in een verande
rende maatschappij steeds opnieuw te beraden op de 
uitgangspunten van ontwerp. Vaak wordt hiermee 
gedoeld op een aantal samenhangende elementen, 
maar de vraag is wat deze samenhangen precies zijn. 
Ontegenzeggelijk kent deze samenhang ruimtelijke
en sociaal-economische componenten, maar veel ver
der komen we vooralsnog niet. 

Volkshuisvesting: kwaliteit en kwantiteit in de 
bouwopgave 
Hoewel Ontwerpen voor Nederland zich richt op de 
verstedelijking van Nederland in de periode na 2005, 
stond de discussie over het thema Volkshuisvesting 
volledig in het teken van de problemen van vandaag 
de dag: de ontwikkeling van de VINEX-Iokaties. Er 
blijkt behoefte aan een overheid die zich meer 
bewust is van de andere rol die zij en andere partijen 
hebben gekregen. Er is in dit verband enige scepsis 
met betrekking tot het oplossen van de natuurlijke 
tegenstelling tussen de markt (wat) en de overheid 



(waar). De invulling van de planning en programme
ring is een regionale opgave geworden, die rekening 
moet houden met de kenmerken van de woning
markt. 
De relatie tussen de bestaande voorraad en de nieuw
bouwopgave is nog onderbelicht. Het is wenselijk dat 
hiertussen meer samenhang ontstaat en dat er tevens 
oplossingen worden gevonden voor zowel goedkoop 
bouwen als aantrekkelijk stedelijk bouwen. Het 
betreft hier echter niet alleen een korte-termijn pro
bleem zoals binnenstedelijke discontinuïteit in de 
bouwproductie, maar ook een stelselmatig achteruit
gang van de stad als geheel. Nog steeds worden 
oplossingsrichtingen gedwarsboomd door discussies 
over bouwbesluiten en de schijnbare tegenstelling 
tussen huis-plus-tuin en hoogbouw. 

Verkeer & Vervoer: het einde van het openbaar 
vervoer? 
Er blijkt een grote kloof te bestaan tussen stedebou
wers en verkeerskundigen. Zo willen de NS het liefst 
dat nieuwe verstedelijking in hoge dichtheden langs 
bestaand spoor plaatsvindt en dat ontwerpen op ren
dabiliteit (van het railvervoer) worden aangepast. In 
de ogen van ontwerpers zou het transport juist aan
gepast moeten worden aan de gewenste stedebouw
kundige opzet. 
Een ander punt van discussie is de aansluit ing van het 
OV op de vervoersgedragingen van de "klant" . Het 
antwoord hiervoor ligt in produktdifferentiatie, 
ondermeer door aangepaste routes (in de tijd), ande
re vervoermiddelen, en aanpassingen aan de vraag . 
Andere oplossingen kunnen worden gezocht in bete
re bereikbaarheid van huis en wijk met het openbaar 
vervoer en in het formuleren van inrichtingsprincipes 
voor de kris-kras relaties die zich op verschillende 
schaalniveaus voordoen. 
Concluderend heeft het (openbaar) vervoerssysteem 
invloed op het vervoersgedrag van mensen en kan 
het een zekere mate van stedelijkheid genereren. 
Stedebouwers en vervoersspecialisten dienen in ieder 
geval beter samen te werken zodat beide disciplines 
optimaal afgestemd en geïntegreerd kunnen worden. 

Bedrijven & Voorzieningen: functiemenging of 
functiescheiding? 
Bedrijvigheid en de toekomst van de stad hangen 
sterk met elkaar samen. Het wegtrekken van bedrij
vigheid uit de grote steden cq de Randstad is daarom 
alarmerend . De vraag is hoe het vestigingspatroon 
van bedrijvigheid door de overheid valt te beïnvloe
den. Oplossingen liggen wellicht in het verbeteren 
van de bereikbaarheid van bedrijven (binnenstad) of 
het creëeren van gunstige condities voor startende 
ondernemingen zowel binnenstedelijk als aan de 
stadsrand . 
Een ander essentieel punt in de relatie tussen bedrij
vigheid en de stad is functiemenging en de wil om 
daarop aan te sturen. De definitie van menging 
hangt samen met het schaalniveau waarop dat 
plaatsvindt. Op gemeentelijk niveau kan er sprake 
zijn van scheiding, maar op regionaal niveau tegelij
kertijd van menging. Wanneer menging tot doelstel
ling wordt verheven, heeft dit consequenties voor de 
vestiging van grootschalige voorzieningen . Het aantal 
perifere vestigingen zou beperkt moeten blijven tot 
grootschalige voorzieningen die de binnenstedelijke 
voorzieningen geen concurrentie aandoen, maar er 
juist een aanvulling op zijn. De ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg laten overigens een tegenreactie 
zien. Na jaren van schaalvergroting worden nu weer 
steeds meer gezondheidsvoorzien ingen in de wijken 
opgezet . 

Techniek & Milieu: voorbij het duurzaam bouwen 
Er heerst een zekere mate van moedeloosheid over 
alle milieudoelstellingen en milieunota's die over het 
algemeen weinig bijdragen tot daadwerkelijke veran
deringen. We moeten af van gerommel in de marge. 
Mogelijk moeten we onderkennen dat het verminde
ren van negatieve milieu-effecten via stedebouw en 
architectuur geen wezenlijke bijdrage kan leveren. 
De Jong van de TU Delft zegt daarover: "Het huidige 
milieubeleid leidt dan ook tot niets. Het resulteert in 
effecten van slechts enkele procenten, terwijl werke
lijk~ veranderingen een verbetering van 2000% verei
sen". Een aanpassing van de vaak rigide regelgeving 
is gewenst, bijvoorbeeld door differentiatie naar 
plaatselijke omstandigheden en functies . 
Mogelijk dat met de techniek van het demontabel 
bouwen een grote milieuwinst gerealiseerd kan wor
den doordat hergebruik van materiaal eenvoudiger 

wordt. Ook kan het demontabel bouwen een ant
woord zijn op het conflict tussen levenscycli en de 
vaste indeling van een woning . In de huidige praktijk 
staat de ontwerper immers nog maar al te vaak voor 
de opdracht iets te maken dat 1 00 jaar te gebruiken 
is . Behalve vanuit milieu-oogpunt, zou demontabel 
bouwen het ook mogelijk kunnen maken om goed
koper te bouwen, vanwege de veel kortere afschrij
vingstermijn en langere levensduur. 

Conclusies & Voortgang 
Aan deze discussie-bijeenkomst is geen eensluidende 
en alles omvattende conclusie te verbinden. Daarvoor 
was de discussie te breed en het aantal thema's te 
groot. Vrij geïnterpreteerd, zou een programma voor 
de ruimtelijke ordening zich op een aantal onderwer
pen kunnen richten: 
1 identiteiten, schaaln iveau 's en ruimtelijke/sociale 

netwerken 
2 menging van functies en mensen 
3 integrale inzet van de verschillende disciplines, 

gericht op het tot stand brengen van synergie. 
Een belangrijke vraag in dit verband is welke identi
teiten bepalen of een gebied samenhang bezit en 
daardoor onderwerp van ontwerp kan zijn. Dit mede 
vanuit de gedachte dat identiteiten behouden of ver
sterkt moeten worden, zodat een maatschappelijk 
draagvlak ontstaat voor ruimtelijke ingrepen. Een 
dergelijk draagvlak is ook noodzakelijk om een 
bestuursvorm in te ste llen die aansluit bij het schaal
niveau van de opgave. 
Deze, en andere vraagstukken, worden via vervolgbij
eenkomsten in september en oktober verder uitge
werkt en aangescherpt. Uiteindelijk zal dit resulteren 
in een aantal concrete (ontwerp-}uitgangspunten die 
voor een tweetal gebieden (Haarlemmermeer en de 
Oostflank) met ruimtelijke scenario's worden geïllus
treerd. 
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Informatie 

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst 
is te verkrijgen bij het secretariaat van 
Ontwerpen voor Nederland: 
5TAWON/BNA 
Marijke Helsdingen 
tel. 020-5553639 



Op 9 november wordt op initia
tief van de Rijksdiensten voor 
de Monumentenzorg en het 
Oudheidkundig Bodemonder
zoek een thema-bijeenkomst 
georganiseerd in de Twentse 
Schouwburg in Enschede onder 
de titel Identiteit aan locatie. 
Doel is te bespreken hoe 
cultuurhistorische identiteits
dragers kunnen bijdragen aan 
de kwaliteit van Vinex locaties, 
nu het er naar uitziet dat de 
cultuurhistorische aspecten in 
de Vinex-kwaliteitslawine 
ondergesneeuwd dreigen te 
raken. 

Informatie 

De themadag Identiteit aan locatie vindt 
plaats op 9 november in de Twentse 
Schouwburg in Enschede. Aan de orde 
komen de volgende onderwerpen: Vin ex· 
en VROM-convenanten tussen rijk, provincie 
en gemeenten; Vinex-Iocaties, cultuurconve
nanten en cultuurwaarden; cultuurhistori
sche waarden in de ruimtelijke planning, en 
de CHER voor de Vinex-Iocatie Leidsche Rijn. 
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij: 

Jaap Hollestelle 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg RDMZ 
tel. 03404 - 83216 

Susanne Wen tink 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek ROB 
tel. 033 - 634233 

Vinex locaties en cultuurhistorische 
kwaliteiten 

Recent heeft de Minister van VROM namens het rijk 
met provincies en gemeenten convenanten gesloten 
voor de bouw van ruim 600.000 woningen in de 
periode 1995-2005. Het Vinex-beleid is erop gericht 
zoveel mogelijk in of direct aansluitend aan de 
bestaande steden in stadsgewesten te bouwen. De 
compacte stad is het parool. Veel van die woningen, 
ongeveer een kwart, zullen gebouwd worden binnen 
de bestaande stedelijke kernen. Hèt merendeel van 
de woningen, ongeveer 300.000, zal in nieuwbouw
wijken aan de randen van de steden gebouwd wor
den. 
Om die nieuwbouwwijken, de zogenaamde Vinex
locaties, gaat het nu . Deze locaties, in totaal ruim 
honderd, zullen binnen nu en tien jaar ontwikkeld 
worden. Een dergelijke grote bouwstroom geeft een 
kans om allerlei (nieuwe) doelstellingen te realiseren . 
Vanuit verschillende sectoren in de maatschappij wor
den ideeën en instrumenten ontwikkeld om de 
betreffende gemeenten te verleiden. Ging het bij de 
bouw van de groeikernen (2e nota Ruimtelijke Orde
ning) en een uitleg van de groeisteden (3e nota 
Ruimtelijke Ordening) om de kwantiteit van de 
woningen en de betaaibaarheid van de huren, nu 
hebben de meeste argumenten betrekking op (ruim
telijke) kwaliteit. 

