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Redactioneel

Architectuur Lokaal is het onafhankelijke landelijke kennis- en
informatiecentrum voor cultureel opdrachtgeverschap in Nederland
en fungeert als bruggenbouwer tussen de verschillende partijen die
bij het bouwproces betrokken zijn. Architectuur Lokaal coördineert het
Steunpunt Ontwerpwedstrijden en het Overleg Lokale Architectuur-
centra. Daarnaast verzorgt Architectuur Lokaal programma’s, die
bedoeld zijn om de deskundigheid van opdrachtgevers op het gebied
van het architectuurbeleid te bevorderen. Dit zijn programma’s op
maat voor gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en
andere opdrachtgevers in de (on)gebouwde omgeving. 

Er gaat veel veranderen in de inrichting van

Nederland. De gemeenten krijgen te maken

met gecompliceerde opgaven, zoals ver-

dichting en herstructurering van de steden,

verandering van het landschap, toename

van mobiliteit en van bedrijventerreinen aan

de stadsranden. Voor uitvoering van deze

opgaven zijn de gemeenten aangewezen

op samenwerking met marktpartijen. Die

zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid wat

betreft expertise en financiële kracht.

Gemeenten zijn lang niet altijd in staat om

gelijkwaardig tegenspel te bieden. Als

marktpartijen dan hun diensten aanbieden

bij de herontwikkeling van probleemwijken

of bij het bouwen en beheren van publieke

voorzieningen, welke garanties zijn er dan

dat ook de culturele factor voldoende gewicht

krijgt? Zijn gemeenten dan in staat om 

vanuit een heldere visie als goed publiek

opdrachtgever op te treden? Het is al lastig

genoeg om de financiën goed te regelen. 

Maatschappelijk rendement is ook voor

marktpartijen van belang, maar het lokale

bestuur draagt haar eigen verantwoordelijk-

heid voor de samenleving.

Om alle wethouders en raadsleden meteen

aan het begin van de nieuwe bestuursperiode

op weg te helpen organiseert Architectuur

Lokaal op 18 oktober de landelijke manifesta-

tie BOOST! in de Passenger Terminal Amster-

dam. U kunt dan kennismaken met corpora-

ties, projectontwikkelaars en anderen met

wie u in de komende vier jaar het opdracht-

geverschap deelt. En niet in de laatste plaats:

met architecten en stedenbouwkundigen, die

u zo hard nodig heeft om een visie te kunnen

ontwikkelen en die u ideeën en oplossingen

kunnen bieden. Op het programma staan vele

discussies, excursies, voorbeelden en films.

We zullen u er nog uitgebreid over informeren.

Met BOOST! hopen wij u veel inspiratie te bieden

om het publiek opdrachtgeverschap nieuwe

inhoud te geven. Op pagina 13 vindt u alvast

een vooruitblik vanuit de geschiedenis.

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

foto: BLINKfotografie
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Curaçaosche les 1

Lokaal Mondiaal 

In Nederland bestaat nog steeds geen onderscheid in

regelgeving voor collectieve- en particuliere woning-

bouw, voor gecompliceerde en eenvoudige bouw-

werken. Dat jullie overheid in het licht van de sociale

geschiedenis wil instaan voor de kwaliteit van sociale

woningbouw is vrij logisch. Maar dat private ontwikke-

laars ten minste hetzelfde product moeten leveren is in

het kader van vrije markwerking natuurlijk helemaal uit

de tijd. Dat particulieren bij het bouwen van hun eigen

huis ook aan deze normering gebonden zijn, geeft blijk

van wantrouwen bij de overheid in het handelen van

deze groep mensen. 

Het beeld van de Nederlandse stad was tot het begin

van de 20e eeuw het product van particulier bouwen

en resulteerde in de burgerlijke stad. Na de komst van

de Woningwet werden jullie steden meer en meer

geproduceerd onder regie van de staat en zien we de

staatstad ontstaan. Het einde lijkt nog lang niet in zicht.

Het meest recente product zijn die macabere Vinexwij-

ken. Jullie bevolking laat zich blijkbaar nog steeds als

schapen opsluiten in die betonnen hokken voorzien van

bordpapieren gevels. Van het particuliere opdrachtge-

verschap komt zo voorlopig niets terecht en wordt

ondanks alle toezeggingen van de overheid de bouw-

regelgeving stelselmatig verzwaard en blijven grondbe-

leid en stedenbouwkunde zich richten op het publieke

opdrachtgeverschap. Naar de bevolking toe wordt

deze wantoestand door projectontwikkelaars met hun

architecten gecamoufleerd met  architectonische fratsen

om zodoende een vermeend gebrek aan identiteit in

die nieuwe woonomgeving op te kunnen heffen. 

Over Bas Princen:
Het Nederlandse landschap is, meer dan waar ook,

gepland, geprogrammeerd en ontworpen. Toch heeft

Nederland nog volop plekken waar geen plan aan ten

grondslag ligt, waar gebruikers zelf naar manieren zoeken

om hun omgeving naar hun hand te zetten. Als fotograaf

is Bas Princen (1975) geïnteresseerd in het vastleggen

van de manier waarop mensen het landschap zien en

gebruiken. Hij onderzoekt de manier waarop bouwsels,

gebouwen en artefacten de relatie die mensen met hun

omgeving hebben, veranderen. In 2005 was Bas Prin-

cen artist in residence in Los Angeles. Hij is een van de

finalisten van de Prix de Rome Architectuur.

Toelichting bij de foto:
‘Er zijn plekken waarvan je in een oogopslag kan zien hoe

het zit, en nadat je ze gefotografeerd hebt, wordt het nog

duidelijker. Vers geconstrueerd, en het verval is al zichtbaar.

Gemaakt met een zekere ambitie, maar toch zal het nooit

wat worden. Het ziet er tijdelijk en licht uit, toch weten

we dat het er nooit meer weg zal gaan.’ (Bas Princen)

Hoe anders gaat het hier in dit koninkrijk. Ik woon in-

middels enkele maanden op Curaçao en bouw zonder

aannemer een huis op eigen grond. Bij de bouw-

materialenhandel doe ik dagelijks mijn inkopen. Het

bestemmingsplan is globaal, de infrastructuur, percelen,

rooilijnen, functies en bouwhoogten zijn marginaal vast-

gelegd. Voor kleine gebouwen en woningen gelden

lichte bouwregels en de formulieren voor de bouwaan-

vraag zijn zeer eenvoudig. Voor woningen worden con-

structietekeningen niet gevraagd. Men gaan er terecht

van uit dat de stevigheid voldoende door de bouw-

traditie wordt gewaarborgd. Zoals bijna overal in de

wereld is ook hier geen welstandsbeoordeling, daar

gaat de overheid immers niet over. 

Binnen zes weken lag de bouwvergunning bij de balie

van de DROV (Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuis-

vesting). De enigszins naar boven bijgestelde leges-

kosten, konden uitsluitend aan de balie cash worden 

afgerekend. In de meegekregen enveloppe zat behalve

de goedgekeurde bouwtekening een kaartje om te

kunnen melden dat met de bouw was begonnen. Ik ben

vergeten het op te sturen.

Geen wonder dat hier de woningbouw voor zeker 90%

bestaat uit zelfbouw, legaal en illegaal. Het stadsbeeld

is altijd rommelig en de woonomgeving comfortabel,

ontspannen en toegesneden aan behoeften, wensen

en mogelijkheden van de bevolking. Kom hier maar

eens leren van woningbouw zonder angst voor misluk-

king. 

Carel Weeber

Deze en andere foto’s van 
Bas Princen zijn  te zien in 
‘Valleys, Water, Concrete’
Van Kranendonk Gallery
Tot en met 16 april 2006 
Westeinde 29
2512 GS Den Haag
070 365  04 06
galerie@vankranendonk.nl 
www.vankranendonk.nl

Bas Princen
Marconistraat 52                         
3029 AK Rotterdam       
06 21825259
basprincen@luna.nl         

Dollywood, 2005 
(Knoxville 
Tennessee, USA)

In 2006: elk kwartaal
een brief van Carel
Weeber, architect te
Curaçao
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Het 
Meesterwerk
Almere

Brede School Het Meesterwerk biedt als maat-
schappelijk hart in de wijk opvang en onderwijs
aan kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar. 
Opdrachtgever Ymere stelde samen met de gebrui-
kers en de gemeente Almere het programma van
eisen op. Onlangs werd het gebouw in gebruik
genomen. 

Mark van Dijk (technisch projectbegeleider/opdracht-

gever), Ymere: ‘Het is een brede school, dus dan is het

zaak zoveel en zo efficiënt mogelijk samen te werken

en gebruik te maken van de ruimte. Nu is de hal 100 m2

groot. Voor één gebruiker zou die ruimte veel te duur zijn,

maar met meerdere gebruikers is dat wel haalbaar. In

het Programma van Eisen hebben we een paar richtlijnen

meegegeven aan de architect. De lagere klassen,

naschoolse opvang en de peuterspeelzaal zitten dicht

bij elkaar. Zo leren de kinderen leeftijdsgenootjes kennen

en raken ze vertrouwd met de ruimte. De plaats en vorm

van het speelplein is hier ook op afgestemd. Technisch

gezien is rekening gehouden met het feit dat het gebouw

op verschillende tijden in verschillende ruimten in gebruik

is. De verwarming, verlichting, het alarm: alles kan

afzonderlijk worden geregeld. Het beheerplan is op ons

initiatief in een zo vroeg mogelijk stadium opgesteld door

de gebruikers samen met Ymere.’

Job van Velsen (directeur/gebruiker): 'Vooraf droomden

we van een gebouw waarin licht en ruimte, in combinatie

met kleur, het werk en leefklimaat stimuleren zou.’

Martina de Haan en Marjon Mors (architecten): ‘De

kinderdagverblijven en de school zijn programmatisch

zo georganiseerd dat kinderen van dezelfde leeftijd bij

elkaar zitten. Architectonisch is dat principe vertaald in

afzonderlijke ‘huizen’ die elk een eigen uitstraling hebben

en worden gescheiden door patio's en entrees. Een

middenstraat verbindt alle clusters. Ieder ‘huis’ heeft zijn

eigen centrale ruimte. Op de verdieping zijn apparte-

menten, patiowoningen en schoolwoningen geplaatst

rondom een gemeenschappelijke daktuin.’

Job van Velsen: ‘De afstemming tussen architect en

gebruikers is erg goed geslaagd. Een mooi voorbeeld

hiervan is de wijze waarop de architecten ons logo

hebben verwerkt in de routing in het uiteindelijke

gebouw. De poten van de dieren uit ons logo wijzen

bezoekers de weg door het gebouw. Misschien dat de

respectvolle, inspirerende en prettige samenwerking

tussen opdrachtgever, architect en gebruikers ertoe

geleid heeft dat nagenoeg ieder die Het Meesterwerk

bezoekt constateert dat dit gebouw “goed voelt”. 

Onze droom is uitgekomen.’ 

Informatie
Brede Openbare Basisschool
Het Meesterwerk
Job van Velsen, directeur
El Grecostraat 171
1328 ST Almere
036 523 90 02
ditis@hetmeesterwerk.nl
www.hetmeesterwerk.nl

SVP Architectuur en 
Stedenbouw
Martina de Haan, 
Marjon Mors
Postbus 465
3800 AL Amersfoort
033 470 06 11
info@svp-svp.nl
www.svp-svp.nl

Ymere Wonen Almere
Mark van Dijk
Postbus 10187  
1301 AD Almere 
036  548 84 88 
almere@ymere.nl 
www.ymere.nl

foto’s: SVP Architectuur 
en Stedenbouw

Opgave: Een twintig-klassige
school, waarvan zes tijdelijk,
twee kinderdagverblijven met 
peuterspeelzaal, buitenschoolse
opvang en dertig woningen
(23 appartementen, 3 patio-
woningen en 4 school-
woningen op de verdieping).

