Opening
Slotmanifestatie Bouwen aan de Stad, Almere, 21 april 2011
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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Geachte Staatssecretaris, dames en heren, hartelijke welkom bij deze landelijke slotmanifestatie.
Het filmpje dat u zojuist heeft gezien, is er één uit de reeks die Architectuur Lokaal heeft gemaakt voor
het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap. U zult er vandaag nog meer zien, van
opdrachtgevers overal in het land. Over al deze projecten is natuurlijk nog meer te vertellen, ook door
de gemeenten waar deze mensen hun huis hebben gebouwd.
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www.particulieropdrachtgeverschap.arch-lokaal.nl

Dat gebeurt op onze nieuwe website www.particulieropdrachtgeverschap.arch-lokaal.nl, die gaat
vandaag online. Alle films worden ook op die site en op You Tube gezet. Ik raad u aan deze films
eens te beklijken, je steekt er nog eens wat van op, over hoe het er in de praktijk nu écht aan toe gaat.
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zwolle

Thecla van Dijk
OKRA Landschapsarchitecten

groningen

Particulier opdrachtgeverschap staat inmiddels bij veel gemeenten op de agenda, maar dat is in
Nederland nog niet zo vanzelfsprekend als het soms lijkt. Vaak gaat het nog om incidenten.
In de meeste gemeenten maakt particulier opdrachtgeverschap, individueel of collectief, voor
woningen of tegenwoordig ook andere functies, nog geen deel uit van een visie op wat de stad als
geheel moet zijn moet zijn; voor zijn bewoners, sociaal, cultureel en in de ruimtelijke uitwerking.
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amsterdam

Gemeenten zijn op zoek naar hun rol in dit proces. In het afgelopen jaar hebben we dan ook met veel
gemeenten en met architecten, tientallen projecten bezocht waar initiatieven zijn gerealiseerd. Daar
was bijzonder veel belangstelling voor.
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Finbarr McComb
Stereo Architects

werkateliers

Dat gold ook voor de werkateliers die we in Delft, Meppel en Deventer hebben georganiseerd. Deze
gemeenten hebben concrete plannen voor particulier opdrachtgeverschap. In de ateliers zijn de
mogelijkheden onderzocht, samen met externe deskundigen en met het expertteam PO van het
ministerie van BZK (Wonen Wijken Integratie).
purmerend
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amsterdam

Finbarr McComb
Stereo Architects

den haag

rotterdam

Particulier opdrachtgeverschap in Nederland lijkt misschien iets van deze tijd, zeker gezien de schaal
waarom het gaat, maar het komt ook weer niet uit de lucht vallen. Enerzijds zijn er historische
achtergronden in de praktijk. Daarop zal Len de Klerk straks ingaan.
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Anderzijds is er, sinds 20 jaar, het architectuurbeleid van het rijk.
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Finbarr McComb
Stereo Architects

In de decennia daarvoor ging het in de Nederlandse bouw om zo goedkoop mogelijk en zoveel
mogelijk. Vanuit Den Haag kwamen nauwkeurige voorschriften over hoeveelheden en maten.
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Finbarr McComb
Stereo Architects

Maar in de jaren 80 verdween het geloof in centrale regulering bij lokale bestuurders, architecten en
bewonersgroepen. In die tijd verenigden wethouders en ontwerpers zich bijvoorbeeld in de werkgroep
5x5, die zich inzette voor een alternatieve aanpak van de bouw; voor een alternatief voor de
toenmalige onpersoonlijke, bureaucratische bouwcultuur in Nederland. Zij legden de basis voor het
nationale architectuurbeleid dat begin jaren 90 van start ging.
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20 jaar architectuurbeleid

Finbarr McComb
Stereo Architects

Daarbij trokken de ministers van cultuur en bouw samen op vanuit het besef dat bouwen ook een
culturele betekenis heeft. En dat de kwaliteit van architectuur en stedenbouw er toe doet, ook
maatschappelijk en economisch.

