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Architectuur Lokaal is het landelijke kenniscentrum voor cultureel 

opdrachtgeverschap en architectuurbeleid. Vanuit een onafhankelijke positie leggen wij  

verbindingen tussen partijen die bij de bouw betrokken zijn. Voor opdrachtgevers als  

gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars organiseren wij excursies,  

discussies en andere programma’s op maat. Terugkerende thema’s zijn de culturele  

betekenis van het opdrachtgeverschap en het belang van samenwerking tussen opdracht

gever en ontwerper. Architectuur Lokaal beheert het landelijke Steunpunt Architectuur

opdrachten & Ontwerpwedstrijden. Dat is uitschrijvers van aanbestedingen en prijsvragen 

behulpzaam bij de selectie van ontwerpers en projectontwikkelaars. Met de lokale en regio

nale architectuurcentra in heel Nederland hebben we van oudsher een bijzondere relatie. 

Architectuur Lokaal maakt onderdeel uit van de infrastructuur van instellingen in het  

cultuuren architectuurbeleid van het Rijk, waarvoor een jaarlijkse subsidie van € 480.000 

euro ter beschikking is gesteld. Hiernaast voert Architectuur Lokaal opdrachten van derden 

uit. De jaaromzet is gemiddeld 1 miljoen euro.

Cijferwerk In 2010 maakten 120.317 mensen gebruik van onze diensten. 

Werd www.arch-lokaal.nl 17.249 keer bezocht: gemiddeld 48 bezoeken 

per dag. Werd www.ontwerpwedstrijden.nl  42.232 keer bezocht: gemiddeld 

116 bezoeken per dag. Werden 8.869 deelnemers geteld bij de manifestaties, 

debatten, prijsvragen, cursussen, excursies en lezingen van Architectuur Lokaal. Schreef 

het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden 260 aanbevelings
brieven ter verbetering van de procedures voor architectuuropdrachten. 

Opdrachtgevers in 2010 Gemeente Amersfoort * gemeente Amsterdam 

* gemeente Groningen * gemeente Haarlem * gemeente Haarlemmermeer * gemeente Hilversum 

* gemeente Leeuwarden * gemeente Nieuwegein * gemeente Sneek * provincie Noord 

Brabant * ministerie BZK / Rijksgebouwendienst / Atelier Rijksbouwmeester / Gouden  

Piramide * ministerie ELI * ministerie IM / Mooi Nederland * ministerie LNV / RVOB *  

ministerie OCW / Directie Cultureel Erfgoed / Nationaal Programma Herbestemming *  

Architektenkammer NRW (BRD) * Atelier Overijssel Benelux Architectuur * BNA * CABE (GB) 

* CBK Zeeland * Cercle Meudon * DAC (DK) * Delft Design * Dudok Wonen * Europe  

Enterprise Network * Gemeentelijk Inkoopplatform * INBO * Kenniscentrum Zorg Aedes 

Actiz * NAi * Niekee College * NL EVD Internationaal * NVTL * Oogziekenhuis Rotterdam / 

Koninklijke Visio * Schunck * stichting Beroepservaring * stichting Kleur Buiten * Stiftung 

Baukultur (BRD)* TUD Delft * Velux * Ymere.

Bestuur Felix Rottenberg (voorzitter), Henk van den Broek, Arno Brok, Robert 

Samkalden, Thérèse van Schie en Marja van der Tas. 

Bureau Maaike van Beusekom, Dirk Bergvelt, Wendeline Dijkman, Michel Geertse, 

Margot de Jager, Cilly Jansen, Indira van ‘t Klooster, Marlous van Krieken, Tom Prins en Bram 

Talman.

Foto Paul Diederen



 

Het jaar 2010 stond in het teken van verkiezingen en forse bezuinigingen. Ontwikkelingen 
die ook het publieke opdrachtgeverschap op meerdere manieren raakten. Het ministerie 
van VROM sneuvelde, ruimtelijke taken werden doorgeschoven naar lagere over

heden. Met het wisselen van wethouders vloeiden in veel gemeenten jaren aan kennis en  
ervaring weg. Ook nieuwe gemeentebesturen zagen zich genoodzaakt flink te bezuinigen, 
vooral vanwege de tot stilstand komende vastgoedmarkt. Lopende en voorgenomen bouw
projecten werden heroverwogen, incidenteel was zelfs sprake van een heuse bouwstop. 
Door de stagnerende gebiedsontwikkeling bleek het vertrouwde groeimodel van ruimtelijke 
ordening niet langer vanzelfsprekend. De focus verschoof van nieuwbouw in weilanden naar 
stedelijke verdichting. Ook ruimtelijke vormgeving van krimpregio’s verdiende de aandacht, 
net als de renovatie en herbestemming van een groeiend bestand aan leegstaande gebouwen. 
Overheden ontdekten het particulier opdrachtgeverschap als instrument om hun ruimtelijke 
ambities te verwezenlijken. De speurtocht naar nieuwe grondslagen en verdienmodellen voor 
de ruimtelijke ordening is, kortom, in volle gang.
Dat klinkt grimmig, maar het heeft ook goede ontwikkelingen in gang gezet. In het huidige 
economische klimaat is bouwen zonder grondige kennis van de markt niet langer denkbaar. 
Bewoners en gebruikers worden bijvoorbeeld steeds meer betrokken bij het bouwproces.  
Niet alleen via inspraakavonden, maar ook via gedegen trajecten waarbij de meningen van  
betrokkenen daadwerkelijk worden geïntegreerd in het planproces. Een andere ontwikkeling 
is dat (met name jonge) architectenbureaus  soms met het mes op de keel  nichemarkten  
opzoeken en actief op zoek gaan naar nieuwe partners om hun ideeën mee te realiseren.
Onder invloed van verkiezingen, economie en nieuwe visies op de ontwikkeling van de stad 
vinden opdrachtgevers en architecten zichzelf opnieuw uit. Er ontstaan nieuwe ambities,  
nieuwe kwaliteitsnormen en nieuwe vragen. Wat kunnen we doen met leegstaande kantoor
panden? Hoe kan binnenstedelijk worden verdicht? Hoe ziet particulier opdrachtgeverschap  
er in de praktijk uit? In die zin is 2010 te beschouwen als het jaar waarin de bouwwereld  
ontwaakte uit de shock van de economische crisis en om zich heen ging kijken. Een impressie 
van alle activiteiten die Architectuur Lokaal in dit ‘ontwakingsjaar’ ontplooide, is te vinden in 
deze publicatie.

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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 | HOOFDSTUK 1  | opdrachtgeversschool | 

De ideale leerschool voor opdrachtgevers

Om opdrachtgever te worden hoef je niet eerst een oplei
ding te volgen. Sterker nog: dat kan niet eens. Er bestaat 
niet zoiets als een opdrachtgeversklasje of een diploma

stelsel voor opdrachtgevers in spe. In principe kan iedere Neder
lander die politiek actief is wethouder worden. Daardoor is het 
mogelijk dat je de ene dag ICT’er bent (of bloemist, actrice of  
apotheker) en dat je de dag erna verantwoordelijk wordt voor een 
centrumvernieuwingsplan (of een prestigieus kantorencomplex, 
of een nieuw gemeentehuis). Zo’n rigoureuze overgang geldt  
natuurlijk lang niet voor elke opdrachtgever. Maar het maakt wel 
duidelijk dat er vele soorten opdrachtgevers zijn. En elk type heeft 
zijn eigen informatiebehoeften.

Lust
Het gros van de wethouders zal in de praktijk 
al de nodige bestuurlijke ervaring hebben  
opgedaan. Dat wil nog niet zeggen dat ze  
deskundig zijn op het gebied van ruimtelijke ordening of cultuur. 
Een gebrek aan vakkennis hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. 
Elke bestuurder kan zich omringen met adequate en deskundige 
adviseurs. Wethouders met een bouwkundige achtergrond  
ervaren hun professionele kennis soms zelfs eerder als een last 
dan als een lust. Wethouder Aalberts uit Middelburg is zo’n 
 wethouder: ‘Ik probeer zo min mogelijk vakinhoudelijk te  

denken. Ik ben er nu voor de gemeenschap en het publieke  
belang. Dan maak je weleens anderen afwegingen.’

Obstakels
Wat al die wethouders wél nodig hebben is visie en ambitie.   
Om een toekomstvisie te kunnen vormgeven, is kennis van het 
vakgebied nodig. Welke kant moet het op met de steden? Wie of 
wat zijn de actoren? Wat zijn de relevante thema’s? Welke onder
zoeken zijn van belang? Welke kennisinstituten? Welke informatie 
is al beschikbaar en waar kan ik die inzien? Een andere categorie 
wethouders is (gaandeweg) zeer deskundig geworden in één  

bepaalde opgave, zoals herbestemming of  
particulier opdrachtgeverschap. Toch blijft hij 
tegen obstakels opbotsen. Ook deze wethouder 
kampt met allerlei vragen. Is hij de enige die 
dit specifieke probleem tegenkomt, of hebben 
 collega wethouders daar ook last van? Zijn er 

slimmere oplossingen denkbaar, of kan er in de regelgeving iets 
worden aangepast? Provincies hebben een grotere verantwoorde
lijkheid gekregen nu het Rijk zich steeds verder terugtrekt, maar 
wat gaat dat betekenen voor gemeenten?
Naast bestuurlijke opdrachtgevers zijn er ook nietbestuurlijke  
opdrachtgevers: denk bijvoorbeeld aan opdrachtgevers bij  
woningcorporaties of projectontwikkelaars. Die hebben vaak een 

Of je nu al jaren als opdrachtgever actief bent of pas net komt kijken: te oud om te leren ben je nooit.  
Maar waar kun je terecht voor bijles? De Opdrachtgeversschool spijkert bij.

‘alle typen opdrachtgevers 
kunnen bij architectuur lokaal 
terecht voor algemene vragen 
of een programma op maat.’ 

Andy Dritty (wethouder Landgraaf) Ewout Cassee (wethouder Haarlem)
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De ideale leerschool voor opdrachtgevers

professionele vooropleiding in hun vakgebied achter de rug.  
Aan een universiteit of hogeschool volgden ze studies in bouw
kunde, economie, bestuurskunde, real estate of financiën. 
Daarna hebben ze carrière in de bouwwereld gemaakt. Het zijn 
dus veelal zeer ervaren opdrachtgevers met veel kennis van  
zaken. Wat niet wegneemt dat ook zij vragen hebben. 

Ontnuchterend
Zo zijn ontwikkelaars op zoek (zeker nu de financiering niet meer 
vanzelf gaat) naar hun meerwaarde in een bewegelijk bouw
klimaat. In hun zoektocht naar nieuwe financieringsconstructies 
proberen ze contact te leggen met nieuwe  
partijen, of trachten ze zichzelf een andere rol 
binnen het proces aan te meten. Maar hoe doe 
je zoiets? Woningcorporaties op hun beurt 
worden geconfronteerd met een ontnuchte
rende werkelijkheid: het geld is op. Ze moeten 
op een nieuwe manier invulling geven aan hun kerntaak: sociale 
woningbouw ontwikkelen voor de kwetsbaarste groep op de  
woningmarkt. Regelgeving uit Brussel helpt hen daar daarbij niet 
per definitie. En dan zijn er nog de eenmalige opdrachtgevers. 
Mensen die hun eigen collectieve huisvesting of bedrijfsgebouw 
bouwen. Een bestuur dat een nieuwe school wil. Een zorgorganisatie 
die terreinen wil omvormen tot woonzorgcomplexen met diverse 

functies  en daarmee dus gebiedsontwikkelaar wordt. Al deze 
typen opdrachtgevers kunnen al meer dan 18 jaar bij Architectuur 
Lokaal terecht voor algemene vragen of voor een programma op 
maat. 

Specifieke kennisbehoefte
In 2010 heeft Architectuur Lokaal deze manier van werken  
ge bundeld onder de noemer De Opdrachtgeversschool. Aan de 
gangbare programma’s is bovendien een nieuwe wijze van  
kennisoverdracht toegevoegd. Op dit moment zijn diverse werk
bijeenkomsten in ontwikkeling die voorzien in een hele specifieke 

kennisbehoefte. Deelnemers aan deze bijeen
komsten zijn zo samengesteld dat zij intensief 
hun kennis kunnen delen: met elkaar en met 
externe deskundigen. Daarbij wordt niet  
alleen gekeken naar de kennis die nodig is, 
maar ook naar de veranderingen die daarmee 

gepaard gaan bij de achterliggende organisatie. Vanaf 2011 wordt 
het aanbod geleidelijk uitgebreid met thema’s die voor een bredere 
groep opdrachtgevers relevant zijn. Daarbij valt te denken aan de 
geschiedenis van de architectuur en stedenbouw van 1750 tot 
2010, grondpolitiek, financieringsconstructies, landschaps
ontwikkeling en specifieke publieke bouwopgaven zoals een  
gemeentehuis en een theater. 

‘ik probeer zo min mogelijk 
vakinhoudelijk te denken. ik 
ben er nu voor gemeenschap 
en het publieke belang.’

Dennis Straat (wethouder Zaanstad) Wouter Ruigrok (wethouder Noordoostpolder)   Foto’s peter de Krom
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het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen is altijd 

bijzonder voor de inrichting van nederland. Bestuurders 

en raadsleden wisselen. de vele nieuwe raadsleden 

en wethouders zijn (hopelijk) vier jaar lang verant

woordelijk voor een goede ruimtelijke ordening en ar

chitectuur. vaak in afstemming met andere over heden 

en met professionele opdrachtgevers. traditie

getrouw organiseerde architectuur lokaal ook dit jaar 

een landelijke manifestatie om ze daarbij op weg te 

helpen. Want ook voor ervaren bestuurders blijft het 

gemeentelijk opdrachtgeverschap een veeleisende 

taak. Zeker nu de bouwpraktijk in vele opzichten 

onder druk staat. 

Bouwen op ambitie was een manifestatie over 

 publiek opdrachtgeverschap voor gemeenteraads

leden en wethouders, statenleden en gedeputeerden, 

rijksoverheden, ambtelijke projectleiders, woning

corporaties, projectontwikkelaars, ontwerpers, 

welstandsorganisaties en architectuurinstellingen. 