Locatie: Almere Stad, 
Tussen de Vaarten
Opdrachtgever: 
Ymere Wonen Almere
Ontwerp: SVP Architectuur 
en Stedenbouw
Oplevering: 2005

Droom en daad 

Op de verdieping zijn
appartementen, 
patiowoningen en school-
woningen geplaatst rondom
een gemeenschappelijke
daktuin die is ingericht 
met mos, sedum en houten
vlonders

Architectuur Lokaal  #52
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Het Rozenhofensemble
Ontwerp: Marlies Rohmer
Opdrachtgever: 
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken 

Breukelen
Winkelketen ontwikkelt
woningen

In Breukelen is behoefte aan versterking van de
koopkracht. Daarnaast wil de gemeente het cen-
trum revitaliseren en de historische structuren en
plekken herstellen. De gemeente combineert die
doelen onder andere met een samenwerkings-
constructie met Ahold Vastgoed.

Met het Centrumplan (2003) richt de gemeente zich op

een uitvoerbare, evenwichtige en duurzame ontwikkeling

van het dorpscentrum Breukelen. Een ontwikkeling die

het kleinschalige karakter en de diversiteit van een dorp

als uitgangspunt hanteert en de verschillende functies

van wonen, werken en winkelen samenbrengt in een

compact en overzichtelijk centrum. Naast een hoge

winkeldichtheid, wil de gemeente in verband met de

sociale veiligheid ook boven winkels woningen bouwen.

De plaatselijke Albert Heijn vroeg de gemeente om een

locatie voor een grotere supermarkt. Toen de locatie in

de Dannestraat in beeld kwam, werd Ahold Vastgoed

ook de ontwikkelaar van de 25 woningen boven de

supermarkt, en een aantal verswinkels ernaast.

Kwaliteitsgaranties via het beeldkwaliteitplan
Breukelen heeft kleinschalige winkels en woningen.

Daarnaast wil de gemeente de oude stedenbouwkundige

structuur terugbrengen door herstel van de historische

rooilijnen. Om dat samen met Ahold Vastgoed aan de

Markt te kunnen realiseren, was enige overtuigings-

kracht van de gemeente wel noodzakelijk. Om zorg te

dragen voor nieuwbouw van hoge kwaliteit, passend

bij het dorpse karakter van Breukelen, liet de gemeente

een beeldkwaliteitplan opstellen. Hierin is vastgesteld

dat de winkels geen blinde gevels mogen hebben, en

geen standaardpuien. Het beeldkwaliteitplan schrijft

een kleinschalige geleding voor, alsof de gevel niet in

een keer, maar door de jaren heen ontstaan is, van

baksteen. Van buiten mag niet te zien zijn dat er een

enorme supermarkt achter de pui schuilgaat. Voor het

ontwerp van de supermarkt met woningen is een architect

gekozen na een selectieprocedure van visiepresentaties

voor een klankbordgroep waarin Ahold Vastgoed, de

gemeente, kunstenaars en bewoners zitting hadden.

De keus is gevallen op architectenbureau OIII.

Maatschappelijk verzet
Naast versterking van de koopkracht is het herstel van

de oude structuren, die gebaseerd zijn op historische

gegevens, één van de uitgangspunten van het Centrum-

plan. Iets buiten het winkelgebied ligt aan de Hazeslinger

nu een gapend gat, op de plek waar eens het Klooster-

hof stond. Dit was gebouw met sociale huurwoningen in

vijf bouwlagen. Er is veel verzet geweest tegen sloop,

omdat hiermee ruim 30 goedkope huurwoningen aan

het, toch al schaarse, goedkopere huuraanbod zouden

worden onttrokken. Na garanties van de gemeente dat

er nieuwe huurwoningen zouden worden opgenomen,

werd tot sloop van het Kloosterhof besloten. Architecten-

bureau Marlies Rohmer heeft in opdracht van Woning-

bouwvereniging Vecht en Omstreken, een plan gemaakt

dat 10 huurwoingen en 14 koopwoningen omvat. Het

door Rohmer ontworpen Rozenhofensemble zal bestaan

uit verschillende woongebouwen, die nauw aansluiten

bij het dorpse, kleinschalige karakter van Breukelen.

Naar verwachting kan begin 2007 met de bouw begonnen

worden. 

Rug rechthouden
Interessant is dat tijdens het proces de winkeliers Ahold

Vastgoed en de Woningbouwvereniging steeds intensief

samenwerken. Met name de hoeveelheid parkeer-

plaatsen blijft echter een punt van discussie. Economi-

sche teruggang, omzetdaling, ruimtelijke en vooral

financiële mogelijkheden spelen een rol bij de beant-

woording van de vraag of het verhogen van het aantal

parkeerplaatsen de oplossing voor het verbeteren van

de economische potenties van het gehele centrum zal

bieden. Een rechterlijke uitspraak heeft bepaald dat de

gemeente zich goed van haar taken heeft gekweten en

dat de bouwvergunning aan Ahold Vastgoed rechtmatig

is afgegeven. Het is zaak voor alle partijen om te blijven

volhouden in het streven naar een centrumontwikkeling

Dossier De Gemeente

Van buiten
mag niet te
zien zijn dat er
een enorme
supermarkt
achter de pui
schuilgaat.

Wim Kamer

Informatie
In Dossier De Gemeente 
in 2006 aandacht voor 
vernieuwing van dorpscentra

Gemeente Breukelen
Wim Kamer
Postbus 116
3620 AC Breukelen
0346 26 09 00
wim.kamer@breukelen.nl
www.breukelen.nl 

foto: Architectenbureau 
Marlies Rohmer
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Er blijven 
altijd volstrekt
onverwachte
ontwikkelingen
en belangen
waarop je 
moet inspelen.

waar alle partijen gedurende vele jaren tevreden over

zijn. Allen zullen moeten blijven zoeken naar het opti-

mum en de rug recht moeten houden. Hoe goed je iets

ook voorbereidt, hoe goed je ook communiceert met de

betrokkenen, er blijven altijd volstrekt onverwachte ont-

wikkelingen en onvoorziene belangen waarop je als

winkeliersvereniging, Woningbouwvereniging en

gemeente moet inspelen. Daarbij is een zeer betrokken

wethouder onmisbaar!

Kleinschalige geleding
rond de supermarkt
Ontwerp: OIII Architecten
Opdrachtgever: 
Gemeente Breukelen 
en Ahold Vastgoed
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Opdrachtgever.NL
Een Nederlandse opdrachtgever spreekt zich uit

Wonen in Wanhoop in Nederland?
Naar aanleiding van de rellen in Frankrijk deed
Frank Bijdendijk, directeur van Het Oosten woning-
corporatie, met zijn boekje Wonen in Wanhoop, 
stedenbouw en architectuur van brandhaarden
een aanzet tot discussie over achterstandswijken
in Nederland. Erik Staal, directeur van woningcor-
poratie Vestia, reageert. 

Doen we in Nederland voldoende om ‘Franse toestanden’

te voorkomen? Wat is voldoende en wat moeten we als

woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke

instellingen en het bedrijfsleven doen om te zorgen dat

‘Franse toestanden’ ook in de toekomst uitblijven en wat

moeten we vooral niet doen? 

Tien jaar geleden
Het wonen in Nederland staat over het algemeen op

een hoog peil. Van ruimtelijke segregatie op het niveau

zoals we dat in wijken in de grote steden in Frankrijk

zien is gelukkig geen sprake. Dat betekent niet dat we

niet waakzaam moeten blijven. Bijna tien jaar geleden

constateerde de toenmalige Raad voor de Volkshuis-

vesting (RAVO) dat onze steden overwegend een

gedifferentieerde bevolkingsopbouw kennen, en dat

van gettoachtige situaties geen sprake is. De raad con-

stateerde ook dat sommige buurten en wijken over een

meer dan gemiddeld aantal goedkope en zeer goed-

kope huurwoningen beschikten, en dat forse huurverho-

gingen hebben bijgedragen aan een toename van de

segregatie naar inkomen. Ten slotte speelde de woon-

ruimteverdeling een rol: het strak hanteren van inkomens-

criteria bij de toewijzing van woningen leidde tot 

verdergaande concentratie. Het beleid van omliggende

gemeenten om goedkope huurwoningen bij voorkeur

toe te wijzen aan de eigen bewoners droeg daar aan

bij. 

Actief aanwezig zijn
We zijn nu 10 jaar verder en we zien een aantal positieve

tendensen, maar er is ook een aantal bedreigingen.

Laat ik met de eerste beginnen. Woningcorporaties

hebben zich samen met anderen binnen een aantal

jaren de kunst van het bevorderen van de leefbaarheid

eigen gemaakt. We zetten veel creativiteit in om bewoners

van buurten en wijken actief te betrekken bij het dagelijks

beheer van de woonomgeving en bij de bevordering van

de sociale cohesie. Het zijn vaak kleine toevoegingen

of aanpassingen die het verschil maken. Het realiseren

van mooie, goed verlichte entrees tot de woningen bij-

voorbeeld. Ook maken we werk van de bestrijding van

overlast en spreken we huurders en andere bewoners

letterlijk, dus mondeling, aan op ongewenst gedrag.

Soms doen we dit heel intensief, maar dan was het

hard nodig, zoals in de Peperklip in Rotterdam. Door forse

extra personele inzet en nauwe samenwerking met de

huurders heeft Vestia hier een aansprekend resultaat

geboekt. In andere buurten en wijken in Den Haag en

Rotterdam is het gelukt om buurtconciërges aan te stellen,

die dagelijks aanwezig zijn. Met de betreffende

gemeenten hebben wij afspraken gemaakt voor 

cofinanciering gedurende een bepaalde periode. 

Positieve resultaten
Op het terrein van maatschappelijk herstel, de huis-

vesting van mensen die om de een of andere reden

buiten de boot zijn gevallen, boeken corporaties steeds

meer positieve resultaten. En er is meer goed nieuws:

de samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen

heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Er

komen nog steeds nieuwe initiatieven bij. Het gemengd

bouwen in eenzijdige buurten is vast beleid. De contra-

mal van het bouwen van goedkope huurwoningen in

uitbreidingsgebieden staat nergens meer ter discussie.

Erik Staal

Informatie
Vestia Rotterdam Noord
Leen Mosselman
Postbus 521
3000 AM Rotterdam
www.vestia.nl

De publicatie Wonen in Wanhoop,
stedenbouw en architectuur van
brandhaarden is een uitgave van
Het Oosten Woningcorporatie,
Amsterdam

Het Oosten Woningcorporatie
Frank Bijdendijk
Postbus 700
1000 AS Amsterdam
www.hetoosten.nl

foto: Vestia

Als we echt
wat willen
doen aan het
voorkomen van
wat zich in de
Franse steden
heeft voorge-
daan, moeten
we zorgen voor
scholing, 
stageplaatsen,
werk en vooral 
positieve aan-
dacht.

Huismeester Marco Ver-
meeren en buurtconciërge
Sjaak van Gils in gesprek
met een bewoonster
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Soms, bijvoorbeeld in Haaglanden, lukt het om de

woningtoewijzing zodanig vorm te geven dat mensen

met een laag inkomen zich met voorrang in de regio-

gemeenten kunnen vestigen. In Haaglanden heeft dit

zelfs geleid tot een afname van de segregatie. 

Dovemansoren
Maar bedreigingen liggen op de loer. De minister van

VROM, Sybilla Dekker, die tien jaar geleden nog als lid

betrokken was bij het advies van de RAVO, is nu voor-

nemens de huren de komende jaren fors te verhogen.

Ze snijdt fors in de huurtoeslag en is van mening dat

goedkope huurwoningen verplicht aan mensen met een

laag inkomen moeten worden toegewezen. Met name

de mensen met een inkomen dat net iets ligt boven de

laagste inkomens moeten, als zij de huur niet meer kunnen

betalen, dan maar verhuizen. Ook de door de minister

gewenste bijdrage aan de betaalbaarheid van de huren

door de woningcorporaties leidt ertoe dat de wat betere

woningen sterk in huur stijgen. Deze staan met name in

de omliggende gemeenten van de grote steden. Het

voorgestelde huurbeleid van de minister dreigt verdere

segregatie juist te bevorderen. Het lijkt er veel op dat de

lessen uit het verleden aan dovemansoren zijn gericht.

