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RECTIFICATIES #57

In de toelichting op de cover
ontbrak informatie. De coverfoto
is een uitsnede uit een panorama-
foto van de stad Enschede, de
laatste foto uit het boek Bouw-
plaats Enschede dat op 1 mei bij
NAi uitgevers verscheen. In het
boek laat Theo Baart aan de hand
van 60 foto’s de stedelijke, land-
schappelijke en architectonische
kwaliteit zien van Enschede.
Stad stedenbouwer Ton Schaap
licht vervolgens zo'n tien pro-
jecten toe (van bekende ontwer-
pers als Bjarne Mastenbroek en
Jan Hoogstad) die de komende
jaren worden gerealiseerd.
Op p. 5, 6 ontbrak de naam bij
het onderschrift van de ont-
werper van het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid:
Neutelings Riedijk Architects.
Op p. 10, 11 ontbrak de naam
bij het onderschrift van de ont-
werper van het stadhuis van
Alphen aan den Rijn: Erick van
Egeraat associated architects.

Architectuur Lokaal
Is het landelijke informatiecentrum voor cultureel opdracht-
geverschap en architectuurbeleid. Vanuit een onafhankelijke
positie leggen wij verbindingen tussen partijen die bij de
bouw betrokken zijn. Voor opdrachtgevers als gemeenten,
woningcorporaties en projectontwikkelaars verzorgen wij
excursies, discussies en andere programma’s op maat.
Terugkerende thema’s zijn de culturele betekenis van het
opdrachtgeverschap en het belang van de samenwerking
tussen opdrachtgever en ontwerper. Onze coördinerende
taak komt naar voren bij het Steunpunt Ontwerpwedstrijden
en het Overleg Lokale Architectuurcentra.

Verhoudingen

Het nieuwe kabinet raakt ingewerkt. Opvallend is dat bewindslieden
een uitgesproken belangstelling hebben voor de ruimtelijke kwaliteit
van ons land. De vraag is dan, wat een regering kan doen om die
kwaliteit op een hoger plan te brengen. Opiniemakers pleiten voor
een actief ingrijpen van het rijk: ‘de regering moet meer sturen’. Als
het debat in die termen wordt gevoerd, is de kans groot dat het
abstractieniveau hoog blijft en het realiteitsgehalte laag. Want wat
weten we over het ontstaan van ruimtelijke kwaliteit? De laatste
analyse die het rijk zelf aan het papier toevertrouwde, staat in de
inmiddels zeven jaar geleden verschenen nota Ontwerpen aan
Nederland. De basis voor het beleid ligt eigenlijk nog tien jaar eerder

in het onderzoek dat werd gedaan voor de eerste architectuurnota. Bouwen is bij uitstek
een zaak van lange adem en het is daarom een groot goed als het architectuurbeleid
over een lange periode consistent blijft. Toch is het ook nuttig om van tijd tot tijd de 
verhouding tussen beleid en maatschappij tegen het licht te houden. Er is sinds 1990
veel veranderd in de bouwpraktijk, alleen al door de opkomst van de marktpartijen. 
Als de regering een zinnige bijdrage wil leveren, dan het liefst met maatregelen die aan-
sluiten bij de huidige verhoudingen tussen het lokale bestuur, de opdrachtgevers en de
ontwerpers. Binnen die verhoudingen heeft het rijk vooral de kans om te stimuleren.
Het is daarom slim om eerst te analyseren wie het verschil kunnen maken bij de opgaven
van komende tijd. Het nieuwe architectuurbeleid kan daarop inspelen en deze partijen
ertoe bewegen dat zij het beoogde verschil ook echt zullen maken.

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

foto: Jurgen Huiskes
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Opgaven Plekken voor kenniseconomie (2)
Hergebruik van bestaande bedrijventerreinen raakt ingeburgerd in
Nederland, maar het mooiste voorbeeld tot nu toe is te vinden in Frankrijk
Dirk Bergvelt
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Inhoudsopgave

Lokaal Mondiaal
Tracy Metz

Regie
Terug naar architectuurbeleid
Interview met Els Swaab, voorzitter van de Raad voor
Cultuur, over de toekomst van het architectuurbeleid
Cilly Jansen en Indira van ’t Klooster

Openhartoperatie met 17 chirurgen
Het Hart van de Heuvelrug is een bijzondere vorm van
gebiedsontwikkeling. 17 partijen ruilen hun belangen uit
ten bate van natuur, ecologie, woningbouw en economie 
Carolien Schippers

Opgaven
Wolvega: Een gemeentehuis als
afspiegeling van het proces 
Wisselingen in het bouwteam leiden vaak tot een ander
proces. In Wolvega is dat aan het gebouw zelf afleesbaar
Marieke Berkers

Stedelijk eilandenrijk
Rond IJburg krijgt de lang beloofde natuurcompensatie
voor de bouw van de huizen vorm
Dorine van Hoogstraten

Eigenwijs en tegendraads
Projectontwikkelaars zijn geen vanzelfsprekende partij 
bij particulier opdrachtgeverschap. De gemeente Almere
steekt zijn nek uit
Frank van de Poll

Forten in revisie
Wat is er mogelijk met in onbruik geraakt militair terrein?
Marinus Kooiman

Praktijk
Re:Actie 
Beeldkwaliteitplannen voor het buitengebied
Margot de Jager

Adressen Architectuurcentra
Nederland

Foto omslag
Stratosphere, 2007. ‘Deze foto heb ik gemaakt tijdens mijn
reis naar Las Vegas. De Stratosphere Tower zien we weer-
spiegeld in het paarse glas van hotel CircusCircus. De dode
palmboom, die ook weerspiegeld wordt, staat voor mijn neus
en is dood. Het is duidelijk dat op deze plek geen plaats is
voor rust en bezinning. Het is juist die tegenstelling die me
in deze foto zo aanspreekt. Las Vegas is een puist van chaos
en geluid die omringt wordt door honderden kilometers
natuur, weidsheid, stilte en contemplatie.’
Maarten van Schaik (1973) won onlangs de Ballast Nedan/
NAI fotoprijs 2007. Hij had verschillende tentoonstellingen
bij onder andere Galerie VanZoetendaal, Foam, Paris Photo
en het Nederlands foto-instituut. Hij publiceerde hij twee
boeken, Dromen van Europa (2003) en Moved (2004). Hij
werkt in opdracht van onder andere het Volkskrant Magazine,
de Groene Amsterdammer, Carp, Het Parool, Avenue,
Esquire en Free Eye. 

Regie Den Haag is geen kaveltjesfabriek
Grond plus opstal voor meer dan een miljoen euro aan de achterkant 
van de stad. Interview met wethouder Marnix Norder over particulier
opdrachtgeverschap in de top van de markt 
Cilly Jansen

Opgaven Een smalle brede school
Marlies Rohmer schreef een boek over scholenbouw. De praktijk langs 
de meetlat
Dolf Broekhuizen
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Lokaal Mondiaal

Hector Pieterson, Nelson Mandela en Desmond
Tutu zijn de beroemdste inwoners van Soweto,
afkorting van de South Western Township zo’n
driekwartier van Johannesburg vandaan. Sterker
nog, Mandela en Tutu woonden bij elkaar in de
straat, de enige straat ter wereld die liefst twee Nobel-
prijswinnaars tot haar inwoners mocht rekenen.

En Hector Pieterson? Hij was het jongetje van
dertien dat door de oproerpolitie werd doodge-
schoten in de opstand in Soweto in 1976. Hij was
één van de vele doden, maar van hem is een foto
gemaakt die hem als symbool van de scholieren-
opstand tegen apartheid wereldroem heeft
bezorgd. Dodelijk gewond wordt hij weggedragen
door een schoolgenoot, Mbuyisa Makhubu;
Hectors zusje loopt ernaast. Voor Zuid-Afrika
heeft deze foto dezelfde gevoelswaarde als de foto
van het napalmmeisje voor Vietnam. 

Mandela’s huis in Soweto waar hij tussen 1946
en 1961 woonde, is nu een museum, al zijn ere-
doctoraten zijn ingelijst en staan uitgestald op de
schappen in de keuken - maar Hector heeft een
herdenkingsmonument én een eigen museum. Het
is een heel mooi museum, simpel en ingetogen en
zeer indringend. 

Anders dan ik me bij het woord township had
voorgesteld is Soweto een grote stad. Die werd al
in 1904 als nederzetting voor zwarten gesticht.
Hoeveel mensen er precies wonen weet niemand,
alleen dat het er zeker meer dan een miljoen zijn
van wie het leeuwendeel elke dag naar Joburg
forenst. Soweto kent tegenwoordig niet alleen
krottenwijken met schrijnende armoede, maar
ook zeer welvarende buurten en zelfs suburbs. Er
zit ook weinig stigma meer aan, het is niet zo dat
iemand die het gemaakt heeft, zo snel mogelijk
Soweto verlaat. Dat zou trouwens heel moeilijk zijn:
sinds de afschaffing van apartheid mag iedereen
zich vrij vestigen en stromen de steden in ongekend
tempo vol. Huisvesting, riolering, elektra, water –
geen enkele gemeente in Zuid-Afrika, en de grote
steden al helemaal, kan in voldoende mate in deze
basisbehoeften voorzien. 

Hector Pieterson - hoe wrang, dat een van de
bekendste slachtoffers van apartheid een van oor-
sprong ‘Afrikaner’ naam draagt – werd beroemd
door zijn dood. Zijn vriend Mbuyisa Makhubu is
het ook niet goed vergaan. Hij werd vanwege de
foto achtervolgd door de politie; hij verhuisde naar
Botswana en vervolgens naar Nigeria. Sinds begin
jaren tachtig is er niets meer van hem vernomen.
Hectors zusje echter is vandaag gewoon in het
museum, ze komt wel eens vaker om een praatje
te maken. Heeft zij haar leven ooit weer kunnen
oppakken, vraag ik. ‘De tijd is sindsdien stil blijven
staan’, zegt ze.

Soweto
Tracy Metz

Tracy Metz heeft in 2007 een LOEB Fellowship
aan Harvard University’s Design School, waar ze
zich verdiept in het fenomeen ‘down town’. 
Dit jaar bericht zij vanuit Boston over ontwerp,
opdrachtgeverschap en de stad. Dit voorjaar was
ze met studenten in Zuid-Afrika.

Uitzicht over Soweto vanuit het Hector Pieterson museum

Het Hector Pieterson Museum

De beroemde foto van Hector, die wordt weggedragen nadat de 
politie hem heeft neergeschoten.

Arbeidershuisvesting in Soweto

Bouw van een nieuwe shopping mall en bioscoop in Soweto

58.qxd  22-06-2007  07:39  Pagina 4



5Architectuur Lokaal  #58

Regie 

De gemeente Den Haag profileert zich als vestigings-
plaats van vooraanstaande internationale organisa-
ties. Deze bedrijven - waaronder Shell, dat zijn
hoofdkantoor nog niet zo lang geleden in Den Haag
vestigde - zorgen voor tienduizenden banen.
Onderzoek wees uit dat de internationale organisa-
ties verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk 
aandeel in de Haagse werkgelegenheid en de lokale
economie. Er is een toenemende vraag van de buiten-
landse werknemers naar internationaal onderwijs.
Niet ver van de nieuwe wijk Vroondaal, bij sport-
park Ockenburgh, wordt de nieuwe huisvesting
van de Internationale School - nu nog gevestigd op
twee locaties elders in Den Haag - gebouwd naar
een ontwerp van Atelier Pro. De school zal ook een
theater, een kantine en sportfaciliteiten bevatten,

die kunnen worden gebruikt door zowel de lokale
als de internationale gemeenschap. ‘Deze zomer
gaat de Internationale School open. Daar willen
mensen bij in de buurt wonen, dan zal er vraag zijn
naar woningbouw zoals we die voor Vroondaal
ontwikkelen’, zegt Marnix Norder. 'De expats
brengen de behoefte aan een woonmilieu in het
topsegment van de markt met zich mee. Ik ben van
PvdA-huize, maar ik kon het plan voor Vroondaal
in de discussies hierover in de gemeenteraad goed
uitleggen. Sociale woningbouw hebben we qua
aantallen niet nodig. Dit topsegment wel. Het
levert ook weer nieuwe werkgelegenheid op, op
alle niveau’s. Voor de economie is het zeer goed,
zelfs noodzakelijk. Uit de grond van mijn hart zeg
ik: dit móet je doen.’