Ruimtelijke kwaliteit kent veel facetten 
Het begrip ruimtelijke kwaliteit valt moeilijk te defi
niëren. Het ministerie van VROM probeert in ieder 
geval de ruimtelijke kwaliteit op de VINEX locaties te 
bevorderen. Een middel daarbij is de voortdurende 
uitwisseling van kennis en ervaring die onder de noe
mer Kwaliteit op locatie plaatsvindt. Het ministerie 
geeft daartoe een Werkboek uit, waarin over allerlei 
vormen van ruimtelijke kwaliteit wordt geïnformeerd. 
Onderwerpen van het Werkboek zijn bijvoorbeeld: de 
proceskwaliteit, de openbare ruimte, de sociale veilig
heid, bodemkwaliteit en een lange gebruiks- en 
levensduur. Met een nieuwsbrief Kwaliteit op locatie 
wordt actuele informatie verspreid, waar vooral 
gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Daar
naast zijn er andere organisaties die een bepaald 
aspect aan het begrippenkader rond ruimtelijke kwali
teit toevoegen. Zo willen het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur en Architectuur Lokaal de architectoni
sche en stedebouwkundige kwaliteit verhogen door 

lochem Hollestelle 

de door hen gevreesde eentonigheid te doorbreken. 
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek ROB en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
(RDMZ) - beide behorende tot het ministerie van 
OC&W - vinden dat cultuurhistorische waarden bij uit
stek bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van gebie
den. Toch lijkt het alsof het cultuurhistorisch aspect in 
de Vinex-kwaliteitslawines is ondergesneeuwd. Hoe
wel het belang evident lijkt en er diverse instrumen
ten voor inventarisatie en planbeïnvloeding bestaan, 
wordt de cultuurhistorie slechts marginaal in de Vin
ex-convenanten genoemd. Recente ontwikkelingen 
hebben de ROB en de RDMZ ertoe aangespoord zich 
op de Vinex-Iocaties te richten. Waar relevant, willen 
zij gemeenten ertoe prikkelen om bij de ontwikkeling 
van Vinex-Iocaties cultuurhistorische locaties een rol 
te geven. Daarbij is men ervan overtuigd dat de kwa
liteit van het plan wordt vergroot als cultuurhistori 
sche waarden in het plangebied optimaal worden 
benut. 

Cultuurhistorische waarden in beeld 
Met een cultuurhistorische verkenning (CV), een Aan
vullend Archeologische Inventarisatie (AAI), een Cul
tuurhistorische Effectrapportage (CHER), het Monu
menten Inventarisatie Project (MIP), gemeentelijke, 
provinciale en rijksmonumentenlijsten en het feno
meen beschermde stads- en dorpsgezichten menen 
de ROB en de RDMZ dat er voldoende instrumenten 
zijn om cultuurhistorische waarden in te brengen. 
Duidelijk dient gemaakt te worden hoe elk van die 
instrumenten, elk met hun eigen doel, op het geëi
gende moment in het ontwerpproces of in het 
besluitvormingsproces ingezet kunnen worden. Zo is 
bijvoorbeeld de CHER, ontwikkeld door de gemeente 
Utrecht, een ontwerpadvies, gebaseerd op een uitge
breide inventarisatie van waarden. De CV, ontwikkeld 
door de RDMZ, is een bestuurlijk advies op basis van 
een snelle schouw van de cultuurhistorische waarden 
('quick-scan'). Om gemeenten te ondersteunen bij het 
ontwerpproces en bij het besluitvormingsproces dient 
de themadag op 9 november. Tenslotte zijn zij het die 
met alle ingrediënten integrale kwaliteit moeten 
bewerkstelligen. 



Studiemap Investeren in 
stedelijke kwaliteit 
Jacqueline Tel/inga 

Dat Nederland de komende decennia voor een grote 
bouwopgave staat is evident. Op iedere vijf wonin
gen die Nederland nu telt, komt er één bij . Het is 
evenzeer evident dat het gaat om een kwalitatieve 
opgave waarbij de betekenis van architectuur en ste
debouw centraal staat. De uitbreidingen zijn meer 
dan toevoegingen alleen; zij laten de bestaande stad 
niet ongemoeid. Tegelijkertijd vereist de opgave een 
herijking van de verhouding tussen stad en platte
land, tussen gemeente en rijk, tussen overheid en 
opdrachtgever. Opdrachtgevers in de woningbouw en 
ambtenaren bij diensten ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting hebben niet met een geïsoleerd pro
ject te maken: zij zijn ook medebouwers aan de stad 
als geheel, aan de stad van de 21ste en wellicht zelfs 
van de 22ste eeuw. De omvang van de huidige 
woningbouwopgave, en de noodzaak een 'wervend 
woonmilieu' te scheppen, vergen eens te meer een 
integrale visie op de stadsontwikkeling en op de stad 
en haar omgeving . 

Het NAi, de NWR en de NCIV organiseerden het stu
dieprogramma Investeren in stedelijke kwaliteit voor 
opdrachtgevers in de woningbouw. Tijdens het pro
gramma konden de deelnemers kennis opdoen die 
een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van die 
integrale visie . Zo werden onder meer verschillende 
ontwerpopvattingen aan de orde gesteld, zonder 
kant-en-klare, direct te kopiëren voorbeelden te wil
len presenteren. 'Bouwen voor de markt' is een 
gecompliceerde operatie door hoge eisen van woon
consumenten, krimpende overheidsbudgetten, kost
bare investeringen en scherpere milieu-eisen. Het is 
echter geen doel in zichzelf, maar een middel dat 
ingezet kan worden voor het bereiken van stedelijke 
kwaliteit. Zorgden voorheen omvangrijke subsidie
stromen in de woningbouw ervoor dat zwakke plek
ken in de stad werden gerepareerd, nu hangt het af 
van een inspanning van opdrachtgevers en gemeen
ten. Ypke Gietema, voorzitter van de studiedagen, 
over de betrokkenheid van de opdrachtgevers en de 
overheid: "Men moet heel goed in de gaten houden 
wie waarvoor zit. De markt zit er voor zichzelf en 
daar is niets op tegen . De overheid zit er voor ande
ren - zij vertegenwoordigen allen - en dat moet. Ik 
denk dat het buitengewoon belangrijk is om die posi
ties erg goed in de gaten te houden en niet het idee 
te hebben dat als we elkaar maar de armen over de 
schouders leggen, we het vanzelf wel redden. Daar 
geloof ik absoluut geen donder van." 

Informatie 

De lezingen en discussiemomenten zijn vastgelegd in een congres
map Investeren in stedelijke kwaliteit, te bestellen bij de boekwinkel 
van het NAi, tel. 010-4401203, voor f. 49,50 exclusief verzendkosten. 

landschapsarchitectuur en stedebouw 
1993-1995 
Onder deze titel zal binnenkort de eerste uitgave in 
een reeks van tweejaarlijks te verschijnen boeken uit
gebracht worden, waarin een selectie is opgenomen 
van de landschapsarchitectonische en stedebouwkun
dige produktie. De selectie is verricht door een onaf
hankelijke commissie, op basis van voorgedragen en 
ingezonden plannen . In het boek zijn ook een aantal 
essays opgenomen. De stedebouwkundige Arnold 
Reijndorp gaat in op de nieuwe stedel ijkheid, de 
landschapsarchitecten Dirk Si jmons en Eric Luijten op 
de nieuwe ontwerpopgaven, Tjerk Ruimschotel 
bespreekt de plangeschieden is in de Haarlemmer
meer en in een interview met Benno Premsela komt 
de inrichting van de openbare ruimte aan bod. Het 
boek wordt in november uitgebracht door Uitgeverij 
Thoth, tel. 02159-44144, i.s.m. de Stichting Jaarboek 
Landschapsarchitectuur en Stedebouw en kost f . 89,50. 

Excursie Winkelgebieden 
vooraankondiging voor lokale bestuurders 
en ambtenaren 

In 1996 zal Architectuur Lokaal aan de lezers van 

kwartaal krant en anderen geïnteresseerden vier 

excursies aanbieden. De rode draad in deze excursies 

is de samenhang tussen technische en functionele 

aspecten en esthetische overwegingen. Het doel van 

de excursies is de deelnemers te overtuigen van het 

feit dat deze drie zaken onlosmakelijk met elkaar ver

bonden zijn en hen argumenten mee te geven om tij

dens het planvormingsproces en de uitvoeringsfase 

de vormgeving te begeleiden, te beoordelen en te 

verdedigen. 

De eerste excursie heeft als thema winkelgebieden . 

Winkelgebieden zijn medebepalend voor het functio

neren van steden en dorpen. Dit strekt zich uit van 

macro tot micro schaalniveau. Onder het macro 

schaalniveau vallen ruimtelijke en stedebouwkudige 

aspecten zoals ligging en aard van de winkels, de 

eventuele combinatie met andere functies, de aan

sluitingen op de infrastructuur, de opbouw van het 

winkelgebied en de looproutes etc. Op micro schaal

niveau moet worden gedacht aan de architectuur van 

de winkelpuien en de winkelinrichting, reclames, rol

luiken, verlichting, straatmeubilair en dergelijke. 

Tijdens de excursie wordt onder deskundige begelei

ding een bezoek gebracht aan uiteenlopende winkel

gebieden: historisch en nieuw, openlucht en over

dekt, stad en dorp, centraal en perifeer. 

