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Opdrachtgever in NL

Wandelend architectuurbeleid
Stadsarchitect in Haarlemmermeer

Onlangs vierde Fred Kaaij zijn 25-jarig jubileum bij

de gemeente Haarlemmermeer, waar hij sinds 1998

stadsarchitect is. Opdrachtgever achter de schermen,

zo laat zijn functie zich omschrijven. Zijn precieze

taken veranderen per opgave en per tijdperk. 

Hoe was je dag vandaag?

‘Laat ik direct beginnen met een grote frustratie, die leeft
sinds vanmorgen. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg
van Hoofddorp aan de A4, die op z’n zachtst gezegd
niet de schoonheidsprijs verdient. Het belang van
schoonheidsbeleving op snelwegen blijft volstrekt
onderbelicht en het is vaak moeilijk het ontwerp te
beïnvloeden. Bij de plannen voor de A5, die ook door
de gemeente loopt, werden we in een vroeg stadium
betrokkenen waardoor we invloed hadden op de keuze
van de ontwerpers. Dat zal nu anders gaan. Doodzonde,
want de entree tot een dorp of een stad is als een 
ontvangst. Die zou hartelijk en uitbundig moeten zijn,
niet vaag en onduidelijk, zoals nu wanneer je Hoofd-
dorp binnenrijdt. Stadspoorten, al dan niet symbolisch,
zijn belangrijk voor het karakter en imago van een
gemeente.’

‘Soms weet ik inderdaad niet
wat er allemaal speelt.’

Waarom is het moeilijk grip te krijgen op 

infrastructuur?

‘Ach, het door Rijkswaterstaat meestal gehanteerde
design en construct-principe is de dood in de pot voor veel
ontwerpen. Aannemers en constructeurs sturen uitsluitend
op het verlagen van kosten en dus verdwijnen alle extra’s.
Er komt vaak niet eens een architect aan te pas. Voor het
ontwerp en de inpassing van de HSL heeft Rijkswaterstaat
prachtige ontwerpen laten maken, heel pompeus
gepresenteerd, maar toen het project eenmaal was

aanbesteed, bouwden de aannemercombinaties maar
wat. Wat ook meespeelt, is dat in Haarlemmermeer
zoveel wordt gebouwd, dat het moeilijk is om het 
overzicht te behouden.’

Word je niet automatisch geïnformeerd?

‘Er is zoveel werk, er zijn zoveel opgaven. Alleen al in
Hoofddorp is de bouwactiviteit bijna niet bij te houden.
We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het omzetten van
kantoren naar woningbouw. Dat kan sinds de geluids-
contouren van Schiphol gewijzigd zijn en vanwege de
leegstand. Dat soort initiatieven, daar kom ik dan bij
toeval achter, en dan ontdek ik dat een gebiedsvisie
ontbreekt. Dat stel ik vervolgens aan de orde bij de
wethouder en zo komen ambtelijke en bestuurlijke
krachten in beweging. Soms weet ik inderdaad niet wat
er allemaal speelt. Toch werk ik zo het liefst, intuïtief,
associatief, min of meer onafhankelijk. Liever dat, 
dan dat ik een hele afdeling onder me heb die alle 
ontwikkelingen voor me bijhoudt. Dit werk vereist
wendbaarheid en informaliteit.’

Maar overwegend gaat het natuurlijk hartstikke

goed in de Haarlemmermeer.

‘We scoren absoluut bovengemiddeld in architectuur
en vooral in woonsatisfactie. Haarlemmermeer is, 
tot ieders verbazing, na Amersfoort de beste woonge-
meente van Nederland. Bedrijventerrein Nieuw-Vennep
Zuid is één van de mooiste van Nederland. De A5 is
een goed voorbeeld van infrastructuur en ontwerp. 
En zojuist hebben we een hele mooie tentoonstelling
over recente architectuur in Haarlemmermeer
gemaakt. Een ad hoc project, in een paar weken tijd
gemaakt met een kleine groep, waaronder Podium
voor Architectuur. Architecten gebeld, beeldmateriaal
geregeld, zelf opgebouwd, goeie show, goeie entourage
en het kost bijna niks. Soms lukt het om in korte tijd iets
voor elkaar te krijgen, dat alle betrokkenen hetzelfde
willen, dat er iets moois tot stand komt. Daar word ik
heel tevreden van.’ 
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Een opdrachtgever in Nederland spreekt 

zich uit over ambitie en kwaliteit

Schiphol

De internationale 

luchthaven Schiphol

Ontwerp: 

In 1961 werd Schiphol ont-

worpen door Duintjer,

bureau De Weger, 

Kho Liang Ie en de NACO

(Nederlands ontwerpbu-

reau voor Luchthavens). 

In 1990 stelden Benthem 

& Crouwel een masterplan

op. Door de groei van 

Schiphol nam de geluids-

overlast toe. Strikte regel-

geving zorgt ervoor dat

minder mensen ernstige

overlast ervaren; in de 

huidige situatie zijn dat

ongeveer 330.000 mensen

die last hebben van

geluidsoverlast.
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Is er veel  veranderd in de periode dat je hier werkt?