Norder is al zo vertrouwd met de gekozen aan-
pak voor de ontwikkeling van Vroondaal, dat hij
zich verbaast over de vraag waarom de gemeente
gekozen heeft voor een competitie onder markt-
partijen bij een opgave met particulier opdracht-
geverschap: ‘We schrijven toch overal een tender
voor uit?’. Voor planmatige ontwikkeling met voor-
namelijk woningen in het topsegment, samen met
commerciële ontwikkelaars, ziet Norder verschil-
lende redenen: ‘Den Haag is geen willekeurige
gemeente in Noord-Limburg of Brabant. Daar is het
relatief makkelijk om een kaveltjesfabriek te zijn.
Particulier opdrachtgeverschap vraagt veel tijd, veel
energie, veel weilandjes. In de stad is het niet zo
makkelijk, daar moet veel meer worden gestapeld.
Hoe doe je dat met particulier opdrachtgeverschap? 

Opdrachtgever in NL > Tekst: Cilly Jansen > Beeld: DOOR 

De discussie over het “voor” of “tegen” particulier
opdrachtgeverschap is inmiddels wel voorbij. Nu gaat
het er vooral om, hóe gemeenten mensen in Nederland
hun eigen huis kunnen (laten) bouwen. Het scala van
mogelijkheden wordt steeds groter. Er wordt door 
of samen met particulieren gebouwd, individueel of
ollectief, al dan niet binnen strakke stedenbouwkun-
dige kaders, via geregisseerde supervisie of met per-
soonlijke begeleiding, meestal vanuit een directe
relatie tussen de gemeente en de nieuwe opdracht-
gevers. Almere heeft inmiddels samenwerking gezocht
met marktpartijen voor “mede-opdrachtgeverschap”
(zie elders in dit tijdschrift). Den Haag is de weg 
eerder ingeslagen om marktpartijen te betrekken bij
particulier opdrachtgeverschap. Voor de herontwik-
keling van 100 ha. van het Westlandse kassengebied
schreef de gemeente een tender uit onder project-
ontwikkelaars. De opgave bevatte 30% particulier
opdrachtgeverschap, overeenkomstig het toenmalige
VROM-beleid. Dat percentage groeide in de loop van
de planvorming tot 70%, in het topsegment van de
markt. 'Uit de grond van mijn hart heb ik de gemeente-
raad gezegd: dit móet je doen', zegt Marnix Norder,
wethouder ruimtelijke ordening van Den Haag. 

Den Haag is geen
kaveltjesfabriek
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Regie   

‘Het aanbieden van
welstandsadvies
aan de voorkant is
een heel goede con-
structie gebleken.
Het heeft altijd
effect. Het leidt
altijd tot aanpas-
singen die de meer-
waarde en de duur-
zaamheid verhogen.
Iedereen is er
enthousiast over.’ 

De bouw vrijgeven aan particulieren, en dan zien
we wel wat ervan komt? Ik ben het niet op alle
punten eens met Adri Duivesteijn (wethouder van
Almere), die een groot voorstander is van particulier
opdrachtgeverschap.’ Maar doelt Duivesteijn er niet
vooral op dat mensen die dat willen, de mógelijkheid
moeten hebben om hun eigen huis te bouwen?
‘Rijtjeswoningen onder condities zijn soms ook
interessant. Dat keuzevrijheid zou ontbreken vind
ik relatief. Daar verbeter je de wereld ook niet mee.
In deze regio zijn we ver gegaan. Staedion en andere
corporaties waar we mee werken vragen aan huur-
ders: zeg maar wat je wilt. Net als bij koopwoningen
worden op basis van een casco eindeloze opties
voor de indeling en inrichting aan de bewoners
aangeboden.’ 

In de Westlandse Zoom is particulier opdracht-
geverschap zoals dat elders in Nederland in het 
buitengebied tot stand komt, volgens Norder niet
mogelijk. ‘Hier is al veel duidelijk. Het gaat om een
locatie aan de rand van de stad, het gebied ligt direct
tegen een andere gemeente aan, vlak bij de duinen
en het strand, er staat al van alles en er zijn heel veel
functies, niet alleen glastuinbouw. Er moet er een
top-top milieu komen, het gaat om grond plus
opstal van meer dan een miljoen euro per kavel.
Daarvoor moet je de markt goed aanboren, niet
alleen voor de marketing maar ook voor het gewenste
niveau van de inrichting van een gebied. Er zijn niet
zoveel mensen die dat kunnen. Je hebt partijen nodig
met een echte visie op deze locatie aan de achterkant
van de stad. De woningmarkt is een kerstboom. Het
gaat hier om de bovenste takken van de kerstboom
in een milieu dat het op voorhand niet in zich heeft.’

Zeven jaar geleden, enkele jaren voor het aantreden
van Norder als wethouder, schreef de gemeente
een selectieprocedure uit onder Bouwfonds, Rabo
Vastgoed en Johan Matser Projectontwikkeling.
Aan de twee laatstgenoemde bedrijven werd 
uiteindelijk gevraagd om gezamenlijk een plan te 

ontwikkelen. ‘In de uitwerking ging het aanvankelijk
om 70% projectmatige ontwikkeling en een onder-
grens van 30% particulier opdrachtgeverschap’, zegt
Rik Harmsen, vastgoedontwikkelaar bij Johan Matser. 
‘De gemeente overwoog toen een deel van de 
ontwikkeling zelf ter hand te nemen middels een
kavel bv. Dat zou een onderlinge concurrentie
betekend hebben binnen de locatie. Daarvan heeft
de gemeente uiteindelijk afgezien. Gedurende de
eerste fase van Vroondaal manifesteerde zich een
veel grotere vraag naar particulier opdrachtgever-
schap in de top van de markt. Dat heeft de ont-
wikkelcombinatie kunnen opschalen naar 70%.’ 

De directe betrokkenheid van particulieren 
vereiste volgens Harmsen wel een onorthodoxe
ontwikkelaanpak. Voor het gemeentelijk grond-
bedrijf acht Norder de opgave ook om andere 
redenen niet geschikt: ‘In Vroondaal ontwikkelen
de marktpartijen ook appartementen met luxe
huur- en koopwoningen. Maar het gaat hier om
marktoptimalisatie, om de inrichting van het
gebied, om continue marktgevoeligheid. Wat wil
de koper? Hoogbouw, laagbouw, wel of niet aan
het water? Zulke afwegingen. Ambtenaren hebben
die deskundigheid voor de woningmarkt niet. Ik
wil ook helemaal niet dat zij koopdeskundigen
worden. Gemeente en marktpartijen moeten
elkaar kunnen gebruiken. Je moet boerenslim zijn:
wel uitgeven, niet ontwikkelen, toch financieel
voordelig werken. We hebben er wel wat aan ver-
diend, niet veel. Kassen zijn duur om te verwerven,
soms duurder dan bedrijfsterreinen. En dan duurt
het nog een tijd voor je kunt beginnen. De rente-
teller loopt door, er staan niet morgen meteen villa’s.
We nemen ook risico’s.’ 

De ruimtelijke visie voor de herontwikkeling
van de glastuinbouw in Madestein werd gebaseerd
op een landschappelijk kader. De openbare ruimte
is in opdracht van de gemeente ontworpen door
Bosch en Slabbers Landschapsarchitecten en

Ingenieursbureau Den Haag. De ontwikkelaars 
lieten Buro Lubbers het ontwerp voor het uitgeefba-
re gebied en de semi-openbare ruimte maken.
Harmsen vindt dat het gelijktijdig en in samenspraak
ontwerpen door de beide bureaus een goede werk-
wijze is gebleken. De overgangen tussen openbare
en semi openbare ruimte zijn daardoor niet te zien.
De ontwikkelaars nemen, in tranches, alleen de
uitgeefbare gebieden af; de gemeente werkt voor
eigen rekening en risico. De inrichting van het
landschap loopt vooruit op de woningbouw. Er
zijn er hagen en volwassen bomen geplant en de
infrastructuur zoals riolering, bestrating, bruggen en
verlichting is grotendeels gerealiseerd voordat de
gronden verkocht zijn. Het gebied is niet verkaveld;
bouwgrond kan naar wens worden afgenomen met
een minimum van 600 m2 en een onbegrensd
maximum. In de aanloopfase zijn enkele kleinere
kavels verkocht, maar ook percelen van 1500 en
2000 m2. 

Het ontwikkelingsgebied is verdeeld in vier
“woonsferen”, zoals wonen in glooiend terrein, of
wonen aan het water. Daarbinnen is veel vrijheid
voor het woningontwerp, mits de ontwerpen tot in
detail zijn uitgewerkt en gedegen wordt gebouwd.
Bij het ontwerp worden de opdrachtgevers begeleid
door een Commissie Esthetiek, die is opgericht om
de individuele kwaliteit en onderlinge samenhang
van de woningen te waarborgen. De commissie
adviseert, beoordeelt en toetst de ontwerpen op 
privaatrechtelijke basis. De adviezen gaan bij de
bouwaanvraag mee naar bouw- en woningtoezicht
en de welstand, die de aanvragen publiekrechtelijk
afhandelt. ‘De constructie om welstandsadvies aan
de voorkant aan te bieden is een hele goede gebleken’,
vindt Norder. ‘Dat zit allemaal in de prijs, de
opdrachtgevers kunnen hun plannen voorleggen,
erover praten. Het resultaat is tenminste één gesprek,
ten hoogste drie. Het heeft altijd effect. Het wordt
niet meteen een andere stijl, maar het leidt altijd
tot aanpassingen. Het verhoogt de meerwaarde, de
duurzaamheid. Iedereen is er enthousiast over, ook
de gemeenteraad.’

De ontwikkeling van de wijk vordert gestaag en,
tot nu toe, in relatieve stilte. In de eerste fase zijn
uiteenlopende woningen ontwikkeld door Neder-
landse opdrachtgevers. De tweede fase is kort 
geleden van start gegaan, remigranten tonen
belangstelling, expats worden nog verwacht. Wie
er volwassen begroeiing bij denkt ziet wel overeen-
komsten met particuliere woningbouw zoals die te
vinden is in het Gooi, in de oude villawijken van
bijvoorbeeld Bilthoven. Met dat verschil, dat
hedendaagse koopkrachtige particulieren wat 
minder recht in de leer zijn. Zij kiezen voor geheel
eigen interpretaties van modernistische villa’s, voor
extreme variaties op alle denkbare neoklassieke
bouwstijlen, voor fantasierijke boerderijen. En in
één geval voor een misschien nooit helemaal af te
bouwen houten huis dat het midden houdt tussen
een Tsjechische boerderij en een Canadese jachthut.
Zoeken op de term ‘vroondaal’ op google levert
vele websites op van bewoners en ontwerpers, met
woningontwerpen en complete bouwplannen.

Informatie
Vroondaal is een ontwikkeling van Madestein 
vof (Johan Matser Projectontwikkeling en Rabo
Vastgoed) en de gemeente Den Haag. Zie ook
www.vroondaal.nl. Op 5 juni organiseerde
Architectuur Lokaal samen met Madestein vof en
de gemeente Den Haag het ‘Symposium in de kas’,
een debat over particulier opdrachtgeverschap. 
Bij deze gelegenheid presenteerde de Commissie
Esthetiek het boek ‘Zicht op Vroondaal’ aan
Marnix Norder, wethouder ruimtelijke ordening
van Den Haag. Het boek is tegen een vergoeding
verkrijgbaar via de website www.vroondaal.nl 

Marnix Norder (foto: gemeente Den Haag)
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Regie

Niet alleen de Raad voor Cultuur constateert een verschraling van het archi-
tectuurbeleid. Ook het College van Rijksadviseurs en de nationale architec-
tuurinstellingen maken zich zorgen. Het architectuurbeleid van de jaren ’90,
waarin binnen een integraal cultureel (rijks)kader een helder verkaveld veld
van architectuurinstellingen en -initiatieven tot stand kwam - dat ook in het
buitenland de aandacht heeft getrokken - heeft sinds de Nota Ruimte plaats
gemaakt voor een op resultaat gericht Actieprogramma Ruimte en Cultuur
(ARC). Tegelijkertijd lijkt de culturele component van architectuurbeleid,
verankerd in cultuurbeleid via het Ministerie van OCW, te verdwijnen door
een toenemende nadruk op processen, (gebieds)ontwikkeling en ruimtelijke
ordening via het Ministerie van VROM.  Els Swaab, voorzitter van de Raad
voor Cultuur, betreurt die ontwikkeling. ‘Architectuur is een culturele zaak.
Het is belangrijk dat er óók aandacht is vanuit de cultuurinhoudelijke kant,
niet alleen vanuit de concrete ruimtelijke opgaven. Architectuur is maar een
kleine sector in het grote geheel. Cultuurbeleid speelt zich af op een ander
niveau, minder pragmatisch en opportunistisch. Daardoor is het ook kwets-
baar.’