Ter voorbereiding op de excursie wordt een reader 

samengesteld . Tijdens de excursie worden lezingen 

gehouden en is ruimte voor discussie. 

De eerste excursie vindt plaats op donderdag 

15 februari 1996. In de krant van december 1995 wor

den de definitieve gegevens van de excursie opgeno

men, evenals een intekenformulier. Het aantal deel 

nemers per excursie is beperkt. 
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Informatie 

Architectuur Lokaal 
)ose van Campen 
tel. 010 - 4369000 



Agenda Architectuurprogramma's in Nederland, oktobertlm december 1995 

AMERSFOORT 

27/9 tlm 12/11 
The gate of the present 
Vijfentwintig architecten presenteren hun 
poort-ontwerpen gebouwd met LEGO
steentjes. Deze architectuurontwerpen zijn 
op schaal gerealiseerd. Informatie: Amers
foortse Culturele Raad, tel. 033 - 633034. 

18/10 
Openbaar Vervoer en VINEX-Iocaties 
Congres Nederlands Studie Centrum 
9-16.30 uur in congrescentrum De Een
hoorn. Informatie: Martijn de Weerd, NSC, 
tel. 010 - 4349966. 

AMSTERDAM 

tlm 28/10 
Amsterdamse geveltransformaties 
Voorbeelden van o.m. gebouwen van Dui
ker en Stam (verbouwd door resp. Hans 
Bosch en Ben Loerakker), de vm . Martin Lut
her King-kapel (nu Sjoerd Soeters Architec
ten) en het kantoogebouw aan de Wibaut
straat (getransformeerd door Architecten
bureau Hoogeveen). ARCAM Galerie, 
Waterlooplein 213, di-za 13-17. Informatie: 
Birgitte de Maar, tel. 020 - 6204878. 

nov tlm 9/12 
Prix de Rome 
Expositie van het werk van ruim 200 deelne
mers aan de Prix de Rome 1995, die niet 
geselecteerd zijn voor de eindronde van de 
prijsvraag . ARCAM Galerie, Waterlooplein 
213, di-za 13-17. Informatie: Birgitte de 
Maar, tel. 020 - 6204878. 

15/12 tlm 27/1 
Stadsvernieuwing en na-oorlogse wijken 
Tentoonstelling. Voor veel mensen zijn de 
na-oorlogse wijken symbool van de weder
opbouw na de oorlog, nog nieuw. Toch zijn 
ze aan vernieuwing toe en hier en daar 
heeft het proces al resultaten opgeleverd . 
Een impressie. ARCAM Galerie, Water
looplein 213, di-za 13-17. Informatie: Birgit
te de Maar, tel. 020 - 6204878 

19/10 
Huisvesting en integratie van status hou
ders 
Congres 9-17 uur in Aristo Zalen . Informatie: 
NIROV, Monique Dunant, tel. 070 - 3469652. 

DELFT 

5/10 
Uitvoering van ruimtelijk beleid 
OTB-Iustrumconferentie 9-17.30 uur. Infor
matie: Onderzoeksinstituut OTB, 
tel. 015 - 783560. 

DEN HAAG 

21/9 
Ondergronds in de stad 
Symposium. Het perspectief voor het 
gebruik van de ondergrondse ruimte in ste
delijke gebieden. Omniversum/Museon. 
Informatie: NIROV, Miranda Koffijberg, 
tel. 070 - 3469652. 

26/9 
Lezingenavonden 
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, aanvang 
20.00 uur, toegang fl. 5,-. Informatie: Wils & 
Co, tel. 070 - 3625948. 

28/9 
Ruimte voor windenergie 
Studiemiddag over de knelpunten bij de 
realisatie van windenergieinstellingen. 
Omniversum/Museon. Informatie: NIROV, 
tel. 070 - 3469652. 

29/9 
Het kind van de rekening 
Architectonische kwaliteiten van de vroeg 
na-oorlogse wijken . Discussiebijeenkomst 
13-17 uur. Informatie: Stichting van na de 
oorlog, Esther Agricola, tel. 070 - 3469652. 

okt tlm dec 
Vinex-Iokaties Haaglanden 
3 lezingen en debat: hoe gaan de nieuwe 
woonwijken van Den Haag eruit zien? Voor 
wie worden de 38.000 woningen gebouwd 
in onder meer Wateringse Veld, Ypenburg 
en Leidschenveen? Deskundigen uit de ste
debouw, de woningsector, het bedrijfsleven 
en de politiek komen aan het woord over 
de keuze van de lokaties, de programmati
sche invu lling en de stedebouwkundige 

vormgeving. Informatie: Wils & Co, Jolie 
Kalm ijn, tel. 070 - 3625948 

DEVENTER 

tlm 19/1 0 
Twello 
Tentoonstelling en architectuurlezingen 
over vernieuwingen in de dorpskern van 
Twello. Galerie Rondeel, Achter de Muren 
Zandpoort 12, tel. 05700 - 16838. 

26/10 tlm 26/11 
Geschiedenis van de stedebouw in Deven
ter 1850 - 1995 
Tentoonstelling en lezingen. Galerie Ron
deel, Achter de Muren Zandpoort 12, 
te l. 05700 - 16838. 

22/11 
Discussie-avond Grachtengordel 
Aanvang 19.30 uur, toegang gratis. Galerie 
Rondeel, Achter de Muren Zandpoort 12, 
tel. 05700 - 16838. 

30/11 tlm 21/12 
Werk van Abma, Dirks + Partners 
Tentoonstelling naar aanleiding van de dan 
juist opgeleverde projecten Cultureel Cen
trum en Hogeschool IJ sse lland . Galerie Ron
deel, Achter de Muren Zandpoort 12, 
tel. 05700 - 16838. 

6/12 
Discussie-avond n.a.v. tentoonstelling 
Abma, Dirks + Partners 
Aanvang 19.30 uur, toegang gratis. Galerie 
Rondeel, Achter de Muren Zandpoort 12, 
tel. 05700 - 16838. 

ENSCHEDE 

9/11 
Identiteit aan locatie 
Themadag in de Twentsche Schouwburg 
over de Vinex locaties en cultuurhistorische 
kwaliteiten, georganiseerd door de ROB en 
RDMZ (z ie pag. 16). Informatie: tel. 03403 -
83216 (J. Hollestelle) of 033 - 634233 
(S. Wentink) . 

GOUDA 

30/11 
Huurwoningenmarkt 
Kansen en knelpunten in een veranderende 
markt. Jaarcongres in Goudse Schouwburg 
9-17 uur. Informatie: Nederlands Studie Cen
trum, Martijn de Weerd, tel. 010 - 4349966. 

GRONINGEN 

27/9 
Stand van zaken in de Nederlandse archi
tectuur 
Lezing door Seerp Hiddema: een beeld van 
de types, trends en bewegingen in de 
nederlandse architectuur van de laatste 
twee jaar. Academiegebouw Broerstraat, 
19.30 uur, toegang f. 11,00. 

8-27/10 
Kanjers: mooi, groot en kwetsbaar 
Tentoonstelling van grote, monumentale 
gebouwen uit de periode 1850-1940, die de 
toekomst niet op eigen kracht aankunnen 
en bedreigd worden door verwaarlozing, 
drastische verbouwing of zelfs sloop. CAS, 
Gedempte Zuiderdiep, tijdens kantooruren . 
Toegang vrij. 

16/10-8/12 
Wereldreiziger: observaties van Hans Aars
man 
Tentoonstelling van de (fotografische) 
observaties van Hans Aarsman in de 3 noor
delijke provincies: onrustbarende alledaags
heid en persoonlijke belevenissen. CAS, 
Gedempte Zuiderdiep, tijdens kantooruren . 
Toegang vrij. 

8/11 
Het Groninger Museum 
Lezing door Yke Kramer over het museum 
ontwerp: enerz ijds vernieuwend, anderzijds 
een poging om waardevol le historische ele
menten uit de Europese architectuur nieuw 
leven in te blazen. 19.30-21.30, De Ooster
poort, Trompsingel 27, toegang f. 12,50. 

19/11 
Boerderijen in Groningen 
Lezing door Wijbrand Havik, directeur van 
de provinciale Groningse welstandsorgani
satie. 19.30-21 .30, De Oosterpoort, Tromp
singel 27, toegang f. 12,50. 

HAARLEM 

tlm 29/10 
Wytze Patijn 
Een overzicht van het werk van de nieuwe 
rijksbouwmeester. ABC, Groot Heiligland 47, 
di-za 12-17, zo 13-17, toegang vrij. Informa
tie: tel. 023 - 340584. 

tlm 29/10 
Architekt van de maand 
Carel en Pirkko van Bruggen. ABC, Groot 
Heiligland 47, di-za 12-17, zo 13-17, toe
gang vrij. Informatie: tel. 023 - 340584. 

tlm 12/11 
Architectuur in de duinen 
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amster
dam. ABC, Groot Heiligland 47, di-za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij . Informatie: 
tel. 023 - 340584. 

5/11 tlm 10/12 
100 jaar academie voor fotografie Haarlem 
ABC, Groot Heiligland 47, di-za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij. Informatie: 
tel. 023 - 340584. 

19/11 tlm 14/01 
'Building for peace' 
Een Nederlands project in Rusland. ABC, 
Groot Heiligland 47, di-za 12-17, zo 13-17, 
toegang vrij. Informatie: tel. 023 - 340584. 

15/12 tlm 25/02 
Architecture of the 80's in Israel 
ABC, Groot Heiligland 47, di-za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij. Informatie: 
tel. 023 - 340584. 

15/12 tlm 25/02 
Zvi Hecker 
Architect, Tel Aviv en Berlijn . ABC, Groot 
Heiligland 47, di-za 12-17, zo 13-17, toe
gang vrij. Informatie: tel. 023 - 340584. 