Maar inmiddels heeft de Tweede Kamer kritische vragen

gesteld. Vestia, maar gelukkig ook anderen, is overigens

niet van plan om op grote schaal mee te gaan in dit

beleid van de minister. Maar tot hoever kan de kruik te

water gaan? De bijdrage aan de betaalbaarheid leidt

tot een forse financiële aderlating. We moeten ook

investeren in de kwaliteit van ons bezit, in de woonom-

geving en in de leefbaarheid. Het is van tweeën één.

Stigmatiseren werkt averechts
Waar ik mij nóg meer zorgen over maak, is het feit dat

we gezamenlijk onvoldoende in staat blijken te zijn met

name jongeren voldoende perspectief te bieden. Het 

ontbreken van perspectief is een voedingsbodem voor

frustratie en het zich afkeren van de maatschappij. Als

we echt wat willen doen aan het voorkomen van wat

zich in de Franse steden heeft voorgedaan, moeten we

zorgen voor scholing, stageplaatsen, werk en vooral

positieve aandacht. Zeker nu de economie weer aantrekt

zijn daarvoor volop kansen. Repressie, massieve en

rigide maatregelen, vergroten eerder de tegenstellingen

en dragen zeker niet bij aan een oplossing. Zij leiden

eerder tot verdere stigmatisering en het verscherpen van

tegenstellingen. Een voorbeeld hiervan is de wijze

waarop de gemeente Rotterdam, door invoering van

de Rotterdamwet, de instroom van wat men noemt

kansarmen in hele buurten en wijken wil tegengaan. Ik

ontken niet dat we in Nederland straten en complexen

hebben waar zich problemen voordoen, die minder

orthodoxe methoden rechtvaardigen, maar het direct

aanwijzen van hele buurten en wijken tot achterstands-

wijken of probleemwijken leidt alleen maar tot extra

frustratie en stigmatisering van mensen die daar nu

wonen. Het schrikt bovendien investeerders af en doet

afbreuk aan de inspanningen van velen om de buurt of

wijk juist extra aandacht te geven. Zo investeert Vestia

zelf in bijvoorbeeld de Afrikaanderwijk in Rotterdam in

nieuwbouw en renovatie, in het verbeteren van de

woonomgeving, in veiligheid, en jeugdactiviteiten.

Daar past geen stigmatisering bij, dat werkt alleen

maar averechts. 

Doordachte inspanningen nodig
Geen Franse toestanden dus. Maar om dat zo te hou-

den, zijn wel inspanningen noodzakelijk. Inspanningen

die perspectief bieden op de betaalbaarheid, de aan-

pak van woningen en woonomgeving, het bevorderen

van sociale cohesie en veiligheid, en vooral uitzicht op

scholing, stageplaatsen en werk. Vestia gaat zich hier

in ieder geval hard voor maken. 

Het 
voorgestelde
huurbeleid 
van de minister
dreigt verdere 
segregatie 
juist te 
bevorderen.

Woningen van Vestia 
Rotterdam Feyenoord
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Megastores
In de stad, niet in de wei 
Asje van Dijk

Informatie
Winkelen in megaland
David Evers, Anton van 
Hoorn & Frank van Oort
NAi Uitgevers/RPB
ISBN 905662 4164
€ 27,50

Asje van Dijk is gedeputeerde
Ruimtelijke en Economische
Ontwikkeling van de Provincie
Zuid- Holland en lid van het
CDA. 
Dit artikel is een bewerking
van zijn ingezonden brief, 
die is gepubliceerd op 21
december 2005 in Trouw. 

Provinciale Staten Zuid-Holland 
Asje van Dijk
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
070 441 66 11
JWA.van.Dijk@pzh.nl
www.pzh.nl

foto 1 / 3: Bouwfonds MAB
foto 2:  RPB

In het buitenland hebben megastores de binnen-
steden leeggezogen. Grote winkels moeten daar-
om in de stad blijven of hoogstens aan de stads-
rand. Dat stelt Asje van Dijk, gedeputeerde van de
Provincie Zuid-Holland.

In de studie Winkelen in megaland concludeerde het

Ruimtelijk Planbureau (RPB) dat de komst van mega-

winkels niet te keren is en dat gemeenten en provincies

hun restrictieve beleid ten aanzien van de komst van

megawinkelcentra moeten laten varen. Ook Nederland

ontkomt niet aan de megawinkel, voorspelt Wim Derk-

sen, directeur van het Ruimtelijk Planbureau. Hinderlijk

is volgens hem wel, dat de geest van Jan Pronk nog

door de provinciehuizen waait. Daarmee bedoelt hij

dat provincies megawinkels en megawinkelcentra nau-

welijks ruimte gunnen. Daarmee ontkennen ze, aldus

Derksen, de wens van de consument. 

Karikatuur
Dat is een karikatuur van onder andere het Zuid-Hol-

landse winkelbeleid, en het klopt ook niet. Toen ik bijna

drie jaar geleden als gedeputeerde in Zuid-Holland

aantrad, trof ik ruim 200 regels aan op het gebied van

de ruimtelijke ordening. Er zijn er nu nog 80 over. We

dereguleren wel degelijk, maar het beleid voor de

vestiging van winkelcentra heb ik bewust niet uit het

raam gekieperd. Megastores vestigen zich niet buiten

de stad als de provincie daarvoor in de streekplannen

geen mogelijkheden biedt. Dat is het beleid in Zuid-

Holland, en het werkt uitstekend.

Buitenlandse voorbeelden van hoe het niet moet
Uit Engeland, Duitsland en Frankrijk kennen we de

gevolgen van een liberaal beleid. Werkgelegenheid

trok de stad uit, plattelandsgebieden raakten hun laat-

ste winkels kwijt. De leefbaarheid en levendigheid

kwamen onder druk te staan. In Zuid-Holland willen we

het zo ver niet laten komen. Het is een misverstand dat

de provincies grootschalige winkels weren en de dyna-

miek in de detailhandel beperken. Nergens in Europa is

zoveel winkelruimte per inwoner beschikbaar als in

Nederland. Nederland was voorloper op het gebied

van de meubelboulevards. Bouwmarkten groeiden van

enkele honderden naar vele duizenden vierkante

meters. Elektronicawinkels worden groter en groter.

Supermarkten van vierduizend vierkante meter zijn

geen uitzondering meer. In Zuid-Holland is de laatste

vijf jaar het winkelvloeroppervlak met bijna een miljoen

vierkante meter toegenomen. Er is dus niets tegen

megawinkels, maar ze moeten wel in en van de stad

blijven. 

We 
dereguleren
wel degelijk,
maar het
beleid voor de
vestiging van
winkelcentra
heb ik bewust
niet uit 
het raam 
gekieperd.

Megastores aan de Franse
zijde van de Kanaaltunnel. 

Actueel
Winkelgebied Rijnplein,
Alphen aan den Rijn
Opdrachtgever: Bouwfonds
MAB
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Het Ruimtelijk
Planbureau
slaat nu de
plank een keer
stevig mis.

Nederlandse voorbeelden van hoe het wel moet
Zuid-Holland is koploper wat betreft de megawinkel-

centra: Alexandrium in Rotterdam en Haaglanden

Megastores in Den Haag waren de eersten in Neder-

land. Groot verschil met het buitenland is dat deze cen-

tra niet ergens in niemandsland liggen, maar gewoon

bij de stad horen. Zo heeft de consument voldoende

keuzemogelijkheden dichtbij huis en blijft de vitaliteit

van het stedelijk gebied gewaarborgd. Dit werkt ook.

Onze grotere centra functioneren over het algemeen

goed en er worden miljarden geïnvesteerd. De Koop-

goot in Rotterdam, de Haagse Bluf in Den Haag, het

Rijnplein in Alphen aan den Rijn, Zuidpoort in Delft en

het vernieuwde In de Bogaard in Rijswijk zijn geslaag-

de voorbeelden van het vitaal houden van onze centra.

In vrijwel al deze projecten is ook ruimte voor grote win-

kels opgenomen. De consument waardeert het winkel-

aanbod in onze centra, zo blijkt uit onderzoek. 

De Zuid-Hollandse staten hebben met grote meerder-

heid gekozen voor het versterken van de rol van centra,

het ruimte bieden aan megawinkels in of aan de rand

van de bestaande centra en het tegenhouden van

megacentra in het buitengebied. Het is goedkoop om

dit af te doen alsof de geest van Pronk nog rond zou

waren. Het Ruimtelijk Planbureau slaat nu de plank een

keer stevig mis. Opheffingsuitverkoop van onze binnen-

steden zullen wij echt niet toestaan. 

Reactie van Daan Klaase, Bouwfonds MAB, 

ontwikkelingsmanager, verantwoordelijk voor 

Rijnplein in Alphen aan den Rijn

‘Het Rijnplein in Alphen aan den Rijn is een toevoeging

van 16.000 m2 aan het bestaande winkelaanbod. Dat

versterkt de regionale functie van Alphen enorm. Dit

winkelcentrum hoort in de stad, en profiteert van de

aantrekkingskracht die de binnenstad al heeft. Buiten

de stad zou een winkelcentrum zelf de rol van trekker

moeten vervullen, en dus de concurrentie met Rotter-

dam en Den Haag moeten aangaan. In Alphen hebben

we ruimte kunnen bieden aan een vijftal winkels groter

dan 1000 m2. Mediamarkt omvat zelfs 4.500 m2.

Succesvolle winkelcentra als die in Alphen zijn echter

geen reden om grootschalige ontwikkelingen buiten de

stad te verbieden. Sterker nog, er moet ruimte worden

gecreëerd voor centra die een kwaliteitsslag kunnen

maken. Economisch gezien is het noodzakelijk dat de

winkelier ruimte krijgt om te innoveren. Deze innovatie

betreft met name een verbetering van de belevings-

waarde. De consument is uitgekeken op het bestaande

winkelaanbod dat in het algemeen van een zeer

gemiddeld niveau is. Daarnaast moet voor een gezon-

de bedrijfsvoering ook worden gedacht aan de verbe-

tering van efficiency en schaalvergroting. De huidige

restricties en de vastgoedprijzen in de binnensteden

werken de ontwikkeling van grootschalige en kwalita-

tief hoogwaardige centra tegen. 

Als een locatie goed bereikbaar is en voldoende par-

keergelegenheid kan bieden, dan is die in principe

geschikt. Op bepaalde locaties zijn er talloze overwe-

gingen die vestiging van een megastore onwenselijk

maken. Bovendien is het onbeperkt laten voortwoeke-

ren van winkelmeters ook niet goed. Daarom is strikt

beleid van provincie en gemeente wel noodzakelijk,

maar restrictief beleid is pertinent ongewenst. Uiteinde-

lijk is de consument hiervan de dupe. Misschien moet

de provincie meer nadruk gaan leggen op kwaliteit en

beleving in plaats van op meters.’

Winkelgebied Rijnplein,
Alphen aan den Rijn
Opdrachtgever: Bouwfonds
MAB
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Schoolvoorbeelden  
Twee excursies

Margot de Jager

Informatie
De eerste excursie vindt plaats
op 31 mei in Utrecht, waar drie
scholen worden bezocht: Forum
’t Zand en Forum Waterwin in
Leidsche Rijn, en Onderwijs-
en Opvangcluster Veldhuizen
in Vleuten De Meern. 
De tweede excursie vindt plaats
op 14 juni in Amsterdam. 
De reis voert naar drie brede
scholen: het Multifunctioneel
Centrum Binnenhof in Buiten-
veldert, ’t Koggeschip in Geu-
zenveld en de Brede School
Osdorp in Osdorp. Opdracht-
gevers, ontwerpers en gebrui-
kers geven een toelichting.

De kosten per excursie 
bedragen € 75,00 (incl. BTW).
U kunt zich aanmelden via
http://www.arch-lokaal.nl /
activiteiten/index.html of bellen
naar Wendeline Dijkman of
Margot de Jager, 020-530 40 00.
Bij voldoende belangstelling
krijgen deze excursies in het
najaar een vervolg. Dan denken
we een aantal brede scholen te
bezoeken in Almere/Amersfoort
en in Den Haag/ Rotterdam.