Voormalig Rijksbouwmeester Wytze Patijn gaf onlangs zijn visie op het
huidige rijksbeleid.(1) Hij noemde het ARC-beleid defensief en aarzelend.Het
elan van weleer moet terug. Het moet niet om ‘oude’ schoonheid gaan, maar
om het creëren van ‘nieuwe schoonheid’. Het moet gaan om ‘ontwikkelen van
cultuur’. Daar kan het architectuurbeleid weer een belangrijke katalyserende
rol in spelen. Hij zag vanuit het perspectief van het cultuurbeleid nog een
reden om het zelfstandige architectuurbeleid te revitaliseren. Het architec-
tuurbeleid kan de culturele dimensies van verschillende ruimtelijke sectoren

met elkaar verbinden: ruimtelijke ordening, Belvedere-beleid, architectuur,
het nieuwe woningbeleid, infrastructuur, landinrichting. De koppeling van
die culturele factoren, inclusief de financiële component, is van grote strate-
gische waarde voor het brede cultuurbeleid, aldus Patijn. 

Deze denktrant sluit aan op de visie van de Raad voor Cultuur. 'De indruk
bestaat misschien dat de Raad het ARC onderschrijft, maar dat is niet zo. We
brengen niet vaak ongevraagd advies uit. Bij de herziene versie van het ARC
hebben we dat wel gedaan. Een deel van ons advies is terzijde gelegd. We
hebben onze zorg uitgesproken over de ontwikkelingen in het architectuur-
beleid. We hebben letterlijk gezegd: zo geeft het Rijk zijn architectuurbeleid
op. De Raad vindt dat het Rijk ook bij een toenemende decentralisatie van
bevoegdheden de verantwoordelijkheid heeft om de structuur van architec-
tuurbeleid te waarborgen. Het vergt veel van lokale bestuurders om goed
beleid te maken. Het Rijk moet de kaders scheppen waarin dat mogelijk is en
blijft. Kaders zijn onmisbaar voor gemeenten om te kunnen opereren’, zegt
Els Swaab. 

De vraag is hoe een terugtredende rijksoverheid dat kan doen. In haar
advies stelt de Raad: ‘Het is voor een belangrijk deel aan de overheid om
ervoor te zorgen dat alles wat er aan financiële middelen, talent, menselijke
energie, beleidsinstrumenten en kwaliteitsbesef beschikbaar is, op deze opga-
ve wordt geënt.’(2) ‘Maar’, vindt Els Swaab, ‘dat alleen is niet genoeg. Ook
vanuit de architectuurinstellingen en door architecten kan veel meer worden
gedaan om het belang van goede architectuur onder de aandacht te brengen
en te ontwikkelen. Ik denk dan aan maatschappelijke betrokkenheid. Van
architecten mag worden verwacht dat ze niet alleen vakkundig bezig zijn,

Terug naar 
architectuur-      
beleid
Architectuurbeleid > Interview > Tekst: Cilly Jansen en Indira van ’t Klooster > Beeld: Jurgen Huiskes

De Raad voor Cultuur adviseert de regering over cultuurbeleid. In haar recente advies Innoveren,
participeren! stelt de Raad dat het architectuurbeleid in Nederland aan erosie onderhevig is. 
Dat het reduceren van architectuurbeleid tot een uitvoeringsprogramma op smalle financiële
basis de architectuur (in de breedste zin van het woord) geen goed heeft gedaan. Zij bepleit de
terugkeer naar een architectuurbeleid. In een gesprek met Els Swaab, voorzitter van de Raad,
neemt Architectuur Lokaal de stand van zaken door. ‘Het Rijk moet duidelijke kaders formuleren,
waarbinnen lokale opdrachtgevers hun eigen beleid kunnen maken.’
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maar ook een visie op de maatschappij hebben. Het is belangrijk dát ze die
hebben. Dat geldt natuurlijk ook voor opdrachtgevers.’ De veranderende
positie van de architect (zijn gemarginaliseerde rol) vraagt nadrukkelijk 
aandacht, ook vanuit het rijk. Het is belangrijk dat de architect zijn positie
opnieuw bepaalt. Het is aan de vakgemeenschap om ervoor te zorgen dat
aan de ontwerper een centrale rol wordt toegekend in ingewikkelde 
ruimtelijke transformatieprocessen. Dat vraagt echter ook van de architect
een geëngageerde houding en kennis van de samenleving. 

In de afgelopen jaren mengden architecten zich steeds minder in het maat-
schappelijke debat. Dat tij lijkt nu te keren. Een ander aspect is dat  ze zelf
minder greep hebben op de opgave, doordat hun rol in het bouwproces
steeds verder wordt teruggedrongen. ‘Het  procesmanagement speelt een
steeds grotere rol, maar ook daarbinnen kan een architect zich profileren.
Het ontwerp kan juist een ultiem middel zijn om mogelijkheden te onderzoe-
ken, zaken op orde te brengen en inhoudelijke, sectoroverstijgende verbanden
te leggen. Dit ontwerpend onderzoek gaat niet over het creëren van een 
aansprekend plaatje, maar over het verbeelden en inzichtelijk maken van
programma’s (van eisen) en het onderzoeken van denkbeeldige scenario’s.
Het dient als kompas voor maatschappelijke discussie en als middel voor de
overheid om uiteindelijk weloverwogen keuzes te maken. De taak van archi-
tecten bestaat niet alleen uit het leveren van een ontwerp, dat is niet het eind-
resultaat. Opdrachtgevers moeten daar ruimte voor bieden’, stelt Els Swaab.
‘Het architectuuronderwijs speelt hierbij ook een rol. De architectuurprak-
tijk verandert, maar in het onderwijs wordt daar niet op geanticipeerd. Er is
nog zelden rechtstreekse communicatie tussen opdrachtgever en architect.
Besluitvorming over bouwprojecten is een bestuurlijke stoomwals van proce-
dure naar procedure geworden. Het onderwijs zou architecten beter moeten
voorbereiden op die praktijk. Ook daar ligt een kans voor architectuurbeleid.’ 

Maar is er, juist op lokaal niveau, niet ook een tegenbeweging gaande? 
Het aantal gemeenten dat een eigen architectuurbeleid wil, lijkt weer toe te
nemen. Soms neemt zelfs de gemeenteraad daartoe het initiatief. En architec-
tuurcentra, het zijn er inmiddels al meer dan één op de 10 gemeenten,
betrekken architecten juist intensief bij hun programmering via hun pro-
grammaraden en besturen. Daar zijn, door het hele land, vele honderden
mensen bij betrokken. In de praktijk trekken vooral jonge architecten zich
soms weinig aan van de gebaande kaders van de grote opdrachtgevers. Als ze
iets willen bouwen, kopen ze zelf een of meerdere kavels, zoals Equipe
Architecten, en ontwikkelen deze op eigen initiatief. Ze zoeken actief en
gericht naar opdrachten, niet met portfolio’s, maar met ontwerpen die kant
en klaar worden geleverd met een potentiële bouwlocatie, zoals Robert van
Kats en Dieter Blok. Daarbinnen vinden ze de vrijheid om hun eigen idealen
na te streven, een vrijheid die meer gevestigde architecten vaak niet meer
hebben. 

Els Swaab ziet een dergelijke aanpak van architecten als uitzondering.
‘Wij hebben de indruk dat het vakdebat en het publieke debat steeds verder
uit elkaar zijn komen te liggen. De architect moet dichter bij de bevolking
komen te staan. Er ligt ook een taak bij de gemeente om dat te bewerkstelli-
gen'. Daarop echter heeft het Rijk steeds minder directe invloed. Het heeft
immers steeds meer bevoegdheden bij planning en uitvoering overgedragen
aan provincies en gemeenten, en ook de markt speelt een steeds grotere rol.
Het Rijk kan wel voorwaarden scheppen voor het lokale beleid en dat beleid
faciliteren, bijvoorbeeld via de architectuurinstellingen. Zo kan het
Stimuleringsfonds voor Architectuur bijdragen aan de programmering van de
lokale en regionale architectuurcentra. Dat blijkt in de praktijk nog lastig. Els
Swaab hoopt dat de architectuurcentra zich sterker zullen richten op het
publieke debat, maar ziet bij sommige centra juist veel aandacht voor bijeen-
komsten die met name voor de vakgemeenschap interessant zijn. De centra
zijn voor hun activiteiten in hoge mate afhankelijk van subisidies die via het
SfA verstrekt worden. Het beschikbare budget van het fonds staat onder
druk terwijl het aantal architectuurcentra nog toeneemt. Wanneer het Fonds

keuzes moet maken binnen de programma's van de architectuurcentra scoren
publieksactiviteiten minder hoog dan activiteiten die zijn gericht op vakont-
wikkeling en innovatie.

‘Waar het om gaat’, zegt Els Swaab, ‘is dat de stimulans uit het vakgebied
moet komen. De vraag is hoe de vertaalslag naar de praktijk kan worden
gemaakt. Een vakdebat wordt gevoerd in andere termen, en vakjargon ver-
groot het begrip van architectuur bij het publiek juist niet. Een gemeentelijke
visie op de stad kan bijdragen aan het dichten van de kloof, maar die ontbreekt
vaak. De architectuurinstellingen beschikken over de inhoudelijke kennis,
kennen de praktijk goed en weten welke onderwerpen en knelpunten er spelen.
Daarin zijn zij waardevolle partners voor de rijksoverheid. Zij kunnen veel
meer bewerkstellingen dan ze nu doen, niet alleen voor gemeenten, maar
ook voor de vakgemeenschap en het publiek. Dat kan alleen als vanuit het
Rijk duidelijke kaders komen, als er richtlijnen komen voor eigen beleids-
ontwikkeling.’ Het wachten is op een reactie van het kabinet op het
Raadsadvies, eind mei. Komt er wel een nieuw architectuurbeleid? De archi-
tectuurinstellingen zullen daar gezamenlijk ook op aandringen. ‘Dat is heel
belangrijk’, vindt Els Swaab, ‘de instellingen waren de afgelopen jaren een
beetje mat. Maar zij zijn partners voor het Rijk, dat heeft de nodige deskun-
digheid niet meer zelf in huis. Er mag geen kloof ontstaan tussen bouwen en
cultuur. Nu we weer een minister voor Cultuur hebben, is er wellicht meer
mogelijk.’

(1) Wytze Patijn hield zijn betoog op 10 april j.l. bij het afscheid van Herma de Wijn als 
adviseur van de Rijksbouwmeester, in het museum Beelden aan Zee, Scheveningen.
(2) De Raad voor Cultuur specificeert deze opgave in haar advies Innoveren, participeren!
Advies agenda cultuurbeleid en culturele basisinfrastructuur van 6 maart 2007. Onder andere
onderscheidt de Raad: het wassende water, het leefmilieu, de kwaliteit van de openbare 
ruimte, de druk op het wegennet, het omgaan met erfgoed. Het volledige advies is te vinden
op www.raadvoorcultuur.nl 

Informatie
Els Swaab (1946) is voorzitter van de Raad voor Cultuur sinds mei 2006. De
Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van de regering en het parle-
ment op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk
en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en over
subsidiebesluiten. Met haar adviezen wil de Raad de ontwikkeling van cul-
tuur stimuleren, het behoud van een waardevol cultureel erfgoed bevorderen,
de betrokkenheid bij cultuur vergroten en de vrijheid van expressie en com-
municatie waarborgen. De Raad voor Cultuur beschikt onder meer over 15
commissies die adviseren over specifieke sectoren of aandachtgebieden op
het gebied van kunst en cultuur. Eén daarvan is de commissie
Landschapsarchitectuur, Architectuur en Stedenbouw, onder waarnemend
voorzitterschap van Lodewijk van Nieuwenhuijze, die adviseert over archi-
tectuur en monumenten. Els Swaab is tevens verbonden aan advocatenkan-
toor Boekel De Nerée te Amsterdam, voorheen als partner, nu als senior
adviseur. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche
Bank, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster en lid van
de Raad van Commissarissen van Schouten & Nelissen. Ook bekleedt zij
diverse functies op bestuurlijk gebied, onder andere als voorzitter van het
Comité 4 en 5 mei, Nederlands Mediation Instituut (NMI), Stichting
Democratie en Media (aandeelhouder PCM) en Common Purpose
Nederland. Voor haar toetreden tot de Raad voor Cultuur was zij onder meer
voorzitter van de Mondriaan Stichting.