HEERLEN - MAASTRICHT 

13 tlm 15 en 24/10 
Vitruvius Congres 
Congres in Heerlen georganiseerd door 
Vitruvianum, het Cuypersgenootschap en 
BouwMECC 95. Afsluiting met uitreiking 
van de Euregionale Ontwerpprijs in het 
BouwMECC 
Informatie: Volmar Delheij, Vitruvianum, 
tel. 045 - 5604404/5604588 

MAASTRICHT 

12/10 en 13/10 
Vormgeving aan ruimtelijke kwaliteit 
Werkconferentie Welstand. Informatie: 
Geoplan, tel. 020 - 6716121. 

MIDDELBURG 

22/9 en 23/9 
Het Traditionalisme overwonnen 
Lezingencyclus in het kader van de Manifes
tatie 45-95. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 
12. Aanvang 14 uur, toegang vrij. 22/9: Wyt
ze Patijn, Umberto Barbieri, Sebastiano 
Brandolini en Stanislaw Latour; 23/9: Cees 
Dam, Alle Hosper, Gijs Wallis de Vries en 
Sjoerd Soeters. Informatie: OHA, 
tel. 01180 - 24783 . 

11/11 
Publiek debat 
Forumdiscussie over de rol van de overheid 
in de (weder)opbouw van de stad, met 
medewerking van o.a. Carel Weeber. Bur
gerzaal, stadhuis Middelburg. Aanvang 
16 uur, toegang vrij. Informatie: OHA, 
tel. 01180 - 24783 . 

ROTIERDAM 

tot 29/10 
Re-Arch : nieuwe ontwerpen voor oude 
gebouwen 
Tentoonstelling van plannen in het kader 
van de meervoudige studie-opdracht van de 
gemeente Deurne voor de rehabilitatie van 
zijn kasteel ruïne (zie p. 22). NAi, Museum
park 25, di-za 10-17, zo 11-17, 
tel. 010 - 4401200. 

23/9 - 26/11 
Rotterdam 2045 
Visies op de toekomst van de stad, haven en 
regio. Grote zaal NAi, Museumpark 25, di-za 
10-17, zo 11-17, tel. 010 - 4401200. 

27/9 
Scenario's 'Rotterdam 2045' 
Workshop n.a.v. tentoonstelling Rotterdam 
2045. Aanvang 17 uur. Plaats: NA i, work 
shopleider Andree van Es, hoofd VPRO 
radio . Informatie: projectteam manifestatie 
50/50, tel. 010 -2330014. 

4/10 
Laurenskwartier 
Workshop n.a.v. tentoonstelling Rotterdam 
2045. Aanvang 17.00 uur. Plaats: NAi, works· 
hopleider Bert van Meggelen, dir. Academie 
van Bouwkunst. Informatie: projectteam 
manifestatie 50/50, tel. 010 -2330014. 

4/10 
Risicobeheersing en strategie bij stedelijke 
ontwikkeling 
Congres 9.30 - 16.30 uur. Informatie: Neder· 
lands Studie Centrum, Marlies de Waal, 
tel. 010 - 4349966. 

6/10 
Prijsvraag en antwoord 
Architectuur Lokaal-debat in het NA i, 
Museumpark 25, Rotterdam, 14-17 uur, 
toegang f10,00, reserveren noodzakelijk, 
onder tel. 010 - 4369000 (zie pag. 24). 

11/10 
Lloydpier 
Workshop n.a.v. tentoonstelling Rotterdam 
2045. Aanvang 17 uur. Plaats: NA i, work
shopleider Co Blok, directeur ERA Bouw B.V. 
Informatie: projectteam manifestatie 50/50, 
tel. 010 -2330014. 

11/10 en 12/10 
Een stad om in te wonen 
Congres georganiseerd door de Nationale 
Woningraad i.s.m. het Ministerie van VROM. 
Informatie: Nationale Woningraad, Mw. 
L. Spangenberg, tel. 036 - 5391225. 

18/10 
Ringen op Zuid 
Workshop n.a.v. tentoonstelling Rotterdam 
2045. NAi, aanvang 17 uur. Workshopleider 
Ce es de Wit, hoogleraar opbouwwerk FUR. 
Informatie: projectteam manifestatie 50/50, 
tel. 010 -2330014. 

25/10 
Midden-lJsselmonde 
Workshop n.a.v. tentoonstelling Rotterdam 
2045. NAi, aanvang 17 uur. Workshopleider 
Rob Gastelaars, hoogleraar geografie van 
Stad & Platteland Universiteit van Amster
dam. Informatie: projectteam manifestatie 
50/50, tel. 010 -2330014. 

tot 29/10 
OMA's opmars 
Tentoonstelling Office for Metropolitan 
Architecture, Balkonzaal NAi, Museumpark 
25, di-za 10-17, zo 11-17, tel. 010 - 4401200. 

1/11 
A4-corridor 
Workshop n.a.v. tentoonstelling Rotterdam 
2045. NAi, aanvang 17 uur. Workshopleider 
Seen van der Plas, directeur generaal Minis
terie Verkeer & Waterstaat. Informatie: pro· 
jectteam manifestatie 50/50, 
tel. 010 -2330014. 



2/11 
Water in de stad 
Problemen en mogelijkheden. Studiedag 
Nederlands Studie Centrum 9.00 - 17.00 uur. 
Informatie: Piet Roozing, NSC, 
tel. 010 - 4349966. 

8/11 
Havens/kustlokatie 
Workshop n.a.v. tentoonstelling Rotterdam 
2045. NAi, aanvang 17 uur. Workshopleider 
Annemieke Roobeek, hoogleraar Economie 
Universiteit van Amsterdam. Informatie: 
projectteam manifestatie 50/50, 
tel. 010 -2330014. 

15/11 
Randstad Metropool 
Workshop n.a.v. tentoonstelling Rotterdam 
2045. NAi, aanvang 17 uur. Workshopleider 
Dirk Frieling, hoogleraar Urban Design TU 
Delft. Informatie: projectteam manifestatie 
50/50, tel. 010 -2330014. 

24/11 
Slotdebat 'Rotterdam 2045' 
Debat o.l.v. Felix Rottenberg. Aanvang 
17 uur. Informatie: projectteam manifestatie 
50/50, tel. 010 -2330014. 

TILBURG 

driemaal in oktober 
Tilburg en de toekomst van de Nederlandse 
stad 
Aanvang 20.15 uur, toegang gratis. De 
Salon van Theater de Vorst, Willem II straat 
47-49. Informatie: tel. 013 - 434732. 

4/10 
Van stadsuitbreiding tlm landschap. 
Met medewerking van Vincent van Rossem 
en Luc Boelens. 

9110 
Werken aan de Tapijtmetropool 
Met medewerking van Frans Gijsbers en 
Willem Jan Neutelings. 

16110 
Stadsvormonderzoek als methode en als 
model. 
Met medewerking van Kees Doevedans en 
Rein Geurtsen. 

UTRECHT 

28/9 
Ruimte voor windenergie 
Studiemiddag van 12.45 - 17 uur. Informa
tie: NIROV, Mw. R. van der Burg, 
tel. 070 - 3469652. 

1, 15en29/11 
Rekenen op uw vastgoed 
Van projectontwikkelingsfase tim exploita
tie- en beleggingsfase. Informatie: Marlies 
de Waal, NSC, 010 - 4349966. 

1011 1 en 24/11 
Risicobeheersing binnen de grondexploita
tie en de vastgoedontwikkeling 
Tweedaagse leergang Nederlands Studie 
Centrum . Informatie: Marlies de Waal, NSC, 
tel. 010 - 4349966 

22/11 
Rietveldlezing 
Georganiseerd door het Centraal Museum 
en het Utrechts Nieuwsblad. Lezing door 
Francine Houben, Mecanoo, in Hogeschool 
van Utrecht, faculteit Economie en Manage
ment in De Uithof. Informatie: tel. 03403 -
99221. 

25/11 
Uitreiking Rietveldprijs 
De stichting Rietveldprijs reikt de prijs uit en 
presenteert de publikatie in het VSB
gebouw. Informatie: Bettina van Santen, 
secretaris Rietveldprijs, tel. 030 - 731681. 

iedere eerste woensdag va n de maand 
Architectencafé 
Grand-café Polman 's vanaf 20.30 uur. Infor
matie: tel. 030 - 310192. 

Rem Koolhaas houdt Piet 
Mondriaanlezing in 
Rotterdamse Doelen 

Op zaterdag 25 november zal de archi

tect Rem Koolhaas de twee-jaarlijkse 

Piet Mondriaanlezing houden met als 

titel Mutatie van de stad. De opzet van 

de Piet Mondriaanlezing is om tussen 

het Nederlands culturele leven ener

zijds en binnen- en buitenlandse beoe

fenaars van kunsten en wetenschappen 

anderzijds inspirerende confrontaties 

tot stand te brengen. De lezing werd 

eerder gehouden door o.a. Umberto 

Eco, Nancy Troy, Rudy Kousbroek en 

Arthur Lening. 

Rem Koolhaas is de oprichter van het 

Office for Metropolitan Architecture 

(OMA). Een van de recente belangrijke 

projecten van OMA is de stedebouw

kundige vernieuwing van de Franse 

stad Lille, inclusief spoorlijnen, TGV-sta

tion, congrescentrum, autosnelwegen 

etc. In het najaar van 1994 was in het 

Museum of Modern Art in New York 

een tentoonstelling gewijd aan het 

oeuvre van OMA. Tot 5 november a.s. 

toont het NAi in Rotterdam werk van 

16 architecten van vijf verschillende 

nationaliteiten, die allen hun 'start' 

maakten bij OMA. Binnenkort ver

schijnt het nieuwe boek van Rem Kool

haas S,M,L,XL. 

Lokale architectuurcentra 

De verspreiding van kennis over architec
tuur en het vermogen om architectonische 
waarden te herkennen kan de vraag naar 
architectonische kwaliteit doen vergroten. 
De rijksoverheid heeft in haar nota Ruimte 
voor architectuur nadrukkelijk de wens te 
kennen gegeven de ontwikkeling van 
gemeentelijk architectuurbeleid te onder
steunen. In het OLA komen de lokale archi
tectuurcentra van Nederland tweemaande
lijks bijeen. Wanneer er meerdere centra in 
één gemeente actief zijn, is doorgaans de 
'best geïnformeerde ' instelling vertegen
woordigd in het OLA. Er zijn inmiddels 
tegen de 30 instellingen uit even zovele 
gemeenten vertegenwoordigd in het OLA, 
en dit aantal groeit gestaag. 