Bent u van plan een school te
gaan bouwen die in dit verband
ook interessant kan zijn, meld
het ons! 

foto: Atelier Zeinstra van der Pol

Onderwijs vormt een afspiegeling van de samenle-
ving. Hoe geven opdrachtgevers schoolgebouwen
vorm binnen hun maatschappelijke context, en welke
partijen spelen daarbij een rol? Twee excursies van
Architectuur Lokaal geven antwoord op deze vragen.

De verbreding van de opgave bij scholenbouw vergroot

het maatschappelijk en cultureel belang van het resultaat,

maar maakt ook het opdrachtgeverschap ingewikkelder.

Er is dus alle reden om hier uitdrukkelijk aandacht aan te

besteden. Met het organiseren van een aantal excursies

wil Architectuur Lokaal een discussie op gang brengen

over brede scholen en schoolgebouwen, die invulling

proberen te geven aan huidige inzichten over de rol

van het primair onderwijs in de lokale samenleving.

School als middelpunt van samenhangend netwerk
Het Ministerie van OCW definieert brede scholen als

volgt: ‘Het zijn samenhangende netwerken van toegan-

kelijke en goede voorzieningen voor kinderen, jongeren

en gezin, met de school als middelpunt. Inhoudelijke

samenwerking tussen scholen en andere instellingen is

hét kenmerk van brede scholen. Hoe die samenwerking

vorm krijgt, met welke instellingen een school samenwerkt

en met welk doel, is afhankelijk van lokale behoeften en

omstandigheden. Brede scholen zijn er dus in vele soorten

en maten.’ Vooral in de grote steden hebben het taal- en

leerachterstanden  is het logisch dat in de eerste plaats

wordt gezocht naar de mogelijkheden binnen het primaire

onderwijs, om deze achterstanden weg te werken.

Nieuwe schoolgebouwen krijgen vaak, als zij ook open

zijn voor andere activiteiten, een spilfunctie in een wijk. 

Vragen tijdens de excursies 
Vragen die tijdens de excursie zeker aan de orde komen

zijn: Hoe wordt het opdrachtgeverschap georganiseerd

(autonoom bestuur, gemeente/stadsdeel of vereniging)?

Wie speelt welke rol? Wat zijn de ervaringen van be-

trokken partijen, ontwerpers en onderwijzend personeel,

ouders, kinderen en overige gebruikers? 

Sinds 1997 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor

de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs,

ook financieel. Behalve voor onderwijs, zijn zij ook 

verantwoordelijk voor instellingen op het gebied van

welzijn en cultuur. Er zijn inhoudelijke overwegingen om

scholen ruimtelijk te koppelen aan andere maatschap-

pelijke functies, maar het kan ook financieel aantrekkelijk

zijn om huisvesting te combineren: beter één bouwstroom

dan allerlei losse projecten. 

Soms worden bij dergelijke geïntegreerde projecten ook

functies betrokken, waar de gemeente niet zelf direct

verantwoordelijk voor is, zoals woningen en bedrijfs-

ruimten. Het is vooral in dit verband dat de mogelijkheid

van publiek-private samenwerking (PPS) steeds meer in

de belangstelling staat bij . 

Deze verbreding van de opgave bij scholenbouw ver-

groot het maatschappelijk en cultureel belang, maar

maakt ook het opdrachtgeverschap ingewikkelder. 

En wat betekent dit voor de architectuur van de onder-

wijsgebouwen? Daarbij gaat het niet meer om het lang

bestaande samenspel van overheid en particulieren in

het onderwijs, maar om het mobiliseren van geld uit de

marktsector voor de publieke zaak. Er is dus alle reden

om hier uitdrukkelijk aandacht aan te besteden. 

Brede school Osdorp,
Amsterdam 
Ontwerp: Atelier Zeinstra
van der Pol BV 
Opdrachtgever: 
Stadsdeel Osdorp 
Oplevering: 2006

Excursie
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Bestaat de publieke 
opdrachtgever nog?  
Werkgroep 5x5 
maakt zich zorgen

Cilly Jansen

Informatie
De landelijke manifestatie
BOOST! impuls voor publiek
opdrachtgeverschap vindt
plaats op 18 oktober 2006 in 
de Passenger Terminal
Amsterdam.
Informatie volgt binnenkort 
op www.arch-lokaal.nl

foto’s: BLINKfotografie

Voor de nieuwe gemeentebestuurders en –raden
organiseert Architectuur Lokaal op 18 oktober in
Amsterdam de landelijke manifestatie BOOST! als
impuls voor publiek opdrachtgeverschap. Ook cor-
poraties, marktpartijen en ontwerpers zullen daarbij
zijn. Vooruitlopend daarop werden de betrokkenen
bij de legendarische Werkgroep 5x5 en Stichting Q
gevraagd om hun visie op het hedendaagse
opdrachtgeverschap. Een nieuwe impuls voor
publiek opdrachtgeverschap blijkt noodzakelijk.

Het is alweer 20 jaar geleden dat enkele bevlogen

gemeentebestuurders samen met ambtenaren, ontwer-

pers, corporaties en bewonersorganisaties, het initiatief

namen tot oprichting van de Werkgroep 5x5. Zij wilden

een impuls geven aan de kwaliteit van de volkshuis-

vesting in Nederland. Later ontstond uit dit gezelschap

de Stichting Q, waarbij zich ook projectontwikkelaars

aansloten. De betrokkenen wisten zoveel los te maken

voor de professionalisering van het opdrachtgever-

schap, dat hun gedachtegoed een impuls werd voor de

totstandkoming van een nationaal architectuurbeleid.

Daarvan maakt de oprichting van de stichting Architec-

tuur Lokaal, kennis- en informatiecentrum voor cultureel

opdrachtgeverschap, deel uit. 

Sinds de opheffing van de Werkgroep 5x5 en de Stich-

ting Q is er veel veranderd in Nederland. Nagenoeg

iedereen die betrokken was bij deze initiatieven is

werkzaam gebleven in het vakgebied. De meesten van

hen hebben inmiddels sleutelposities in het bouwpro-

ces ingenomen. Daarom vroeg Architectuur Lokaal hen

om nog eens bijeen te komen om de kwaliteit van het

huidige publieke opdrachtgeverschap kritisch te

bezien. De bestuurders, ambtenaren, ontwerpers, cor-

poraties, marktpartijen en adviseurs van voorheen 5x5

en Q keken zowel terug als vooruit. Daarvoor is alle

reden, want de grote maatschappelijke veranderingen

hebben hun gevolgen voor het opdrachtgeverschap.

Turbulentie
De techniek heeft een enorme invloed gehad op het

tempo van de communicatie, en door de toegenomen

mobiliteit voelen mensen zich minder verbonden met

de plaats waar zij wonen. Op bestuurlijk niveau dele-

geert het rijk de verantwoordelijkheid voor de inrichting

van Nederland steeds verder aan de gemeenten. Daar

was op het politieke vlak grote turbulentie, waardoor

het tijdsperspectief van wethouders krimpt en eigenlijk

te kort wordt voor de grote projecten waar zij voor

staan. Met de verkiezingen van 2002 en de opkomst

van vele nieuwe lokale partijen verdween veel bestuur-

lijke ervaring. In de zojuist afgelopen bestuursperiode is

bovendien een kwart van de wethouders tussentijds

vertrokken. Dualisme – voor de één nog een punt van

BOOST!

Van linksboven naar
rechtsbeneden: 
Peter Dordregter, Mieke
Bosse, Diele Biemold,
Wendeline Dijkman, Ad
Kerklaan, Heino Abraham-
se, Dirk Bergvelt, 
Piet van Mourik, Janneke
van der Poel, Jan Sirag,
Jan Rutten, Anco Schut,
Margreeth de Boer, Henk
van den Broek, Indira van 't
Klooster, Cilly Jansen,
Carel de Reus, Adri Dui-
vesteijn, José van Campen,
Noud de Vreeze, Fred Fed-
des, Albert Fien, Marcel
van Heck, Paul van der
Grinten, Rein Geurtsen,
Peter Roelofs, John
Wevers, André Ouwehand,
Peter Kuenzli, Wil de Vrey
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Henk van den Broek (vh.
Heijmans IBC), Mieke Bosse
(SCALA architecten) en
Adri Duivesteijn (lid Tweede
Kamer) 

discussie, voor de ander reeds een gegeven – kan wor-

den aangegrepen om draagvlak te organiseren. Een

wethouder met een heldere visie op de stedelijke

samenleving zou daarbij vooral baat kunnen hebben

van de gemeenteraad.  

Van publiek naar privaat
De 5x5ers van weleer blijven bevlogen, maar ze maken

zich ook bezorgd. Zowel corporaties als projectontwik-

kelaars groeiden in expertise en in financiële slag-

kracht. Op het eerste gezicht lijkt de deskundigheid dus

te zijn verbreed. Maar in de jaren 80 werd ook geha-

merd op het belang van persoonlijke betrokkenheid bij

het opdrachtgeverschap, en daar is een teruggang te

zien. Sterker nog, was de algemene mening: kennis

van, ervaring met en vakmanschap in het opdrachtge-

verschap bij de gemeenten is weggelekt. Kennis wordt

ingehuurd, waardoor de ervaringen in het bouwproces

niet beklijven en vakmanschap zich niet ontwikkelt.

Laat staan een visie op woonomgevingen, een zo cruci-

aal uitgangspunt voor publiek opdrachtgeverschap in

de veranderde samenleving. 

Architecten spelen politiek-
maatschappelijk geen rol van
betekenis meer

In een omgekeerde beweging hebben de marktpartij-

en enorm geïnvesteerd in kennisontwikkeling. Corpora-

ties blijken uitermate effectief te zijn bij het vinden van

een nieuwe rol in het bouwproces, en van nieuwe

opgaven in een nieuwe marktsituatie. Gemeenten

daarentegen lukt het al vaak niet om op basis van

gelijkwaardigheid tegenspel te bieden vanuit de eigen

verantwoordelijkheid. Het is immers al lastig genoeg

om de financiën goed te regelen. Welke garanties zijn

er dan dat de culturele factor voldoende gewicht krijgt? 

De 5x5ers stelden vast dat de deskundigheid in het

opdrachtgeverschap niet langer bij de gemeenten ligt,

maar is overgegaan naar corporaties en projectontwik-

kelaars. Toch klonk er ambivalentie door over de inzet

van de marktpartijen. Voor sommigen blijft het een

moeilijk huwelijk, publiek-private samenwerking, en zij

bezien het commerciële belang van de marktpartijen

argwanend. Want hoe staat het bij deze partijen met de

persoonlijke betrokkenheid? Is er nog wel plaats voor

bevlogen opdrachtgevers in een strak georganiseerde

productie- en marketingmachine? Desondanks was het

geen punt van discussie dat álle partijen gebaat zijn bij
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Anco Schut (gemeente
Utrecht) en  Margreeth de
Boer (vm. minister VROM)

John Wevers (vm wethouder
Maastricht), Jan Rutten
(Communicatie) en Carel
de Reus (Johan Matser
Projectontwikkeling)

André Ouwehand (TU
Delft), Heino Abrahamse
(gemeente Amesfoort), 
Ad Kerklaan (vh. Wilma)
en Rein Geurtsen (steden-
bouwkundige) 

maatschappelijk rendement. Evenmin was er onenig-

heid over de stelling dat marktpartijen niet kunnen

functioneren wanneer er bij de lokale overheden geen

deskundigheid aanwezig is. Een visie, werd telkens

weer geconstateerd, ontbreekt bij het lokale bestuur. 

Als elke bestuurder één 
Rietveldhuis op zijn naam 
zou hebben staan, dan was 
er al veel gewonnen.

Spookbeeld 
Vanuit het gebrek aan evenwicht tussen de inbreng van

publieke en private partijen kwam zelfs de vraag naar

voren of de publieke opdrachtgever nog wel bestaat.