Vlak voor het ter perse gaan van dit tijdschrift is in het overleg van de ministers
Plasterk (OCW) en Cramer (VROM) met de Tweede Kamer kamerbreed
besloten om opnieuw een architectuurnota op te stellen. Deze zal naar 
verwachting verschijnen in het voorjaar van 2008. 

‘Besluitvorming over bouwprojecten is 
een bestuurlijke stoomwals van procedure
naar procedure geworden.’

‘Het vakdebat en het publieke debat 
liggen te ver uit elkaar.’

‘Het is belangrijk dat architecten een visie op 
de maatschappij hebben. Dat geldt natuurlijk 
ook voor opdrachtgevers.’ 
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Openhartoperatie 
met 17 chirurgen
Vier jaar geleden gestart, geldt Hart van de Heuvelrug nu al landelijk als één van
de meest innovatieve gebiedsontwikkelingsprojecten.Verrommelde bebouwing
gaat onder de sloophamer en verandert in natuur; elders maakt natuur plaats voor
bebouwing of zorgfuncties; natuurgebieden raken door ecoducten uit hun isolement.
17 organisaties voeren een operatie uit die het Hart van de Heuvelrug weer vitaal
moet maken voor dier, mens, wonen, werken en zorg. 
De Provincie > Tekst: Carolien Schippers > Beeld: Provincie Utrecht > Ontwerp: Arcadis > Opdrachtgever: Provincie Utrecht
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Zo’n vijf jaar geleden zond de Stichting Het
Utrechts Landschap een noodkreet uit. Het hart
van de Utrechtse Heuvelrug dreigde te bezwijken
onder de stedelijke druk van Amersfoort, Zeist en
Utrecht en de verkeersdruk op wegen en het spoor.
Met alle gevolgen van dien. Zeldzame dieren 
sterven uit en recreëren in de natuur is er dan niet
meer bij. Maar wellicht belangrijker: de streek
raakt een toegevoegde waarde kwijt die in optima
forma een economische stimulans is voor het gehele
gebied. Tijd voor actie. Het Utrechts Landschap
onderkende niet alleen als eerste de bedreiging,
maar ook dat dit vraagstuk een bovenlokale, regio-
nale aanpak vereist. In de eerste plaats vanwege de

omvang van de noodzakelijke investeringen: aan-
koop van gronden, sloop van bebouwing, upgraden
van natuurgebieden, aanleg van ecoducten. 
Maar ook omdat een gebiedsontwikkeling van een
dergelijke omvang vraagt om buiten de eigen insti-
tutionele grenzen te kijken, en de eigen belangen
los te kunnen laten. De stichting klopte aan bij de
provincie Utrecht en dat was het startpunt voor
een nieuwe aanpak. Sinds 2006 heeft de provincie
Utrecht een provinciale Grondbank voor grond-
aankopen. Het is een relatief nieuw instrument
voor een provincie om gebiedsontwikkeling te ver-
snellen. Vervolgens heeft de provincie met het rijk
een intentieovereenkomst gesloten over aankoop
van vliegbasis Soesterberg. De aanschaf van vlieg-
basis Soesterberg is een goed voorbeeld van de
regierol van de provincie. Ook brengt de provincie
binnen het Hart van de Heuvelrug de partijen die
betrokken zijn bij projecten om de tafel. Vaak
neemt de provincie dan de projectleiding op zich. 

Het initiatief van het Utrechts Landschap en de
provincie leidde zo tot een verbond van enkele
partijen, maar tot het pact van een breed palet aan
organisaties die zich verbonden met de ambities van
Hart van de Heuvelrug. Om er enkele te noemen:
gemeenten op wiens grondgebied de projecten zich
afspelen; de provincie vanwege het bovenlokale
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belang en regierol; het Ministerie van Defensie
omdat het talloze militaire terreinen in Hart van de
Heuvelrug heeft (de meest in het oog springende
locatie is Vliegbasis Soesterberg, waar de lucht-
macht op 1 januari 2009 vertrekt). Daarnaast de
Kamer van Koophandel voor het economische
belang van de regio; het Ministerie van VROM
omwille van de gebiedsinrichting in combinatie
met ruimtelijke kwaliteit; en tenslotte diverse zorg-
instellingen die van oudsher hier aanwezig zijn
met instellingen voor psychiatrie en verstandelijk
gehandicapten. Uiteindelijk leidde het initiatief
van Het Utrechts Landschap binnen enkele maan-
den tot een Platform Hart van de Heuvelrug dat
bestaat uit 17 partijen. De provincie, de gemeen-
ten, de ministeries, de zorginstellingen, ProRail,
Kamer van Koophandel en het Utrechts
Landschap hebben verschillende belangen, maar
wel een duidelijke gemeenschappelijk ambitie.  

Maar ambitie alleen is niet toereikend. Er is ook
geld nodig om die ambities waar te maken. Op
sommige plaatsen verdwijnt natuur (groen) en
maakt plaats voor bebouwing (rood). Op andere
locaties gebeurt het omgekeerde. Een verouderd
bedrijventerrein, bijvoorbeeld het Kodakterrein bij
Soest, gaat onder de sloophamer en wordt weer
natuur. Dit schuiven biedt de mogelijkheid ver-
snipperde natuurgebied te verbinden en tegelijker-
tijd levert de opbrengst uit rode projecten (wonin-
gen en bedrijventerreinen) de financieringsbron
voor de groene ambitie.

De kracht van Hart van de Heuvelrug ligt in die
slimme uitruil. De partijen vinden elkaar in het
gezamenlijk creëren van robuuste ecologische
zones. Tegelijkertijd is het concept als het ware een
groene paraplu waaronder andere belangen 
kunnen schuilen. De behoefte aan woningen in de
provincie Utrecht en meer specifiek in dit gebied
vanwege ligging in de ecologische hoofdstructuur.
Woningbouw geschiedt vaak binnenstedelijk, waar
het inmiddels ook zijn grenzen bereikt. Nog los
van het feit dat dit in principe een moeilijkere
opgave is vanwege luchtkwaliteit en juridische 
problematiek, komen door het Hart van de
Heuvelrugconcept ook in het buitengebied weer
woninglocaties beschikbaar.

Bij grote gebiedsontwikkelingsprojecten neemt
de uitvoering meestal veel tijd in beslag. Het gevaar
om te verzanden in papieren visies, risicoanalyses

en onuitvoerbare projectplannen is altijd aanwezig.
Weliswaar is de kracht van Hart van de Heuvelrug
het bestuurlijke gewicht van 17 organisaties, bij
een dergelijke omvang schuilt ook het gevaar van
vergaderen en polderen. Toch is Hart van de
Heuvelrug erin geslaagd om van concept tot uit-
voering te komen. In 2005 zorgt het eerste ecoduct
over de A28 (Leusderheide) ervoor dat het proces
niet meer omkeerbaar is. Eén van de succesfactoren
is de keuze om het omvangrijke programma terug
te brengen tot kleinere clusters van rode (wonen,
zorg en werken) en groene (natuur en recreatie)
projecten. Een andere is de wijze van uitvoering.
Alle partijen moeten de grote beslissingen geza-
menlijk dragen. Voorbereidingen vinden vaak
plaats in kleiner comité. Daarbij blijkt de hands-on
mentaliteit van sommige partners onontbeerlijk,
met name die van Rijkswaterstaat, het Utrechts
Landschap en de zorginstellingen. Al levert dat
nogal eens kritiek op van partijen die niet direct
aan tafel zitten, toch is het precaire evenwicht 
tussen doorpakken en draagvlak creëren ondanks
de vele bestuurlijke wisselingen een succesvol
recept gebleken. 

Niet dat Hart van de Heuvelrug een gelopen
koers is. Binnen en buiten het programma Hart
van de Heuvelrug rijzen complicaties. Discussies
onder de partners over grondposities, risico’s, afba-
kening van publieke bevoegdheden en het imago
naar de eigen achterban, verhitte vergaderingen
van de democratisch gekozen besturen van de
partners en boosheid bij bewoners die bij gevolgen
van plannen in hun directe leefomgeving minder
oog hebben voor het grotere ultieme doel van Hart
van de Heuvelrug. De adviescommissie onder 
leiding van stedenbouwkundige Riek Bakker stelt
terecht dat gebiedsontwikkeling uitsluitend succes-
vol kan zijn bij een gezamenlijk gevoel van urgen-
tie. Daarin zal het programma nog meer moeten
investeren, met name met betrekking tot bewoners
in het gebied om duidelijk te maken wat de dwars-
verbanden zijn en wat het grotere doel. 

Informatie
Carolien Schippers is programmamanager Hart
van de Heuvelrug bij de provincie Utrecht.

Het concept is een groene paraplu
waaronder andere belangen kun-
nen schuilen.

Sloop voormalig Kodak-terrein
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Wolvega
Een gemeentehuis 
als afspiegeling 
van het proces 

Dossier De Gemeente: gemeentehuizen > Tekst: Marieke Berkers > Beeld: Johan Sijtsma
Ontwerp: Johan Sijtsma, Sijtsma & Feekes Architekten > Opdrachtgever: gemeente
Weststellingwerf

Het gemeentehuis van Weststellingwerf in Wolvega
zal het laatste gebouw niet zijn, waar tijdens het pro-
ces de samenstelling van de betrokken personen ver-
andert. In de gemeente Weststellingwerf maakte een
bouwteam van bevlogen individuen plaats voor een
externe projectleider die formeler te werk ging. De
wijziging in de projectorganisatie leidde in de tweede
fase tot een ander gebouw. De voorgeschiedenis is soms
letterlijk aan het gebouw af te lezen. 
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‘Elke opdrachtgever krijgt het gebouw dat hij verdient,’ is een van de eerste
dingen die Johan Sijtsma, architect van het in 2005 gerealiseerde gemeente-
huis van Weststellingwerf vol vuur vertelt over zijn project. Is daarmee het
Friese gemeentehuis een perfecte afspiegeling van het werkproces van haar
trekkers? Het lijkt er wel op, want vanuit een proces dat gekenmerkt werd
door bevlogen karakters, geïnspireerd opdrachtgeverschap en een down-to-
earth mentaliteit verrees een helder gebouw met een menselijke maat. Zelfs
toen de gemeente haar kop letterlijk boven het maaiveld stak door akkoord te
gaan met een toren als afsluiting van het centrale plein, deed men dat met een
zekere mate van bescheidenheid. Omwonenden werden benaderd en betrok-
ken bij de bouw van de hoogbouw. En de toren die in de regio van verre te
zien is, is weinig pompeus van karakter. 

De architectenkeuze kwam in 2000 tot stand door middel van een prijsvraag.
Als belangrijkste voorwaarde werd gesteld dat het nieuwe gemeentehuis het
piepende en krakende gebouw uit de jaren 80 zou vervangen zonder dat de
exploitatiekosten zouden stijgen. Aan Sijtsma & Feekes Architecten werd 
uiteindelijk de opdracht gegund. Sijtsma ontwierp vanuit het idee dat het
gebouw het meest wezenlijke antwoord op de door de gemeente gestelde vraag
moest zijn. ‘Essentie staat voor mij gelijk aan verbeelding,’ legt de architect
uit. Bovendien bleef hij met zijn voorstel binnen het door de gemeenteraad
vastgestelde budget. 

Het gemeentehuis werd vervolgens in twee fases opgetrokken. Eerst werd
de hoogbouw en het publieksgedeelte op de begane grond gebouwd. In fase
twee volgde de raadszaal en de kantoren die de achterzijde van het gebouw
vormen. Vanaf het begin waren de bewoners, maar ook de gebruikers van het
gebouw actief betrokken bij de plannen en uitvoering. Zo was er het zogenaamde
‘opgestroopte-mouwen-overleg’ waarin iedereen, die met een bepaald onder-
deel van het gebouw ook maar iets van doen had (medewerker, architect, wet-
houder, omwonende et cetera), werd betrokken om mee te denken en praten. 