Adressen Overleg Lokale Arch itectuurcentra 

ALMERE, CASLA i.o. 
Brecht van Hulten 
Postbus 200 
1300 AE Almere 

AMERSFOORT, Architectencafé 
Jan Schoutrop, Gerda Brethouwer 
p/a De Zonnehof, CBK 
Postbus 699 
3800 AR Amersfoort 
tel. 033 - 633034 

AMSTERDAM, ARCAM 
Maarten Kloos, Jeanine van Pinxteren 
Waterlooplein 211-213 
lOllPG Amsterdam 
tel. 020 - 6204878 

ARNHEM/NIJMEGEN, ACAN 
Ap van Dam, Frank Ritmeester 
Willemsplein 11 
6811 KB Arnhem 
tel. 085 - 515711 

BREDA, Gemeente 
Willem Oomens, Paul van der Grinten 
Postbus 3920 
4800 DX Breda 
tel. 076 - 293808 

DELFT, Toren van Oud 
Ton Voets 
Van Leeuwenhoeksingel 69 
2611 AE Delft 
tel. 015 - 143941 

DEN BOSCH, BAl 
Marius van den Wildenberg 
Zuid-Willemsvaart 117 
5211 SE Den Bosch 
tel. 073 - 141889 

DEN HAAG, Wils & Co 
Jolie Kalmijn 
St. Jacobsstraat 129 
2512 AN Den Haag 
tel. 070 - 3625948 

DEVENTER, Stichting Rondeel 
Peter Ghijsen 
Achter de Muren Zand poort 12 
7411 GE Deventer 
tel. 05700 - 16838 

DIEPENHEIM, Kunstvereniging 
Joop Hoogeveen, Harrie te n Dam 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
tel. 05475 - 2143 

EDE, Gemeente 
Erik Kaptein 
Gemeente Ede, sector ROB 
Postbus 9024 
6710 HM Ede 
tel. 08380 - 80282 

EINDHOVEN, Stichting Q 
Ce es Donkers, Ton Langenberg 
St. Odulphusstraat 35 
5614 AN Eindhoven 
tel. 040 - 386330 

ENSCHEDE, OverRuimte 
Albert Fien, Chris Hein 
Oude Markt 26 
7511GB Enschede 
tel. 053 - 300999 

GENT, België 
Architectuur als buur 
Eddy Vanz ieleghem 
Onderstraat 20 
9000 Gent 
tel. 003292337785 
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GRONINGEN, CAS 
Sjoerd Cusveller, Anke Kroeze 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050 - 673558/672199 

HAARLEM, ABC 
Ellen Siebert 
Groot Heiligland 47 
2011 EP Haarlem 
tel. 023 - 340584 

HEERLEN, Vitruvianum 
Vol mar Delhey, Paul Broek 
Stadsarchief, gem. Heerlen 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045 - 604404 

HELMOND, Architectencafé 
Herman Mens 
gemeente Helmond, afd . RO 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
tel. 04920 - 87622 

HOORN, Gemeente 
Joost Buchner, Jan van der Heijden 
Gemeente Hoorn 
Nieuwe Steen 1 
1625 HV Hoorn 
tel. 02290 - 52491 

LEEUWARDEN, de Bouw/Kunst 
Hans Heijdeman, Bauke Tuinstra 
Grote Kerkstraat 22a 
8911 CE Leeuwarden 
tel. 058 -131501 

LELYSTAD, provincie Flevoland 
Heleen Geluk 
Provinciehuis Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 
tel. 03200 - 72489 

MAASTRICHT, Topos 
Niek Bisscheroux 
Hertogsingel 68 
6214 AE Maastricht 
tel. 043 - 218705 

MIDDELBURG, OHA 
Gerrit Schoenmakers 
Molstraat 2 
4331 SM Middelburg 
tel. 01180 - 24763 

ROTTERDAM, RKS 
Anne-Mie Devolder 
Mauritsweg 35 
3012 JT Rotterdam 
tel. 010 - 4141666 

TILBURG, CAST 
Aart Oxenaar 
Willem /I-straat 47-49 
5038 BD Tilburg 
tel. 013 - 424093 

UTRECHT, Aorta 
Jaco de Visser 
Oudegracht 316 
3511 PK Utrecht 
tel. 030 - 319892 

UTRECHT, Post Planjer 
Daphne Kaffka, Ko Jacobs 
J.P. Coenstraat 27 
3531 EL Utrecht 
tel. 030 - 936129 

Coördinatie OLA: 

ARCHITECTUUR LOKAAL 
Cill y Jansen 
tel. 010 - 4369000 



Waterlooplein Amsterdam 

Het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur Sf A is zo'n twee 
jaar geleden opgericht. Er 
worden subsidies verstrekt met 
het doel de architectuur te 
bevorderen en voorwaarden te 
scheppen voor de realisatie van 
projecten met een hoge archi
tectonische kwaliteit in 
Nederland. Ook gemeenten en 
andere opdrachtgevers kunnen 
subsidies aanvragen. In deze 
krant, als eerste in de reeks, 
wordt verslag gedaan van de 
inmiddels uitgevoerde meer
voudige studie-opdracht van de 
gemeente Deurne, die zich door 
het Stimuleringsfonds in de 
gelegenheid gesteld zag een 
plan te ontwikkelen voor reha
bilitatie van haar kasteelruïne 
(zie pag. 22). Ook zal het Sf A 
voortaan in deze krant bekend
maken, voor welke projecten 
aan gemeenten subsidie is 
toegekend en van de resultaten 
daarvan wordt u op de hoogte 
gehouden; wellicht kunnen ze u 
op gedachten brengen of als 
voorbeeld dienen voor opgaven 
waar de gemeenten voor staat. 
Maar eerst het woord aan prof. 
ir. H. Bekkering en Alma 
Ploeger, voorzitter en secretaris 
van de Adviescommissie 
Projectsubsidies Architectuur, 
die beoordeelt welke subsidie
aanvragen voor projecten 
worden gehonoreerd, over de 
betekenis van en de discussie 
over stimulering. 

Leiden-Zoeterwoude 

foto's Fons Brasser, uit de serie 
Orde en Chaos in de stadsontwikkeling, 
Rotterdam 1994 

Stimuleren 

Veel - en naar het lijkt steeds meer - mensen zien hun 
roeping in landschapsarchitectuur, stedebouw, archi
tectuur en interieurarchitectuur. Dat geldt voor de 
vakbeoefenaren, de vakgemeenschap, maar ook voor 
de opdrachtgevers zonder welke die vakgemeen
schap geen bestaansrecht heeft. Steun komt er van 
de toenemende publieke belangstelling voor de 
gebouwde omgeving en de alom gehoorde roep om 
kwaliteit, zowel in esthetische zin als in de zin van 
milieu-effecten. Opdrachtgevers zijn er in de particu
liere sfeer, individuen, maar vooral allerlei bedrijven, 
instellingen en instituten en in de openbare sfeer de 
overheden, rijk, provincies en gemeenten. 
Bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur (Sf A) kun
nen rechtspersonen, dus ook lokale overheden, subsi
die aanvragen voor activiteiten die tot doel hebben 
'het bevorderen van de ontwikkeling van de architec
tuur in de ruimste zin van het woord het het schep
pen van voorwaarden voor de realisatie van projecten 
met een hoge architectonische kwaliteit in Neder
land', zoals de doelstelling van het Sf A luidt. 
Het bestuur van het Sf A wordt geadviseerd door de 
Adviescommissie Projectsubsidies Architectuur, waar
van ondergetekenden voorzitter en secretaris zijn. De 
Adviescommissie spreekt dus het kwaliteitsoordeel uit 
over de ingediende aanvragen . De Adviescommissie 
stelt hoge eisen, enerzijds omdat zij meent daarmee 
de ontwikkeling van (de belangstelling voor) architec
tuur het best te stimuleren, anderzijds omdat het 
fonds een budget ter besch ikking heeft dat door de 
aanvragen met een veelvoud wordt overschreden. Er 
moet dus, aan de hand van een aantal algemene en 
een aantal per subsidiesoort vastgestelde criteria, 
geselecteerd worden . 

Het Sf A is er veel aan gelegen stimulansen te geven 
aan lokale overheden en andere opdrachtgevers. Die 
mogelijkheid wordt ook geboden met enkele speciaal 
op die doelgroepen toegesneden subsidiemogelijkhe
den: architectuurbeleidsplannen, beeldkwaliteitplan
nen en projecten ter bevordering van de deskundig
heid van opdrachtgevers. 
Omdat het Sf A een door de rijksoverheid opgerichde 
en gesubsidieerde instelling is, laat het zich raden dat 
projecten die gesubsidieerd worden een bijzondere 
uitstraling of een bijzonder bereik moeten hebben, 
met andere woorden: de resultaten van een project 
moeten het lokale - en liefst ook regionale - belang 
overstijgen. 