‘Sinds ik hier werk zijn in Haarlemmermeer zo’n 28.000
woningen gebouwd en een grote hoeveelheid kantoren,
infrastructuur en bedrijfsterreinen. En Schiphol groeit
natuurlijk altijd maar door. Maar de tijd dat de gemeente
zelf als projectontwikkelaar in één keer 6.000 woningen
mocht bouwen, zoals in de wijk Toolenburg, is echt
voorbij. Nu zijn projecten veel complexer. De toekomstige
nieuwbouwlocaties zijn benoemd in de Nota Ruimte als
gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek.
Deze geldt ook voor kernen als Noordwijk, Sassenheim,
Warmond en Voorhout, maar het ligt voor de hand dat
de meeste woningen hier zullen worden gebouwd.
Gebiedsontwikkeling dus, op het grondgebied van 
verschillende gemeenten, waarin landschap, water,
woningbouw en infrastructuur moet worden 
gecombineerd. Er zitten nu veel meer partijen aan tafel.
Overleggen, mensen met elkaar in contact brengen.
Echt een andere manier van werken.’

‘Dit werk vereist 
wendbaarheid en 
informaliteit.’

En wat blijft hetzelfde?

‘Ons architectuurbeleid. Sinds het project De reus wordt

wakker in 1998 heeft zich in Haarlemmermeer een omslag
voltrokken. Er is de overtuiging gegroeid dat we op
moesten houden met onszelf aanpraten dat we een suffe
gemeente zouden zijn. We hebben architectuurbeleid
ontwikkeld met het doel het imago van de gemeente te
verbeteren. De Calatrava-bruggen markeren die
omslag goed, maar naast sterren als Mario Botta, Toyo
Ito, Steven Holl en Erick van Egeraat stimuleren we ook
dat jonge ontwerpers opdrachten krijgen. Dat is duwen
en trekken achter de schermen, wij geven tenslotte
meestal niet zelf de opdracht. Bij kleine opdrachten
vragen we meestal drie bureaus om te komen 
presenteren: de architect van de opdrachtgever, een
wat ervarener architect, en een jong bureau. Het
enthousiasme en de overtuiging van jonge ontwerpers
winnen het dan vrijwel altijd van de gevestigde orde.’

Geld is nooit een probleem?

‘Haarlemmermeer is altijd schraalhans geweest. Dirk
Sijmons heeft wel eens gezegd: “Haarlemmermeer
heeft een tweede oplevering nodig.” Hij heeft gelijk.
Haarlemmermeer is om commerciële en veiligheids-

redenen drooggelegd. We hebben hier nooit een rijk
landschap gemaakt met prachtige boerderijen en dikke
kastanjerijen zoals in de oude droogmakerijen. Die
tweede oplevering komt tot stand met groene middelen,
maar ook door kwalitatieve en innovatieve nieuwbouw-
projecten, of door de schaarse, historische gebouwen
zorgvuldig te renoveren. Het oude Raadhuis heeft nu
een grandeur gekregen die het nooit gehad heeft.’ 

‘Structureel architectuurbeleid
leidt via architectuur tot p.r.
beleid.’

Heb je nooit de behoefte om iets anders te gaan doen?

‘Soms is het goed om buiten de grenzen te kijken. Ik
werk hier nu al zo lang. Ik ben een beetje vergroeid met
de gemeente. In Weesp ben ik nu betrokken bij de
bouwplannen voor 4500 woningen in de Bloemendaler-
polder. Dat is ontwikkelingsplanologie. Daar leer ik in het
klein wat in de Haarlemmermeer nog moet gebeuren
met de komende bouwopgaven. Maar voor het werk
van een stadsarchitect is het belangrijk om honkvast te
zijn. Ik geloof niet dat je mijn baan voor een jaar of drie
kunt doen, of op freelance basis. Gisteravond reed ik
naar huis in de auto. Zag ik een nieuw reclamebord
langs de A4. 25 meter lang, aangelicht en wel. Hartstikke
illegaal. Daar ga ik dan meteen achteraan. Hoe moet
iemand die tijdelijk is aangesteld dat soort dingen
weten? Hoe bouwt hij contacten op met bestuurders en
ambtenaren? Haarlemmermeer is een grote gemeente,
maar niet zo groot dat ik de wethouder niet binnen een
dag te spreken krijg, als dat nodig is. Dat is belangrijk
om politiek goed op de hoogte te blijven. Het inweken,
masseren, voorbereiden. Zo’n tentoonstelling krijg je
alleen maar voor elkaar langs niet-officiële kanalen.’ 

Welke lessen kunnen we leren van de Haarlemmer-

meer?

‘Veel natuurlijk! Er valt te leren dat structureel architec-
tuurbeleid leidt tot p.r. beleid via architectuur. Er valt te
leren dat het de moeite loont om lef te tonen en eens een
onbekende of jonge architect te nemen. En misschien,
als ik zo onbescheiden mag zijn, dat het heel belangrijk
is om een stadsarchitect in dienst te hebben, omdat
een stadsarchitect het continue architectuurgeweten
van de stad is. Een stadsarchitect is wandelend, kijkend
en denkend architectuurbeleid, geen nota die na het
schrijven ervan de kast ingaat.’

‘Luit’

Ontwerp: Santiago Calatrava

Opdrachtgever: gemeente

Haarlemmermeer

De brug de ‘Luit’, de meest

noordelijke van de drie

bruggen, ontsluit de woon-

wijk Toolenburg-Zuid. 

De ‘Luit’is een samenspel

van twee symmetrische

bruggen, verbonden door

middel van tuien en een

pyloon, die samen een

rotonde vormen die zweven

over de Hoofdvaart.