De rol van de architect in het gehele proces was groot. Hij ontwierp zowel
het exterieur als het interieur, begeleidde de bouw en had een stem bij de
plaatsing van de kunsttoepassing. Sijtsma is zeer lovend over het bouwproces,
vooral over de eerste fase, waarin burgemeester Remco Heite, projectleider
Eli Molenaar, gemeentesecretaris Remco van Maurik en wethouder Hero 

Werkman actief betrokken waren. ‘Zonder de burgemeester en wethouder
Werkman had het gebouw zoals het er nu uitziet er nooit gestaan,’ vertelt
Sijtsma. Wethouder Werkman had veel kennis op het gebied van architectuur,
stedenbouw en bouwpraktijk, wat de architect als een absolute pré heeft ervaren.
‘De opdrachtgever wist waarover hij sprak.’ Architect en wethouder bevonden
zich dan ook al snel in een proces dat dreef op symbiose van karakters, het-
geen veel energie genereert, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar is. Want, wat
gebeurt er als een van de betrokken enthousiastelingen wegvalt? De kans is
groot dat zoiets gebeurt in een proces dat zo’n vijf jaar duurt. 

Een overspannen projectleider en verkiezingen waardoor de samenstelling
van het College van B&W veranderde, zorgden in 2003 voor een lacune in het
leiderschap bij de gemeente. Hals over kop moest een nieuwe projectleider
worden gevonden. De gemeente koos voor een externe projectleider met erva-
ring, Peter Brandtner. Het is vaak lastig om als externe in een al lopend proces
te stappen, een proces dat bovendien gedragen wordt door bevlogen individuen.
Bij een dergelijke werkvorm liggen afspraken vaak niet keurig vast op schrift,
maar wordt deels gewerkt op basis van wederzijds vertrouwen. Het is dan ook
niet vreemd dat Brandtner bij zijn komst merkte dat verantwoordelijkheden
niet altijd duidelijk waren vastgesteld. Zo zegt Brandtner dat er geen afspraken
gemaakt waren over wie de werktekeningen zou maken. ‘De architect had
geen opdracht voor het maken van werktekeningen. Dat deed de aannemer,
maar ze dienden wel gecontroleerd te worden door de architect.’ In de tweede
fase, waarbij de achterkant van het gebouw aangepakt werd, is ervoor gekozen
de architect een meer uitgebreide opdracht te verlenen. Tegelijkertijd moest
hij, nu het proces wat strakker geleid werd vanuit de gemeente, een deel van
zijn vrijheid inleveren. Het leverde in de tweede fase een minder autonoom
ontworpen geheel op. De kleurstelling van de raadszaal en de indeling van de
kantoren aan de achterzijde zijn volgens de architect niet optimaal. ‘Dat had
beter gekund.’ Brandtner zet enige kanttekeningen bij de participatieve aanpak
van het bouwproces. Het trekken van een dergelijk gang van zaken kost
namelijk behoorlijk veel tijd en inspanning. ‘Als je ergens nieuw komt werken,
ligt de indeling van je kantoor toch ook al bij voorbaat vast. Dan kun je hoog-
stens wat zeggen over het type bureaustoel dat je krijgt.’ Het is zeker zo dat de
voorzijde van het gebouw meer eenheid vertoont in de vormgeving, die tot in
detail is uitgewerkt. De achterzijde straalt een wat zakelijker sfeer uit. 
Zelfs de raadzaal, een plek die ook voor een breed publiek toegankelijk is,
doet wat killer en minder consequent aan dan de voorzijde van het gemeente-
huis met haar entree en trappartij. Het zit hem niet alleen in de keuzes voor de
kleuren van de zaal. Ook materiaalkeuze en maatvoering zorgen voor een
minder consistent geheel. ‘Al zijn de gebruikers van het gebouw wel erg tevreden
hoor,’ vullen zowel Sijtsma als Brandtner hun verzuchtingen aan.

Informatie
Peter Brandtner,
p.brandtner@weststellingwerf.nl
Johan Sijtsma Architectenteam, 
www.architectenteam.com

Zo was er het ‘opgestroopte-mouwen-overleg’ waarin
iedereen, die met het gebouw ook maar iets van doen
had werd betrokken om mee te denken en praten. 
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Bij een ontwerp als dat van IJburg, dat zo'n zeven-
tien kilometer oever zal krijgen, ligt het  voor de
hand dat de overgang van land naar water speciale
aandacht krijgt. Projectbureau IJburg heeft ervoor
gekozen om consequent de meest natuurvriendelij-
ke oevervorm toe te passen. Aan de ruwe kant van
het open water is dat stortsteen, waar schelpdieren
zich massaal op vestigen. Aan de luwe kanten zijn
zachte oevers gemaakt waar riet en waterplanten
het water zuiveren. Die oevers bieden ruimte aan
verschillende diersoorten, zoals rietzangers, 
muizen, vlinders en libellen en veel soorten vissen
die daar in het water paaien.

Maar milieuvriendelijke oevers of niet, de bouw
van 18.000 woningen op zeven eilanden is niet
goed voor de natuur. Dat was in 1997 voor een
aantal tegenstanders reden om een referendum te
organiseren in een poging de aanleg van IJburg
tegen te houden. Vanwege de lage opkomst kon de
aanleg wel doorgaan, maar de argumenten van de
tegenstanders heeft de gemeente Amsterdam zich
aangetrokken.  

Stedelijk 
eilandenrijk 
Water en Landschap > Tekst en foto's: Dorine van Hoogstraten > Ontwerp: dRO gemeente Amsterdam
Opdrachtgevers: Vereniging Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam

De bouw van de Amsterdamse Vinexwijk IJburg is in volle gang.
Hoewel pas een paar eilanden zijn opgespoten is het waterkarakter al
overal voelbaar. Het waait er altijd harder dan in de rest van de stad,
met mooi weer wemelt het van de mensen op het strandje en de 
vormgeving van de bruggen die het eiland ontsluiten is zonder meer
spectaculair. Voorheen krioelde dit deel van het IJmeer van de planten
en beesten. Voor hen wordt op verschillende waterrijke plekken 
vervangende huisvesting verzorgd. En dat lijkt te werken.
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Voordat de eerste eilanden werden aangelegd
was dit deel van het IJmeer een heel ondiepe open
baai. Op sommige plekken in de baai stond maar
een meter water en als er zuidwesten wind was,
viel de grond soms droog. Hierdoor was het een
soortenrijk gebied. Allerlei vogels gebruikten de
IJmeerbaai als rustplek. Dankzij het ontoeganke-
lijke karakter van delen van de oevers was het
bovendien een heel stil gebied. De Diemerzeedijk
was jarenlang afgesloten voor publiek en het
naastgelegen PEN-eiland was vanwege de ruige
begroeiing en de deels moerassige grond moeilijk
toegankelijk. De rust was ideaal voor dieren en
planten. 

Het geld voor de compensatie van de verloren
natuurwaarden en de verbetering van de bestaande
natuur kwam grotendeels uit het ROM-IJmeer
convenant. De Vereniging Natuurmonumenten,
de Provincie Noord-Holland en de gemeente
Amsterdam richtten het
Natuurontwikkelingsfonds IJmeer op. Het is de
bedoeling dat er over een paar jaar een ononder-
broken natuurlint rond het IJmeer zal zijn gereali-
seerd. De drie genoemde partijen hebben daartoe
een reeks concrete natuurcompensatieprojecten
ontworpen en bij ieder deelproject is één van hen
hoofdopdrachtgever. Na de oplevering wordt het
gebied in beheer gegeven bij een geschikte instantie,
bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. 

De eerste opgeleverde en succesvolle natuur-
compensatie in het water is de Hoecklingsdam die
parallel aan de kust van Waterland is aangelegd,
ten noorden van IJburg. De dam van anderhalve
kilometer lang en honderd tot honderdvijftig
meter breed zorgt ervoor dat er een ondiep milieu
is ontstaan dat vergelijkbaar is met de vroegere
situatie bij de Diemerzeedijk. De vogels hebben het
meteen bezet: zeldzame visdieven, dwergsternen,
drie soorten plevieren en zwartkopmeeuwen 
broeden op de zanddam en de eenden rusten uit
achter de dam, buiten bereik van de golven. Na de
oplevering is de Hoecklingsdam overgedragen aan
Staatsbosbeheer dat het met een groep vrijwilligers
onderhoudt. 

Het vroegere PEN-eiland is nog altijd moerassig,
maar het is iets toegankelijker gemaakt voor recre-
anten die avontuurlijk zijn ingesteld. De natuur-
waarden die er al waren, zijn verbeterd en in mei
is het onder de naam Diemervijfhoek aan
Staatsbosbeheer overgedragen. De Diemerzeedijk
is omgetoverd tot Diemerpark, dat grotendeels als
stadspark dienst doet maar waarvan delen ook zijn
afgesloten zodat ringslangen, rugstreeppadden,
bunzingen en spitsmuizen er ongestoord kunnen
rondscharrelen.  Sommige diersoorten nemen
alweer explosief in aantal toe. 
Kortom, overal rond IJburg leggen gemeente, pro-
vincie en Natuurmonumenten natuurgebiedjes
aan in samenwerking met andere belanghebbende
partijen, zoals Stadsdeel Noord of Zeeburg. Ook
verbeteren zij op verschillende plekken het
bestaande groen om de schade die IJburg voor de
flora en fauna oplevert enigszins te compenseren.
Dat betekent niet alleen het aanleggen van zand-
dammen en rietoevers maar ook het nemen van
maatregelen om stukken ontoegankelijk te maken
voor mensen met hun honden en katten. Want het
effect van de huisdieren op de natuur kan bijzonder
schadelijk zijn. Recreanten kunnen op veel plekken
wel terecht in de compensatieprojecten, maar het
waterrijke natuurlint zal toch voornamelijk dienen
als ecologische veiligheidszone voor allerlei vogels,
reptielen en knaagdieren. Zij trekken zich nog
weinig aan van toekomstplannen om een ver-
bindingsburg of zelfs een woonwijk tussen Almere
en Amsterdam dwars door het IJmeer te bouwen.
Het IJmeer is vogelrichtlijngebied, geniet Europese
bescherming en plannen kunnen alleen worden
uitgevoerd als de natuur er niet op achteruitgaat.
In eventuele nieuwe plannen zouden daarom
nieuwe compensatieprojecten voor de natuur
moeten worden opgenomen.

Informatie
Remco Daalder, dRO, gemeente Amsterdam.
www.dro.amsterdam.nl
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Nederland staat niet alleen in de zoektocht naar
de nieuwe economie en de worsteling met verou-
derde staddelen en bedrijfsgebouwen. Neem de
Noordfranse stad Roubaix. Nog niet zo lang gele-
den was deze stad, samen met het nabijgelegen
Lille, een centrum van de Franse textielindustrie.
Inmiddels is de productie niet meer lonend. Wel
bleef Roubaix een logistiek centrum, waar de post-
orderbedrijven hun bestellingen verwerken. De
laatste jaren is het Roubaix gelukt om in beeld te
komen bij het grote publiek, dat merkkleding met
fabriekskorting wil kopen. Een formule zoals we
in Nederland van Bataviastad kennen, maar
Bataviastad werd speciaal gebouwd voor outlet
shopping. De charme van Roubaix is dat industrieel
erfgoed een nieuwe bestemming kreeg. Gemeente
en bedrijfsleven slaagden erin om de neerwaartse
spiraal te doorbreken, ze maakten van een treurig
gebied een attractie, waar behalve Fransen ook
Nederlanders, Belgen en Engelsen op afkomen.
Het is massatoerisme, maar boven pretparkniveau.
Oude fabrieken werden omgebouwd tot winkel-
complexen, ateliers en theaters. Door deze ingrepen
kon karakteristieke negentiende eeuwse architec-
tuur bewaard blijven. Een Art Deco gebouw, dat
vroeger diende als badhuis en zwembad voor de
textielarbeiders, is gerestaureerd en nu in gebruik
als museum voor kunst en nijverheid. In een andere

Architectuur Lokaal  #57
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Bedrijventerreinen > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: Alain Leprince
Ontwerp van: La Piscine, Musée d'Art et d'Industrie de Roubaix door Jean-Paul Philippon  
Opdrachtgever: Gemeenteraad Roubaix en de Franse museumdirectie

Nu veel productie zich verplaatst naar plekken buiten Europa, moet
Nederland het hebben van de kenniseconomie. Daarbij komen nieuwe
combinaties van wonen, werken en recreëren in beeld. “Kennis” valt
breed te definiëren. Het gaat om technische bedrijvigheid maar ook om
design, mode en media. Gemeenten houden van creatieve bedrijven
omdat deze behalve werkgelegenheid ook status en uitstraling brengen.
Voor het bedrijfsleven liggen er kansen in Nederland, maar men kan
ook elders in Europa terecht. Wat gebeurt er in het nabije buitenland? 