Henco Bekkering 
Alma Ploeger 

In de praktijk blijkt dat de ideeën van de aanvragers 
over het algemene belang van hun project en die van 
het Sf A, i.c. de Adviescommissie Projectsubsidies 
Architectuur, niet altijd overeenkomen. 
Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Het komt voor dat aanvragers er niet van op de 
hoogte zijn dat de laatste jaren een ruime hoeveel
heid projecten op lokaal niveau gesubsidieerd is, 
waarvan de problematiek en de aanpak relevant is 
voor soortgelijke gebieden en waarover ook al in 
meer of mindere mate is gepubliceerd. Het gevaar 
bestaat dan dat subsidie wordt gevraagd voor projec
ten waarover de Adviescommissie helaas een negatief 
oordeel moet vellen: omdat er geen sprake is van een 
vernieuwend aspect in de aanpak of van een bijzon
dere karakteristiek van het gebied waarvoor het plan 
is opgezet. Aanvragers zouden er daarom goed aan 
doen eerst na te gaan of het soort project, de inhoud 
en aanpak daarvan, niet al eerder op een vergelijk
bare manier in praktijk is gebracht. Die informatie is 
beschikbaar bij Architectuur Lokaal of het Sf A. 
Het kan ook zijn dat een aanvrager niet geheel kan 
inschatten welke informatie beslist in de aanvraag 
opgenomen moet worden. Het gevaar dreigt dan dat 
het inhoudelijke belang van het project niet goed 
genoeg uit de verf komt en dat de Adviescommissie 
vervolgens van oordeel is dat de aanvraag nogal obli
gaat van karakter is. 
Bij de beoordeling van de aanvragen voor gemeente
lijke architectuurbeleidsplannen en beeldkwaliteit
plannen zijn vaak twee aspecten doorslaggevend: 
een project moet een bijdrage leveren aan de verdere 
ontwikkeling van deze instrumenten èn het moet een 
project zijn dat niet gerekend kan worden tot een 
reguliere activiteit van een gemeente. 
Het verdient dan ook aanbeveling eerst contact op te 
nemen met het Sf A en het idee voor de aanvraag, 
dan wel de concept aanvraag te bespreken met één 
van de medewerkers van het Sf A. 

Zo langzamerhand ontstaat zowel binnen als buiten 
het Sf A een stevige discussie over de door het Sf A te 
varen koers. Wanneer het Sf A verlangt dat een pro
ject een bijzondere uitstraling heeft of een bijzonder 
bereik, staat dat subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op ontwikkelingen binnen gemeenten en 
die dus vooral van belang zijn voor die gemeente zelf 
in de weg. Deze projecten kunnen door hun aard niet 
voldoen aan het criterium van het bovenlokale 



Nieuws van het Stimuleringsfonds voor Architectuur 

In de eerste helft van 1995 heeft het Stimulerings
fonds voor Architectuur voor ongeveer 3,5 miljoen 
gulden subsidies toegekend aan 65 projecten. 
Sommige daarvan hadden betrekking op concrete 
bouwopgaven, zoals de publikatie van de deelge
meente Zeeburg over de integratie van scholenbouw 
met woningbouw en andere sociaal-culturele voorzie
ningen en de studie van de Stichting Cultuurhistori
sche Projecten over nieuwe modellen voor dijkwonin
gen. Het Ontwerpgericht Onderzoek Wederopbouw 
van het Comité Wederopbouw Rotterdam naar de 
toekomstige gebruik- en exploitatiemogelijkheden 
van waardevolle architectonische objecten uit de 
vroege wederopbouw jaren kan uiteindelijk invloed 
hebben op bestemming en herbestemming van pan
den waarover in Rotterdam altijd veel discussie is. 
Een meervoudige studie-opdracht zal de discussie in 
de gemeente Abcoude op gang brengen, waar op 
een stedebouwkundig zeer gevoelige plek wellicht 
een woongebouw kan worden gerealiseerd . 
Hiernaast bereidt het NAi een publikatie voor over 
recente ontwikkelingen in de woningbouw-architec
tuur over een periode van 10 jaar, met een analyse 
van de ontwikkeling van woningplattegronden en 
van stedebouwkundige ontwerpprincipes in de 
woningbouw. Op initiatief van de Rotterdamse Aka
demie van Bouwkunst wordt het project Toast Wise 
Europe' uitgevoerd : een internationaal samenwer
kingsproject tussen architectuurscholen uit meer dan 
20 Europese landen, waarin studenten architectoni
sche, stedebouwkundige en civieltechnische ontwik
kelingen van kustgebieden zullen beschrijven, analy
seren en vervolgens in ontwerpopgaven toekomstige 
perspectieven zullen schetsen. Centraal staat een mul
ti-disciplinaire oriëntatie op ontwikkelingen aan de 
kust: geografische, cultuur-historische en economi
sche trends in de context van het internationale toe
risme, verstedelijkingsbeleid en landschapsbeheer. 
Verder zijn er projecten gesubsidieerd waarmee 
beoogd wordt het grote publiek te informeren en te 
interesseren voor de architectonische en stedebouw
kundige cultuur. Zo organiseert bijvoorbeeld het 
Haagse architectuurcentrum Wils & Co een serie dis
cussies en tentoonstellingen over actuele architecto
nische en stedebouwkundige kwesties en de Provincie 
Flevoland kreeg een subsidie voor een educatief pro
ject gericht op architectuur, stedebouw en land
schapsontwerp in de Noordoostpolder, speciaal ont
wikkeld voor de schooljeugd. 
En tenslotte werd weer bijgedragen aan de kosten 
van de organisatie van de Dag van de Architectuur, 

belang. Aan de andere kant is het ook verdedigbaar 
ontwikkelingen die binnen een gemeente van belang 
zijn te stimuleren, omdat de optelsom van al die ont
wikkelingen wel van belang is voor de algemene aan
dacht voor architectonische en stedebouwkundige 
kwaliteit en voor de bevordering daarvan, landelijk 
gezien dus. 
Dat is precies het dilemma waar het Sf A zich na de 
eerste twee jaar van haar bestaan voor geplaatst ziet. 
Het Sf A trekt zich de kritiek op haar terughoudende 
beleid aan. Naast het simpelweg adviseren over wel 
of geen subsidie, wil de Adviescommissie ook invul 
ling geven aan haar stimulerende taak. Actiever naar 
buiten treden met bijvoorbeeld een discussienota 
over beeldkwaliteitplannen met een kritische reflectie 
op wat bij het fonds binnenkomt en met aanduiding 
van nieuwe aanzetten die her en der zijn gedaan, zal 
wellicht vruchten afwerpen. Potentiële aanvragers 
kunnen daar hun voordeel mee doen. 
De Adviescommissie probeert ook op een andere 
manier het onderste uit de kan te halen . Wanneer 
een aanvraag onvoldoende beargumenteerd is of op 
andere wijze niet genoeg informatie bevat, wordt die 
aanvraag weliswaar niet gehonoreerd, maar wordt 
het fondsbureau verzocht met de aanvrager te over
leggen of het mogelijk is het project zodanig bij te 
stellen, dat het wel in aanmerking kan komen voor 
subsidie. Uiteraard gebeurt dat alleen wanneer de 
Adviescommissie de thematiek van een project vol
doende interessant vindt. 
Naast de hiervoor al genoemde typisch op gemeenten 
toegesneden soorten projecten, zijn er ook nog ande
re projecten die voor subsidie in aanmerking kunnen 

Noud de Vreeze 

Archiprix, Europan en de prijsvraagpublikatie van de 
EO-Wijers Stichting, waarin verdere ruimtelijke en 
landschappelijke ontwikkeling van het Groene Hart 
als ontwerpopgave aan de orde werd gesteld. 

Milieubeleid en ontwerppraktijk 
Het Stimuleringsfonds wil in het bijzonder aandacht 
vragen voor thema's op het gebied van milieubeleid 
en ontwerppraktijk. Aanvragen die in dit verband 
werden ontvangen door het Sf A waren echter nogal 
technologisch van karakter: het betrof bijvoorbeeld 
toepassing van speciale dakbedekkingen en detaille
ringen van wandconstructies. Slechts in enkele pro
jectvoorstellen werd de architectonische en stede
bouwkundige ontwerppraktijk op een fundamenteel 
niveau tot onderwerp van studie en onderzoek 
gemaakt. Het fonds heeft daarom een inventarisatie 
laten uitvoeren naar thema's die de komende ander
half jaar wellicht met subsidie kunnen worden uitge
werkt. Zonder volledig te willen zijn of andere ideeën 
uit te willen sluiten, is een lijstje opgesteld voor nader 
uit te werken thema's die op het gebied van milieu
beleid en ontwerppraktijk voor subsidie in aanmer
king kunnen komen: 
1 een architectonische en stedebouwkundige evalu

atie van de ontwerpconsequenties van de Wet 
Geluidhinder; 

2 een inventariserende studie en een informatieve 
studie-bijeenkomst over het thema 'bouwen in 
hoge dichtheid'; 

3 een inventariserende studie over recent gerealiseer
de stadsparken in binnen- en buitenland, met de 
nadruk op de ideeën over en de realisatie van eco
logische principes; 

4 publikatie van een milieu-technische analyse van de 
in het laatste Jaarboek Architectuur in Nederland 
gepubliceerde projecten; 

5 beschrijving en analyse van de 'milieu-beleid-karak
teristieken' in enkele recent gerealiseerde nieuwe 
woonwijken; 

6 presentatie en analyse van 'verouderings-verschijn
selen' in de architectuur van gebouwen, zowel 
functioneel als technisch, waarbij de centrale vraag 
zou moeten zijn: hoe duurzaam is architectonische 
kwaliteit? 

Het Stimuleringsfonds zal de komende maanden pro
beren deze thema's ook zelf actief aan de orde te 
stellen bij gemeenten, projectontwikkelaars, woning
corporaties en andere organisaties die op de genoem
de terreinen een bijdrage zouden kunnen leveren. 

komen en die een meer directe invloed kunnen uit
oefenen op de feitelijke produktie van architectuur 
en stedebouw, zoals prijsvragen, meervoudige stu
die-opdrachten en dergelijke. 
Succesvolle projecten in die sfeer zijn bijvoorbeeld de 
meervoudige studie-opdracht die de gemeente Deur
ne uitschreef voor de rehabilitatie van de ruïne van 
het Groot Kasteel te Deurne. De opdracht luidde de 
ruïne van het Groot Kasteel in een gedurfd architec
tonische concept geschikt te maken voor verschillen
de culturele instellingen, waaronder het Museum de 
Wieger. Op 12 september heeft de opening van een 
tentoonstelling plaats gevonden in het NAi waar de 
resultaten van de meervoudige studie-opdracht 
getoond worden . Een ander voorbeeld is de gemeen
te Wehl, die 4 jonge, veelbelovende architecten uit
nodigde voorstellen te doen voor een toekomstige 
bestemming van het Wildkampterrein, een terrein 
langs de spoorlijn Arnhem-Doetinchem bij het sta
tion van Wehl. Op deze lokatie staat onder meer een 
oude meelfabriek uit 1956 met een stedebouwkun
dig karakteristieke silotoren en siloloods. Op 23 sep
tember zijn de resultaten van deze studie-opdracht 
in Wehl bekend gemaakt. 