Kortom: voor iedereen met ambities voor de inrichting 

van nederland. Bouwen op ambitie is de vijfde editie 

van het evenement dat architectuur lokaal sinds 1994 

elke keer organiseert bij aanvang van de nieuwe be

stuursperiode voor gemeenten. in de afgelopen jaren 

hebben tal van bestuurders, bedrijven, ontwerpers en 

brancheorganisaties meegewerkt en deelgenomen 

aan deze manifestatie. dit jaar deden 353 gemeente

bestuurders en architecten mee aan het programma.

de manifestatie bestond uit 10 excursies met 

30 projectbezoeken die tegelijkertijd overal in 

nederland op één ochtend plaatsvonden, met  

gemeenteraadsleden en wethouders, statenleden en 

gedeputeerden. de excursies gingen vooraf aan een 

openbaar landelijk debat over publiek opdracht

geverschap. drie thema’s stonden daarbij centraal: 

het transformeren van gebieden, het mengen van 

functies en het verbinden van mensen.

V.l.n.r.: Marian Segers, Evert de Jong, Kirsten Schipper, Christiaan ter 

Braak (raadslid Alkmaar) en Margot Rehbock (wethouder Loenen  

aan de Vecht)  Foto Rosa Kijne

Manifestatie Bouwen op Ambitie  
helpt nieuwe bestuurders op weg

deze manifestatie werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van ocW / dce / laboratorium particulier opdracht geverschap,  

Ministerie vroM / rijksbouwmeester, nederland Wordt anders en Mooi nederland. eerdere edities waren Niet Grijs! (1994), ORG (1996), 

Oost West Thuis Best (2003), en BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006).

V.l.n.r.: Edzo Bindels (West 8), Tamar Kokke (wethouder Bloemendaal),  

Marijke Beek (Beek en Kooiman), Marian Segers (raadslid Beemster),  

Evert de Jong (wethouder Laren) 

Foto Rosa Kijne

Excursie Friesland ‘Bouwen op ambitie’  Foto Peter de Krom

Massale opkomst bij vijfde landelijke editie

 | HOOFDSTUK 1  | opdrachtgeversschool | 
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GOUDEN PIRAmIDE NAAR 
HENGELO
huisvesting school in KerK  
‘ingenieus’

rijksprijs voor inspirerend opdrachtgever

schap DE GOUDEN PIRAmIDE 2010

is een initiatief van de drie ministeries die 

betrokken zijn bij het architectuurbeleid 

van het rijk. architectuur lokaal verricht 

ondersteunend werk voor de uitschrijver 

van deze prijs.

Wat  basisschool st. plechelmus, 

dr. schaepmanstichting en de gemeente 

hengelo.   

Waarom  voor de ingenieuze huisvesting 

van een daltonbasisschool in een leeg

staande kerk.

Aan wie  anneke Kuipers, directeur 

van de st. plechelmusschool.

Prijs  d 50.000, exclusief BtW en een 

architectuur plaquette naar ontwerp van 

studio Bau Winkel, rotterdam.

Jury  liesbeth van der pol (voorzitter),  

architect, rijksbouwmeester * Jaap van 

rijs, deskundige opdrachtgeverschap * 

thijs asselbergs, architect * gert  

Middelkoop, planoloog, econometrist * 

ira Koers, architectonisch ontwerper *  

Willem smink, voormalig wethouder  

groningen, voorzitter hogeschool * 

dieuwke van ooij, journalist * Martien  

de vletter, architectuurhistoricus *  

ton idsinga, secretaris
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Herbestemming: succes of fiasco? 
Wat zijn de succes en faalfactoren als het gaat om herbestemming? een community 

of practice van wethouders ging in 2010 samen op zoek naar het antwoord op die 

vraag. de actieve lokale bestuurders deelden hun kennis tijdens een serie werk

bijeenkomsten. architectuur lokaal organiseerde deze bijeenkomsten samen met 

het nationaal programma herbestemming. de resultaten en de aanbevelingen van 

de deelnemers worden eind 2011 openbaar gemaakt.

deelnemende wethouders: 

• dennis straat (gemeente Zaanstad)

• Wim ruifrok (gemeente noordoostpolder)

• ewout cassee (gemeente haarlem) 

• andy dritty (gemeente landgraaf)

een combinatie van verandering en continuïteit. daaruit 

bestaat het opdrachtgeverschap in de nederlandse 

 gemeenten vaak in de praktijk. om die verandering in 

beeld te brengen heeft architectuur lokaal in samen

werking met de rijksbouwmeester, de vng en tns nipo 

vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een enquête  

gehouden onder wethouders ruimtelijke ordening.  

de rapportage, Beleid en uitvoering van lokaal opdracht-

geverschap 2010, geeft aan dat gemeentebestuurders de 

afgelopen vier jaar minder direct betrokken waren bij de 

uitvoering van ruimtelijke projecten dan daarvoor. 

Ze verlegden hun aandacht naar coalitievorming en draag

vlak. toch vinden ze de mogelijkheid om iets zichtbaars tot 

stand te brengen wel een aantrekkelijk onderdeel van het 

Bestuurders minder betrokken

bestuurswerk. Wethouders gaven aan vooral te streven 

naar kwaliteit wanneer de gemeente zelf als opdracht

gever optreedt. Maar ze lieten ook merken dat dit in de 

praktijk eerder de financieeleconomische aspecten van 

de opgave betreft dan de ontwerpkwaliteit. dat lijkt haast 

onvermijdelijk in een politieke cultuur waarin het ‘afrekenen’ 

op objectieve criteria gangbaar is geworden. de toe

genomen nadruk op alles wat meetbaar is, resulteert tot 

dusver niet in meer tevredenheid onder de kiezers. uit de 

enquête blijkt dat de vorige lichting wethouders niet altijd 

plezier beleefde aan de dialoog met de bevolking. 

Meer info: www.archlokaal.nl

Foto’s Mirjam Donkers

 | HOOFDSTUK 1  | opdrachtgeversschool | 
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In 2010 registreerde en toetste het Steunpunt 267 procedures voor 
aanbesteding van architectuuropdrachten en voor ontwerpwedstrijden. 

Daarvan waren er 211 aanbestedingsprocedures (188 in 2009): 
118 aanbestedingen voor architectendiensten (140 in 2009) en 
93 aanbestedingen voor geïntegreerde contracten (48 in 2009).

Er was 629 keer overleg over de opdrachten: 
315 keer met opdrachtgevers, adviseurs en andere relevante betrokkenen 

en 314 keer met architecten.

De website www.ontwerpwedstrijden.nl met de digitale handleiding KOMPAS light 
telde 42.232 bezoeken (22.725 in 2009). 

Dat komt neer op 116 bezoeken per dag (inclusief weekend).

Het Steunpunt stuurde 260 aanbevelingsbrieven 
ter verbetering van de procedures.

Op verzoek zijn er 14 lezingen en cursussen gegeven 
over KOMPAS light en architectenselecties.  

Aan 5 (wetenschappelijke) onderzoeken werd een bijdrage geleverd.
Het Steunpuntwerk werd gedaan door 3 medewerkers.

De statistische gegevens over 2010 
werden in 4 kwartaalberichten openbaar gemaakt 

en verspreid onder 12.500 geïnteresseerden. 

5 jaar aanbesteden van Europese architectuuropdrachten is de titel 
van het onderzoeksrapport dat werd gepresenteerd bij Bouwen op Ambitie, 

de vierjaarlijkse landelijke manifestatie voor nieuwe gemeentebestuurders  
van Architectuur Lokaal. 

Aan het einde van 2010 kenden, op advies van de Rijksbouwmeester,
 de 3 ministeries OCW, BZK en EL&I een subsidie toe 

waarmee Architectuur Lokaal het Steunpuntwerk 
3 jaar kan voortzetten.

 | HOOFDSTUK 2  | steunpunt ontWerpWedstriJden | 
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EDuCATIE 
het steunpunt heeft in 2010 inhoudelijke ondersteuning en of bijdragen  
geleverd aan een aantal wetenschappelijke en andere onderzoeken:

• leentje volker, Deciding about Architectural Quality, technische 

universiteit delft (phd).

• tomer Meirom, Master Builder. A theoretical and practical examination 

of a design management business case, nijenrode Business university 

(master thesis).

• Marijke gadiot, Een voertuig met vierkante wielen, universiteit van 

tilburg (master thesis).

• eva stegmeijer, Commissioning Creativity Constructively, universiteit van 

amsterdam (master thesis).

• v. van Belle, De positie van het architectonisch ontwerp in de publieke 

bouwopgave. Een historische analyse, universiteit van utrecht (master 

thesis).

RVOB Verkoop Gronden
In het kader van het pilotproject Noordsingel
gevangenis, een nietopenbare verkoopp
rocedure op basis van beste ontwikkelplan met 
beste bod in plaats van het gebruikelijke beste 
bod,  heeft de RVOB het Steunpunt gevraagd om  
advies inzake de toetsing van de technische  
bekwaamheid.

voorlichting en cursussen

het steunpunt lichtte KOMPAS light toe bij 

verschillende bijeenkomsten: 

De gedroomde aanbesteding Bna (21/1) * 

Deciding on architectural quality tu delft / 

leerstoel gebieds ontwikkeling (27/01) *  

Tender Event inBo eindhoven (09/03) * 

inkopers van de gemeente Haarlemmermeer 

(19/04) * Jaarcongres PIANOo rotterdam (27/05) 

* vaksymposium Atelier Provincie Overijssel 

(16/06) * Opdrachtgever zoekt architect, 

Kenniscentrum Bouwproces innovatie cpi van  

de tu delft (30/9) * ROOTSdebat schunck 

heerlen (6/10) * Bouwen op ambitie (14/10) * 

marktontmoeting architecten pianoo/Bna, 

utrecht (26/10) * Beroepservaring maastricht 

(27/10) * Seminar Routekaart voor Architecten, 

ondernemen in Duitsland, België en  

Luxemburg, nl evd, inter nationaal, europe 

enterprise network en Benelux architectuur, 

rotterdam (28/10) * Gemeentelijk Inkoop

platform, utrecht (25/11) * NVTL (9/12).

Beroepservaring: Maastricht, 27 oktober 2010 

Jonge architecten krijgen les in selecteren

  Michel Geertse van Architectuur Lokaal tijdens de presentatie van  

  selectieprocedures bij Atelier Overijssel.  Foto Dick Vos in opdracht van AtelierOverijssel

Hoe werken architectenselecties in de praktijk?  
Welke selectieprocedures kun je als architect tegenkomen? 
Wat zijn de kansen en valkuilen? Het Steunpunt gaf in 
Maastricht een college over dit thema bij Beroepservaring 
- een tweejarig programma voor recent afgestudeerden 
(masters) architectuur, stedenbouwkunde en landschaps-
architectuur, die werken bij bureaus en gemeenten. 
Het experimentele programma (gestart door de Rijks  -
bouw  meester) loopt vooruit op wijziging van de Wet op 
de architectentitel, die inmiddels door het parlement is 
aange nomen. Daarin is een tweejarige beroepservaring 
opgenomen als voorwaarde voor inschrijving in het  
architectenregister. Het onderwerp ‘selectieprocedures’ 
maakt deel uit van het gemeenschappelijk programma 
voor de drie disciplines.

 | HOOFDSTUK 2  | steunpunt ontWerpWedstriJden | 
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Het totaal aantal aanbestedingen per kwartaal,  
uit gesplitst in architectendiensten (D) en werken met  
een ontwerpcomponent (DB-DBFMO)

Wat werd aanbesteed op het gebied van architecten-
diensten? (cu = cultuurgebouwen, gps = gemeente en provinciehuizen 
en stadskantoren, in = infrastructuur, Mv = maatschappelijk vastgoed,  
ut = utiliteitsgebouwen en Wo = woningen)

Wat werd aanbesteed op het gebied van werken? 
(cu = cultuurgebouwen, gps = gemeente en provinciehuizen en 
stadskantoren, in = infrastructuur, Mv = maatschappelijk vastgoed, 
ut = utiliteitsgebouwen en Wo = woningen)

Wie is de aanbestedende dienst bij architecten diensten? 

Wie is de aanbestedende dienst bij werken? Diversiteitspercentage diensten en werken.  
Als dit boven de 1 ligt zijn opdrachten aan één of  
meer combinaties gegund. 

grafieken aanbestedingen 2010

 | HOOFDSTUK 2  | steunpunt ontWerpWedstriJden | 
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BEDRIJFSVOERING

Het mkb 
aan de bak
Wat heeft een gemiddelde mkb-ondernemer uit de 

AFNL-achterban aan een opdrachtgever die weet 

waar hij het over heeft? Deze en andere vragen over 

opdrachtgeverschap leggen we voor aan Cilly Jansen. 

Zij leidt het Steunpunt Architectuuropdrachten & 

Ontwerpwedstrijden dat zich beijvert voor verbetering 

van het aanbestedingsproces en een slinger wil geven 

aan de samenwerking tussen de betrokken partijen bij 

het bouwproces. Het Steunpunt is ondergebracht bij 

Architectuur Lokaal.

D e Aannemersfederatie Nederland 
Bouw en Infra (AFNL) bepleit al 
sinds haar oprichting een aanbe-

stedingsklimaat, waarin het mkb-segment 
meer kansen krijgt. Dus, weg met de absurde 
referentie- en omzeteisen! En dan gaat het 
met name over opdrachten van de overheden. 
Deze opvatting zou volgens de federatie ook 
moeten doorklinken in de nieuwe Aanbeste-
dingswet die – als alles goed gaat – binnenkort 
van kracht is. Temeer, omdat deze wet richt-
snoer is voor rijk, provincies en gemeenten 
voor het gunnen van opdrachten. 
Onzekerheid en onwetendheid ziet de fede-
ratie als belangrijke oorzaken, waardoor 
opdrachtgevende diensten de lat zo hoog leg-
gen. Immers, wie niet weet waar hij het over 
heeft, dekt zich in tegen allerlei vormen van 
risico’s; ook de niet-reële of niet-bestaande. 
En daardoor schiet de opdrachtgever uitein-
delijk zichzelf in de voet, want uitsluiting van 
het mkb gaat ten koste van de kwaliteit en 

inventiviteit van de aanbieding. 
Dat is een breed gedragen opvatting, die ook 
heel logisch is. Want, waarom zou de aanbie-
der zich inspannen, als hij weet dat hij tot de 
enkele grootbedrijven behoort onder wie de 
rijksopdrachten verdeeld worden. Er is geluk-
kig sprake van kentering; met name bij infra-
projecten. Daar zie je inmiddels consortia 
van mkb-ondernemingen opereren, die grote 
projecten in de wacht slepen (zie ook Bran-
chebelang op pagina 6-7). Anders ligt het in de 
b&u-sector. Bij de aanbesteding van scholen 
en andere overheidsgebouwen komt het mkb 
nog nauwelijks aan de bak. 