3

Steden0
Finbarr McComb
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In de jaren 90 bleef de bouw gekenmerkt door grootschalige plannen van grote organisaties, maar
aan het begin van deze eeuw gooide staatsecretaris Remkes het roer om in de volkshuisvesting met
de Nota Wonen.
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Stereo Architects

30% van de nieuwe woningbouw zou in particulier opdrachtgeverschap moeten worden gerealiseerd.
Dat sloot ook aan bij het architectuurbeleid, waarin meer betrokkenheid van de bevolking werd bepleit.
Het ministerie van VROM zette een stimuleringsprogramma op om het voorgenomen beleid bij
gemeenten te stimuleren, het Informatie Centrum Eigen Bouw. Het ICEB is een virtueel
informatiecentrum dat door Architectuur Lokaal, SEV en VEH werd opgezet; de website bestaat nog
steeds als portal voor alle mogelijke relevante informatie.
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www.iceb.nl

Finbarr McComb
Stereo Architects
2003: opening
iceb door
minister dekker

Bij de start van het ICEB in 2003 was er nog veel terughoudendheid, of zoals minister van VROM
Sybilla Dekker zei: “Het particulier opdrachtgeverschap mag zich dan in een groeiende belangstelling
verheugen, gemeenten zijn nog vaak huiverig voor ruimhartige uitgifte van vrije kavels. Angst voor
tijdrovende bouwaanvragen, ‘Belgische toestanden’, nadelige gevolgen voor de gemeentekas en
gebrek aan ‘bouwclaimvrije grond’ houden het aanbod van vrije kavels krap”. Zij riep het ICEB en alle
ervaren eigenbouwers op om aarzelende gemeenten de voordelen van eigenbouw voor te houden, en
ze wenste de gemeenten veel lef en daadkracht.
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ontwerpwedstrijden

Gemeenten vonden het, zo merkten we met onze programma’s in die tijd, nog lastig om in hun
bouwplannen plaats in te ruimen voor initiatieven van burgers, en ook de vakgemeenschap stond er
aarzelend tegenover. Samen met het Nederlands Architectuurinstituut, in de tijd van het
directeurschap van Adri Duivesteijn, deden we onderzoek en organiseerden we prijsvragen,
discussies, excursies enzovoorts.
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Ook toen al richtten we het werk op de stedenbouwkundige opgave. Drie jaar achterelkaar werkten we
samen bij de manifestatie Heilige Huisjes van het NAi. Dat was een woonmarkt voor particulieren,
gemeenten en architecten; die voor het eerst bij elkaar kwamen om uit te vinden wat er nu eigenlijk
wel en niet mogelijk was. Er zijn nog wat stedenbouw eigenbouw publicaties beschikbaar, die kunt u
meenemen.
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Jaap van den Bout
PALMBOUT Urban Landscapes
borneo eiland amsterdam

Langzamerhand kwamen de eerste binnenstedelijke voorbeelden van de grond. Daarbij werd gezocht
werd naar het inpassen van particuliere woningbouw in een stedelijke context, zoals bijvoorbeeld de
Scheepstimmermanstraat in Amsterdam.
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En natuurlijk Roombeek in Enschede, waar na de vuurwerkramp gekozen werd om de wijk samen met
bewoners op te bouwen.
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Jaap van den Bout
PALMBOUT Urbantübingen
Landscapes

In de programma’s die Architectuur Lokaal in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, hebben we ons
uiteraard ook georiënteerd in het buitenland. Zo ging de gemeente Almere met ons naar Tübingen in
Duitsland; Vincent Kompier zal vandaag de binnenstedelijke particuliere projecten in Berlijn toelichten.
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PALMBOUT Urban Landscapes

Nu we tien jaar verder zijn lijkt particulier opdrachtgeverschap zeer actueel. Dat heeft ook te maken
met de economische crisis die de bouwwereld vol raakt. De woningmarkt stagneert; vorige week werd
maakte het CBS bekend dat de productie van nieuwe woningen sinds een halve eeuw niet zo laag is
geweest.
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Jaap van den Bout
PALMBOUT Urbanrotterdam
Landscapes
culemborg