Er zijn wel managers in de gemeenten, maar hun werk

is niet gerelateerd aan ontwerp. Opgemerkt werd dat

het managementdenken van de overheid procesma-

nagement is. Procesmanagers blijven vaak maar een

paar jaar aan en worden daardoor niet geconfronteerd

met de gevolgen van hun beslissingen.  Grote onderne-

mingen hebben alweer afgezien van dergelijk mana-

gement. De opvattingen liepen niet uiteen over het belang

van het voeren van de regie door gemeenten, maar

wel over de mate waarin dat zou moeten gebeuren. 

Wat onder ‘regie’ moet worden verstaan, behoeft

nadere precisering, zo bleek. 

Groter was de breed gedeelde zorg over de kloof tussen

bestuur en ontwerp. Ooit was het spookbeeld dat de

architect de opdrachtgever alleen nog zou voorzien

van fraaie plaatjes, en dat anderen de bouw zouden

realiseren. Het lijkt erop dat we een eind in die richting

zijn opgeschoven. In de analyse van stedenbouwkundige

Rein Geurtsen: ‘Ontwerpers spelen een belangrijke rol

in de richting die het debat op lokaal niveau neemt.

Ontwerpers kunnen schotten breken. Nu laten zij zich

terugdringen tot het vlak van de esthetiek, maar politiek-

maatschappelijk spelen zij geen rol van betekenis meer.’

Als illustratie hiervan kwam naar voren dat architecten

tegenwoordig niet meer met bestuurders aan tafel zitten,

maar met een ambtenaar van bouwtoezicht. Misschien

is dat de grootste verandering in de afgelopen 20 jaar. 

Een visie, werd telkens 
geconstateerd, ontbreekt 
bij het lokale bestuur

Elke bestuurder een Rietveld-huis
Er waren ook andere geluiden. Bij de stadsvernieuwing

ten tijde van 5x5 was huurverlaging een belangrijk the-

ma. De Werkgroep richtte zich op het gebrek aan kwa-

liteit, en definieerde wat daaronder verstaan moest

worden. Maar nu is er zoveel meer. Zo gaat het bij de

Vinexwijken inmiddels ook over kwaliteit. Misschien, zo

werd aarzelend naar voren gebracht, zijn ze toch niet

zo slecht als aanvankelijk vanuit de vakwereld is

gedacht. Maar al wordt nu meer geld voor architectuur

uitgegeven, toch wordt de kwaliteit van oude huizen

niet benaderd. Ook de trend naar (semi)historiserende

architectuur kwam naar voren – daarvan was twintig

jaar gelden geen sprake. Aan de opgaven in het bui-

tengebied krijgen we in de komende jaren nog een

hele dobber. 

De hoop werd gericht op een nieuwe generatie

bestuurders. In de woorden van Adri Duivesteijn, één

van de initiatiefnemers van 5x5 als wethouder in Den

Haag, nu Kamerlid: ‘Maak hen bewust, opdat ze nieuwe

kansen creëren. Als elke bestuurder één Rietveldhuis

op zijn naam zou hebben staan, dan was er al veel

gewonnen. Er is zo verschrikkelijk veel te doen. Zeker in

een samenleving als die van vandaag.’
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Netwerk voor 
aanbestedings-
ervaringen
Harry Baayen

Informatie
PIANOo 
Harry Baayen  
Postbus 20101 
ALP K / 040
2500 EC Den Haag
070  349 07 77
info@pianoo.nl
www.pianoo.nl 

De publieke sector is de grootste aanbesteder van
werken, diensten en leveringen in Nederland. Van
die opdrachtgevers in de publieke sector wordt
een grote mate van professionaliteit verwacht. Die
professionaliteit is er ook. Maar niet overal in gelijke
mate. Daar gaat PIANOo verandering in brengen.

PIANOo staat voor Professioneel en Innovatief Aanbe-

steden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers. We

willen van PIANOo de ontmoetingsplaats maken waar

informatie, advies en praktische tips over aanbesteden

in een netwerkachtige omgeving worden aangeboden.

Kort gezegd: halen én brengen voor alle deelnemers

aan het netwerk. Dat netwerk bestaat uit alle personen

die zich vanuit de publieke sector bezighouden met aan-

bestedingen. In feite van de gemeentelijke facilitaire dienst

die briefpapier nodig heeft tot Rijkswaterstaat die een

wegtraject wil aanbesteden. En alles wat daartussen zit. 

Willen we als publieke sector 
op alle fronten kunnen bijblijven,
dan zullen we voortdurend aan
onze professionaliteit moeten
blijven werken.

De ontwikkelingen gaan razendsnel
Willen we als publieke sector op alle fronten kunnen 

bijblijven, dan zullen we voortdurend aan onze profes-

sionaliteit moeten blijven werken. Wat dat betreft heeft

de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid ons keihard

met de neus op de feiten gedrukt. Ook uit ander onder-

zoek blijkt dat de naleving van de aanbestedingsricht-

lijnen nog beter kan. Bovendien is er sprake van een

snelle ontwikkeling van allerlei nieuwe aanbestedings-

vormen. Denk maar aan PPS-constructies en allerlei 

vormen van elektronisch aanbesteden. PIANOo kan u

daarbij helpen.

Spin in het aanbestedingsweb
We zijn een kennisnetwerk dat ervaringen en vragen

op het gebied van aanbesteden bij elkaar brengt. We

verzamelen praktijkkennis en stellen die aan ons net

werk ter beschikking. We organiseren workshops en

lunchlezingen. Via onder andere PIANOdesk kan men

bij ons terecht met vragen, wij gaan op zoek naar de

antwoorden. Die stellen we dan weer beschikbaar aan

alle betrokkenen bij PIANOo, zodat iedereen er zijn

voordeel mee kan doen. Ook hebben we vakgroepen

waar specialisten uit het netwerk zich buigen over

inhoudelijke verdieping van belangrijke onderwerpen.

We zijn dus als het ware de spin in het web van alle be-

schikbare informatie die met aanbesteden te maken heeft.

We werken hierbij samen met andere kennisnetwerken,

zoals de Projectdirectie PIA (Professioneel Inkopen en

Aanbesteden), Europa Decentraal en de NEVI.

We ontwikkelen praktische 
hulpmiddelen waarmee 
aanbesteders meteen aan 
de slag kunnen.

Praktische hulpmiddelen bij aanbesteden
Praten over aanbesteden is natuurlijk prachtig, maar 

er moet ook gewoon gewerkt worden. Daarom zijn we

bezig een aantal praktische hulpmiddelen te ontwikkelen

waarmee aanbesteders meteen aan de slag kunnen.

Sommige van die hulpmiddelen ontwikkelen we in

eigen huis, maar liever nog sluiten we ons aan bij al

bestaande initiatieven, zoals TenderNed, de Gemeen-

schappelijke Inkoop Toolkit (GIT) en de Toolkit Inkoop-

competenties Publieke Sector (TIPS) (zie kader).

Deel uw expertise!
We realiseren ons dat als je echt een spin in het aanbe-

stedingsweb wilt zijn, je vooral je oren overal te luisteren

moet leggen. Wat dat betreft zou ik zowel opdrachtgevers

als opdrachtnemers van harte willen oproepen zoveel

mogelijk van hun expertise met ons en met elkaar te

delen. Daar zullen we op termijn allemaal baat bij 

hebben.

We verzamelen praktijk-
kennis en stellen die aan 
anderen ter beschikking.

Begrippenlijst

TenderNed = een elektronisch hulpmiddel voor alle

aanbestedende diensten én alle opdrachtnemers.

GIT = Gemeenschappelijke Inkoop Toolkit, een complete

inkooptoolkit met hulpmiddelen voor elke stap in het

inkoopproces, opgesteld door en voor gemeenten

TIPS = Toolkit Inkoopcompetenties Publieke Sector, 

koppelt inkooptaken aan de competenties en kennis

PIANOdesk = digitaal marktplein voor inkopers en 

aanbesteders uit de publieke sector. Informatie en uit-

wisseling over actuele inkoopgerelateerde thema's. 

Gerelateerde kennisnetwerken

PIA = Projectdirectie Professioneel Inkopen en 

Aanbesteden, oprichter van PIANOdesk en mede-

initiatiefnemer van o.a. TenderNed, GIT en TIPS.

Europa decentraal, www.europadecentraal.nl, 

zie ook: Architectuur Lokaal 51

NEVI Publiek= Nederlandse Vereniging voor Inkoop

Managers, www.nevi.nl

www.OVIA.nl = gezamenlijke portal voor 

overheidsinkopers- en aanbesteders 

Kennis
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Confrontatie op locatie
Twee ambitieuze partijen staan tegenover elkaar. 

Stadshart
Grave 
Tiny Franssen

Informatie
Gemeente Grave
Tiny Franssen  
Hofplein 1
5361 EK Grave
0486 47 72 77
t.franssen@grave.nl
www.grave.nl

foto’s: gemeente Grave

In het najaar van 2004 werd in Grave een architecten
selectie gestart. Het stadhuis verhuist begin 2007
naar een andere locatie, waarmee Bijl/Hofplein, 
de locatie van het huidige stadhuis in het historische
centrum van Grave, vrij komt voor herontwikkeling.
Dit biedt mogelijkheden om de historische structuur,
aangetast door de huidige invulling, te herstellen.

Voor de architectenselectie vroeg het College een

externe beoordelingscommissie om haar te adviseren

bij de keuze uit 10 gerenommeerde architectenbureaus.

Na twee rondes is aan de twee finalisten, Crepain Binst

Architecture en Wingender Hovenier Architectuur, de

opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken

voor de locatie. 

Bevolking en 
gemeenteraad 
Voorkeur voor het plan 
van Jo Crepain

Raadslid Peter Hendriks:
‘Was de wijze van presentatie belangrijk? Of zouden

de inwoners en de gemeenteraadsleden van de

Gemeente Grave door de vlotte manier van presente-

ren van de Belg (architect) Jo Crepain heen kunnen

‘prikken’? In denk het eigenlijk wel. Jo Crepain presen-

teerde al op de eerste kennismakingsavond een plan-

opzet die werd geprezen voor de Graafse aanpak van

de vestingstad. Oude rooilijnen terug, kleine panden

met puntdaken en dat dan allemaal zonder er een

nieuw museum van te maken. Flexibiliteit, aangepast

aan wat er al tot stand is gekomen in de historische

binnenstad! Het beeld van Grave terug van vóór de

grote sloopwoede van de jaren zestig op een buitenge-

woon belangrijke plek.’

Een duivels dilemma, zo werd de keuze omschreven.

De voorkeur van de burgers lijnrecht tegenover de

voorkeur van de deskundige beoordelingscommissie.

Het College nam de voorkeur van de burgers in de

overwegingen mee, maar volgde de commissie en

adviseerde de raad om Hovenier te selecteren als

architect. De raad kende aan de voorkeur van de

bevolking meer gewicht toe en nam het finale besluit:

Crepain wordt de architect van het nieuwe hart van

Grave. 

Afloop

College van B&W en
beoordelingscommissie 
Voorkeur voor het plan 
van Joost Hovenier

Wethouder Gerard Peeters:
‘Wij hebben bewust gekozen voor de extern ingehuur-

de deskundigheid. De bevolking is nu eenmaal geen

stedenbouwkundige/architect. Hiermee is niet gezegd

dat wij geen waarde hechten aan de inbreng van de

burgers. Integendeel! In dit stadium hebben wij echter

een andere afweging gemaakt. Wij willen het beste en

mooiste voor de binnenstad van Grave, Hovenier kan

ons dat bieden! Hij heeft gevoel voor klassieke detaille-

ring en creëert een eigen stedelijke identiteit.  