KOMPAS LIGHT
Kortom, elk initiatief dat de professionali-
sering van het opdrachtgeverschap beoogt, 
kan rekenen op de onvoorwaardelijke en 
warme steun van de federatie. Zo’n initiatief 
is Kompas Light, een digitale handleiding voor 
aanbesteding van architectendiensten. Deze 

handleiding is ontwikkeld door Architectuur 
Lokaal in nauw overleg met de Rijksbouw-
meester, VNG, BNA, NEPROM en PIANOo om 
de ontwerpaanbestedingen voor de opdracht-
gevende partij te vereenvoudigen en inzich-
telijker te maken. Kompas Light is beschik-
baar via ontwerpwedstrijden.nl, een site die 
beheerd wordt door het Steunpunt Architec-
tuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden. De 
ministeries van EZ, VROM en OC&W hebben 
inmiddels besloten om het Steunpunt als cen-
traal landelijk informatie- en adviesloket voor 
het aanbesteden van architectendiensten te 
continueren voor de periode 2010-2012.

GELIJKE KANSEN
Tijd voor een gesprek met directeur Cilly Jan-
sen over de achtergronden van dit opmerke-
lijke initiatief van haar organisatie. “Een van 
de doelstellingen van Kompas Light spoort 
met wat de Aannemersfederatie wil berei-
ken, namelijk gelijke kansen voor mkb’ers bij 
Europese overheidsaanbestedingen. Bij ons 
gaat het dan om architectenbureaus en daar 
vallen per definitie ook de beginnende ont-
werptalenten onder. Zij kampen met dezelfde 
problemen als de achterban van de federatie. 
Het is zaak dat deze groepen vaker in de gele-
genheid komen hun capaciteiten te tonen. Ook 
bij de wat grotere opgaven. Dat is goed voor 
de diversiteit, innovatie en vakontwikkeling. 
Ook de concurrentie, de kwaliteit en uiteinde-
lijk de bouweconomie hebben daar baat bij. 
Kompas Light is een hulpmiddel waardoor het 
voor de opdrachtgevende partij gemakkelijker 
wordt een goede aanbesteding te houden die 
recht doet aan de geformuleerde doelstel-
ling. De leidraad is met name bedoeld voor 
overheden en woningcorporaties, maar kan 
ook goede diensten bewijzen aan particuliere 
opdrachtgevers of een collectief van particu-
liere opdrachtgevers. De gemeente Almere wil 
bijvoorbeeld aan deze laatste groepen meer 
ruimte bieden bij de invulling van haar bouw-
opgave.”

AFWEGINGEN VAN OPDRACHTGEVER
Wie wil weten hoe het model functioneert, 
doet er verstandig aan even de site te bezoe-
ken en stap voor stap Kompas Light te door-
lopen. 
Jansen: “Je moet je even voorstellen dat je 
opdrachtgever van een project bent. Dat hoeft 
niet per se een zeer gecompliceerd opgave te 
zijn. Je kunt volstaan met een tuinschuurtje. 
Een aardige exercitie voor aannemers, want 
het kan heel zinvol zijn om te weten welke 
afwegingen een opdrachtgever moet maken, 

Kompas Light beoogt verbetering van 
professionaliteit en kennisopbouw
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Tekst: Arie Grevers  |  Beeld: Kees Stuip

dat er vaak adviseurs worden ingeschakeld; 
organisatiedeskundigen, gespecialiseerd op 
het terrein van aanbestedingen.”
Jansens inschatting wordt bevestigd door de 
jongste officiële cijfers over de budgetten die 
de overheid uitgeeft aan organisatieadvies. 
Deze bedragen 57 miljoen euro en daaronder 
vallen ook de kosten voor advies bij aanbeste-
dingen. Een substantieel bedrag, dus.
“Nog even los van de kosten; die adviesbu-
reaus brengen hun eigen systematiek mee, 
die niet altijd even helder is voor de aanbeste-
dende dienst. Ik ben niet tegen inschakelen 
van adviseurs, maar het gaat erom dat je als 
opdrachtgever zelf de regie en dus de verant-
woordelijkheid zou moeten nemen. Een advi-
seur kan niet de ambities van de gemeente 
bepalen. Soms kunnen overheden zonder al 
te grote inspanning en risico’s de klus met de 
eigen mensen klaren. Kompas Light helpt hen 
daarbij en biedt vereenvoudiging en concrete 
aanbevelingen. Daar komt nog eens bij dat 
je met Kompas Light de opdrachtgeversken-
nis intern vergroot, ook al blijft de borging 

voordat deze een project in de markt zet.”
Wat zijn in grote lijnen die afwegingen?
“Bijna elke opgave begint bij het bepalen van 
de ambities. Ben je op zoek naar een plan of 
zoek je een bedrijf bij een plan? Wat is de visie 
bij de opdracht en wat moet het einddoel zijn 
van de inspanning van de ontwerper? Zijn de 
functionele kaders helder geformuleerd en 
bestaat er een maatschappelijk en politiek 
draagvlak voor? Je ziet helaas nog te vaak dat 
de relevante vragen niet gesteld worden en 
wat minder relevant is, heeft men vastgelegd 
in gedetailleerde formuleringen. Dat zijn ver-
tragende factoren die kunnen leiden tot een 
hoop frustratie bij opdrachtgever en opdracht-
nemer. Om maar te zwijgen over de faalkos-
ten. Met Kompas Light kun je veel gedoe voor-
komen. Het model is in principe eenvoudig 
van opzet, maar we werken aan een opzet die 
nog eenvoudiger wordt.”

WIN-WIN SITUATIE
Volgens Jansen groeit de belangstelling bij de 
gemeentelijke opdrachtgevers. “Nu zie je nog 

van continuïteit een probleem bij gemeenten 
vanwege het grote bestuurlijke én personele 
verloop.”

OOK VOOR BOUWBEDRIJVEN
Kan Jansen zich voorstellen dat er een soort-
gelijke model komt voor het gunnen van 
werken aan bouwondernemingen? “Dat acht 
ik niet uitgesloten, al ligt het nu niet  op onze 
weg om zo’n systematiek te ontwikkelen. 
Maar als er partijen zijn die daaraan willen 
werken, kunnen wij natuurlijk vanuit onze 
ervaring een duit in het zakje doen. Ik kan me 
overigens goed voorstellen dat er behoefte aan 
is; eigenlijk om dezelfde redenen als bij het 
aanbesteden van het ontwerp. Dus: kennis-
opbouw bij de opdrachtgevers, waardoor het 
aanbestedingstraject soepeler kan verlopen. 
Dat leidt vanzelf tot eliminatie van dispropor-
tionele eisen. Het mkb-segment onder uitvoe-
rende partijen spint dan garen, want juist die 
disproportionaliteit is een steen des aanstoots. 
En verder komt die kennis van zaken bij de 
opdrachtgevende diensten ook de communi-
catie met marktpartijen ten goede. Immers, je 
praat een stuk gemakkelijker als je weet waar 
je het over hebt.”Cilly Jansen: ‘Te vaak nog 

verzuimt de opdrachtgever 
door gebrek aan kennis de 
relevante vragen te stellen’

Architectuur Lokaal
Architectuur Lokaal is het landelijke ken-
niscentrum voor cultureel opdrachtgever-
schap en architectuurbeleid. Vanuit een 
onafhankelijke positie legt het verbin-
dingen tussen partijen die bij de bouw 
betrokken zijn. Voor opdrachtgevers als 
gemeenten, woningcorporaties en pro-
jectontwikkelaars organiseert het excur-
sies, discussies en andere programma’s 
op maat. Terugkerende thema’s zijn de 
culturele betekenis van het opdrachtge-
verschap en het belang van samenwerking 
tussen opdrachtgever en ontwerper. 
Architectuur Lokaal beheert het landelijke 
Steunpunt Architectuuropdrachten & Ont-
werpwedstrijden, dat uitschrijvers van aan-
bestedingen en prijsvragen behulpzaam is 
bij de selectie van ontwerpers en project-
ontwikkelaars. Met de lokale en regionale 
architectuurcentra in heel Nederland heeft 
het centrum van oudsher een bijzondere 
relatie. 
www.arch-lokaal.nl, 
www.ontwerpwedstrijden.nl
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De planontwikkeling van Bart en Klaar
vrijdenkers in ruimtelijke planning
Bart Stuart en Klaar van der Lippe (kunstenaars) denken hardop mee over gebieden en gebouwen. Toch zijn ze 
projectontwikkelaar noch ontwerper. Hun taak? Lastige vragen stellen. ‘Het verhaal bij een plan heeft vaak weinig 
met de realiteit te maken. Maar je maakt je niet populair als je dat hardop zegt.’

Bart Stuart en Klaar van der Lippe   Foto John Lewis Marshall
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‘Wat wij doen heeft nog geen naam. Wij zijn als 
kunstenaar bezig met plekken. We denken mee 
over plannen voor gebieden en gebouwen. Klaar 

heeft een bouwkundige achtergrond, maar we ontwerpen niet en 
we zijn ook geen projectontwikkelaar. In elk geval zoeken we de 
buitenwereld op. Wat we doen schurkt aan tegen actievoeren.  
We willen geen kunst maken om in een museum te verstoppen. 
Maar we willen ook geen kunstjes doen voor een woning
corporatie om ervoor te zorgen dat hun huurders bevriend raken. 
Ons fascineert de relatie tussen idee en uitvoering: wat wordt er 
gezegd in de planvoorbereiding en wat 
gebeurt er vervolgens in het echt?  
Wat komt er terecht van esthetische en 
maatschappelijke uitgangspunten?’ 

Simpele vragen
‘Vaak hebben woorden weinig met de realiteit te maken. Dat valt 
ons iedere keer weer op. Misschien zien anderen het ook, maar 
zij zeggen het niet hardop. We geven op verschillende plekken in 
het land gastlessen aan studenten. Dan hebben we het erover dat 
je als ontwerper ook zelf een mens bent, met eigen uitgangs
punten. In die gesprekken merk je dat zelfs jonge mensen de  
simpele vragen niet meer stellen. Als je je brood verdient met 
planontwikkeling, wil je de sfeer goed houden. Het maakt niet 
uit of je architect bent, of projectontwikkelaar, bankier of wet
houder. Iedereen heeft anderen nodig voor dit project en voor 
andere projecten die nog gaan komen. Niemand gaat dan de 
sfeer bederven met lastige vragen.’ 

Opgeteld belang 
‘De beroepspraktijk is dat je elkaar niet al te kritisch benadert. 
Marktwerking leidt er niet toe dat mensen eerlijk tegen elkaar 
zijn. Zzp’ers moeten allemaal zien rond te komen; zij kunnen 
zich echt geen kritische opstelling veroorloven. We bedoelen dat 
niet als beschuldiging. We zeggen niet dat in de bouw allemaal 
slechte mensen bezig zijn. En we  
proberen ook om de humor ervan in te 
zien. Maar het is wel onze rol om de 
lastige vragen te stellen; ons gaat het 
om de realiteit. Bij de producenten 
raakt de realiteit uit beeld. Niks  
Hollandse nuchterheid, het gaat ze om de goede sfeer onder de 
mensen die tafel zitten. Het opgeteld belang van iedereen die 
aan tafel zit, is niet het algemeen belang.’ ‘We hebben niet de  
pretentie dat wij tweeën het algemeen belang vertegenwoordigen, 
maar wij kunnen wel proberen dat mechanisme te doorbreken. 
Daarvoor moeten we zo onafhankelijk mogelijk blijven. Zie ons 
als burgers uit de tijd dat in Athene de democratie werd uit
gevonden. Wij zijn professionele Atheners die willen toetsen of 
de argumenten kloppen. Als iets een algemeen belang moet  
dienen, stellen aan de orde of dat ook inderdaad gebeurt.  

Ooit hebben architecten en stedenbouwkundigen misschien 
deze rol kunnen spelen. Maar zij zijn inmiddels met handen en 
voeten gebonden door de zakelijke belangen van hun bureau of 
door hun carrière.’ 

Broedplaatsen
‘Het is voor ons allemaal begonnen met deze plek op het terrein 
van de oude NDSMwerf in AmsterdamNoord. We hebben hier 
nu al meer dan tien jaar een atelier.  

Destijds was niemand geïnteresseerd  
in deze uithoek. Pas later gingen  
gemeenten en woningcorporaties  
lannen ontwikkelen voor broedplaatsen, 
met betaalbare werkruimte voor kunste
naars. Dat was toen nog niet aan de orde. 

De werf ging failliet in 1984. Voor de arbeiders bleef alleen een 
soort clubhuis over met het recht om daar levenslang gebruik van 
de maken. Dat functioneert trouwens nog steeds.’

 
Dumpplek
‘Jarenlang gebeurde er verder niets. Het werd een dumpplek  
voor criminelen, totdat kunstenaars het gebied ontdekten en  
opnieuw tot leven brachten. Zij zijn hier niet gaan zitten met  
gemeentelijke subsidie. De ateliers op deze scheepshelling  
hebben de overheid nooit een cent gekost. Wij hebben alles zelf  
betaald, van de  kachel tot de waterleiding. En het heeft wel veel 
opgeleverd. Doordat we ons hier vestigden, zorgden we ervoor 
dat panden behouden bleven. Gewoon, door ze weer in gebruik 
te nemen en te onderhouden. Later kwamen de beleidsnota’s, de 
planologische procedures en de projectontwikkelaars. En niet te 
vergeten de banken. Ken je het prachtige project van Trude 
Hooykaas? Zij heeft het initiatief genomen om het kraanspoor 
naast de werf te behouden door er een transparant kantoorblok 
op te zetten. Alles is van haar: het idee, de sfeer, het licht. Maar 
niét het geld en de grond. Het resultaat is dat het kantoor voor 

Trude zelf te duur is en dat de ING het 
voor het zeggen heeft.  
Dát typeert het huidige systeem.’
‘Door onze lange geschiedenis op het 
NDSMterrein hebben we hier al veel 
zien langskomen. Dat was een praktijk

cursus waarin we geleerd hebben hoe Nederland werkt.  
Gelukkig slagen we er nog steeds in om ons te verbazen en te  
relativeren. Hier ligt onze basis, maar we zetten onze ervaring 
ook in voor een woningbouwplan in de duinen of een visie op 
het centrum van Almelo. Het huidige politieke klimaat kan je 
zien als een verslechtering, maar wij vinden het juist heel  
interessant om te zien hoe van allerlei kanten aan een plan wordt 
getrokken. En hoe uitgangspunten weer ter discussie worden 
gesteld omdat ‘de mensen’ iets wel of niet zouden willen.  
We proberen dan vanuit een verlichte common sense te kijken 

‘Het opgeteld belang  

van iedereen die aan tafel zit,  

is niet het algemeen belang’

‘Zie ons als burgers uit de tijd  

dat in Athene de democratie  

werd uitgevonden’

| intervieW | 
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| intervieW | 

wat er echt aan de hand is en hoe je de echte behoefte kunt vast
stellen. Het is in feite gunstig als zo’n debat gevoerd wordt. In de 
bouwwereld ontbreekt dat vaak.’ 