Het is natuurlijk onze bedoeling dat gemeenten zich 
niet laten afschrikken door de hoge eisen die de 
Adviescommissie stelt aan projecten, maar dat zij 
zich juist, geprikkeld door die eisen, laten inspireren 
om interessante, veelbelovende initiatieven te 
nemen en daarvoor bij het Sf A subsidieaanvragen in 
te dienen. 
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Informatie 

Stimuleringsfonds voor Architectuur 
Alma Ploeger, Simone Rots 
Rochussenstraat 15 
3015 fA Rotterdam 
tel. 010 - 4361600 



Re-arch: nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen 

De gemeente Drunen stelde zich 
voor de ongebruikelijke opgave, 
zijn kasteelruïne voor eigentijds 
gebruik geschikt te maken. 
Mede daartoe in staat gesteld 
door een projectsubsidie van 
het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur werd een meer
voudige opdracht voor rehabili
tatie van de ruïne verstrekt. Een 
verslag van Wout Eijkelenboom 
over de resultaten van het 
project. Op dit moment worden 
de plannen voor de rehabilitatie 
getoond in het NAi en er is, in 
opdracht van het Sf A, een boek 
geschreven over nieuwe 
ontwerpen voor oude gebou
wen. 

Architectengroep Mertens, Jos Hamers. Een 
drieledig complex waarvan de herstelde en 
aangebouwde kasteelruïne het hoofdbe
standdeel is. De gebouwen worden onder
ling verbonden door een foyer en glazen 
gang. De ateliers van de Vrije Academie 
bevinden zich in de grond. 

Wintermans architecten . De in de vijver 
geprojecteerde multifunctionele ruimte is 
op deze foto niet te zien . 

Informatie 

De tentoonstelling Re·Arch: nieuwe ont
werpen voor oude gebouwen in het NAi 
duurt tot en met 19 oktober en toont de 
plannen voor de rehabilitatie van het Groot 
Kasteel in Deurne. Bij de tentoonstelling is 
een boek verschenen met gelijknamige titel, 
geschreven door Crimson, bureau voor 
onderzoek, kritiek en theorie. (zie agenda 
pag. 18) 

Wout Eijkelenboom 

Mecanoo, Francine Houben. De kasteelruïne blijft ongemoeid. het houten terras in het waterlandschap verbindt de ruïne, het Dinghuis en 
een 'sculpturale doos'. Het concept laat veel ruimte voor nadere uitwerking van de onderdelen. 

'Op dinsdagmiddag 12 september 1995 wordt in het 
Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam een 
tentoonstelling geopend over nieuwe ontwerpen 
voor oude gebouwen. De tentoonstelling toont plan
nen voor de rehabilitatie van het Groot Kasteel in 
Deurne, de resultaten van een meervoudige studie
opdracht aan: Wintermans Architekten, ir. P. en F. 
Wintermans; Mecanoo, ir. F. Houben; Architekten
groep Mertens, J. Hamers. De opdracht luidde de ruï
ne van het Groot Kasteel in een gedurfd architecto
nisch concept geschikt te maken voor verschillende 
culturele instellingen, waaronder Museum de Wie
ger.' Aldus luidde de uitnodiging. 
Op initiatief van het Comité Rehabilitatie Groot Kas
teel in Deurne werd in 1993 een programma van eisen 
samengesteld dat kon dienen als grondslag voor een 
meervoudige opdracht aan architectenbureaus. Het 
opnieuw bruikbaar maken van een kasteel ruïne is 
geen alledaagse bezigheid. Nederlandse architecten 
worden zelden geconfronteerd met de opgave om 
een bouwval, tevens beschermd monument met een 
historie die teruggaat tot de 14de eeuw, te onderwer
pen aan een ruimtelijke ingreep die de potentie heeft 
fase-gewijs een culturele infrastructuur tot leven te 
wekken . Het volume dat hiermee gemoeid is over
schrijdt de omvang van het kasteel. 

Programma van eisen 
Van de architecten werd gevraagd in relatie tot de 
kasteel ruïne en het naastgelegen oude 'Dinghuis' een 
concept te ontwikkelen voor een culturele cluster met 
de mogelijkheid die fase-gewijs te kunnen realiseren. 
Tevens werd gevraagd het omliggende park in het 
concept te betrekken. In het programma van eisen 
werd de bedoeling geschetst voor een eerste aanzet, 
een kern, die binnen enkele jaren tot realisatie zou 
kunnen komen, een kern als component van een 
groeimodel. 
De activerende invloed van deze kern zal zich niet 
mogen beperken tot de periferie. Een gedurfde opzet 
met een uitdagende visuele tegenstelling van 'zeer 
oud en doorleefd' met 'nieuw, modern en toekomst
gericht' zal de aandacht moeten trekken als een voor
beeld van de wijze waarop in Nederland, gestimu-

leerd door de Rijksoverheid, op lokaal niveau hoog
waardige architectuur tot stand wordt gebracht. De 
kern zal een zodanige potentie moeten bezitten dat 
de lokale culturele infrastructuur wordt aangemoe
digd om aansluiting te zoeken bij het te ontwikkelen 
groeimodel. Met de activerende kern wordt bedoeld 
een ruimtelijke voorziening waarin het onder andere 
mogelijk is de vaste collectie van museum De Wieg er 
en de behoeften van de museale organisatie om de 
collectie in stand te houden en te exposeren onder te 
brengen. 
Van het programma van eisen maakten tevens com
ponenten als een Vrije Academie, een multi-functio
nele ruimte en een voorziening voor het Natuur- en 
Milieu Educatief Centrum deel uit. 
De architecten Frank en Paul Wintermans, Francine 
Houben en Jos Hamers presenteerden hun ontwerpen 
op 2 juni 1994 aan de jury onder voorzitterschap van 
M. van Doorne uit Deurne. Juryleden waren behalve 
ondergetekende prof. W. Quist en prof. C. Temminck 
Groll. De jury was unaniem van mening dat het ont
werp van Wintermans architecten een bruikbaar uit
gangspunt bood voor de verdere uitwerking van de 
culturele cluster en de aanpassing van de parkachtige 
omgeving. 

Hedendaags architectonische vocabulaire 
Het ontwerp van Wintermans architecten gaat uit van 
een herstel van het volume van het oorspronkelijke 
kasteel in een hedendaagse architectonische vocabu
laire. In de naast gelegen vijver projecteerden zij de 
multi-functionele zaal in aansluiting met het souter
rain van het kasteel. Deze ruimte wordt van daglicht 
voorzien door bovenlichten die vlak boven de water
spiegel van de vijver gesitueerd zijn . Door middel van 
een helling wordt de multi-functionele ruimte ver
bonden aan het oude Dinghuis, dat na verbouwing 
geschikt is te maken voor de Vrije Academie. In een 
aan het Dinghuis geprojecteerde serre vindt het 
NMEC onderdak. Ook het ontwerp voor het omlig
gende park bood naar het oordeel van de jury een 
goed uitgangspunt voor verdere uitwerking en reali
satie. 



Imitatie en innovatie 

Vooruitlopend op de komst van de Architectuurbe
leidsnota is een jaar geleden in Den Haag een debat 
gestart over het ontwerp van nieuwe gebouwen in 
oude wijken met een gaaf, samenhangend beeld. 
Denk hierbij maar eens aan het Statenkwartier of het 
Van Stolkpark. Bij die eerste ronde stond de vraag 
centraal of een nieuw gebouw een harmonieuze toe
voeging kan zijn in plaats van een contra puntig con
trast. Of het ontwerp in een min of meer abstracte 
maar voelbare harmonie kan bestaan met de omge
ving zonder zich van dezelfde traditionele vorm en 
taal te hoeven bedienen . 
Dit jaar werd de tweede ronde over dit ontwerp inge
zet rond de thema's innovatie/imitatie. Imitatie staat 
daarbij niet voor het kopiëren van wat al bestaat, 
maar zoals Quatremére de Quincy in de vorige eeuw 
in Parijs schreef: 'elke kunst heeft in de natuur een 
model dat daar specifiek voor is'. Elke kunst heeft in 
haar geschiedenis hoogtepunten die als ijkpunten en 
ankerplaatsen voor de discipline staan . Kortom, alles 
is architectuur, historisch of niet. Op al die architec
tuur kunnen transformaties plaatsvinden die de tradi
tie kunnen verrijken. Hoe zet de architect nu die tra
dities voort? Toch niet alleen door de historische 
architectuur van Duiker en Rietveld verder te ontwik
kelen? 
Op 4 april vond in de oude raadszaal aan de Java
straat het debat Imitatie en innovatie plaats. Het 
debat trok de aandacht van ruim 180 architecten, ste
debouwers, bestuurders en raadsleden. Binnenkort 
zal de tekst van het debat in een handzaam boekje 
verkrijgbaar zijn. Hieronder alvast een aantal saillante 
uitspraken. 

Maarten Kloos, directeur van ARCAM in Amsterdam: 
'Als je in de tekst van Quatremére de Quincy over imi 
tatie het woord natuur vervangt door context wordt 
de tekst heel onthullend. Context bestaat evenzeer in 
wat onzichtbaar is als in wat we zien. Zo betekent het 
beschouwen van de context als ons model dat we 
moeten imiteren door te gehoorzamen aan dezelfde 
regels. Het betekent dat we de aan de vorm ten 
grondslag liggende regels moeten onderzoeken, de 
principes van zijn functioneren, de richting die hij aan 
elk onderdeel geeft, het doel waaraan hij zich leent. 
Men imiteert de context niet door over te doen wat 
hij is, maar door na te doen hoe het kan dat hij zo is. 
De architect imiteert de context als hij het systeem 
dat erachter schuilgaat volgt en manifest maakt' . 