Onze keuze voor Hovenier en de voorkeur van de

bevolking voor Crepain heeft de gemoederen flink

bezig gehouden. Wij willen graag met de bevolking in

discussie, maar zij zijn niet de beslissers. De discussie

moet over de inhoud gaan. Wij hebben nu gekozen

voor de kwaliteit van Hovenier.’ 

maquette : Crepain 
Binst Architecture

maquette : Wingender
Hovenier Architectuur
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Joep Habets

Informatie
Steunpunt Ontwerpwedstrijden
www.ontwerpwedstrijden.nl

Bond van Nederlandse 
Architecten (BNA)
Joep Habets
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
020 555 36 66
jhabets@bna.nl
www.bna.nl

Het terrein en gebouw
omvatten sportfuncties en
tribunes in één. Iedereen 
is zowel participant als 
toeschouwer. De hoofd-
ingreep is een ‘viewbox’
die ingeklemd is door twee
ovale arena’s, verzonken
gelegen in een verhoogd
maaiveld en omgeven door
tribunetrappen en bomen. 
Ontwerp: Peer Glandorff,
Fact Architects

De tiende BNA Jonge Architectenprijsvraag is
gewonnen door Peer Glandorff van Fact Architects
met de inzending Stadion Park. De jury bekroonde
zijn plan uit 99 inzendingen. De winnaar krijgt de
opdracht voor het realiseren van het ontwerp,
langs de A10 in Amsterdam Noord. 

Eerste prijs
Een zorgvuldig ontworpen, haalbaar en realistisch

plan, zo oordeelde de jury. Het winnende plan munt uit 

in eenvoud en rust. Het heeft de gewenste over-

zichtelijkheid en transparantie. Een bijzondere kwaliteit

is de ruimtelijke samenhang en functionele interactie

tussen het gebouw en de accommodatie voor de buiten-

sporten. 

Meer dan 350 deelnemers hebben zich individueel of in

teamverband aangemeld voor de prijsvraag. Dat heeft

geresulteerd in de inzending van 99 ontwerpen voor

het Ronald McDonald Centre Only Friends, een sport-

en spelcentrum voor kinderen met een lichamelijke of

geestelijke beperking. De uitslag van de prijsvraag is

op 18 februari 2006 bekend gemaakt door burge-

meester Job Cohen tijdens de BNA Arena in de Amster-

damse Club Panama. 

Grote betrokkenheid bij de opgave
De jury is onder de indruk geraakt van de hoeveelheid

tijd, de inzet en de creativiteit die de ontwerpers aan

het maken van de plannen hebben besteed. De deel-

nemers geven blijk van een grote betrokkenheid bij de

opgave. Hun inspanningen hebben geleid tot een

breed en interessant scala van ontwerpen, zeer uiteen-

lopend in niveau en karakter. Uiteraard heeft de jury bij

de beoordeling gelet op de architectonische kwaliteit

van het ontwerp, maar ook op de manier waarop de

visie op het functioneren van het sport- en spelcentrum

vorm heeft gekregen in het ruimtelijk concept. 

Toegankelijkheid, veiligheid en overzichtelijkheid zijn

daarbij de steekwoorden. 

De rolstoelgebruikers hebben in alle plannen aandacht

gekregen. Over de ruimtelijke eisen van gebruikers met

andere beperkingen is lang niet door alle deelnemers

nagedacht. Niet altijd is op een goede manier omge-

gaan met rolstoelgebruik. De jury signaleerde onneem-

bare hellingbanen, te kleine liften, te smalle gangen en

hinderlijk in de weg staande kolommen. In een aantal

plannen lijkt het gebruik door rolstoelers vooral een

rechtvaardiging te zijn om extreem veel hellingbanen

toe te passen. 

Sport en spel 
BNA Jonge Architectenprijsvraag

De Selectie
Uit de praktijk van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden
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Sportactiviteiten serieus nemen 
Soms had de jury bij fraai en esthetisch vormgegeven

plannen eerder associaties met een museum dan met

een sport- en spelcentrum voor kinderen. Ook staan de

ingezette architectonische middelen niet altijd in de goede

verhouding tot bereikte effect. Door elementen als tri-

bunes, scorebord, verdiept veld en een spelerstunnel is

bij een aantal ontwerpen de sfeer van een stadion

opgeroepen. De kinderen zullen dat weten te waarderen.

Sommige ontwerpers hebben hun heil gezocht in een

‘kinderlijke’ vormgeving. Het is evenwel niet de bedoe-

ling een pretpark te maken. De kinderen willen in hun

sportieve activiteiten vooral serieus worden genomen. 

Online
De BNA Jonge Architectenprijsvraag is een online 

projectprijsvraag. Inzenden en jurering heeft online

plaatsgevonden. Alle inzendingen staan op 

www.jongearchitecten.nl/prijsvraag, zodat de 

resultaten van de prijs- vraag voor een groot publiek

toegankelijk zijn. 

De jury bestond uit de architecten Rob van Aken, Rein

Jansma en Joop Slangen en namens de gebruikers

Denis Brouwer en Cor van der Hart. Juryvoorzitter was

Ed Nijpels, voorzitter van het Ronald McDonald Kinder-

fonds. Het volledige juryrapport is te lezen op de website.Derde prijs: De Dwarrel
Ontwerp: René Wubs en
Elza Conijn
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Hoe staat het eigenlijk met de positie van de stads-
architect in Nederland? Dat vroeg Ton van Mastrigt,
stadsarchitect in Heerlen, aan Architectuur Lokaal
na een berichtje in Binnenlands Bestuur over de
opvolging van de Haarlemse stadsarchitect Joop
Slangen. De vraag leidde tot een bijeenkomst voor
alle stadsarchitecten in Nederland.

In Nederland zijn ongeveer 15 stadsarchitecten actief.

Het woordje ‘ongeveer’ geeft de huidige stand van zaken

goed weer. De precieze invulling van de rol van de stads-

architect verschilt per gemeente, alsook zijn benaming.

Stadsarchitecten heten ook wel stadsontwerper, stads-

bouwmeester, stadsstedenbouwer of dorpsbouwmeester.

Zijn/haar rol is in alle gevallen wel ongeveer gelijk: hij is

vaak het architectonische geweten van de stad. (1)

Wat doet de stadsarchitect eigenlijk?
Een stadsarchitect is een spin in het web die formeel,

maar ook informeel een belangrijke bijdrage levert aan

het architectonische klimaat in een stad of een dorp.

Het werkveld beperkt zich daarmee niet exclusief tot het

domein van gebouwen. Belangrijke thema’s in de (lokale)

politiek zoals leefbaarheid, veiligheid, cultuurbesef,

identiteit, attractiviteit en economisch herstel kunnen heel

goed in verband worden gebracht met stedenbouw,

architectuur, landschapsarchitectuur en monumentenzorg.

Een stadsarchitect kan daarbij een belangrijke rol spelen. 

Niet architectuur alleen
Het doel van de bijeenkomst voor alle stadsarchitecten

was zijn positie en zijn relatie met lokaal architectuurbe-

leid in beeld te krijgen. Welke successen en knelpunten

komen stadsarchitecten tegen in de dagelijkse praktijk?

Hoe staat het met het aanbestedingsbeleid, architecten-

selecties, ontwerpwedstrijden en meervoudige opdrach-

ten? Wat is zijn relatie met welstandstoezicht, stedenbouw

en cultuurbeleid? Wat is de rol bij de gemeentelijke

visie op stadsuitbreidingen en bedrijventerreinen? 

Wat doet de 
stadsarchitect ?
Een landelijke 
inventarisatie
Indira van ‘t Klooster

Informatie
Architectuur Lokaal
Indira van ’t Klooster
Tussen de Bogen 18
1013 JB  Amsterdam
020  530 40 00
indira.vantklooster@
arch-lokaal.nl
www.arch-lokaal.nl

Noot
(1) De benaming ‘stadsbouw-
meester’ is bij amendement in
de Woningwet opgenomen.
De Woningwet biedt de moge-
lijkheid om in plaats van een
welstandscommissie een
stadsbouwmeester te benoe-
men. De stadsbouwmeester
wordt in de wet gedefinieerd
als een ‘door de gemeente-
raad benoemde, onafhanke-
lijke deskundige die aan 
burgemeester en wethouders
advies uitbrengt ten aanzien
van de vraag of het uiterlijk of
de plaatsing van een bouw-
werk of standplaats, waarvoor
een aanvraag om bouwver-
gunning is ingediend, in strijd
is met redelijke eisen van wel-
stand.’ 

Onthutsend en verrassend
Rijksbouwmeester en voorzitter van de bijeenkomst

Mels Crouwel, noemde de variatie in functieprofielen

‘onthutsend en verrassend’. Op zichzelf is het verschil in

taakomschrijving logisch, omdat de functie van stads-

architect wordt ingevuld naar lokale behoeften en

maatschappelijke tendensen en wensen. Tegelijkertijd

hebben weinig gemeenten een beleidsvisie opgesteld

over de verwachtingen en eisen aan hun stadsarchitect.

Ook de opvolging, en daarmee de continuïteit, is in

veel gemeenten niet geregeld. Dat de functie niet 

helder is afgekaderd, zien de meeste stadsarchitecten

overigens eerder als een voordeel dan als een nadeel.

Zij hebben de marges nodig om hun (lobby)werk goed

te kunnen doen.

Landelijk en lokaal
Naar aanleiding van deze bijeenkomst is besloten om

de onderlinge contacten voort te zetten in de vorm 

van een kennisnetwerk, dat één of twee keer per jaar

bijeenkomt om te praten over een onderwerp waarover

zowel de rijksbouwmeester als de stadsarchitecten

graag van gedachten zouden willen wisselen. De 

volgende bijeenkomst zal onder andere gesproken

worden over de toekomst van het architectuurbeleid van

het rijk, waarover het College van Rijksadviseurs een

advies voorbereidt op aanvraag van staatssecretaris

Van der Laan van OCW en minister Dekker van VROM.

Op lokaal niveau blijven de stadsarchitecten de aan-

jagers, de ongevraagde adviseurs, de initiators van

debat, gevreesd, verguisd, maar toch ook geliefd,

onvermoeibaar en grotendeels achter de schermen

werkend aan een integrale benadering van lokaal

ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

Donald Lambert (Leiden)
‘Een zeer goed geïnformeerde en

gemotiveerde wethouder is erg

belangrijk voor het uitoefenen van

de functie.’

Joop Slangen (Haarlem)
‘De stadsarchitect wordt ingezet als

olie in de machine, maar moet ook

als een luis in de pels functioneren.

Daarvoor moet hij goed geïn-

formeerd en betrokken zijn op alle

niveaus, maar zich ook kritisch kun-

nen opstellen.’

Ton van Mastrigt (Heerlen)
‘Waar het mij om gaat is de integratie

tussen ontwerp en beleid. En het

betrekken van burgers bij de stad.’

Hans Ruijssenaars (Hilversum)
‘De stadsarchitect bemoeit zich

intensief met beleid, architectuur,

stedenbouw en uitvoering tot op

detailniveau (voegwerk).’

Cees Donkers (Eindhoven)
‘Het bevorderen en koesteren van

een architectuurklimaat in een 

nieuwe generatie is veel belangrijker

dan het vastleggen van zaken met

betrekking tot de functie van stads-

architect.’

Rapportage
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UFO in Vries
Nieuw gemeentehuis 
van Tynaarlo

Voor sommige inwoners was het even wennen. Toe-
gejuicht door de één, weggehoond door de ander.
Hoe het ook zij, het witte, transparante object zweeft
nog steeds. En de waardering voor het nieuwe 
gemeentehuis groeit. Voormalig burgemeester Hein
Pannekoek was de aanjager van de nieuwbouw, onder
zijn opvolger Jan Rijpstra werd het project voltooid.

Aan de westelijke dorpsrand van Vries gaan houtwallen

en laanbeplantingen van de dorpsuitbreiding van de

zestiger jaren over in een prachtige boomweide van

eikenbomen. Onder de kruinen van deze boomweide

door is de westeres te zien en de achtergelegen histori-

sche landschapselementen. Het gemeentebestuur stelde

zich daarom bij de keuze van het nieuw te bouwen

gemeentehuis voor een uitdagende en inspirerende

opdracht. Het wilde iets nieuws neerzetten. Iets nieuws,

dat zich weliswaar voegt in het oude landschap van

het dorp Vries.