Fantasieën
‘Je hoort dat we kritisch zijn op projectontwikkelaars, maar we 
geloven ook dat het mogelijk is om met hen samen te werken op 
een manier die wederzijds verrijkend is. We denken ook niet dat 
ontwikkelaars slecht zijn, helemaal niet. Ze hebben fantasieën 
zoals iedereen. Wij kunnen ze helpen om het resultaat fijner, 
mooier, waardevoller te krijgen. Met wie we ook werken, we  
blijven onafhankelijk. Voor ons moet de conclusie ook kunnen 
zijn dat je het geld beter niet kan uitgeven aan bouwen.’ 

Besturen is illusie
‘We zijn als buitenstaanders terecht gekomen in de wereld van 
ruimtelijke ordening. Nog steeds is het fascinerend om te zien 
hoe iedereen elkaar kent, elkaar overal weer tegenkomt en  
samenwerkt aan de instandhouding van het systeem. Wet
houders hebben het over stedelijke ontwikkeling alsof het  
allemaal te besturen is, maar dat is een illusie.  
De man met het grote plan gaan we niet ontmoeten. Wat je wel 
kan doen is proberen de werkelijkheid draaglijker te maken. 
De vraag moet dan zijn hoe we ervoor kunnen zorgen dat de  
realiteit meer gaat lijken op wat we willen. Als het daarover gaat, 
brengen we begrippen in het gesprek waarvan mensen zeggen: 
‘Ja, inderdaad.’ Het wordt opgepikt. Dat houdt ons optimistisch. 
Het helpt ook om het als een Grieks toneelstuk te zien met Elco 
Brinkman van Bouwend Nederland in de rol van Zeus. Met dat 
beeld kunnen we aan het eind van de dag weer vrolijk gaan  
slapen.’ 

‘We denken niet  

dat ontwikkelaars slecht zijn.  

Ze hebben fantasieën  

zoals iedereen.’

Veelgestelde vragen 
aan het Steunpunt  
Ontwerpwedstrijden

1. Hoe weer ik prijsduikers?
2. Hoe beoordeel je duurzaamheid?
3. Wat zijn de voor- en nadelen van 

een traditioneel versus een  
geïntegreerd contract?  

4. Wat zijn de gevolgen van de WIRA 
(Wet Implementatie Rechts-
beschermingrichtlijnen Aan-
besteden)?

5. Klopt het dat bij de nadere selectie 
de wettelijke termijn van jaar niet 
van toepassing is op gevraagde 
referenties?

6. Hoe richt ik een kwalitatieve - 
deels subjectieve - beoordeling in 
zonder het transparantie beginsel 
te schenden?

7. Hoe calculeer ik een te verwachten 
architectenhonorarium in?

8. Waarom stuit een bankgarantie 
op bezwaren bij de architecten-
branche? Hoe kunnen bezwaren 
zoveel mogelijk weggenomen 
 worden zonder zekerheid in te 
leveren?

9.  Wat zijn gangbare kengetallen 
(liquiditeit en solvabiliteit)  
voor de architectenbranche? 

10. Hoe moet ik omgaan met 
 (mogelijke) aanpassingen van de 

opdracht tijdens en na afronding 
van de aanbesteding?
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STATIONSPLEIN WINT  
ARcHITEcTUURPRIJS HILVERSUm
‘de grote geBaren Kloppen’

DE HILVERSUmSE ARcHITEcTUURPRIJS 
20092010 is een tweejaarlijkse prijs op 
initiatief van de stichting hilversumse  
architectuurprijs

Wat  stationsgebied hilversum  

Waarom  omdat de grote gebaren kloppen 
en daarmee een toekomst bestendig ontwerp 
tot stand is gekomen 

Waarvoor  voor de ingenieuze huisvesting van 
een daltonbasisschool in een leegstaande kerk. 

Aan wie  Beate vlaanderen, arcadis

Prijs  plaquette naar ontwerp van ella van der 
ven, amsterdam 

Jury  hubertJan henket (voorzitter), architect * 
patrick van den Brink, burgemeester iJsselstein, 
voormalig wethouder hilversum * noud de 
vreeze, stadsarchitect * Jim Klinkhamer,  
architect * Jurriaan van stigt: architect * indira 
van ‘t Klooster (secretaris), architectuur lokaal
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OOGVERBINDENDE 

ARCHITECTuuR
Een ontwerpwedstrijd wees uit hoe de verbindende brug tussen 

Het Oogziekenhuis Rotterdam en expertisecentrum Koninklijke 

Visio eruit komt te zien. Rogier Groeneveld van bureau Mens als 

Maat won met een spectaculair ontwerp. Winnaar en uitschrijver 

lichten haken en ogen van de realisatie toe. 

‘een absolute eyecatcher’

Juryoordeel  ‘de brug is een 

absolute eyecatcher, die zich op 

effectieve en spectaculaire manier 

bedient van zware symboliek.  

architectonische symboliek  

vanwege het gedecoreerde  

modernisme, maatschappelijke  

symboliek vanwege de associaties 

met oriëntaalse motieven. in één 

zucht zijn alle bouwkundige  

ingrediënten eigenzinnig aan elkaar 

geknoopt en ontstaat een slimme 

verbinding, zowel visueel als  

thematisch. constructief en bouw

fysisch zijn, bij nadere uitwerking, 

geen uitzonderlijke problemen  

te verwachten. in een verdere  

uitwerking van dit plan is wel van 

essentieel belang dat de motieven 

tot op de millimeter worden  

uitgerekend en passen.’

Foto Verbindend ornament 

Rogier Groeneveld (1972)   

Mens als Maat, Amsterdam

Winst
‘Nadat ik hoorde dat ik had gewonnen, sprong ik uiteraard 
allereerst een gat in de lucht. Vervolgens ben ik oesters gaan eten 
bij hotel New York. Vanaf wanneer ik durfde te geloven dat ik wel
eens kon gaan winnen? Die kans 
nam langzaam toe vanaf de start 
van de eerste haalbaarheidsstudie, 
eind 2010. Hoewel we nu definitief 
groen licht hebben, blijf ik het spannend vinden. Er zijn nog wel 
wat hobbels te nemen. Voornaamste vraag is of de fundering van 
het Oogziekenhuis de extra belasting op zich kan nemen. In 2004 
is er al een verdieping bovenop gezet. Verder zijn de ornamenten 
door hun afmetingen nog niet zo eenvoudig uit te voeren’.

Bouw
‘Het lijkt er dus op dat de Oogbrug daadwerkelijk gerealiseerd 
gaat worden. Maar misschien moet je me dat bij de start van de 
bouw nog maar een keer vragen. Als het goed is, is de brug in 
2012 gereed. In de planning hangt het er ook nog een beetje vanaf 
wanneer we klaar zijn met het ontwerp van wat we verder nog 
aan nuttig vloeroppervlak op het dak gaan realiseren.’

WINNAAR ROGIER GROENEVELD   architect

Open prijsvraag
‘Over het uitschrijven van een open prijsvraag om tot invulling 
van een ontwerpopgave te komen, zijn de meningen onder collega’s 
verdeeld. De één vindt het een erg goedkope manier voor een  

opdrachtgever om een boel leuke  
ontwerpen te krijgen. De ander ziet 
het als een buitenkans voor startende 
bureaus. Ik sluit me bij het laatste 

kamp aan. Wat iedereen vergeet: het leidt vrijwel altijd tot  
spectaculaire architectuur. Daardoor wordt een opdrachtgever 
dus ook verplicht om daadwerkelijk iets bijzonders te realiseren. 
Ik denk dat de gebouwde omgeving daar zeker bij gebaat is  en 
daar gaat het tenslotte om.’

‘open prijsvragen leiden vrijwel  
altijd tot spectaculaire architectuur’

 | HOOFDSTUK 2  | steunpunt ontWerpWedstriJden | 
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Wedstrijd
‘Wij waren verrast door het grote aantal inschrijvingen op deze 
prijsvraag. De momenteel kwetsbare markt voor architecten zal 
hier uiteraard aan hebben bijgedragen. Pluspunt van een  
ontwerpwedstrijd is dat het jonge 
architecten de kans geeft om hun 
ontwerp te laten beoordelen door 
een professionele jury. Daarmee 
kunnen ze zich verder ontwikkelen en profileren.  
In algemene zin heeft de ontwerpwedstrijd voor het Oogzieken
huis het best haalbare ontwerp opgeleverd. Een resultaat waar  
wij met recht trots op zijn.’

Snelheid
‘In onze beleving heeft de ontwerpwedstrijd het proces versneld. 
Wanneer het Oogziekenhuis ervoor had gekozen om met één  
architectenbureau de Oogbrug uit te werken, was mogelijk de  
monumentale status van het gebouw een struikelblok geworden. 
De ontwerpwedstrijd heeft duidelijk laten zien dat er maar weinig 
architecten waren die de kwaliteit van Van der Steur hebben  
opgenomen in het ontwerp van de Oogbrug. Door het vraagstuk 

via een ontwerpwedstrijd in de markt te zetten, en onder andere 
de gemeente Rotterdam te betrekken bij de beoordeling, kon al in 
een prematuur stadium het best haalbare ontwerp worden gekozen.’

Samenwerking
‘De betrokkenheid van de gemeente 
Rotterdam bij de ontwerpwedstrijd 

was voor ons bijzonder waardevol. De monumentale status van 
het gebouw van het Oogziekenhuis vraagt om een zorgvuldige  
afweging bij deze keuze van constructie en ontwerp. Ook Archi
tectuur Lokaal heeft een zeer waardevolle bijdrage geleverd.  
Als procesbegeleider, maar ook als criticus en sparringpartner  
tijdens het opstellen van de wedstrijddocumenten, ontwerp 
beoordelingen en verschillende communicatiemomenten.  
Wanneer de brug klaar is? Laat ik zeggen dat het Oogziekenhuis 
Rotterdam het voornemen tot realisatie heeft uitgesproken.  
Ik hoop het eerste kwartaal van 2012.’ 

uITSCHRIJVER KEES SOL   directeur Oogziekenhuis

Kees sol: ‘ik hoop dat de brug in het 
eerste kwartaal van 2012 klaar is’
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F.lux
situatie  1:500zuidgevel  1:100

oostgevel  1:100

doorsnede  1:50

beganegrond  1:50 verdieping  1:50

30 m.20 m.10 m.0 m. 40 m. 50 m.

N

zicht vanaf City Plaza

F.lux  Fietsenstaling Nieuwegein

De uitdaging voor elke nieuwe fietsenstalling is een plek te ontwerpen waar mensen graag 
hun fiets stallen. Met hetzelfde gemak staat een fiets immers tegen een naastgelegen 
hek of boom. De stalling op de Ringstede vormt daarbij tevens een belangrijke fiets-
entree voor de nieuwe binnenstad. Onze belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe 
fietsenstalling zijn dus: gemakkelijk toegankelijk, veilig en aantrekkelijk.

F.lux heeft een eenvoudige efficiënte basis van twee rijen dubbelzijdige stalling. De 
fiets-inrit ligt logisch op de hoek bij de Ringstedeweg, de meeste bezoekers wandelen 
daarna naar de entree van het winkelcentrum. Door deze twee rijen uit elkaar te vouwen 

De volledige stalling inclusief beheerdersruimte kan in staal uitgevoerd worden, zodat 
het ook mogelijk is deze te demonteren en te verplaatsen. De materialisering is daarbij 
hufterproof en onderhoudsarm.

Om tot een compacte uitstraling te komen zijn aan de buitenzijde stalen buizen 
geplaatst. In deze witte buizen is de verlichting opgenomen, enkele buizen groeien uit 
tot voelspriet-armaturen. Daarnaast is de buizengevel geperforeerd met grote ronde 
gaten voor gerichte zichtlijnen. Door de eenvoudige en compacte opzet combineert 
F.lux een realistisch en budgettair goed haalbaar ontwerp met een hoog en aantrekkelijk 
kwaliteitsniveau.

Bezoekers en bewoners van de gebouwen rond de Ringstede kijken neer in het hof. 
Het lijkt ons daarom wenselijk om geen afgesloten dak op de verdieping te plaatsen, 
zodat het (toe)zicht niet geblokkeerd wordt. Wel staan op het bovendek een aantal 
opvallende voelspriet-achtige armaturen die ’s avonds zowel de stalling als donkere 
plekken in de Ringstede aanlichten. F.lux is een open, lichte en sociaal veilige stalling 
met een vrolijk karakter: een impuls voor de Ringstede!

Ons voorstel is om de twee publieke entrees in de Ringstede (City Plaza en het 
Partycentrum) tevens te voorzien van deze markante armaturen, zodat het gehele hof 
een samenhangend en vrolijk karakter krijgt.

wordt goed aangesloten op deze verkeersstromen. Tevens ontstaat er centraal ruimte 
voor de beheerder met daarachter de toegang naar het bovendek. De beheerder kan 
zowel de stalling als de gehele Ringstede goed overzien. Aan de buitenzijde van de 
beheerdersruimte hangt een klapbankje waar je overdag even kan wachten op je afspraak 
en de beheerder een sigaretje kan roken. Door de trap naar de eerste verdieping in het 
hart van de stalling te positioneren, ontstaan er geen gevaarlijke situaties met in- en 
uitstekende vrachtauto’s.