Plekken voor 
kenniseconomie
(2)
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oude fabriek kwamen atelierruimten voor 
kunstenaars. Daarnaast wil de gemeente zich ook
profileren als centrum van de dans. Het beleid is
erop gericht om een eenzijdig productiemilieu om
te bouwen naar meer diversiteit, met recreatie
(inclusief funshoppen) en culturele functies als
motoren voor de lokale economie. 

Illustratief voor deze benadering is ook Metzingen,
een Zuidduits stadje met vakwerkhuizen en wijn-
feesten en geschikt als uitgangspunt voor wandel-
tochten in de Schwäbische Alpen. Maar daar
komen geen twee miljoen bezoekers per jaar op af.
Metzingen is aantrekkelijk geworden nadat 
modeconcern Hugo Boss hier zijn hoofdkwartier
vestigde. Dat bracht een productieafdeling naar
Metzingen, maar ook strategen en ontwerpers van
het bedrijf. Kortom: hoogwaardige arbeidsplaatsen
in de creatieve economie. In de omgeving van Hugo
Boss ontwikkelde zich een cluster van Factory Outlet
Centres, waar vijftig merken vertegenwoordigd zijn

(naast Duitse bedrijven als Puma en Adidas ook
Diesel, Esprit en Nike). Metzingen afficheert zich
tegenwoordig als ‘Outlet Eldorado’. Daarmee 
vervreemdt men zich misschien van sommige rust-
zoekende wandelaars, maar Aziatische toeristen
die thuis worden doodgegooid met namaak komen
hier graag hun authentieke merkartikelen halen.
Het sterke punt van Metzingen is met name de
nabijheid van het internationale vliegveld van
Stuttgart. Dat werkt twee kanten op, want zonder
het outlet fenomeen zou Stuttgart niet zijn opge-
nomen in het reisschema van Aziatische groeps-
vakanties. Aan dit succes in termen van bezoekers,
euros en arbeidsplaatsen is het nodige voorafgegaan.
Lokale bestuurders en bedrijven hebben flink 
moeten investeren om dit voor elkaar te kirjgen.
De aansluiting van het outletgebied op het histori-
sche stadscentrum van Metzingen heeft vorig jaar
een stadsvernieuwingsprijs gekregen van het Duitse
ministerie van EZ en de architectenkamer van

Baden-Würtenberg. Minder dan in Roubaix wordt
hier gebruik gemaakt van oude fabriekspanden.
De opgave was vooral om de nieuwe functies in te
passen in een kleinschalige landelijke omgeving 
en daarbij ook recht te doen aan de bestaande
kwaliteiten van het gebied. Veel van het ontwerp-
werk hier is verzorgd door het, in het naburige
Reutlingen gevestigde bureau voor architectuur en
stedenbouw van Riehle + Partner. 

De reisgezelschappen uit Azië vertrekken na een
paar uur weer naar Stuttgart en vliegen door naar
Rome of Amsterdam. De VVV hoopt dat andere
bezoekers langer blijven en wijst op de gotische
architectuur in Ulm en het aangrenzende stadhuis
van Richard Meier. Ook de gemeente ziet liever
niet alleen consumenten komen. Voor de duur-
zaamheid van de werkgelegenheid is het beter als
er ook hoogwaardige arbeidsplaatsen zijn. Die 
vragen om een goed leefklimaat. Ook de gemeente
Hamburg is zich daarvan bewust. Hamburg blijft

een belangrijke havenstad, maar voor het laden 
en lossen was in het centrum geen plaats meer.
Daarmee verloor het havengebied aan de noord-
oever van de Elbe zijn functie, een verhaal dat we
ook uit Amsterdam en Rotterdam kennen. De
opgave was om de verouderde haven bij de stad te
trekken. Hamburg  wil wel versterking van de 
economie, maar gelooft daarbij niet in monofuncti-
onele bedrijventerreinen. De noordoever van de
Elbe moet een stedelijk gebied worden met een 
stedelijke mix van functies. Overheid en ontwikke-
laars zijn nog volop bezig met dit megaproject,
maar de resultaten beginnen zichtbaar te worden.
Hier werkt ook een keur van architecten, waarbij
Nederland vertegenwoordigd is door Kees
Christiaanse van KCAP. Dit bureau maakte samen
met ASTOC uit Keulen het stedenbouwbouw-
kundige plan voor een nieuwe ‘Hafencity’ dat de
binnenstad van Hamburg uitbreidt met woningen
voor 1000 mensen, 7000 arbeidsplaatsen en
publieksfuncties die dagelijks 40.000 bezoekers
moeten trekken. Er wordt ook veel gedaan om het
historische karakter van de haven te behouden.
Oude pakhuizen worden gerenoveerd, voor de
openbare ruimte vormen de grachten met hun tal-
rijke bruggen een bijzonder kwaliteit. De gemeente
ziet het belang van een aantrekkelijk verblijfsmilieu
en besteedt duidelijk zorg aan routes voor voet-
gangers en fietsers. De gebiedsontwikkeling is nog
lang niet afgerond, maar het succes tekent zich af.
Gelukkig zijn er nog tapijthandelaren met een 
eeuwigdurende uitverkoop. De krakers en kunste-
naars hebben vrede gesloten met de gemeente en
horen bij de couleur locale. Ook Joop van den
Ende heeft het gebied ontdekt. Van hieruit runt zijn
bedrijf tien Duitse theaters en hier vestigde hij de
Joop van den Ende Academy, waar musicaltalent
wordt klaargestoomd voor de bühne. In Nederland
zijn we er lang van uitgegaan, dat sfeer er niet veel
toe doet in gebieden waar het geld moet worden
verdiend. Inmiddels leven we in een wereld 
waarin investeerders belang hechten aan ruimtelijke
kwaliteit. 

Informatie
www.roubaix.fr
www.metzingen.de
www.hamburg.de
www.kcap.nl

Aziatische toeristen die
thuis worden doodgegooid 
met namaak komen hier 
graag hun authentieke 
merkartikelen halen.
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Zullen we ooit een keer worden verlost van de
grootschalige nieuwbouwwijken waar zoveel van
hetzelfde wordt gebouwd? In Almere denken ze
van wel, als je de bewoners maar de kans geeft hun
eigen huis te ontwerpen. De gemeente heeft drie
vormen van opdrachtgeverschap ontwikkeld die
moeten gaan leiden tot een klantvriendelijke
woningbouw met meer ruimtelijke en architectoni-
sche diversiteit. Het particulier en collectief
opdrachtgeverschap, bedoeld voor aspirant-kopers
die graag zelfstandig of in een collectief als
opdrachtgever willen optreden en het mede-
opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige 
bewoner van de projectontwikkelaar een bepaalde
mate van zeggenschap krijgt om zijn ideale buurt
en woning gerealiseerd te krijgen. Bij deze laatste
vorm van opdrachtgeverschap is de ontwikkelaar
de risicodragende partij. 

Met deze nieuwe vormen van opdrachtgeverschap
steekt de gemeente Almere behoorlijk zijn nek uit.
En waarom ook niet. De bevolkingstoename in
Almere voltrekt zich volgens het Chinese model:
als een raket de lucht in, waarmee de stad zich
langzaam maar zeker een plaats in de top vijf van

grote steden zal verwerven. Wie dacht dat Almere
de vleesgeworden slaapstad van Nederland was,
heeft het dus mis. Dat met dit alles het zelfbewust-
zijn van Almere een flinke duw omhoog krijgt, is
niet meer dan logisch en dus durft de stad te 
experimenteren. Om de verschillende mogelijke
vormen van opdrachtgeverschap in de vingers te
krijgen zal de komende tijd worden proefgedraaid
in het Homeruskwartier, een deelwijk in het toe-
komstige vierde stadsdeel Almere Poort, waar
3000 woningen zullen verrijzen. Het is het begin
van een zeer ambitieus plan, want mocht een en
ander tot tevredenheid stemmen dan zullen verder
alle geplande woningen in Almere, en dat zijn er
zo’n 60.000, de komende decennia op deze manier
gebouwd worden en zijn het dus de burgers zelf die
het toekomstige Almere gaan ontwerpen. 

Het mede-opdrachtgeverschap zal worden uitge-
probeerd aan de randen van het Homeruskwartier,
waar zeven velden beschikbaar zijn gesteld. In
november 2006 werd een competitie uitgeschreven
voor projectontwikkelaars en corporaties om
ideeën te lanceren voor nieuwe manieren van
samenwerking met toekomstige bewoners. Een
schot in de roos, zo bleek, want tot ieders verbazing
kwamen er maar liefst 74 inzendingen binnen. Dat
is des te opmerkelijker omdat deze opzet ook voor
de ontwikkelaars een sprong in het diepe is die een
behoorlijk risico inhoudt. De gemeente biedt welis-
waar een bijzondere plek om op een volstrekt 
nieuwe manier de stad vorm te geven, het is de
vraag of de hechtere samenwerking tussen ontwik-
kelaars en toekomstige bewoners ook vruchtbare
resultaten gaat opleveren. Het was dus niet zonder
gepaste trots dat Sybilla Dekker, oud-minister van
VROM, en voorzitter van de selectiecommissie, 
op een zonnige maandagmiddag in mei de 14 gese-
lecteerde projectontwikkelaars voor het Homerus-
kwartier bekendmaakte. 

Dat er met zoveel inzendingen ook grote 
verschillen in kwaliteit waren, mag duidelijk zijn.

Eigenwijs en
tegendraads

Leidt meer zeggenschap van burgers over hun eigen woonhuis tot vernieuwende
architectuur? De geschiedenis heeft tot nog toe uitgewezen dat dit niet vanzelfsprekend
het geval is. Integendeel. Waarom zou inspraak van toekomstige bewoners in de steden-
bouw dan wel tot nieuwe vormen leiden? Bijvoorbeeld omdat de participatie van 
burgers op een andere manier tot stand komt, én met een nieuwe partij: de ontwikkelaar.
De gemeente Almere gelooft er stellig in. Een experiment in het Homeruskwartier.

De Selectie > Tekst: Frank van de Poll > Beeld: OMA, Office for Metropolitan Architecture > Opdrachtgever: gemeente Almere

Wie dacht dat Almere de vleesge-
worden slaapstad van Nederland
was, heeft het dus mis.
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Plankaart, Homeruskwartier

Een aantal ontwikkelaars kwam niet verder dan het
insturen van een reclamefolder in plaats van een
interessant visiedocument, maar de 14 winnaars
onderscheidden zich in ieder geval stuk voor stuk
door eigenwijsheid en tegendraadsheid, eigen-
schappen die door de commissie het meest werden
gewaardeerd. Durf en vernieuwingsdrang, dat is
waar het hier uiteindelijk om te doen is, wil dit
experiment een kans van slagen hebben. In de
categorie ‘vernieuwend’ zou je de inzending van
Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling BV, samen
met Van Bekkum Groep BV, kunnen indelen.