Een zomerhuisje van Mies van der Rohe
De opdracht voor het ontwerp is Europees aanbesteed.

Van de 34 aanmeldingen zijn na voorselectie vijf 

architecten benaderd voor een ontwerp. Het meest

aansprekende plan werd gepresenteerd door Claus 

en Kaan architecten, onder leiding van projectarchitect

Dick van Wageningen, in combinatie met landschaps-

architect Bram Breedveld. De inspiratiebron voor het

ontwerp was een zomerhuisje in Illinois, ontworpen door

Ludwig Mies van der Rohe in 1950, dat lijkt te zweven

boven het landschap. Men kan er letterlijk onderdoor

kijken, maar ook door het vele glas zijn delen van het

achterliggende landschap te zien. Ook het gemeente-

huis lijkt te zweven boven het landschap zonder het aan

te tasten, zoals een UFO. 

Inpassing in het landschap
Door gebruik te maken van veel glas komt de gewenste

transparantie (van bestuur en ambtelijk apparaat)

goed tot uitdrukking. Auto’s worden geparkeerd in een

garage onder het gebouw. Qua programma is circa

10.000 m2 ondergebracht in een langgerekt gebouw in

een landschappelijke kamer. Dit langgerekte volume

verspringt op meerdere punten, zodat de schaal van

het gebouw kleiner lijkt. In de overgang naar het dorp

zijn eikenbomen geplant in de vorm van kamers rondom

een aantal woningen. Dit draagt bij aan de geleidelijke

schaalovergang van dorp naar landschap.  Het gebouw

bestaat uit twee en deels drie  bouwlagen. Naast het

gemeentehuis is een politiebureau in het gebouw 

geïntegreerd. 

Jan Rijpstra

Informatie
Gemeente Tynaarlo
Nico Jan van Hemel
Kornoeljeplein 1
Postbus 5 
9480 AA Vries 
0592  266 617 (ma t/m do) 
n.j.van.hemel@tynaarlo.nl 
www.tynaarlo.nl 

Tynaarlo is een gemeente in
de kop van Drenthe. Eind
jaren ’90 ontstond deze nieu-
we gemeente na een gemeen-
telijke herindeling uit de oude
gemeenten Vries, Zuidlaren
en Eelde. Met deze herinde-
ling omvatte de gemeente
Tynaarlo ineens ook heel ver-
schillende landschapstypes.
Tynaarlo heeft 32.000 inwo-
ners verspreid over 18 dorpen.
De totale oppervlakte
bedraagt 14.900 ha tussen
Assen en Groningen. De
gemeente heeft twee meren
en één luchthaven.

foto’s: gemeente Tynaarlo

Fijnzinnige detaillering
Claus en Kaan architecten stelden een eenvoudige 

uitwerking voor met bruut en geolied beton, eiken en

eikenlaminaat, en staal. In veel van de detailleringen

zijn verwijzingen naar het minimalistische werk van Van

der Rohe terug te vinden. De architecten voegen hier nog

een keur aan nieuwe details aan toe, zoals zwevende

trappen. De vrij stille werkplekken bevinden zich op een

relatief grote afstand van de gangen en hebben een

fraai uitzicht. Ook de raadzaal ligt in het landschap.

Naar Brits voorbeeld is hier een Lagerhuismodel onder-

gebracht met diverse multimediale toepassingen. Marte

Röling nam de plafondschildering voor haar rekening. 

Het gemeentebestuur 
wilde iets nieuws neerzetten, 
dat zich voegt in het oude 
landschap.

Ambities waargemaakt
Het gemeentehuis in Vries is inmiddels in een aantal

architectuurpublicaties verschenen (onder andere in 

De Architect en in het Jaarboek 04>05. Architectuur in
Nederland). Naast de architectonisch ambities heeft 

het gemeentebestuur ook ambities op het gebied van

duurzaamheid gerealiseerd. 

Onze lessen uit deze operatie
• Het geraamde budget van 17 miljoen euro is niet 

overschreden. Op detailniveau liepen de ramingen 

echter uiteen.

• Het idee om glazenwassers op de luifel te laten lopen, 

gezekerd aan een staalkabel viel slecht bij de 

Arbeidsinspectie.

• In bezwaar- en beroepsprocedure van de bestemmings-

planprocedure moest afscheid genomen worden van

de langzaam verkeersroutes naar het dorp. Wellicht 

dat deze op een later moment terug kunnen komen.

• De trap naar de fietskelder was te stijl en is daarom 

na de oplevering alsnog aangepast.

• De berekende parkeercapaciteit blijkt te klein en zal 

ergens ingepast moeten worden.

• Het gerealiseerde architectonische ambitieniveau 

zorgt voor grote belangstelling. Er zijn veel mensen, 

instellingen en organisaties die om een bezichtiging 

vragen. Hoewel dit op zich positief is, geeft het onrust 

in de werkvertrekken en doet het een beroep op 

medewerkers, catering, etc.

Het is een UFO en dat is het!
En ook al werd het door sommigen misschien cynisch

bedoeld, de typering UFO of glasbak is exact de 

typering waarmee het ontwerp van het gemeentehuis

is ingezet. Ik zie het dan ook als een compliment! 

Transparant en zwevend boven het landschap. 

Jan Rijpstra en 
Hein Pannekoek voor 
het gemeentehuis

Praktijk
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Ahoi
Wageningen heeft 
het (nu ook)

Wageningen kent een rijke traditie wat betreft de
inrichting en het ontwerp van het landschap. Hoog
tijd dus voor een lokaal centrum ‘met een groene
focus’ voor debat en informatie over ruimtelijke,
landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen.
Ahoi stelt zich voor.  

In Wageningen is sinds kort Ahoi gevestigd. Ahoi is

vooralsnog meer een netwerk dan een echt centrum

dat van negen tot vijf is geopend. Op nationaal en

internationaal niveau wil Ahoi een bijdrage leveren

aan de discussie over en verdieping van de land-

schapsarchitectuur en het streven van deze discipline

naar culturele en ruimtelijke kwaliteit. Met deze groene

focus onderscheidt Ahoi zich van bestaande centra.

Bakermat van landschapsarchitectuur
Wageningen en landschapsontwerp horen bij elkaar.

Aan Wageningen Universiteit wordt landschapsarchi-

tectuur gedoceerd en op Alterra vindt vooraanstaand

Mark Hendriks

Informatie
Ahoi, ontmoetingsplaats 
voor landschap, kennis 
en debat.
Schip van Blaauw
Harry Harsema
Voor adresgegevens: 
zie achterkant krant

foto’s: Ahoi

landschapsonderzoek plaats. Bovendien biedt de thuis-

haven van Ahoi, het monumentale Schip van Blaauw,

onderdak aan de tijdschriften Blauwe Kamer en Landwerk,

de Nederlandse en Europese jaarboeken landschaps-

architectuur en uitgeverij Blauwdruk, dat vooral publi-

caties over landschap en het landelijk gebied uitgeeft.

De beste plek voor landschapsdebat
Ahoi biedt een podium waarop, of een vlag waaronder,

activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het is niet

zo dat bijeenkomsten per se door Ahoi moeten worden

georganiseerd. Iedereen met een idee kan bij Ahoi

aankloppen. Het centrum treedt graag ondersteunend

op. Het Schip beschikt als voormalig gebouw voor

plantenfysiologie over een collegezaal en een 

kantine met terras, waar bezoekers ontvangen worden. 

De locatie op de Wageningse Berg biedt een magnifiek

uitzicht over de Rijn en de Betuwe. Het omliggende

park houdt de herinnering aan het landbouwkundig

onderzoek van weleer levend. Een betere plek voor

landschapsdebat is er niet.

Kritische kijk op lokale ontwikkelingen
Op lokaal en regionaal niveau biedt Ahoi een podium

voor plaatselijke partijen, zoals gemeenten, burgers en

bedrijven om lezingen, symposia en debatten te orga-

niseren over ruimtelijke, landschappelijke en steden-

bouwkundige ontwikkelingen in de buurt. Zo speelt in

Wageningen de vraag wat te doen met vrijkomende

universiteitsgebouwen- en terreinen, nu veel departe-

menten verhuizen naar de nieuwe campus aan de rand

van de stad. Verder ontwerpt BVR een plan voor de

openbare ruimte in de Wageningse binnenstad. 

Een kritische bespreking van dit plan is voor zowel de

gemeente als omwonenden interessant. Verder kan

Ahoi inspelen op het CKV-programma door scholieren

lezingen en excursies aan te bieden. Ook de ontwikkeling

van het WERVgebied (de regio Wageningen, Ede, 

Rhenen en Veenendaal) en de invloed van het Gelders

streekplan zijn onderwerpen die voorbij kunnen komen.

Samenwerking met andere architectuurcentra  
Er is inmiddels contact met de gemeente die het initiatief

ondersteunt. Verder zal Ahoi intensief samenwerken

met de provincie, de universiteit, het studentenvakblad

TOPOS en culturele centra in de omgeving. Ahoi zal

eveneens toenadering zoeken tot nabij gelegen 

architectuurcentra in Arnhem en Nijmegen.

In situ
Wat gebeurt er bij de lokale architectuurcentra?

Entree van het Schip 
van Blaauw. Ontwerp: 
C.J. Blaauw, 1921 

Collegezaal in het Schip
van Blaauw, bijeenkomst
culturele planologie,
november 2005 
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Herbestemming
van kerken
In onze gemeente staat een kerk die niet langer als
zodanig in functie is. Hoewel de kerk geen monument
is, heeft hij voor het dorp wel een belangrijke cultuur-
historische betekenis. We willen het gebouw dus graag
behouden, maar wel een andere functie geven. Zijn er
voorbeelden van kerken die een functieverandering
hebben ondergaan? Waar zou ik meer informatie over
dit onderwerp zou kunnen vinden?

Een beroemd voorbeeld van een herbestemde kerk is

bijvoorbeeld Poppodium Paradiso in Amsterdam. 

Recente ervaring met het onderbrengen van nieuwe

functies in een bestaande kerk, is er bijvoorbeeld in de

gemeente Bergen op Zoom. Hier is een wijk die vroeger

een afzonderlijk dorp vormde, maar inmiddels is

samengevoegd met Bergen op Zoom. Deze wijk heeft

het eigen oude centrum behouden, met daarin een

basisschool, een gemeenschapshuis en een kinder-

opvangvoorziening. Het plan om de kerk te slopen ver-

oorzaakte veel tegenstand in de wijk. De kerk is geen

monument, maar wel gezichtsbepalend voor de wijk.

Samenwerking tussen gemeente en de woningbouw-

vereniging bracht de oplossing. De woningbouw-

vereniging werd eigenaar van de kerk en maakte van

het gebouw een sociaal-culturele accommodatie,

waarin ook de kinderopvang werd ondergebracht. De

gemeente werd huurder van het gebouw en verhuurde

het gebouw vervolgens weer aan de verschillende

instellingen. Het beheer is ondergebracht bij een

beheersstichting. De kerk heeft nu weer de ontmoetings-

functie die zij voorheen ook had. Telefoonnummer

gemeente Bergen op Zoom: 0146  277 000.

In Andijk zijn twee kerken van functie veranderd: in de

ene was even een supermarkt gevestigd, maar nu is hij

verbouwd tot woning. De andere is een restaurant

geworden. Meer informatie via www.andijk.nl of via het

gemeentehuis: 0228 591 241. In Veere is recentelijk een

kerk verbouwd tot cultureel complex door Marx & 

Steketee architecten. Ook in Utrecht is veel praktijk-

ervaring. De Martinuskerk en het Andreasgasthuis, beide

van de beroemde 19e eeuwse architect Alfred Tepe zijn

– al langer geleden- verbouwd tot appartementen.