De verkeersveiligheid wordt bevorderd door de opzet van heldere verkeersstromen. 
Het fietspad en het voetgangerspad krijgen een opvallende markering op het wegdek.

zicht vanaf Noordstedeweg

vogelvlucht Ringstede

1) efficiënte stalling, maar onveilig 2) beter aansluiten op verkeersstromen 3) toezicht en daglicht 4) verlichte entree

verkeer: verkeersstromen fietsers 
te dicht bij expeditiehoek

sociaal: diepe stalling, dus weinig 
daglicht en overzicht achterin

goede aansluiting op 
hoofdfietsroute

goede verbinding 
winkelcentrum

interne trap naar verdieping:
compact volume =  geen dode hoeken toezicht op fietsenstalling 

en Ringstede

+

daglicht achterin door 
omdraaien trap

verlichting benadrukt drie spelers Ringstede: 
F.lux, City Plaza en entree Partycentrum

herkenbare entree voor 
nieuwe binnenstad

opzet

F.lux

FIJNzINNIG PLAN VOOR  
FIETSENSTALLING
‘een goed ontWerp hoeft Zich 
niet te onderscheiden door 
opvallende en overBodige  
architectonische geBaren’ 

voor het ontwerp van de fietsenstalling  

op de ringstede schreef de gemeente 

nieuwegein eind 2009 een openbare  

projectprijsvraag uit. alleen architecten 

van 35 jaar en jonger mochten meedoen. 

dit om jonge architecten een kans te  

bieden hun voorstel te realiseren.  

FIETSENSTALLING R400 van annemiek 

Bleumink en donald osborne won de  

eerste prijs.

Juryoordeel  een mooie gelaagde 

analyse en een heldere beschrijving van 

de ontwerpmiddelen heeft geleid tot  

een knap uitgebalanceerd doelmatig en 

functioneel ontwerp. het samenspel van 

het entreegebied, de beheerdersruimte 

en de interne organisatie is verrassend 

helder en evenwichtig. in het huidige  

stadium van planontwikkeling laat dit  

fijnzinnig gematerialiseerde ontwerp  

zien dat een goed ontwerp zich niet  

hoeft te onderscheiden door opvallende 

en overbodige architectonische gebaren.’ 

Wat  een fietsenstalling in nieuwegein  

Waarom  vanwege het knap uitge

balanceerde ontwerp dat aansluit op  

de omgeving

Aan wie  annemiek Bleumink en 

donald osborne

Prijs  E 5.000, exclusief BtW

Jury  Bert dirrix, architect, voorzitter * 

Bert huizing, directeur projectbureau,  

gemeente nieuwegein * hanneke  

peeters, stedenbouwkundige,  

gemeente nieuwegein * Jeanette visser,  

landschapsarchitect * pieter Mosterd,  

directeur ustal * dirk Bergvelt (secretaris),  

architectuur lokaal)
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‘We kregen het advies 
om samen een bureau 
te beginnen’ 

Hoe is het om als jonge architect een prijs 
in de wacht te slepen? Winnares Anne-
miek Bleumink - die samen met Donald 
Osborne won - blikt terug.

Nieuwegein werkt hard aan een nieuwe binnenstad 
waar het prettig wonen, werken, winkelen en uitgaan 
is. Het moet een gezellige ontmoetingsplek worden 
voor jong en oud, met onder andere een nieuw winkel
gebied, een nieuw stadhuis en een nieuw theater.  
Daarbij past ook het stimuleren van fietsverkeer van en 
naar de binnenstad. Vanuit deze ambities investeert de 
gemeente in gratis bewaakte fietsenstallingen. 

Binnen budget
De eerste stalling moet komen op de Ringstede. Voor die stalling schreef de gemeente een openbare 
projectprijsvraag uit onder jonge architecten. Vanuit het idee dat nieuw talent een kans krijgt om de 
gemeente te helpen bij het neerzetten van een aantrekkelijke stalling op een moeilijke plek.  
Een leuk idee was niet genoeg: het moest ook mogelijk zijn om de stalling te bouwen binnen het  
gegeven budget. 

Winnend duo werd Annemiek Bleumink en Donald Osborne. April 2010 kregen ze uit handen van 
wethouder Bert Lubbinge de eerste prijs uitgereikt. Omdat ze tijdens hun studie goed met elkaar 

konden opschieten, besloten ze samen mee te doen 
met de prijsvraag. Nadat ze hadden gewonnen  
ontstond wel een praktisch probleem: inmiddels 
werkten ze allebei bij een ander bureau. Hoe moest 

het nu met de uitwerking van hun winnende concept? Annemiek Bleuming: ‘We kregen het advies 
om samen een bureau te beginnen nu we deze opdracht binnen hadden. Maar zelf vonden we een 
fietsenstalling toch een te smalle basis.’

Voorspoedig
Uiteindelijk blijkt het mogelijk om de klus onder te brengen bij de werkgever van Annemiek: Kraaij
vanger Urbis in Rotterdam. Met de faciliteiten van dat bureau kunnen beide jonge ontwerpers aan 
de uitwerking beginnen. Dat gebeurt in nauw overleg met Sandra Zwart, die namens de gemeente 
als opdrachtgever optreedt. Het traject verloopt voorspoedig. Naar verwachting kan de stalling op  
1 september 2011 in gebruik worden genomen. Annemiek Bleumink: ‘Het is allemaal prima gegaan. 
Het Programma van Eisen is later nog bijgesteld en we moesten nog wat bezuinigen, maar het is  
gelukt om het concept dat ons voor ogen stond overeind te houden. Een bijzondere ervaring.’ 

F.lux
situatie  1:500zuidgevel  1:100

oostgevel  1:100

doorsnede  1:50

beganegrond  1:50 verdieping  1:50

30 m.20 m.10 m.0 m. 40 m. 50 m.

N

zicht vanaf City Plaza

F.lux  Fietsenstaling Nieuwegein

De uitdaging voor elke nieuwe fietsenstalling is een plek te ontwerpen waar mensen graag 
hun fiets stallen. Met hetzelfde gemak staat een fiets immers tegen een naastgelegen 
hek of boom. De stalling op de Ringstede vormt daarbij tevens een belangrijke fiets-
entree voor de nieuwe binnenstad. Onze belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe 
fietsenstalling zijn dus: gemakkelijk toegankelijk, veilig en aantrekkelijk.

F.lux heeft een eenvoudige efficiënte basis van twee rijen dubbelzijdige stalling. De 
fiets-inrit ligt logisch op de hoek bij de Ringstedeweg, de meeste bezoekers wandelen 
daarna naar de entree van het winkelcentrum. Door deze twee rijen uit elkaar te vouwen 

De volledige stalling inclusief beheerdersruimte kan in staal uitgevoerd worden, zodat 
het ook mogelijk is deze te demonteren en te verplaatsen. De materialisering is daarbij 
hufterproof en onderhoudsarm.

Om tot een compacte uitstraling te komen zijn aan de buitenzijde stalen buizen 
geplaatst. In deze witte buizen is de verlichting opgenomen, enkele buizen groeien uit 
tot voelspriet-armaturen. Daarnaast is de buizengevel geperforeerd met grote ronde 
gaten voor gerichte zichtlijnen. Door de eenvoudige en compacte opzet combineert 
F.lux een realistisch en budgettair goed haalbaar ontwerp met een hoog en aantrekkelijk 
kwaliteitsniveau.

Bezoekers en bewoners van de gebouwen rond de Ringstede kijken neer in het hof. 
Het lijkt ons daarom wenselijk om geen afgesloten dak op de verdieping te plaatsen, 
zodat het (toe)zicht niet geblokkeerd wordt. Wel staan op het bovendek een aantal 
opvallende voelspriet-achtige armaturen die ’s avonds zowel de stalling als donkere 
plekken in de Ringstede aanlichten. F.lux is een open, lichte en sociaal veilige stalling 
met een vrolijk karakter: een impuls voor de Ringstede!

Ons voorstel is om de twee publieke entrees in de Ringstede (City Plaza en het 
Partycentrum) tevens te voorzien van deze markante armaturen, zodat het gehele hof 
een samenhangend en vrolijk karakter krijgt.

wordt goed aangesloten op deze verkeersstromen. Tevens ontstaat er centraal ruimte 
voor de beheerder met daarachter de toegang naar het bovendek. De beheerder kan 
zowel de stalling als de gehele Ringstede goed overzien. Aan de buitenzijde van de 
beheerdersruimte hangt een klapbankje waar je overdag even kan wachten op je afspraak 
en de beheerder een sigaretje kan roken. Door de trap naar de eerste verdieping in het 
hart van de stalling te positioneren, ontstaan er geen gevaarlijke situaties met in- en 
uitstekende vrachtauto’s.

De verkeersveiligheid wordt bevorderd door de opzet van heldere verkeersstromen. 
Het fietspad en het voetgangerspad krijgen een opvallende markering op het wegdek.

zicht vanaf Noordstedeweg

vogelvlucht Ringstede

1) efficiënte stalling, maar onveilig 2) beter aansluiten op verkeersstromen 3) toezicht en daglicht 4) verlichte entree

verkeer: verkeersstromen fietsers 
te dicht bij expeditiehoek

sociaal: diepe stalling, dus weinig 
daglicht en overzicht achterin

goede aansluiting op 
hoofdfietsroute

goede verbinding 
winkelcentrum

interne trap naar verdieping:
compact volume =  geen dode hoeken toezicht op fietsenstalling 

en Ringstede

+

daglicht achterin door 
omdraaien trap

verlichting benadrukt drie spelers Ringstede: 
F.lux, City Plaza en entree Partycentrum

herkenbare entree voor 
nieuwe binnenstad

opzet

F.lux
‘het is gelukt om het concept dat ons  
voor ogen stond overeind te houden’ 

 | HOOFDSTUK 2  | steunpunt ontWerpWedstriJden | 

Foto van de  

winnaars van de 

fietsenstalling

Foto team KenM
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NEGEN TERPEN IN DE POLDER
‘priMa idee oM Met BeWoners een BandBreedte 
van Materialen en Kleuren vast te stellen.’

Bewoners van de overdiepse polder ontwikkelden het initiatief 

voor een terpenplan: op negen terpen moesten nieuwe 

boerderijen komen. de provincie noordBrabant vroeg  

daarop, via een besloten prijsvraag, om ideeën in te sturen 

voor nieuwe boerderijen die passen bij het beoogde  

gebruik en het landschap. daaraan namen 28 ontwerpers 

deel. architect allart vogelzang van architectenbureau onix 

won de eerste prijs met zijn ontwerp BOERDEREILAND.

Juryoordeel  ‘aansprekend in het idee zijn de architectonische 

afstemming van de bedrijfswoning op de voorste stal en het 

ontwikkelen van een catalogus van materialen en kleuren 

voor alle boerderijen. een prima idee om met bewoners 

een bandbreedte vast te stellen van te gebruiken materialen 

en kleuren. Zo dragen bewoners gezamenlijk bij aan het  

ontstaan van één familie van boerderijen, terwijl er toch 

ruimte blijft voor de wensen van individuele bewoners.’ 

Wat  boerderijen ontwerpen voor negen terpen in de 

overdiepse polder   

Waarom  omdat de architectonische afstemming van de 

bedrijfswoningen met het landschap prima is

Waarom  voor de ingenieuze huisvesting van een 

dalton basisschool in een leegstaande kerk.

Aan wie  allart vogelzang, architectenbureau onix

Prijs  d 7.500, exclusief BtW

Jury  onno hoes: voorzitter * Jaap van der schroeff: 

plaatsvervangend voorzitter * dirk sijmons: landschaps

architect gerard derks: architect * hedwig heinsman:  

architect dave ellens: architect * rené peusens: secretaris *  

dirk Bergvelt architectuur lokaal, juryrapport

TOEKOMSTBESTENDIGE_TOP_TERPEN

prijsvraag overdiepsche polder                          

T³

DE TERPENROUTE

Welkom in de Overdiepse Polder!
Een fietstocht door verleden, heden en toekomst. Na een bezoek aan het 
historische Oudhollandse vestingstadje Heusden fietst u richting Geertrui-
denberg over de dijk langs het Oude Maasje door de Overdiepse Polder. 
Een bijzondere polder, met een geheel eigen karakter en een bijzondere 
ontstaansgeschiedenis. Opvallend is het weidse uitzicht over het water en 
de polder, met negen direct aan de dijk gelegen boerderijen op een zoge-
naamd ‘terp-erf’ met een geheel eigen karakter.
Er is veel te beleven in de Overdiepse Polder; stap bijvoorbeeld eens af 
bij het gemaal, de jachthaven aan het Oude Maasje, het informatiepunt 
‘Dussensche Gantel’ of het oorlogsmonument aan de Bergse Maas en 
de natuurlijke waterplas op de westpunt van de Polder. Daarnaast is het 
zeer de moeite waard om een kijkje te nemen op één van de negen ‘terp-
erven’ aan de dijk. 
Wellicht wordt u door het gastvrije gezin uitgenodigd voor een kopje kof-
fie en een rondleiding over het moderne bedrijf. Of neem rustig de tijd 
om een nachtje te logeren op de boerderij, geniet van het uitzicht en de 
rust in het gastenverblijf.

Levende terpen

De moderne terpen beschermen tegen het hoge rivierwater en de Over-
diepse Polder geeft zodoende ruimte aan de rivier. De terpen vormen de 
basis voor een moderne toekomstgerichte boerderij. Wanneer u tijdens 
de rondleiding over het erf wandelt, ziet u al snel een aantal opvallende 
elementen waarmee de boerderij zich onderscheidt van een gemiddeld 
Nederlands agrarisch bedrijf, zonnepanelen, collectoren, klimaatserres, 
grijswaterbekkens en windmolens.
De terp wordt gebruikt als ‘voedingsbodem’, en heeft een meervoudige 
functie, energieopslag in de bodem (terp) met buffervaten, het opvangen 
en zuiveren van regenwater, het gebruikmaken van windenergie en een 
souterrain met verschillende gebruiks- en installatiefuncties. Het boeren-
bedrijf voorziet zichzelf van energie en maakt gebruik van de aanwezige 
elementen warmte, wind en water. Kortom, u bevindt zich op één van de 
toekomstbestendige top terpen. 

