
 
 
Samen bouwen aan de stad 
De rol van gemeenten bij stedenbouw met particuliere opdrachtgevers 
 
Donderdag 21 april 2011, Circustent, Almere-Poort, 10:00 – 17:30 uur 
 
Landelijke slotmanifestatie Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap  
Architectuur Lokaal i.o.v. ministerie van OCW 
 
Programma 
 
10:00 > 11:00  Ontvangst en opening 
Ruben Maes dagvoorzitter, verwelkomt de deelnemers. Waar staan we nu? Cilly Jansen directeur 
Architectuur Lokaal licht de acties van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap toe en 
presenteert het boek met de resultaten. De manifestatie wordt geopend door Halbe Zijlstra 
Staatssecretaris van OCW. Films van IDTV over particulier opdrachtgeverschap, over Jerry & 
Xiomara in Almere (Homeruskwartier) en Janco & Agnes in Meppel (Nijeveen). 
 
11:00 > 12:00  Onderzoek 
De meervoudige studieopdracht Uitgebalanceerd: stedenbouw voor particuliere opdrachtgevers 
resulteerde in drie ontwerpende onderzoeken. De architecten Bart Dijk OKRA, Pieter Sprangers 
Stereo Architects en Jaap van den Bout Palmbout Urban Landscapes lichten hun plannen toe.  
Juryleden Henk Ovink directeur Nationale Ruimtelijke Ordening Ministerie van I&M en Ellen 
Marcusse stedenbouwkundige, gaan in op de resultaten van de studieopdracht. De jury bestond 
verder uit Roelof Bleker ambassadeur particulier opdrachtgeverschap Ministerie van BZK/WWI 
(voorzitter), Janny Rodermond directeur Stimuleringsfonds voor Architectuur en Jacqueline 
Tellinga projectmanager Homeruskwartier Almere. Films van IDTV over Tijn & Marije in Leiden 
(Nieuw Leyden) en Nathalie & Aly in Enschede (Roombeek). 
 
12:00 > 12:45  Achtergrond 
Len de Klerk em. hoogleraar algemene planologie Universiteit van Amsterdam is auteur van o.a. 
Particuliere plannen (over denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de 
volkswoningbouw en de stedenbouw in Rotterdam, 1860-1950) en Ruimtelijke ordening van 
grachtengordel tot Vinexwijk. Hij geeft in zijn inleiding een terugblik op particulier 
opdrachtgeverschap in Nederland. Films van IDTV over Guus & Rini in Driebergen (De 
Zonnespreng) en Derko Jan & Angela in Amsterdam (IJburg). 
 
12:45 > 14:00  Lunch 
Tijdens de lunch is er gelegenheid tot het bezichtigen van tentoonstellingen over de resultaten van 
de meervoudige studieopdracht & over projecten van zelfbouwers. Mogelijkheid tot een korte 
rondleiding op locatie in Almere-Poort. 
 
14:00 > 15:15  Praktijk 
Vier thematische toelichtingen op particulier opdrachtgeverschap: in het buitengebied, door Adri 
Duivesteijn wethouder Almere; voor collectieven, door Jan Walrecht directeur Bouwen In Eigen 
Beheer BIEB, op werklocaties, door Dirk Jan van Wieringhen Borski bnb architecten, en 
binnenstedelijk, door Vincent Kompier planoloog en journalist in Berlijn. Films van IDTV over Luc & 
Caroline in Rotterdam (Wallisblok) en Gerda, Merel & Mirthe in Groningen (Flexwoningen). 

 
15:15 > 16:15 Debat 
Hoe verder met de stedelijke ontwikkeling bij individueel en collectief opdrachtgeverschap, voor 
woon- en werkgebouwen? Debat met het publiek en met Marco Kastelein wethouder Gouda, Adri 
Duivesteijn wethouder Almere, Frank de Vries wethouder Groningen en Raymond de Prez 
wethouder Delft. 
 
16:15 > 17:30 Afsluiting en borrel 
Tevens gelegenheid tot het bezichtigen van de tentoonstellingen. 
 