Oostmeijer heeft vorig jaar nog de Gouden
Piramide gewonnen, de rijksprijs voor inspirerend
opdrachtgeverschap. Hij is nog maar kort werk-
zaam in de projectontwikkeling, maar staat nu al
bekend als iemand die niet bang is om afwijkende en
vernieuwende wegen in te slaan. In zijn inzending
voor het Homeruskwartier zit een aantal originele
ideeën. Zo werd een interactieve website geopend
met drie modelwoningen waarop bewoners van
Almere hun wensen en ideeën konden loslaten.
Die worden straks meegenomen naar de tweede
ronde wanneer de 14 winnaars, die per tweetal
over de zeven velden zijn verdeeld op basis van een
min of meer gelijkwaardige stedenbouwkundige
inzet, tegen elkaar gaan strijden en hun ingezonden
visies gaan uitwerken tot een realiseerbaar plan.
De commissie sprak ook waardering uit voor het
idee van een andere winnaar, Heijmans Vastgoed,
om jonge architecten in te schakelen en de bewoners
als jury op te laten treden. Dat zou een inventieve
manier kunnen zijn om de bewoners langdurig bij
het project te betrekken. In oktober worden de 14
plannen aan het publiek bekend gemaakt waarna
door middel van intekening door de toekomstige

bewoners bepaald wordt welk plan per veld gerea-
liseerd gaat worden. In 2008 gaat het project dan
echt van start met de zeven winnende ontwikke-
laars. Waarna hopelijk ook een antwoord komt op
de prangende vraag of de woningbouw in Almere
de komende jaren aan de gevreesde middelmaat zal
weten te ontsnappen. Wordt vervolgd

Informatie
De namen van de 14 winnaars en een samen-
vatting van het juryrapport zijn terug te vinden 
op  www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl. 

Een uitgebreid verslag van de selectiecommissie 
in boekvorm alsmede een cd-rom met alle 74
inzendingen is te verkrijgen bij de gemeente
Almere. www.jwesterhof@almere.nl  

Een aantal ontwikkelaars kwam
niet verder dan het insturen van
een reclamefolder, maar de 14
winnaars onderscheidden zich 
in ieder geval door eigenwijsheid
en tegendraadsheid.

institutioneel

particulier/collectief

centrum voorzieningen

bus lijn/stop

50 m     100m                             300m
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Een smalle 
brede school
Kan een schoolgebouw bijdragen aan een multiculturele samenleving?
Welke functie heeft een school voor een wijk? Dat soort vragen stelt
Marlies Rohmer zichzelf in de publicatie Bouwen voor de Next
Generation. ‘De rol van de opdrachtgever wordt tegenwoordig steeds
vaker overgenomen door gedelegeerde opdrachtgevers. Gelukkig zijn
er nog altijd opdrachtgevers die zich verantwoordelijk voelen, en
betrokken zijn bij sociale problematiek.’ Een voorbeeld hiervan is brede
school Het Spectrum in Den Haag.

Scholenbouw > Tekst: Dolf Broekhuizen > Beeld: Alexander van de Meer (p.20, p.21 boven),  Ad van Denderen (p.21 onder)
Ontwerp: Architectenbureau Marlies Rohmer > Opdrachtgever: OCW vastgoed gemeente Den Haag
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Hoewel Het Spectrum vierentwintig leslokalen
telt, oogt het als een gemoedelijke kleine buurt-
school. Marlies Rohmer ontwierp een compact
gebouw. Zij heeft in korte tijd een naam opgebouwd
als ontwerpster van basisscholen. In 2002 trok ze
de aandacht met Basisschool De Vijver in de
Haagse wijk Wateringseveld, die de Scholenbouw-
prijs Primair Onderwijs heeft gewonnen. Vier jaar
later was de opdrachtgever van Het Spectrum,
OCW vastgoed gemeente Den Haag, één van de
genomineerden voor de Scholenbouwprijs 2006.
Met de begin dit jaar verschenen publicatie
Bouwen voor de Next Generation bevestigt Marlies
Rohmer haar rol als scholenbouwer. Het boek
maakt duidelijk hoe de architecte een overvloedige
hoeveelheid thema’s uit actuele stedenbouw en
jeugdcultuur weet te verbinden met haar projecten. 

Zelf noemt Marlies Rohmer haar brede interesse
verontschuldigend ‘een uit de hand gelopen hobby’,
maar het voedt haar ideeënvorming en geeft een
meerwaarde aan haar ontwerpen. Het Spectrum 
is onderdeel van de herstructurering van de
Schilderswijk in Den Haag waar meer dan dertig
culturen samenleven. De ouders van de kinderen
in deze buurt laten veel opvoedkundige taken over
aan de schoolleiding. In overleg met de opdracht-
gever, OCW Vastgoed gemeente Den Haag, 
werden bijvoorbeeld een ouderkamer, individuele
werkplekken en dubbelgebruik van speelzaal als
aula aan het programma toegevoegd. Zo’n ouder-
kamer is een typisch brede school-element, dat tot
doel heeft ouders, vaak moeders, op een vanzelf-
sprekende manier met elkaar en met de school in
contact te brengen. Tijdens een kopje koffie of thee
voor of na het halen en brengen van de kinderen,
worden ze gestimuleerd aan een taalcursus deel 
te nemen. In het gebouw is tevens ruimte voor een
peuterspeelzaal. Onmisbaar, want taal- en 
ontwikkelingsachterstanden bij kinderen kunnen
het beste zo vroeg mogelijk worden aangepakt. 

Vanwege de behoefte aan een strenge, autoritaire
onderwijsstijl aan bijvoorbeeld de grote groep
Marokkaanse en Turkse kinderen is Het Spectrum
voorzien van een centrale hal met vide die over-
zicht biedt over het interne verkeer. De leslokalen
zijn vanuit dat hart te bereiken via korte gangen.
Maar de school wil de leerlingen ook voorbereiden
op een vrij leven in de Nederlandse samenleving.
Dat is in het ontwerp vertaald naar ruim opgezette
de gangen, zodat er ruimte is voor individuele
werkplekken. Marlies Rohmer wilde echte werk-
nissen, maar die zijn wegbezuinigd. De gebruiker
werd pas in een zeer laat stadium betrokken bij het

bouwproces. Achteraf had de directeur wel een
overblijflokaal, een dansruimte en een grotere
ouderkamer gewenst, maar dat was niet meer te
realiseren. Hoewel er een ouderkamer en ruimte
voor voorschoolse educatie is, is Het Spectrum een
relatief smalle brede school. Misschien zijn deze
voorzieningen wel het minimum voor een brede
school.

Wel biedt de school ruimschoots gelegenheid tot
ontmoeting, en is het tegelijkertijd een gebouw
waarin voldoende toezicht is op de kinderen. De
school bevordert de integratie door ouders meer
betrekken bij het reilen en zeilen op de school.
Daarmee is Het Spectrum een interessant voor-
beeld van de nieuwe generatie brede basisscholen
die naast de educatieve doelstellingen ook veel
belang hechten aan pedagogische waarden, en een
buurt- en wijkfunctie willen vervullen.

Informatie
Bouwen voor de Next Generation, Marlies Rohmer,
Anneloes van der Leun en Hans Ibelings (redactie),
met bijdragen van Ijsbrand van Veelen en Gijs 
van Oenen, NAi Uitgevers, Rotterdam 2007, 
ISBN 978-90-5662-545-0, € 29,50

Op 3 oktober organiseert Architectuur Lokaal 
i.s.m. het Nationaal Onderwijsmuseum
een excursie naar brede scholen in Rotterdam. 
Meer informatie via Margot de Jager of Wendeline
Dijkman, T 020-530 40 00.

Dolf Broekhuizen is samensteller van een tentoon-
stelling over brede scholen in Nederland, die eind
2007 zal worden geopend in het Nationaal
Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt 1a, Postbus
21536, 3001 AM, Rotterdam, T 010-404 54 25
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Tijdens een kopje koffie of thee
voor of na het halen en brengen
van de kinderen, worden ouders 
gestimuleerd aan een taalcursus
deel te nemen.
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Al enkele jaren staat het militaire erfgoed in
Nederland volop in de belangstelling. Hergebruik 
en nieuwe bestemmingen voor vroegere defensie-
werken zijn aan de orde van de dag. Veel gemeenten
hebben hiermee te maken, maar het is een lastige
opgave om nieuwe functies te vinden waarmee het
erfgoed op eigen benen kan staan. Kennisuitwisseling
is geen overbodige luxe.

Tekst > Marinus Kooiman, Beek & Kooiman Cultuurhistorie > Beeld: Feddes/
Olthof Landschapsarchitecten > Ontwerp: diversen > Opdrachtgever: diversen

Voor de forten en andere verdedigingswerken van de meer dan 40 historische
linies en stellingen in ons land lopen tal van initiatieven. Het bekendst zijn de
overkoepelende projecten, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
In de Nota Ruimte is deze waterlinie aangewezen als een van de 20 Nationale
Landschappen. Landelijke bekendheid heeft ook de Grebbelinie, waar de
provincie Utrecht inmiddels een gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma
voor heeft opgesteld, terwijl nog wordt gewerkt aan een ontwerphandreiking
voor de praktijk. 

Maar er bestaat ook een Oude Hollandse Waterlinie. Momenteel is op 
initiatief van de Stichting Groene Hart de Agenda voor de Oude Hollandse
Waterlinie in ontwikkeling. Daarin worden een visie op hoofdlijnen (kaders
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de eigenschapen van de
waterlinie) en een concrete projectagenda geformuleerd. Wellicht het verst in
uitvoering is het project Versterkt Den Bosch, dat vanaf 1998 loopt. Aan de
basis ligt de gedachte dat herstel en onderhoud van de vestingwerken 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor de cultuurhistorische betekenis, 
de verblijfskwaliteiten, de belevingswaarde, de stedelijke inrichting en de
natuurwaarden van stad en omgeving.

Inmiddels is een aantal projecten rond militair erfgoed afgerond, maar veel
initiatieven zijn nog in een voorbereidende fase. De planologische verankering
van bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie betekent niet dat er een
oplossing is voor alle onderdelen van de linie. Uiteindelijk belanden de meeste
plannen, initiatieven en projecten op het bord van de gemeente. Er moet
immers gerestaureerd, verbouwd of bijgebouwd worden, en er is sprake van
functieverandering en bestemmingswijziging. Dat kan gecompliceerd zijn,
omdat het hergebruik van forten aan tal van gemeentelijke beleidsvelden
raakt, zoals ruimtelijke ordening, economische zaken, monumentenbeleid, en
welstand. Er zijn praktische problemen, zoals de economische en financiële
haalbaarheid van initiatieven, de restauratiekosten, en inpassing in ruimtelijke
beleid. Vanwege het specifieke karakter van voormalige defensiewerken is
goed hergebruik soms ingewikkeld en kostbaar. ‘Het is over het algemeen niet
eenvoudig om een respectvolle en tegelijk financieel haalbare invulling (…..)
te vinden’, constateert ook de Monumentenadviescommissie van Welstandszorg
Noord-Holland. (1) Veel gemeenten in dit Nationale Landschap hebben dan
ook nog geen vastomlijnde plannen voor de toekomst van hun fort.

Wie wil leren van tot dusver gerealiseerde projecten kan bij voorbeeld kijken
naar Fort Voordorp (De Bilt). Een jaar of tien geleden is het fort door een 
particuliere eigenaar gerestaureerd en inmiddels is Voordorp een gewilde
locatie voor congressen, bedrijfspresentaties, recepties en dergelijke. Een
ander voorbeeld is Fort Kijkduin in Den Helder. Sinds halverwege de jaren
’90 zijn in het imposante kustfort een museum, horeca en een
Noordzeeaquarium gevestigd. Kijkduin is inmiddels een van de belangrijkste
toeristisch-recreatieve attracties van Den Helder. De restauratie en het beheer
zijn in handen van de Stichting Stelling van Den Helder. Als derde voorbeeld
is Fort Vijfhuizen te noemen, in het Noord-Hollandse Vijfhuizen. Recent is
het fort verbouwd op initiatief van de Stichting Kunstfort Vijfhuizen. Er zijn
nu 14 ateliers gevestigd, een restaurant en kleinschalige hotelaccommodatie.
Achter het fort zijn woningen gebouwd. De opbrengst heeft bijgedragen aan
de restauratie van het fort. Kortom, kennis over toekomstmogelijkheden van
het militaire landschap bestaat wel degelijk. Waar nu vooral behoefte aan is,
is de ontsluiting van die kennis.

(1) in: Jaarverslag Monumentenadviescommissie van Welstandszorg Noord-Holland, 2006, p. 20.

Forten in revisie

Vijfhuizen, Atelierwoningen in hout. Ontwerp: Jaco Woltjer. Opdrachtgever: Stichting Kunstfort Vijfhuizen.
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Beeldkwaliteit
plannen 
voor het 
buitengebied
Re: Actie >Tekst: Margot de Jager 

Beeldkwaliteitplannen zijn inmid-
dels gemeengoed in Nederland,
maar ze worden meestal gemaakt
voor bestaand stedelijk of dorps
gebied. In onze gemeente willen
we een beeldkwaliteitplan maken
voor het buitengebied. Zijn er
gemeenten die dat recent ook heb-
ben gedaan? Architectuur Lokaal
zocht het uit.