groningen

loenenaan de vecht

Tegelijk zien we de resultaten van lange termijn ontwikkelingen. Er zijn inmiddels complete buurten
gemaakt door nieuwe allianties van gemeenten, ontwerpers en bewoners. Wat we vooral zien, is dat
de bouwcultuur aan het veranderen is. Er is meer aandacht voor initiatieven van onderop en voor een
kleinschalige aanpak.
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Ik zei al dat de rijksoverheid bij het architectuurbeleid consistent de nodige verbindingen legt tussen
ruimte en cultuur. Na de eerdere stimuleringsprogramma’s voor particulier opdrachtgeverschap van
het ministerie van VROM, heeft het ministerie van OCW vorig jaar het stokje overgenomen op basis
van de huidige architectuurnota van het kabinet, met de titel Een cultuur van ontwerpen, visie
architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het kabinet vindt dat bij particulier opdrachtgeverschap meer
aandacht uit moet gaan naar de culturele dimensie: dat mensen met het ontwerpen en bouwen van
hun eigen huis en woonomgeving de stad vormgeven. Die notie is zowel bij de particulieren als bij de
vakwereld van architecten, stedenbouwkundigen en gemeentebesturen nog te weinig doorgedrongen.

debatten
boek
werkateliers
prijsvraag
Jaap van den Bout
projectdossiers
PALMBOUT Urban Landscapes
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documentaires
excursies website
open dagen
bouwbeurs
landelijke manifestatie
OCW vroeg ons daarom, een laboratorium part particulier opdrachtgeverschap te ontwikkelen om de
kennis en kunde van stedenbouw en architectuur daarbij te versterken, en om de ondersteuning van
burgers te verbeteren. Daarmee zet het rijk zijn ondersteunende rol bij de verdergaande
decentralisatie ook bij deze ruimtelijke ontwikkelingen voort. Vandaag sluit Architectuur Lokaal het
programma af, na veel programma’s die we in heel Nederland hebben uitgevoerd. Er waren excursies
en discussies, we organiseerden een prijsvraag en maakten de films enzovoorts. U kunt alle
resultaten terugvinden op de nieuwe website, ook de projectdossiers.
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PALMBOUT Urban Landscapes

430 wethouders ruimtelijke ordening 2009 - 2012
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We zijn in 1993, onder meer met de VNG, gestart met een oproep aan Nederlandse
gemeentebestuurders om werk te maken van architectuurbeleid op lokaal niveau. Die oproep is nog
steeds actueel. Lokale bestuurders kunnen nog steeds het verschil maken door persoonlijke
betrokkenheid, door kennis van zaken en door het gesprek aan te gaan met burgers, ontwerpers en
opdrachtgevers. Ons uitgangspunt is altijd geweest, dat al deze partijen essentieel zijn voor het
ontstaan van kwaliteit.
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Jaap van den Bout
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meervoudige studieopdracht
stedenbouw voor particuliere
opdrachtgevers

Bij het particulier opdrachtgeverschap gaat het voor de gemeenten om de vraag, welke rol zij zouden
kunnen en moeten spelen. Hoe pak je zoiets aan, wat kun je vrijlaten en wat moet je regelen? En wat
kan de rol van particuliere opdrachtgevers zijn als we ons straks meer gaan richten op bouwen binnen
de bestaande stad? En vooral, hoe kun je met al die particulieren een stedelijke omgeving maken
waarin aandacht is voor duurzame, ruimtelijke kwaliteit? Het laboratorium was dan ook vooral gericht
op stedenbouw. De tentoonstelling van de uitgewerkte visies van de meervoudige opdracht
stedenbouw voor particulieren kunt u tijdens de lunch bekijken.

Door het laboratorium van het ministerie vn OCW konden we de kennis van dit moment te bundelen in
een bijzonder boek, dat voor het eerst het geheel in beeld brengt. U kunt straks een exemplaar
meenemen. Daar wil ik wel bij zeggen dat het laatste woord over particulier opdrachtgeverschap
hiermee nog niet is gezegd. Het is weliswaar een groot boek, maar een integrale visie op de
ruimtelijke kwaliteit van de stedenbouwkundige is nog wél nog een unicum in de Nederlandse
gemeenten. We hopen natuurlijk dat dit boek en het programma van vandaag verder bijdragen aan de
verbinding van ruimte en cultuur. Graag bied ik twee exemplaren van het boek aan de staatsecretaris
van OCW aan, één om weg te geven aan de gemeenten, in de persoon van Adri Duivesteijn,
voorzitter van de Commissie Ruimte en Wonen van de VNG.
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