Boerderijfamilie

Langs de fietsroute over de dijk langs het Oude Maasje liggen de negen 
boerderijen als één familie naast elkaar. Dit blijkt al in één oogopslag, ge-
zien de steeds terugkerende kenmerkende contouren van het woonhuis. 
Toch is er duidelijk te zien dat de verschillende bewoners een heel eigen 
karakter hebben weten te geven aan het woonhuis. De materialisering is 
verschillend, maar toch op dezelfde manier toegepast. De contouren heb-
ben verschillende verhoudingen, maar toch is er steeds een herkenbaar 
zadeldak aanwezig.  
De streekeigen kenmerken vanuit een stukje historie bezien: de lange 
rechthoekige volumes; de geringe goothoogte op de eerste bouwlaag; 
zadeldaken en het materiaalgebruik van baksteen, hout, riet en gebakken 
pannen, alles herkenbaar teruggebracht.
De bewoners zullen u vast vertellen over de grote vrijheid die ze hebben 
gehad tijdens het ontwerp van de woning. 
De Overdiepse Polder wordt bewoond door negen gezinnen van verschil-
lende samenstelling, met verschillende wensen en verschillende moge-
lijkheden. Toch vormen de terpen samen één boerderijenfamilie, waarbij 
het beeld van de woning de eenheid in verscheidenheid waarborgt. Dit 
is mede geslaagd doordat de landschapsarchitect de terreininvulling, de 
erfafscheidingen en de beplantingen op alle erven heeft vormgegeven.
Deze samenhang van de bebouwing op de 9 terpen is gerealiseerd vol-
gens een beperkt aantal spelregels, verkregen via een ideeënprijsvraag, 
waar de verschillende bewoners zich met ieder hun eigen architect aan 
moesten houden:

* de randvoorwaarden van het Inpassingsplan Overdiepse Polder
* een zadeldak toepassen
* De buitenschil van dak en zijgevels wordt in hetzelfde materiaal uit  
 gevoerd
* Daarnaast dienen de topgevels altijd 50 cm terug te liggen ten 
 opzichte van de zijgevels en uitgevoerd te worden in een ander ma- 
 teriaal
* De materialisering, de verhoudingen, en de indeling zijn geheel vrij  
 te bepalen door de bewoners. Alles herkenbaar onder één dak.

De spelregels waren vervat in een speciaal hiervoor vervaardigde brochu-
re en een internetsite. Op deze site konden bewoners tevens ideeën met 
elkaar uitwisselen.

9 families

9 wensen

9 erven

boerderijfamilies in de polder

beschermende 
bomenrand als rug 
voor de gebouwen

schuren als decor 
voor de eigentijdse 
boerderijwoning

zonnepanelen op 
schuurdaken, wind-
molens als bomen 
langs de dijk, grijs-
watersysteem en 
warmtepomp 

energieopslag en 
voorzieningen in de 
terp

terp = ‘voedings-
bodem’ voor een 
toekomstgerichte 
en duurzame boer-
derij
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Winkelcentrum De Wending, Delfzijl. ‘Om een 
krimpregio als de onze leefbaar te houden, moet 
het voorzieningenniveau op peil blijven.’ 
Ontwerp liesbeth van der pol (doK architecten), amsterdam

Opdrachtgever leyten vastgoed, drachten

Foto gemeente delfzijl

WethoudersESTAFETTE

elk kwartaal bespreekt een  

wethouder in het tijdschrift van 

architectuur lokaal een actuele 

kwestie in de gemeente. hij of 

zij doet die op verzoek van een 

collegawethouder. iedere  

wethouder die aan het woord is 

geweest, geeft het stokje  

vervolgens door aan een collega 

uit een andere gemeente en 

legt deze ook een concrete 

vraag voor. die daarover in het 

volgende nummer antwoord op 

zal geven.

in 2010 stond het thema krimp 

centraal. de estafette liep van 

roel van der Molen (wethouder 

delfzijl) over de kansen die 

krimp kan bieden naar  

peter drenth (wethouder  

doetinchem) over het voor

zieningenniveau van  

doetinchem als wapen tegen 

krimp over naar frank van  

hulle (wethouder terneuzen) 

over de noodzaak van het  

behoud van werkgelegenheid 

en maatwerk bij krimp. 

een abonnement op het  

tijdschrift architectuur lokaal  

is kosteloos verkrijgbaar op  

aanvraag.

‘Om de nieuwbouw van zorgcentrum Schaven-
weide mogelijk te maken, worden de huidige 
bewoners tijdelijk gehuisvest op het braak-
liggende terrein naast de nieuwe school  
Prakticon.’ 
Ontwerp geesink Weusten architecten, arnhem

Opdrachtgever Markenheem, doetinchem 

Foto gemeente doetinchem

‘Het is opmerkelijk dat het Rijk de regio  
enerzijds financieel terzijde staat bij krimp  
en anderzijds diensten uit de regio plaatst.’
Foto gemeente terneuzen

Samen bouwen aan de stad is een bijzondere 
bundel met de nieuwste inzichten over  
stedenbouw en (collectief) particulier 
opdracht geverschap. dit unieke ‘doe’ boek  
is vanaf nu bij architectuur lokaal te  
bestellen voor € 35, excl. verzendkosten 
via www.archlokaal.nl.

 
het boek bevat: 
 

· theoretische bijdragen van o.a. robert Broesi 
en geert Keurs; 

 
· columns van fer felder, Jeroen Junte en  

Marc van den eerenbeemt; 
 
· het juryverslag van de meervoudige studie 

opdracht ‘uitgebalanceerd, stedenbouw voor 
particuliere opdrachtgevers’;

 
· drie uitgewerkte visies en tien meer globale 
 ideeën over hoe stedenbouwkundig ontwerp  

kan bijdragen aan particulier opdracht
 geverschap. Met bijdragen van onder meer  

palmbouturban landscapes, stereo  
architects en oKra landschapsarchitecten;

 
·  impressies van ontwerpateliers over particulier 

opdrachtgeverschap in Meppel, deventer en                                                                          
delft;

 
·  dossiers over de (steden)bouw van buurten in  

tien gemeenten waar particuliere opdracht
 gevers een belangrijke rol spelen. Met platte

gronden en kaarten zodat iedereen zelf op  
excursie kan in nederland;

 
· een dvd waarop 8 gezinnen over hun  

ervaringen vertellen. plus bonus materiaal.

 | HOOFDSTUK 2  | steunpunt ontWerpWedstriJden | 



LEEUWARDENSE PRIJS 
VOOR DUURzAAmHEID
‘Winst naar ‘spraaKMaKend’ 
WoningBouWproJect’

DE GOUDEN OLDEHOVE 2010 

architectuur en duurzaamheidsprijs  

gemeente leeuwarden.

Wat  categorie 1 (foto onder): 

herstructurering vegelinbuurt 

(max. � 200.000 stichtingskosten) 

categorie 2 (foto boven): woning aan de 

Moleplaat (Zuiderburen) (alle andere 

duurzame en innovatie bouwprojecten) 

Waarom  goede voorbeelden van 

innovatieve en spraak makende 

woningbouw stimuleren, waarbij het  

samengaan van duurzaamheid en  

architectuur vooropstaat

Aan wie  categorie 1 (foto onder): 

doeke van Wieren, tWa architecten en 

Kees de haan, Jelle de Jong architecten  

categorie 2 (foto boven): haiko Meijer en 

alex van den Beld, onix

Prijs  de gouden oldehove, een goeden 

speld ontworpen door theo halsema 

(goud en zilversmid in leeuwarden)

Jury  cilly Jansen (voorzitter), 

architectuurhistoricus, architectuur  

lokaal * Marijke Martin, architectuur

wetenschapper, universitair docent * 

stefan Witteman, architect 
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dogma hûs  Ontwerp onix  Foto saph, rob de Jong
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Leren van de crisis
economische problemen motor achter nieuwe opgaven 

Als in 2010 iets duidelijk is geworden, dan is het wel 
dat drie opgaven de agenda’s bepalen: particulier  
opdrachtgeverschap, herbestemming en de trans
formatie van de bestaande stad en het landschap.  
Zowel opdrachtgevers als ontwerpers zoeken naar 
manieren om de praktische problemen die de  
economische crisis met zich meebrengt te koppelen 
aan vragen die al langer de aandacht opeisen.  
Door gebrek aan financiën en nieuwe projecten  
verschuift de focus richting herbestemming en trans
formatie van de bestaande stad. Maar ook richting 
gebieden waar de bouwactiviteit niet stil is komen te 
liggen, in de vorm van particulier opdrachtgeverschap. 

Nieuwe partijen
In het verlengde daarvan spelen nieuwe kwesties op 
het gebied van beleid. Denk aan het afschaffen van 
welstandsbeleid. Of  bij wijze van tegengestelde  
beweging  aan het formuleren van (nieuw) architec
tuurbeleid of nieuwe instrumenten voor kwaliteits
beleid (zoals het aanstellen van een stadsarchitect). 
Tegelijkertijd heeft de crisis alle partijen enigszins 
onzeker gemaakt. Op allerlei niveaus en op allerlei 

plaatsen wordt dan ook gediscussieerd over de 
 betekenis van de crisis voor het vak, voor de bouw
praktijk en voor de lange termijn. Interessant is vast 
te stellen dat iedereen daarbij vanuit zijn eigen vak
gebied aansluiting zoekt bij nieuwe partijen. 

Nieuwe verdienmodellen
Gemeenten als Middelburg, Sneek, Delft en Leeuwar
den zoeken nieuwe vormen van beleid, maar zien ook 
in dat dit niet kan zonder nieuwe partijen of doel
groepen. De provincie Leeuwarden maakt zich 
 zorgen over de continuïteit van het Rijksbeleid. 
Daarom werkt de provincie met gemeenten aan  
sluitend beleid voor de relatie tussen stad en platte
land. Beleggers zoeken naar nieuwe afnemers van de 
vierkante meters kantoorruimten. De zelfbouwende 
burger mag zich verheugen op belangstelling uit  
allerlei hoeken. Het doel is voor alle partijen  
ongeveer hetzelfde: een antwoord vinden op de vraag 
hoe de zorg om de kwaliteit van de (on)gebouwde 
omgeving kan worden gekoppeld aan nieuwe 
verdienmodellen. Sommigen vragen zich in dat licht 
af: hebben we dan niets geleerd van de crisis?

De Halve Wereld kijkt vooruit  
Brutale vorm van zelfbestuur bestaat 25 jaar 

huurders die het beheer van huurwoningen in eigen hand nemen, inclusief huurinning,  

onderhoud en woningtoewijzing. niet verwonderlijk dat een project met zo’n radicale vorm van 

zelfbestuur zichzelf de halve Wereld heeft gedoopt. het gaan om een woningbouwproject van 

118 woningen in hartje amsterdam. op plekken met een bewogen geschiedenis: daar waar in 

de jaren zeventig de eerste metrolijn werd aangelegd.

nieuwbouw bovenop de metrobuis symboliseerde destijds dat bewoners de buurt heroverden.  

na 25 jaar functioneert het project nog steeds. inmiddels heeft de halve Wereld het grootste  

groene dak van de amsterdamse binnenstad. Binnenkort wordt het beheer overgedragen aan 

de jeugd. architectuur lokaal was betrokken bij een collectieve terug en vooruitblik. 

Meer info: www.dehalvewereld.nl

 | HOOFDSTUK 3  | opgaven | 



Het Friesland van Hans
‘ik ben bang dat het rijk  
het er gewoon bij laat zitten’
 
Hans Konst is een trotse Fries. Als gedeputeerde van de provincie geniet hij volop van gemeenten die zich inzetten 
voor het fraaie Friese landschap. Wel ziet hij graag meer speelruimte voor de provincies.    
Tekst dirk Bergvelt

Hans Konst   Foto John Lewis Marshall

28   Bouwen op ambitie    
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Het streekplan heet Om de kwaliteit van de ruimte. 
Het plan is in 2006 vastgesteld, maar kwaliteit is nog 
steeds actueel. Het beperkt zich niet 

tot het beschermen van kwaliteit via voor
schriften en regels, maar wil stimuleren.  
‘Als je in nota’s over ruimtelijke kwaliteit 
schrijft, kan het begrip wazig blijven. Je moet het hanteerbaar 
maken, zodat mensen ermee aan de slag kunnen’, aldus  
gedeputeerde Konst. 

Goud in handen
Welke instrumenten en deskundigheid zet de provincie daarbij 
in? ‘We hebben allerlei instrumenten ontwikkeld. Zo hebben we  
bijvoorbeeld een tweejaarlijkse provinciale prijs voor ruimtelijke 
kwaliteit ingesteld, de Anita Andriesen Prijs. Die prijs is bedoeld 
voor personen of organisaties die voorbeeldig werk doen om 
onze provincie mooi te houden. Vorig jaar hebben we de prijs 
voor het eerst uitgereikt. Ik ben blij dat de jury de gemeente  
Ferwerderadiel als winnaar aanwees. Want gemeenten spelen in 
de praktijk een belangrijke rol. Ook buiten de overheid is de 
steun voor onze benadering groot. Veel Friezen beseffen dat we 
met ons fraaie landschap goud in handen hebben, ze zijn bereid 
om zich daarvoor in te zetten. Ik zie het als onze taak het voor
touw te nemen. Goede bedoelingen zijn niet genoeg, je moet ook 
expertise kunnen inzetten.’ 
Om de ideeën uit ons streekplan handen en voeten te geven,  
hebben we daarnaast Atelier Fryslân gevormd, met land
schapsarchitecten die gevraagd en ongevraagd advies geven 
over de ontwikkelingen hier. Het is een bewuste keus om het  
Atelier Fryslân een onafhankelijke  
positie te geven. Onze opdracht aan hen 
is: ‘Ontwerpers, ga vanuit je vak aan de 
slag en neem ons mee.’ Het Atelier is er 
vooral om te stimuleren en inspireren. 
Ook hebben we een Provinciaal Ruimte
lijk Kwaliteitsteam. Dat adviseert intern 
over provinciale plannen en extern over 
gemeentelijke plannen in de beginfase van planontwikkeling. 
Maar het team is niet alleen bezig met controleren of het beleids
matig klopt. Ook dit is een team met mensen die vakkennis met 
enthousiasme kunnen overdragen.’