Hierbij is veel monumentaliteit verloren gegaan. Bekende

kerken in Utrecht waar eerder nieuwe functies een plek

hebben gekregen zijn de Domkerk, de Nicolaïkerk, de

Janskerk en de Gertudiskapel. Op dit moment wordt het

Hiëronymusgasthuis verbouwd. Architectuurcentrum

AORTA organiseerde over dit thema vorig jaar een

symposium. Zij weten meer over welke mensen hier

rechtstreeks bij betrokken zijn of waren. Telefoonnummer

AORTA: 030  232 16 86

Ook Adviesbureau Reliplan kan misschien helpen: 

Reliplan is een landelijk werkend adviesbureau voor

incourant onroerend goed zoals scholen, kloosters en

ziekenhuizen, maar het bureau is gespecialiseerd in de

herbestemming van kerkgebouwen. Het bestaat uit

een combinatie van makelaars, architecten, juristen en

bouwkundigen en beschikt over een uitgebreid net-

werk in de onroerend goed-wereld. www.reliplan.nl

Aan het informatiecentrum van Architectuur Lokaal 

worden vele vragen voorgelegd. In deze vraag- en 

antwoordrubriek komt telkens een aan ons gestelde

vraag, met daarbij enkele voorbeelden over de aan-

pak elders aan bod. Wanneer u uit de eigen praktijk

informatie kunt toevoegen, is deze natuurlijk altijd 

welkom!

Reacties? indira.vantklooster@arch-lokaal.nl

Re: Actie
Vraag en antwoord

Agenda
Architectuur Lokaal april, mei en juni 2006

Tweede helft april 
Bekendmaking van de genomineerden voor de Gouden

Piramide 2006. Architectuur Lokaal biedt organisatorische

ondersteuning van deze Rijksprijs

31 mei
Excursie brede scholen in Utrecht (zie ook pagina 12)

7 juni
Bijeenkomst Lokale Architectuurcentra in Rotterdam

13 en 14 juni
VNG-congres, Maastricht. Architectuur Lokaal biedt 

tijdens dit congres een workshop aan over publiek

opdrachtgeverschap, architectuurbeleid en actuele

ruimtelijke opgaven

14 juni
Excursie brede scholen in Amsterdam (zie ook pagina 12)

Arno Brok 
Nieuw bestuurslid Architectuur Lokaal

Met ingang van 1 januari 2006 is drs. Arno Brok toege-

treden tot het bestuur van Architectuur Lokaal. Brok is

sinds 2003 burgemeester van Sneek. Tussen 1998 en

2003 was hij wethouder in de gemeente Leeuwarden,

waar hij onder andere grondzaken, vastgoed, sociale

zaken en werkgelegenheid, cultuur en monumenten-

zorg in zijn portefeuille had. Daarvoor was hij onder

andere werkzaam bij de Provincies Flevoland en Over-

ijssel. Arno Brok is lid van diverse culturele organisaties,

waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, de

VNG commissie cultuur en de Boekmanstichting. Hij

combineert zijn werkzaamheden met een actief lid-

maatschap van de VVD, voor welke partij hij verschil-

lende bestuursfuncties bekleedde op landelijk, provin-

ciaal en lokaal niveau in Zuid-Holland en Friesland.
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ALKMAAR
AIA 
Willem Hedastraat 24
1816 KC Alkmaar
T 072 520 27 01 
architectuur-alkmaar@zonnet.nl

ALPHEN AAN DEN RIJN
CAS
Postadres: 
Prins Hendrikstraat 121
2405 AJ Alphen a/d Rijn
T 06  27 07 56 22 
Jordan@CASalphen.nl
www.casalphen.nl

ALMERE
CASLA 
Markt 110
1354 BA Almere
T 036 538 68 42
casla@casla.nl
www.casla.nl

AMERSFOORT
De Zonnehof 
De Zonnehof 4A
3800 AR Amersfoort
Bezoekadres:
De Zonnehof 8, 
Amersfoort
T 033 463 30 34
j.vanderwerff@dezonnehof.nl
www.dezonnehof.nl

AMSTERDAM
ARCAM 
Prins Hendrikkade 600
1011 VX Amsterdam
T 020 620 48 78
astrid@arcam.nl
www.arcam.nl

AMSTERDAM
De Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam
T 020 552 79 68 
wit@dro.amsterdam.nl
www.zuiderkerk.amsterdam.nl

APELDOORN
Bouwhuis
Postbus 4153
7320 AD Apeldoorn
T 055 576 04 11 
secretariaat@architectuurcen-
trumbouwhuis.nl
www.architectuurcentrum-
bouwhuis.nl

ARNHEM
CASA 
Statenlaan 85
6828 WC Arnhem
T 026 443 77 74
ed@arnhem-originals.nl

BREDA
Gebouw F 
Bastionstraat 13
4817 LD Breda
T 076 530 06 25
m.gorrissen@gebouwf.nl
www.gebouwf.nl

DELFT
Delft Design 
Postbus 2838
2611 HN Delft
T 015 214 39 41
info@delftdesign.nl
www.delftdesign.nl

DEN HAAG
STROOM 
Beeldende kunst t/m architectuur 
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag
T 070 365 89 85
jan.wijle@stroom.nl 
www.stroom.nl

DEN HELDER
Stichting Triade 
Postbus 128
1780 AC Den Helder
Bezoekadres:
Middenweg 2, Den Helder
T 0223 53 72 00
triade.kunsteducatie.denhel-
der@wxs.nl
www.tirade-denhelder.nl

DEVENTER
Architectuurcentrum Rondeel
Kunstenlab, Laboratoriumplein 3
7411 CH Deventer
T 0570 61 19 01
info@rondeeldeventer.nl
www.rondeeldeventer.nl

DIEPENHEIM
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
T 0547 35 21 43
info@kunstverenigingdiepen-
heim.nl

DORDRECHT
Stichting De Stad
Noordendijk 135
3311 RN Dordrecht
T 078 639 98 70
destad@planet.nl

DRENTHE
Architectuurcentrum Drenthe
i.o. Ruimtelijke Kwaliteit 
Provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC Assen
Bezoekadres: 
Westbrink 1, Assen
T 0592 36 54 17
Y.Alkema@Drenthe.nl

EINDHOVEN
ACE 
De Witte Dame
Emmasingel 20
5611 AZ Eindhoven
T 040 296 11 36
ace@mu.nl 
www.architectuurcentru-
meindhoven.nl

GOUDA
GRAP 
Molenwerf 2a
2801 PP Gouda 
aA@atelierarchitecten.nl

GRAVE
Projectenwinkel Grave
Postbus 7
5360 AA Grave

GRONINGEN
Platform GRAS 
Hofstraat 21
9712 JA Groningen
T 050 312 33 95
info@platformgras.nl
www.platformgras.nl

HAARLEM
ABC 
Groot Heiligland 47
2011 EP Haarlem
T 023 534 05 84
info@architectuurhaarlem.nl
www.architectuurhaarlem.nl

HAARLEMMERMEER
Podium voor Architectuur 
Haarlemmermeer
Postbus 110
2130 AC Hoofddorp
T 023 566 95 34 
podium@pier-k.nl
www.podiumarchitectuur.nl

HEERLEN
Vitruvianum
Postbus 1
6400 AA Heerlen
Bezoekadres: Glaspaleis
Bongerd 18, 
6411 JH  Heerlen
T 045 577 22 05
vitruvianum@heerlen.nl
www.vitruvianum.nl

HELMOND
Architectuurcafé
Postbus 818
5700 AV Helmond
info@architectuurcafe.nl
www.architectuurcafe.nl

’s-HERTOGENBOSCH
BAI 
Postbus 716
5201 AS ’s-Hertogenbosch
T 073 642 81 78
bai@home.nl
www.bai-s-hertogenbosch.nl

HILVERSUM
Museum Hilversum
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum
T 035 629 28 26
h.saam@hilversum.nl

HOORN
ACH 
Centrale bibliotheek
Wisselstraat 8
1621 CT Hoorn
T 0229 21 94 41
info@archicentrumhoorn.nl
www.archicentrumhoorn.nl

HOUTEN
Makeblijde
Postbus 460
3990 GG Houten
Bezoekadres: 
Oud Wolfseweg 3, Houten
T 030 636 52 72
park@makeblijde.nl
www.makeblijde.nl

KENNEMERLAND
Gebouw & Omgeving
Vereniging Haerlem
Postbus 1105
2001 BC Haarlem
Bezoekadres: 
Grote Markt 17, 
Haarlem
T 023 528 44 11
info@haerlem.nl
www.haerlem.nl

LEEUWARDEN
Fries Architectuur Centrum
Postbus 1
8900 AA Leeuwarden
T 058 299 42 40
info@friesarchitectuurcen-
trum.nl
www.friesarchitectuurcen-
trum.nl

LELYSTAD
Stichting ALS
Postbus 2108
8203 AC Lelystad
T 06 542 118 73
info@stichtingals.com
www.stichtingals.com

LEUSDEN
Stichting Architectuur Leusden
Meidoornhof 14
3831 XR Leusden
T 033 494 36 89
stichtingarchitectuurleusden@
planet.nl

MAASTRICHT
TOPOS 
Tongersestraat 49A
6211 LM Maastricht 
T 043 327 02 83
info@toposmaastricht.nl
www.toposmaastricht.nl

NAGELE
Museum Nagele
Zuidwesterringweg 15
8308 PC Nagele
T 0527 65 25 79
wpkeur@worldonline.nl
www.nagele.nl/museum

NIJMEGEN
ACN 
Kannenmarkt 6
6511 KC Nijmegen
T 024 324 43 82
info@architectuurcentrumnij-
megen.nl
www.architectuurcentrumnij-
megen.nl

RIJNLAND
RAP 
Nieuwstraat 33
2312 KA Leiden
T 071 513 75 25
info@rapsite.nl
www.rapsite.nl

ROTTERDAM
ArchiCenter/ 
Rotterdam Marketing 
Postbus 30235
3001 DE Rotterdam
Bezoekadres: 
Beurs/WTC
Beursplein 37, Rotterdam
T 010 205 15 00
p.kuster@rotterdam-marke-
ting.nl
www.vvv.rotterdam.nl

ROTTERDAM
Stichting AIR 
Postbus 21828
3001 AV Rotterdam
Bezoekadres: 
Coolsingel 63, Rotterdam
T 010 280 97 00
info@airfoundation.nl
www.airfoundation.nl

TILBURG
CAST                       
Dunantstraat 1
5017 KC Tilburg
T 013 544 92 22
info@castonline.nl
www.castonline.nl

TWENTE
ACT 
Deurningerstraat 6
7514 BH Enschede
T 053 483 79 85
info@architectuurcentrum-
twente.nl
www.architectuurcentrum-
twente.nl

UTRECHT
Aorta 
Achter de Dom 14
3512 JP Utrecht
T 030 232 16 86
aorta@aorta.nu
www.aorta.nu

VENLO
APVEO 
Postbus 128
5900 AC Venlo
T 077 351 70 56
info@apveo.nl
www.apveo.nl

WAGENINGEN
Ahoi 
Schip van Blaauw
Gen. Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen
T 0317 425 58 80
ahoi@gaw.nl

WEERT
Stichting Architectuurlijk Weert
Windmolen 24
6003 BK Weert 
Bezoekadres: 
Noordkade 48a, Weert
T 0495 54 09 37 / 073 523 39 00
p.geerts@croonen.nl

ZAANDAM
BABEL
p/a Carree Architecten BNA BV
Musical 23 
1507 TS Zaandam
T 075 612 58 85
info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

ZEELAND
CBK Zeeland
Balans 17
4331 BL  Middelburg
T 0118 61 14 43
info@cbkzeeland.nl 
www.hetzeeuwsegezicht.nl

ZUTPHEN
RAiA Regionaal Architec-
tuurinitiatief Achterhoek 
Zutphenseweg 57-59
7211 EB Eefde
T 0575 54 22 24
inori@planet.nl

ZWOLLE
ZAP 
Van Hallware 124
8014 RT Zwolle
T 038 423 06 84
info@stichtingzap.nl
www.stichtingzap.nl

Coördinatie Overleg Lokale
Architectuurcentra (OLA )
Architectuur Lokaal
jacqueline.wippo@
arch-lokaal.nl

Adressen van lokale 
architectuurcentra in
binnen- en buitenland: 
www.arch-lokaal.nl/
arch-centra/index.html
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