Gemeenten maken wel beeldkwaliteitplannen voor
het buitengebied, maar meestal projectsgewijs, dat
wil zeggen voor steeds een ander deel van het buiten-
gebied, niet voor een groter schaalniveau. Als het
om grotere gebieden gaat, heten ze in de praktijk
meestal Landschapsontwikkelingsplan (LOP).
Gemeente Lingewaard bijvoorbeeld heeft een LOP
Visie op de gewenste ontwikkelingen van het lande-
lijk gebied van Lingewaard. Ook andere gemeenten
hebben een LOP of zijn ermee bezig, zoals de gemeen-
ten Haren, Ubbergen, Nijkerk en Veenendaal.

De gemeenten Lopik, Montfoort en Oudewater
werken gezamenlijk aan een landschapsontwikke-
lingsplan. In 2004 is gestart met een inventarisatie
en analyse van het hele buitengebied van de drie
gemeenten. In 2005 is er door de drie gemeenten
gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van het
landschapsontwikkelingsplan. Dit plan geeft een
visie op de ontwikkelingen in het landschap voor
de komende 10 jaar. De visie is in juni 2005 door
de gemeenteraad vastgesteld. Het uitvoeringspro-
gramma kon begin 2006 van start gaan.

De meeste LOP’s schetsen echter een vrij algemeen
beeld van de gewenste ontwikkelingen, of de te
nemen maatregelen. Ze beogen meestal niet om juist
met voorbeelden en ontwerprichtlijnen regie uit te
kunnen oefenen op de kleinschalige veranderingen
die grondeigenaren in het buitengebied aanbrengen.
Dorpsomgevingsplannen doen dat wel.
Architectuur Lokaal heeft van zeven dorpen dorps-
omgevingsplannen kunnen vinden. Op de website
van het Brede Overleg Kleine Dorpen zijn drie
plannen te downloaden, die van Anloo, Anderen
en Gasteren.

Oproep: bent u of kent u een gemeente die 
een beeldkwaliteitplan voor het buitengebied 
heeft opgesteld? 
Laat het ons weten via info@arch-lokaal.nl.

Informatie
www.bokd.nl/html/projecten/dorpsomgevings-
plannen.html, www.lingewaard.nl
www.haren.nl, www.ubbergen.nl
www.nijkerk.nl, www.veenendaal.nl
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Informatie
In augustus 2007 verschijnt de publicatie Linie-vormgeving: Inspiratieboek
Nieuwe Hollandse Waterlinie door Feddes/ Olthof Landschapsarchitecten.
Het boek werd in opdracht van Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
gerealiseerd en is daar op te vragen: T 030  239 90 20.

Op 26 september 2007 organiseren Architectuur Lokaal en Beek 
& Kooiman Cultuurhistorie een excursie naar vier forten. Aanmelden 
kan via het inschrijfformulier dat los in dit nummer is bijgevoegd. 
Of per e-mail: margot.dejager@arch-lokaal.nl

Nieuwe Hollandse Waterlinie: www.hollandsewaterlinie.nl/
Oude Hollandse Waterlinie: 
http://sgh.projecttoolkit.nl/Projecten+en+activiteiten/Oude+HW/
Grebbelinie: www.provincie-utrecht.nl/grebbelinie
Vesting Den Bosch: www.vestingstad.com, Fort Kijkduin:
www.fortkijkduin.nl/ Fort Voordorp: www.fortvoordorp.nl/

Praktijk

Blauwkapel, woonhuis binnen de omwalling. Ontwerp: MONK architecten. Opdrachtgever: particulier, Utrecht

Blauwkapel, nieuwbouw binnen de omwalling. 
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Praktijk

ALKMAAR  
AIA 
Achter de Vest 3
1811 JZ Alkmaar
T 072 5202701 
architectuur-alkmaar@zonnet.nl

ALMERE
CASLa 
Weerwaterplein 3
1324 EE Almere
T 036 5386842 
a.vanberkum@casla.nl 
www.casla.nl

ALPHEN AAN DEN RIJN
Postbus 467
2400 AL Alphen a/d Rijn
T 06 27075622 
jordan@casalphen.nl 
www.casalphen.nl

AMERSFOORT 
De Zonnehof 
De Zonnehof 8
3811 ND Amersfoort
T 033 4633034
j.vanderwerff@amesfoort-in-c.nl 
www.dezonnehof.nl 

AMSTERDAM
ARCAM 
Astrid Toorop
Prins Hendrikkade 600
1011 VX Amsterdam
T 020 6204878 
astrid@arcam.nl
www.arcam.nl

AMSTERDAM
De Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam
T 020 5527987
wit@dro.amsterdam.nl
www.zuiderkerk.amsterdam.nl 

APELDOORN
Bouwhuis
Roggestraat 44
7311 CD Apeldoorn
T 055 5760411 
secretariaat@architectuurcentrum-
bouwhuis.nl 
www.architectuurcentrumbouwhuis.nl

ARNHEM 
CASA
Nieuwe Kade 1
6827 AA Arnhem
T 06 41226425
info@casa-arnhem.nl
www.casa-arnhem.nl

BREDA
Gebouw F 
Bastionstraat 13
4817 LD Breda
T 076 5300625 
info@gebouwf.nl
www.gebouwf.nl

DELFT 
Delft Design 
Postbus 2838
2601 CV Delft
T 015 2143941 
bureau@hulshof-
architecten.nlwww.delftdesign.nl 

DEN HAAG 
STROOM Den Haag beeldende kunst
t/m architectuur
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag
T 070  3658985 
jan.wijle@stroom.nl
www.stroom.nl

DEN HELDER
Stichting Triade 
Middenweg 2
1782 BG Den Helder
T 0223 537200 
triade.kunsteducatie.denhelder@pla-
net.nl
www.triade-denhelder.nl 

DEVENTER 
Architectuurcentrum Rondeel
Kunstenlab
Laboratoriumplein 3
7411 CH Deventer
T 0570 611901 
info@rondeeldeventer.nl 
www.rondeeldeventer.nl

DIEPENHEIM
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
T 0547 352143 
info@kunstverenigingdiepenheim.nl  
www.kunstverenigingdiepenheim.nl

DORDRECHT
Stichting De Stad
Noordendijk 135
3311 RN Dordrecht
T 078 6399870
info@stichtingdestad.com
www.stichtingdestad.com

DRENTHE 
Drents Architectuur Centrum
Postbus 20000
7800 PA Emmen
T 0591 69 77 11
info@dacdrenthe.eu
www.dacdrenthe.eu

EINDHOVEN
ACE 
De Witte Dame
Emmasingel 20
5611 AZ Eindhoven
T 040 2961136 
ace@mu.nl 
www.architectuurcentrumeindhoven.nl

GOUDA
G.R.A.P. 
p/a Molenwerf 2a
2801 PP Gouda 
aA@atelierarchitecten.nl

GRAVE
Projectenwinkel Grave i.o.
Hofplein 1
5361 EX Grave
T 0486 477277 
h.ruijs@grave.nl

GRONINGEN
Platform GRAS 
Hofstraat 21, 9712 JA Groningen
T 050 3123395 
info@platformgras.nl 
www.platformgras.nl

HAARLEM
ABC 
Groot Heiligland 47
2011 EP Haarlem
T 023 5340584
info@architectuurhaarlem.nl
www.architectuurhaarlem.nl

HAARLEMMERMEER
Podium voor Architectuur
Haarlemmermeer
c/o Pier K
Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
T 023 5669589 
info@podiumarchitectuur.nl
www.podiumarchitectuur.nl

HEERLEN
Vitruvianum
Glaspaleis
Bongerd 18
6411 JM Heerlen 
T 045 5772205 
vitruvianum@heerlen.nl
www.vitruvianum.nl

’s-HERTOGENBOSCH
BAI 
Postbus 716
5201 AS ’s Hertogenbosch
T 073 6428178 
bai@home.nl 
www.bai-s-hertogenbosch.nl

HILVERSUM
Museum Hilversum
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum
T 035 6292820 
h.saam@hilversum.nl
www.museumhilversum.nl

HOORN
ACH 
Centrale bibliotheek
Wisselstraat 8
1621 CT Hoorn
T 0229 219441
info@archicentrumhoorn.nl 
www.archicentrumhoorn.nl

HOUTEN 
Makeblijde
Randhoeve 2  3992 XH Houten
T 030 6365272 
park@makeblijde.nl
www.makeblijde.nl

KENNEMERLAND
Gebouw & Omgeving Vereniging
Haerlem
Grote Markt 17
2011 RC Haarlem
T 023 5284411
paulus.flos@wanadoo.nl 
www.haerlem.nl

LEEUWARDEN 
ARK fryslân
Postbus 1
8900 AA Leeuwarden
T 058 2994240 
info@arkfryslan.nl
www.friesarchitectuurcentrum.nl

LELYSTAD
Stichting ALS
Postbus 2108
8203 AC Lelystad
T 06-54211873
info@stichtingals.com 
www.stichtingals.com 

LEUSDEN
Stichting Architectuur Leusden
Meidoornhof 14
3831 XR Leusden
T 033 4943689
secretariaat@stichtingarchitectuur-
leusden.nl
www.stichtingarchitectuurleusden.nl

MAASTRICHT
Topos 
Tongersestraat 49A
6211 LM Maastricht 
T 043 3270283
info@toposmaastricht.nl 
www.toposmaastricht.nl

NAGELE 
Museum Nagele
Ring 23
8308 AL Nagele
T 0527 652579
marianbruinsma@hetnet.nl
www.nagele.nl/museum

NIJMEGEN
ACN
Ridderstraat 27
6511 TM Nijmegen
T 024 3244382
info@architectuurcentrumnijmegen.nl 
www.architectuurcentrumnijmegen.nl

RIJNLAND
RAP 
Nieuwstraat 33
2312 KA Leiden
T 071 5137525
info@rapsite.nl  
www.rapsite.nl 

ROTTERDAM
ArchiCenter/Rotterdam Marketing 
Beurs/WTC
Beursplein 37, Rotterdam
T 010 2051500 
p.dijkstra@rotterdam-marketing.nl
www.vvv.rotterdam.nl

ROTTERDAM 
Stichting AIR 
Coolsingel 63
3012 AB Rotterdam
T 010 2809700 
info@airfoundation.nl 
www.airfoundation.nl

TILBURG
CAST 
Dunantstraat 1
5017 KC Tilburg
T 013 5449222 
info@castonline.nl
www.castonline.nl

TWENTE
ACT 
Deurningerstraat 6
7514 BH Enschede
T 053 4837985 
info@architectuurcentrumtwente.nl 
www.architectuurcentrumtwente.nl

UTRECHT 
Aorta 
Achter de Dom 14
3512 JP Utrecht
T 030 2321686 
aorta@aorta.nu 
www.aorta.nu 

VENLO
APVEO 
Postbus 128
5900 AC Venlo
T 077 3517056
info@apveo.nl 
www.apveo.nl 

WAGENINGEN
Ahoi, Schip van Blaauw
Gen. Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen
T 0317 425880
ahoi@gaw.nl

WEERT
Stichting Architectuurlijk Weert
Noordkade 48a
6003 NG  Weert
T 0495 540937 
p.geerts@croonen.nl

ZAANSTAD
Stichting Babel, podium 
voor vormgeving en kwaliteit
Monumento Urbano
Musical 23
1507 TS ZAANDAM
T 075 6125885 
info@stichting-babel.nl 
www.stichting-babel.nl 

ZEELAND 
Het Zeeuwse Gezicht
Balans 17
4331 BL Middelburg
T 0118 611443 
info@cbkzeeland.nl
www.cbkzeeland.nl

ZUTPHEN 
RAiA 
Zutphenseweg 57-59
7211 EB Eefde
T 0575 542224 
inori@planet.nl

ZWOLLE
ZAP 
Kamperstraat 11-13
8011 LJ Zwolle
T 038 4230684 
info@stichtingzap.nl
www.stichtingzap.nl

Adressen Architectuurcentra Nederland
Architectuur Lokaal coördineert het Overleg Lokale
Architectuurcentra (OLA): Indira van ‘t Klooster, 
indira.vantklooster@arch-lokaal.nl
Adressen van lokale architectuurcentra in binnen- en buitenland:
www.arch-lokaal.nl/arch-centra/index.html 
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