Werksessies met de boer
Om welke thema’s gaat het dan? ‘Denk aan schaalvergroting in 
de landbouw. De agrarische sector is belangrijk voor Friesland, 
je hebt het voor negentig procent over bedrijven met vee. Als het 
om de toekomst van deze bedrijven gaat, zijn de megastallen een 
belangrijk onderwerp. Daarvoor hebben we een speciaal project 
ontwikkeld De Nije Pleats, dat is Fries voor ‘de nieuwe boerderij.’ 
Het komt erop neer dat we bereid zijn om ruimte te bieden aan 

grootschalige bedrijven zodra er een goed plan komt voor inpas
sing in het landschap. Zo’n plan ontstaat uit werksessies met de 

boer, de bouwer en ontwerpers. Je krijgt dan 
in zeer korte tijd een integraal advies. Als 
daar overeenstemming over is, gaan wij er 
als overheid niet meer aan tornen. Uiteinde

lijk is het aan de gemeente om de bouwvergunning te verlenen. 
Maar omdat het thema op veel plaatsen speelt, neemt de provin
cie het initiatief bij een dergelijk project. En als de aanpak een
maal is ontwikkeld, dragen we het over aan de gemeenten. Naast 
schaalvergroting in de landbouw is de bevolkingsdaling hier een 
belangrijk thema. Die ontwikkeling heeft vooral voor kleinere 
dorpen gevolgen. Krimp is in Friesland nog niet zo’n probleem 
als in delen van Groningen, maar je moet er wel degelijk iets aan 
doen. Want als woningen of andere gebouwen leeg komen te 
staan heb je gelijk een slechter leefklimaat. Onze dorpen staan 
sterk zolang het er mooi wonen is. Daarom kan je de ruimtelijke 
kwaliteit niet laten sloeren.’ 

Toegankelijk en uitnodigend
Wat is bij dit alles de taakverdeling provincie/gemeenten? Wat is 
bijvoorbeeld de rol van de provincie bij het kwaliteitsbeleid in de 
nieuwe gemeente waarin Sneek en Bolsward in zijn opgenomen?
‘Veel van onze bezoekers zien Friesland vanaf het water.  
En ondernemers zien hen graag aan wal komen. Dan moet het 
land toegankelijk en uitnodigend zijn. Dat ligt voor de hand, 
maar zelfs een watersportplaats als Heeg was vanuit de boot niet 
erg aantrekkelijk. En omgekeerd had je vanuit het dorp weinig 
contact met het water. Daarom hebben we vanuit het Atelier 
Fryslân aan ontwerpers gevraagd om samen met de bevolking de 

situatie van dit moment te analyseren 
en te laten zien wat er beter kan.  
Dat heeft voor Heeg een advies op 
maat opgeleverd, en voor andere 
plaatsen een voorbeeld waarmee zij 
aan de slag kunnen.’ 

Zie maar wat je doet
Welk beleid vanuit de Rijksoverheid (ruimtelijk kwaliteitsbeleid, 
nieuwe architectuurnota) zou de provincie het liefst zien? Kan 
het Rijk zich zonder bezwaar terugtrekken? ‘Momenteel zegt het 
Rijk dat het de bedoeling is dat provincies en gemeenten de 
ruimtelijke ordening meer naar zich toe trekken. Maar uit wat ik 
vertel kan je opmaken dat wij al jaren serieus werk maken van 
onze taken op dit terrein. Ik ben bang dat het Rijk niet decentra
liseert, maar het er gewoon bij laat zitten. Als men zegt: ‘Het is 
jullie taak om te zorgen voor goede ruimtelijke kwaliteit’, is dat 
een andere boodschap dan: ‘Wij laten het los en jullie zien maar 
wat je ermee doet.’ Als echt het laatste bedoeld wordt, vind ik dat 
een verlies.’ 

‘Veel Friezen beseffen 

dat we met ons fraaie landschap 

goud in handen hebben’

‘Ruimtelijke kwaliteit

 kun je niet laten sloeren’

 | intervieW | 



30   Bouwen op ambitie    

architectuurbeleid: gemeente sneek 

Sneek formuleert visie 
de gemeenteraad van sneek hield een opiniërende vergadering 

als opmaat naar de te formuleren architectuurvisie. architectuur 

lokaal hielp bij de inhoudelijke voorbereiding. sneek werkt op 

vele manieren aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. er is  

behoefte aan uitgangspunten die de continuïteit en samenhang 

van haar architectuurbeleid kunnen garanderen. 

hiertoe wil de gemeente een architectuurvisie formuleren.  

vanuit de gedachte dat een goed voorbereide gemeente straks 

meer kansen heeft om sturing te geven, zowel op proces als op 

inhoud. omdat sneek in 2011 opgaat in de nieuwe gemeente 

súdwest fryslân, kan de architectuurvisie een rol gaan spelen in 

het beleid voor een veel groter gebied.

Op uitnodiging van het Algemeen Bestuur van Hûs 
en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg 
besprak Architectuur Lokaal de resultaten uit de 
vierjaarlijkse enquête onder vertrekkende  
wethouders (zie ook p. 7). Dat leidde tot debat 
over onder meer de visie van de wethouders op  
de ontwikkelingen in hun beleidsterrein en hun  
oordeel over welstandsbeleid. 

Stimulerende taak voor het Rijk
‘Vroeger had ik te maken met het ministerie van VROM, je merkte 
dat ze daar echt betrokken waren. Al lukte het niet om alle doelen 
te bereiken, de houding was wel positief. Zo’n programma als 
Mooi Nederland heeft volgens mij goed gewerkt. Ik hoop daarom, 
dat het Rijk ook in de toekomst een stimulerende taak voor zich
zelf ziet. Met alleen snelwegen aanleggen en belemmeringen weg
nemen kom je er niet in ons overvolle land. Je moet de kwaliteit in 
de gaten houden, ook op nationaal niveau. En dan gaat het ook 
over mooi, niet alleen over praktisch.’ 

Ruggensteun
Wat is de opstelling van gemeenten? En welke wensen heeft de 
provincie op dit vlak? ‘We kunnen het Rijk goed gebruiken als 
ruggensteun, maar in de praktijk hebben we vooral met de  
gemeenten te maken. Dat is al jaren zo. Zoals ik zei: hier in  
Friesland beseffen de meeste mensen het belang van dit  
onderwerp. Van oudsher zijn gemeenten dan ook bereid om te 
investeren in ruimtelijke kwaliteit. En niet alleen de grote  
gemeenten. De twee kleinste gemeenten van Nederland liggen in 
onze provincie: Ameland en Vlieland. Zij hebben hun beleid  
prima op orde. Het prijswinnende Ferwerderadiel kan je even
min groot noemen. Dat heeft nog geen 9000 inwoners. Met al die 
gemeenten werken we prima samen. Dat blijft, ook als het beleid 
van het Rijk verandert.’ 

 ‘Ik ben bang dat het Rijk 

niet decentraliseert’ 

| intervieW | 

Verkeersbrug A7  Ontwerp Onix, i.o.v. Provincie Fryslân
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EN DE BAKSTEEN GAAT NAAR...
Zofa architecten Wint groningse architectuurpriJs

DE GRONINGSE ARcHITEcTUURPRIJS 2010

Initiatief  stichting dag van de architectuur

uitvoerder  platform gras in groningen 

Wat  eimerslocatie 

Waarom  omdat het een prachtig voorbeeld is van cpo onder 

architectuur door een jong bureau.

Aan wie  Zofa architecten, groningen

Prijs  een baksteen tijdens de jaarlijkse prijzenparade in het 

grand theatre in groningen op de dag van de architectuur

Jury  Bouke Kapteijn, ontwikkelaar * Wilfried van Winden, architect * 

indira van ‘t Klooster, architectuurcriticus, architectuur lokaal

Foto’s gerben Meinders en Wiep vd Meulen
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Het Middelburg van Johan
‘amsterdam heeft de noordZuidlijn,  
wij het gat van de schouwburg’
 

Hoewel Middelburg krimp noch groei verwacht, wil dat niet zeggen dat de stad op haar lauweren rust.  
Wethouder John Aalberts licht de ambitieuze bouwplannen toe. Reuring in Middelburg!   Tekst Jaap huisman

Johan Aalberts   Foto John Lewis Marshall
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‘We werden wakker met Bakker.’ Zo omschrijft 
wethouder Johan Aalberts van Middelburg  
kernachtig de ommezwaai die de stad vlak voor 

de millenniumwisseling maakte. Bakker is Riek Bakker, steden
bouwkundige en bekend van haar analyses van stedenbouw
kundige processen. Zij adviseerde de gemeente Middelburg in De 
Kwaliteitsatlas (die een integraal toekomstbeeld van 
Middelburg tot 2030 schetst, red.) om 
de spoorzone te ontwikkelen. Op die 
manier zou er meer synergie komen 
tussen de historische stad aan de west
zijde van het kanaal en de oostkant met 
zijn woonwijken uit de jaren zeventig. Bovendien diende Middel
burg een ‘kwaliteitsslag’ te maken in het woningaanbod, onder 
meer in de wijk Veerse Poort, en in zijn voorzieningen.

Aalberts (CDA, met in zijn portefeuille onder meer Economische 
Zaken, Ruimtelijke Ordening en Financiën) constateert dat de 
Zeeuwse hoofdstad, tot die tijd enigszins ingedut, sindsdien 
voortvarend aan het werk is gegaan. De gemeente nam een  
besluit over een nieuwe schouwburg aan de rand van de  
historische binnenstad, besloot het stadskantoor te verplaatsen 
naar de oever van het kanaal door Walcheren en zette de schop 
in de grond voor de nieuwe wijk Mortiere. 

Vingerstad
Aalberts: ‘Maar nu, twaalf jaar na de presentatie van De Kwali-
teitsatlas, werd het tijd het beleid te herijken en ons te bezinnen 
hoe Middelburg er in 2030 voor moet staan.’ Over de architectuur 
en de ligging van het stadskantoor heeft Aalberts zijn twijfels, 
Beter was de plek van het waterschap ge
weest, en nog beter zou een verwelkomende 
uitstraling van het stadskantoor zijn ge
weest. Nog is niet alles verloren: de benzine
pomp waar de raadszaal nu op uitkijkt, moet 
vervangen worden door een aantrekkelijke 
groenstrook langs het kanaal.

Voor Aalberts, van huis uit architect, staat buiten kijf dat de  
‘vingerstad’ die Middelburg de afgelopen decennia is geworden, 
moet blijven bestaan. De groene lobben mogen wat hem betreft 
niet worden volgebouwd. ‘Die vormen één van de kwaliteiten 
van de stad. Het gaat de komende jaren niet om kwantiteit maar 
om kwaliteit. Daarbij denk ik aan de herstructurering van wijken 
en het verbeteren van de voorzieningen.’ 

Handicap
Middelburg zal, zoals meer perifeer gelegen steden, geen  
spectaculaire groei meer doormaken. Het aantal inwoners zal 
blijven steken op 48.000. Dat betekent in de ogen van Aalberts 
eerder inbreiding dan uitbreiding: een versterking van de be

staande wijken. In de zuidelijke Stromenwijk, die dateert uit de  
jaren zeventig, is een begin gemaakt met het aanpassen van de 
portieketagewoningen. Ook wordt een brede school aan het  
onderwijsaanbod toegevoegd, en krijgt het winkelcentrum een 
upgrade. Een Vogelaarwijk was deze buurt niet. ‘Dat is onze  
handicap: we zijn te klein, de verpaupering heeft niet zo toe
geslagen als in sommige grote steden.’ 

In de portefeuille van Aalberts komt  
verder de wijk Ramsburg voor. Ooit  
gelegen aan de rand van de binnenstad, 
maar door de aanleg van de rondweg en 

een tunnel onder het kanaal nu ineens gepromoveerd tot etalage 
van Middelburg. Het was een gebied met autosloperijen. Kleine 
doch noodzakelijke bedrijfjes, die niet direct een sieraad vormden 
voor de entree van de stad. Vandaar dat gemeente een ambitieus 
plan op tafel heeft gelegd om Ramsburg op de schop te nemen. 
Aalberts gebaart naar de kaart aan de wand in zijn kantoor.  
‘Geluidsschermen langs de toegangsweg naar de binnenstad, 
meer groen en een combinatie van woningen en kleine bedrijven. 
Alles wat daar straks niet meer past, hebben we naar een ander 
bedrijventerrein verplaatst.’ 

Open wond
Riek Bakker is inmiddels opgevolgd door het stedenbouwkundig 
bureau Palmbout (Frits Palmboom), die een samenhangende visie 
heeft gemaakt voor de herinrichting van Ramsburg en andere  
wijken. Een open wond in de stad, letterlijk en figuurlijk, is de 
plek van de toekomstige schouwburg. Er is een College gevallen 
over het gat dat begin deze eeuw de omliggende panden deed 

scheuren en verzakken. Kranten schreven 
er kolommen vol mee. Aalberts: ‘Den Haag 
had zijn tramtunnel, Amsterdam zijn 
NoordZuidlijn, en wij het gat van de 
schouwburg.’ Inmiddels heeft de gemeente 
besloten deze bovenstedelijke voorziening 

te verplaatsen naar het terrein waar tot voor kort Miniatuur  
Walcheren was gevestigd. Omdat deze Middelburgse variant van 
Madurodam uitbreiding wenste, is er voor dit park elders in de 
stad ruimte gevonden. Nu kan Middelburg zich eindelijk opmaken 
voor een volwassen theater.