Rudy Uytenhaak, architect: 'Ik ben daar in mijn eigen 
manier van werken heel erg mee bezig. Ik meen dat 
het ook om de vitaliteit gaat die uiteindelijk ontstaat 
en dat het sterke accent dat nu op de context valt 
wat mij betreft enigszins gerelativeerd mag worden, 

Peter Drijver 
Victor Freyser 

in die zin dat de context een vitaliteit heeft, maar 
ook datgenen dat er nieuwe wordt ingebracht. Dank
zij de interactie tussen die twee gaat er uiteindelijk 
meer ontstaan. Om die interactie goed te laten 
plaatsvinden is het van belang de context en die kwa
liteiten erin goed te observeren en op abstracte wijze 
te formuleren, zodat er oordelen aan kunnen worden 
vastgeknoopt omtrent vitale en krachtige elementen 
die we moeten benutten . Zo gebruik je je energie 
heel goed, want datgene wat er al is kan met een 
klein zetje worden versterkt en met de zwakke pun
ten in die context moet heel voorzichtig worden 
omgegaan. Op basis daarvan moet misschien de con
text worden aangepast. Het verrijken van die context 
kan heel dankbaar zijn. Het is te vergelijken met een 
gesprek, want gesprekken met verschillende individu
en op eenzelfde moment kunnen heel verschillend 
zijn . Iedere keer dat iets nieuws wordt ingebracht 
gaat het erom of twee persoonlijkheden elkaar ont
moeten en of dit iets nieuws oplevert. Daarom is het 
begrijpen van de context een eerste voorwaarde, 
omdat anders alleen het effect ontstaat van een aan
tal mensen die met elkaar staan te praten en op bru
te wijze worden geinterrumpeerd, waardoor het hele 
gesprek weg is'. 

Fons Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg: 'Ten aanzien van imitatie zou ik 
willen zeggen dat het een slag in het gezicht is van 
het voorbeeld. Je zou je bij wijze van spreken kunnen 
laten inspireren door het wassen beeld van een grote 
persoonlijkheid. Als het om gaatjes gaat, om het 
repareren, dan hebben we het over vlakkenvullen; dit 
is als opdracht niet zo interessa nt. Bij het opvullen 
van gevels, als er bruggen moeten worden geslagen, 
is het de vraag welke inspiratiebron gaat gelden voor 
het nieuwe ontwerp. Ik kan me voorstellen dat een 
architect zich geïnspireerd voelt om met de typisch 
Haagse architectuur uit bijvoorbeeld de jaren dertig 
te gaan spelen, want niets is verboden . Op deze wijze 
kun je zelfs voor een onbepaalde tijd een stempel 
zetten in een stad door een bepaalde karakteristiek 
op een eigen manier te vertalen. Dat lijkt me een fan
tastisch opgave' . 

Mariet Schoenmakers (..)'Ik denk dat goede Haagse 
voorbeelden worden gekenmerkt door een grote 
dienstbaarheid van de architect aan de openbare 
ruimte, maar ook aan zijn buren; geprobeerd wordt 
een straat of een buurt te maken. Er is veel goede 
onopvallende architectuur en dat is gunstig omdat 
juist de waarde van het ensemble moet worden nage
streefd . De architect moet kijken naar zijn buren en 
dit moet het vertrekpunt zijn: het ensemble, de open
bare ruimte en niet het monument op zichzelf'. 
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Informatie 

Het boekje Imitatie en innovatie is gratis 
verkrijgbaar bij Wils & Co, tel. 070-
3625948, en bij de afdeling Welstand van de 
Dienst Bouwen en Wonen in Den Haag, 
tel. 070 . 3532000. 



A R c H I T E c T u u R 

platform voo r gemeentelijk arch tectuurbele d 

Prijsvraag en antwoord 

Architectuur Lokaal - debat op 6 oktober in het NAi 

Breda 
De gemeente Breda krijgt vijf plannen voor het Chassé-terrein. Het oordeel van deskundigen wijkt, zoals verwacht, 
af van de keuze van het publiek. Het college van B&W kiest uiteindelijk voor het plan met de gunstigste financiële 
perspectieven, maar de gemeenteraad weigert met deze keuze in te stemmen. Het gehele proces wordt stopgezet 
omdat men er 'bestuurlijk niet meer uitkomt'. Archis roept betrokken architecten op om in een Rotterdams café te 
dobbelen om de opdracht. 

Venlo 
De gemeente Venlo en de provincie Limburg delegeren het opdrachtgeverschap voor het nieuwe Limburgs Museum 
aan een daartoe opgerichte, gelijknamige stichting. De meervoudige opdracht veroorzaakt beroering in architecten
kring omdat het programma te overladen zou zijn en de garanties die gevraagd worden te zwaar. De BNA protes
teert. De opdrachtgever laat weten dat het programma van eisen zorgvuldig is opgesteld en de procedure is afge
stemd op de Europese Richtlijn Diensten, waarop de architectenwereld volgens haar nog maar weinig zicht heeft. 

Zeeland 
De burgemeester van Middelburg, korpsbeheerder van de regiopolitie Zeeland, delegeert het opdrachtgeverschap 
voor zeven nieuwe politiebureau's in overleg met het regionale college aan de stuurgroep huisvesting van de politie. 
Deze stuurgroep nodigt architecten via een advertentie uit tot mededinging naar de opdracht. Een prijsvraag of 
meervoudige opdracht vindt men niet nodig: de opdrachtgever wil vooral een zakelijk contract en een ontwerp op 
basis van prestatie-eisen. De BNA roept zijn leden op tot een boycot omdat de bouwkosten te laag en de program
ma's van eisen te vaag zijn en de SR 88 slechts gedeeltelijk van toepassing is. Desondanks ontvangt de politie 270 
offertes van 70 verschillende architectenbureaus. 

Nijmegen 
De gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en de besturen van twee fuseren de musea benoemen een stuur
groep voor één nieuw te bouwen museum. De stuurgroep schrijft een prijsvraag uit en maakt daarbij gebruik van de 
nieuwe regeling 'promotor's choice'. Dat betekent dat de uitschrijver van de prijsvraag het recht voorbehoudt, af te 
wijken van het juryoordeel - en dat gebeurt dan ook. De opdracht wordt niet verleend aan de architect die door de 
jury tot winnaar wordt uitgeroepen, maar aan de architect wiens ontwerp de voorkeur van de opdrachtgever heeft. 

Prijsvragen en meervoudige opdrachten lijken een ongewis avontuur waarbij alle betrokkenen blauwe plekken oplo
pen. De BNA sprak zich uit tegen vormen van meervoudig onoirbare opdrachten en stelde een zwartboek op van 
foute prijsvragen en meervoudige opdrachten, dat op 5 oktober wordt uitgebracht. De STAWON onderzocht prijs
vragen en kwam tot de conclusie dat het altijd al mis ging . Het onderzoeksrapport verschijnt in het najaar en de 
STAWON zal als vervolg daarop een handleiding voor het uitschrijven van prijsvragen uitbrengen. De architect Jo 
Coenen heeft op zijn bureau een centraal meldpunt ingesteld waarop hij nare ervaringen verzamelt rond kwalijk 
opdrachtgeverschap. In landelijke media wordt volop aandacht aan de problemen met prijsvragen besteed en op 22 
september a.s. wijdt de VPRO het radio-programma Michelangelo aan architectuurprijsvragen . Tegelijkertijd verlo
pen prijsvragen in bijvoorbeeld Drunen (woonwijk De Voorste Venne), Diemen (Sociaal Fonds Bouwnijverheid) en 
Amsterdam (meervoudige opdracht Marine-etablissement in opdracht van het Ministerie Defensie en de Rijksbouw
meester) naar tevredenheid. Maar consternatie en frustratie hebben de overhand. De architecten zijn veel aan het 
woord geweest, maar hoe zijn de ervaringen van bestuurders en ambtenaren die toch vaak met veel inzet proberen 
architectuurbeleid van de grond te krijgen? De kritiek valt over hen heen en de gemeenten lijken kopschuw te wor
den. Moeten prijsvragen en meervoudige opdrachten dan maar worden afgeschreven als instrument van architec
tuurbeleid? Of zijn ze waardevol, als de afspraken maar duidelijk genoeg zijn? Het is tijd voor een openhartig debat. 

Het debat 

Op 6 oktober organiseert Architectuur Lokaal een bijeenkomst waarbij het gemeentelijk opdrachtgeverschap bij 
prijsvragen en meervoudige opdrachten aan de orde wordt gesteld. Tenslotte begint én eindigt de discussie bij de 
opdrachtgever. Betrokkenen spreken over hun visie op en ervaringen met de motieven voor het uitschrijven van een 
prijsvraag; over de uitkomsten, de visie die de opdrachtgever zoekt en het recht dat wordt gedaan aan de creativi
teit en vakkundigheid van de oplossingen; over de spelregels, het programma van eisen, de procedures, de (Europe
se) regelgeving, garanties, budgetten, meldingen, ANP en PPC, en tenslotte over de beoordeling, de deskundigenju
ry, het publieksoordeel en de politieke besluitvorming. Wie beslist er uiteindelijk en op welke gronden? 

Deelnemers 
Deelnemers aan het debat zijn onder meer Ypke Gietema (voorzitter), voormalig wethouder en huidig voorzitter van 
de welstand van Groningen, Erik de Bruyn, wethouder stadsontwikkeling van Breda, A.M. Lentz, opdrachtgever, 
voorzitter van de stichting Het Limburgs Museum te Venlo, Albert Fien, stedebouwkundige en hoofd van de afdeling 
ruimtelijke ontwikkeling en bouwtoezicht van Almelo, Tjeerd Dijkstra, architect en voormalig Rijksbouwmeester en 
Paul Hoeke, stadsarchitect van Nijmegen . 

Datum, plaats en reservering 
Het debat vindt plaats op 6 oktober 1995 van 14.00 - 17.00 uur in het NAi, Museumpark 25 te Rotterdam, toegang 
f. 10,00. Inlichtingen en reservering (noodzakelijk!) bij Architectuur Lokaal, tel. 010 - 4369000. 

Uitgave 

Architectuur Lokaal 
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