Levendig
Kan buurtstad Vlissingen profiteren van zijn aan de haven ge
relateerde industrie, Middelburg moet het hebben van overheid 
en dienstverlening. Een groot deel is gevestigd aan weerszijden 
van het kanaal: Rijkswaterstaat, het waterschap, de rechtbank  
en uiteraard de provincie. Sinds een kleine tien jaar is de stad  
versterkt door de komst van de Roosevelt Academy, een brede  
universitaire opleiding die studenten uit binnen en buitenland 
trekt. De Engelstalige colleges worden in het monumentale oude 

‘Kwaliteit moet de komende 

decennia bepalend zijn’

‘De verpaupering heeft  

hier niet zo toegeslagen als 

 in sommige grote steden’

| intervieW | 
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Blog van Arie Krijgsman  

ARcHITEcTUURKRITIEK 
IN ASSEN

... over het belang en de verschillende aspecten van architec
tuurkritiek werd op 8 oktober bij het architectuurpodium  
assen, de cercle Meudon, een discussie gehouden waarbij 
indira van ’t Klooster (architectuur lokaal) een inleidende en 
ook inspirerende lezing hield. daarin stelde zij dat er weliswaar 
veel over architectuur wordt geschreven, maar dat architecten 
zelf vrijwel nooit serieuze kritiek, in de vorm van interpretatie, 
evaluatie of een kritische beschouwing over het eigen werk 
schrijven. Wie dit vaak wel doen zijn de jury’s die prijzen  
toekennen of bijvoorbeeld het gebouw van het jaar beoordelen. 
ook de architectuurfotografie kan een vorm van kritiek zijn en 
is binnen de hedendaagse beeldcultuur een belangrijk  
medium. architectuurkritiek is bij voorkeur subjectief volgens 
van ’t Klooster, omdat neutraal nu eenmaal onmogelijk is en 
subjectiviteit tevens de discussie aanscherpt. ook blijft  
architectuurkritiek veelal beperkt tot een incrowd, een klein 
clubje belanghebbenden. toch is het van belang zo’n discussie 
te verbreden omdat die mede van invloed kan zijn op nog te 
bouwen objecten of stedelijke inrichting. in de kritiek kunnen 
we drie vormen onderscheiden: esthetisch (mooi of lelijk), 
functioneel (gebruikers) en maatschappelijk (wijk en stedelijk 
belang).

na de inleidende lezing volgde een discussie met aanwezigen 
onder leiding van gert Wijlage (cercle Meudon), die voor
afgaand een aantal asser voorbeelden liet zien van gebouwen 
waarover zeker gediscussieerd kon worden. ook kwam naar 
voren dat de kritiek wordt onderverdeeld naar kritiek door  
vakgenoten, die voornamelijk de technische aspecten van de 
bouw bespreken (materialen, duurzaamheid) en burgers, die 
vooral vooraf zouden moeten worden ingeschakeld bij het  
gebruikersaspect. daarbij dient onderscheid te zijn tussen 
deskundigen (planners, bouwers) en publiek (gebruikers), 
waarbij er nadrukkelijk op werd gewezen dat ‘onderscheid’ 
niet gelijk staat met ‘scheiden’. het zal ook niet altijd leiden tot 
consensus. dat is ook niet nodig, niet iedereen kan tevreden 
worden gesteld en het belangrijkste is een continu leerproces. 
Kritiek is nooit zinloos.

algemeen was de conclusie dat architectuurkritiek en een  
brede discussie in een vroeg stadium wel degelijk van invloed 
kunnen zijn op het proces.
voor de deelnemers, waaronder een aantal deskundigen, was 
het een interessante, levendige en leerzame discussie en was 
het, bij monde van stadsarchitect Wybe nauta, goed te  
vernemen dat de gemeente assen het belang van 
architectuur discussies en goed overleg met de gebruikers  
zeker onderkent. al zal ook in assen nooit iedereen tevreden 
kunnen worden gesteld.

meer informatie www.cerclemeudon.nl, 
www.adriekrijgsman.nl

stadhuis aan de Markt gegeven. Voor de ongeveer 200 studenten 
moest Middelburg wel accommodatie regelen. Die is gevonden 
door de herbestemming van verzorgingstehuizen aan de rand van 
het centrum, en het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat. 
Aalberts: ‘Gelukkig is de nieuwe opvatting dat senioren tegen
woordig zo lang mogelijk in hun woning moeten kunnen blijven. 
Zij ontvangen daar zorg. Zo konden wij gebruik maken van de af
gedankte verzorgingstehuizen.’ De studenten hebben levendig
heid in de stad gebracht, waarop Middelburg in feite zat te  
wachten, omdat het hoger onderwijs (Hogeschool Zeeland en 
ROC) is geconcentreerd in Vlissingen Dit was de jeugdige  
instroom waar een middelgrote stad van kan profiteren.  
Helemaal vanzelfsprekend verliep die ‘uitruil’ tussen studenten 
en senioren niet. Er ontstond in Middelburg enige onrust over  
het aanbieden van appartementen aan jongeren ten koste van  
ouderen. Desondanks is het volgens Aalberts een winwin 
situatie. Ouderen opvangen en verzorgen in hun eigen wijk en in 
hun woning is te verkiezen boven een anoniem verzorgingstehuis. 

Toekomstvisie
Waar staat Middelburg in het jaar 2030 in de ogen van Aalberts? 
Welke, mogelijke, zwakke kanten moeten worden ontwikkeld? 
‘We kunnen beter iets minder doen, maar goed, dan meer en 
slechter’, is zijn nuchtere toekomstvisie. ‘We moeten investeren  
in onze monumenten, in een aantrekkelijk leefklimaat met  
veel groen, en eerder in grondgebonden woningen dan in  
appartementen. Die laatste zijn meer voorbehouden aan 
 Vlissingen. We streven naar een mooie mix van groen en 
 bebouwing, en van verschillende sferen. De wijk Veersepoort 
heeft een ander karakter dan Mortiere, dat is geïnspireerd op de 
jarendertigstijl.’ Mortiere trekt voornamelijk Zeeuwen,  
Veersepoort ook belangstellenden van buiten de provincie die  
terugkeren naar ‘hun’ stad. 

En verder moet er reuring zijn, vindt de wethouder. Dat een  
etappe van de Giro d’Italia in Middelburg eindigt, dat de koningin 
op bezoek kwam in 2010, en dat er een succesvol nazomerfestival 
wordt gehouden. ‘Voor toeristen op Walcheren moeten er ook 
slechtweeralternatieven zijn. Die kunnen we in Middelburg 
bieden.’ Een nieuwe schouwburg is alleen al daarom meer dan 
welkom, of een gemeente nu krimpt of niet.

| intervieW | 
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v.l.n.r.: hans ruijssenaars (hilversum), Martin hagreis (oss), noud de vreeze (amersfoort), hans Kuiper (den haag), ljubinka vukanic 

(oss), donald lambert (leiden), Wybe nauta (assen), thijs asselbergs (haarlem), Joop slangen (haarlem), luuk tepe (arnhem), 

Maarten schmitt (leiden), tjerk ruimschotel (groningen), ton schaap (enschede), niek verdonk (groningen), liesbeth van der pol 

(rijksbouwmeester), Max van aerschot (haarlem) en Mercè de Miguel i capdevila (rotterdam).  Foto Jan vermeij en david tins

Superman in de stad
tweejaarlijkse bijeenkomst stadsarchitecten

Wat is het perfecte profiel voor een stadsarchitect? En wat zijn de belangrijkste  randvoorwaarden voor diens functioneren? 
Vragen waarop Superman in de stad een antwoord probeert te formuleren. Doel van dit initiatief: een platform 
ontwikkelen voor het uitwisselen van ervaringen en inzichten, om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan een  
betere profilering van de functie. Superman in de stad is een initiatief van Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem), 
Noud de Vreeze (stadsarchitect Amersfoort) en Architectuur Lokaal. Inmiddels komen de stadsarchitecten tweemaal per 
jaar bijeen. De komende jaren wil de Rijksbouwmeester op reguliere basis met dit gezelschap van lokale ruimtelijke 
deskundigen in gesprek blijven.

stadsarchitecten.nl maakt deel uit van de reeks van activiteiten rondom Superman in de stad.

 | HOOFDSTUK 3  | opgaven | 
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Eindhoven, Strijp

Leiden, Nieuw Leijden

Almere, Homeruskwartier

Amsterdam, IJburg

PARTICuLIER OPDRACHTGEVERSCHAP op BeZoeK BiJ particuliere initiatieven
10 excursies > zie de filmpjes op www. archlokaal.nl.

 | HOOFDSTUK 3  | opgaven | 
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Groningen, De Linie

Rotterdam, Nesselande Waalwijk, Alphabeth

Enschede, Roombeek

PARTICuLIER OPDRACHTGEVERSCHAP op BeZoeK BiJ particuliere initiatieven
10 excursies > zie de filmpjes op www. archlokaal.nl.
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mEDITERRAAN KLEURGEBRUIK 

KLEUR BUITEN PRIJS is een initiatief 

van stichting Kleur Buiten. 

uitvoering  architectuur lokaal

Wat  le Médi, rotterdam 

Waarom  omdat het kleurgebruik 

integraal onderdeel uitmaakt van het 

architectonisch concept

Aan wie  geurst & schulze architecten, 

rotterdam

Prijs   d 5.000, exclusief BtW

Jury  adri duivesteijn (voorzitter), 

wethouder almere * els Bet, steden

bouwkundige * henny van de Boogaart, 

kleurdeskundige * Jim schuyt, woning

corporatiedirecteur * Bart Mispelblom  

Beyer,  architect * hans ibelings,  

architectuurcriticus * indira van ‘t Klooster  

(secretaris), architectuur lokaal

Foto stefan Müller
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Opgaven

vijftien jonge opdrachtgevers en ontwerpers blikken vooruit 

DE OLIFANTENKOOI DAAGT JONGEREN UIT

Wat is jouw visie op de ontwikkeling van het werkveld? In De Olifantenkooi daagde de 
redactie vijftien jonge ambitieuze architecten en opdrachtgevers uit om hun blik op de  
toekomst te verwoorden. 

Voor architecten is het niet meer vreemd om 
risico dragend te participeren in projecten of 
deze te initiëren. Ontwikkelaars op hun beurt 
vinden hun rol als machtige opdrachtgever al 
lang niet meer van zelfsprekend.  
Ontwikkelingen zullen straks niet meer plaats
vinden op basis van macht, maar het resultaat 
zijn van de combinatie van initiatief en kennis.  
De nieuwe opgave is het vinden van een  
relevant doel. Niet waarvoor, maar voor wie?  
Het vergroten van de maatschappelijke relevantie 
van architectuur zou wel eens de nieuwe opgave 
kunnen zijn en een uitweg uit de misère bieden. 

De bijeenkomst leverde, naast heldere inzich
ten, belangrijke vragen op: 
–  Hebben we in ons werkveld nu te maken met 

een economisch of een maatschappelijk 
 probleem?
–  Levert ons werk geen geld meer op, of hebben 

we geen toe gevoegde waarde meer? 
–  Gaat het om economische waardecreatie of 

maatschappelijke waardecreatie? 
–  Blijken we achteraf een economische hoog

conjunctuur gecombineerd te hebben met een 
 inhoudelijke laagconjunctuur? 

–  Hebben we met zijn allen veel geld verdiend, 
 maar maatschappelijk weinig bijgedragen? 

Nieuwe kansen 
Misschien is de economie niet de belangrijkste 
oorzaak waarom velen in ons werkveld zich  
beroerd voelen. Kansen worden vooral 
gezien in:
–  het participeren in kleinschalige  

ontwikke lingen;
–  het (collectief) particulier opdracht

geverschap;
–  het vormen van adhoccoalities tussen  

architecten, ontwikkelaars, adviseurs,  
bouwers en financiers. 

 | HOOFDSTUK 3  | opgaven | 

Foto eva Kasbergen

‘Misschien is de  
economie niet de  
belangrijkste oorzaak 
waarom velen van ons 
zich beroerd voelen’
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De kantoren van Laurens
‘een lekker zooitje, daar word ik blij van’
 
Met Creative Valley, een bedrijfsverzamelgebouw voor ‘innovatieve mkb’ers’, laat Laurens van Doorn, eigenaar NIC 
Commercieel Vastgoed, zien voorop te lopen als het gaat om nieuwe kantoorconcepten. Bij hem staat de gebruiker 
écht centraal. Het concept werkt: alle kantoren zitten vol. Hoe flikt hij dat, in tijden van leegstand?     
Tekst anne luijten

Laurens van Doorn   Foto John Lewis Marshall
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Creative Valley heeft met zijn spectaculaire uitstekken 
inmiddels in alle architectuurtijdschriften gestaan.  
Het gebouw in Utrecht is dan ook 

allesbehalve een anonieme doos op een 
anoniem bedrijventerrein. De glazen 
boxen ‘hangen’ aan de ruggengraat van 
het gebouw doordat ze elkaar aan beide 
zijden van de kern in evenwicht houden. 
Maar niet alleen de architectuur, ook het 
gebruikersconcept is opvallend en inno
vatief. Bij de ontwikkeling ervan is Van 
Doorn volledig uitgegaan van de behoeften van toekomstige ge
bruikers: kleine en middelgrote creatieve kennisbedrijven. 

Nomadisch
De eigenaar van NIC Commercieel Vastgoed wil werkomgevingen 
realiseren die mensen stimuleren, waar ze zich prettig voelen. 
En dat werkt: ondanks de crisis heeft Creative Valley vanaf  
oplevering praktisch geen moment leegstand gekend. Ondertus
sen is Van Doorn alweer bezig met nieuwe projecten, dit keer op 
diverse locaties in Amsterdam. Zelf is hij ook niet aan één plek 
gebonden. Van Doorn houdt kantoor in Creative Valley, maar 
omschrijft zijn werkstijl als ‘nomadisch’. In het Amsterdamse 
restaurant Dauphine voelt hij zich bijvoorbeeld net zo goed als 
een vis in het water. Dat is de plek waar hij zijn zaken relaties 
ontmoet  en interviewers. ‘Hier hangt de juiste sfeer, een mix 
van zakelijk, grootstedelijk en buzzing.’

Station of snelweg
Toch is het opvallend dat u Creative Valley ontwikkelde in 
Utrecht, op een bedrijventerrein aan de snelweg. Het concept zou 
je eerder in de binnenstad verwachten. Laurens van Doorn: 
‘Hartje stad had ook gekund, absoluut.  
De ambiance van de binnenstad past per
fect bij dit concept. Maar dan moet je 
praktisch óp het station zitten. Bereik
baarheid is bij de ontwikkeling een be
langrijk issue geweest. Het is óf het station 
óf de snelweg. Wat dat betreft is Papen
dorp (een bedrijventerrein in Leidsche 
Rrijn, red.) ideaal. Het ligt op een kruising 
van snelwegen; met twintig minuten zit je in Amsterdam. En er is 
een supergoede OVverbinding naar het station. Met de speciale 
HOVbussen ben je in twaalf minuten op Utrecht Centraal.  
Die bus stopt schuin voor de deur en dendert vervolgens op een 
vrije busbaan door de stad.’ 

Rafelranden
Welke uitgangspunten hanteert u bij de keuze van een locatie?
‘Voor wat betreft bereikbaarheid is mijn uitgangspunt de  
vrouwelijke werknemer die in de winter om zes uur ‘s avonds 

naar huis gaat. Hoe aangenaam is de omgeving voor haar?  
Daardoor valt een plek als AmsterdamNoord voorlopig af.  

Voorlopig, want ik geloof zeker in de  
potentie van Noord. Maar dan meer over 
tien, twintig jaar. De NoordZuidlijn gaat 
veel voor Noord doen. Noord heeft een andere 
ambiance dan de binnenstad. Toch zie ik uw 
ogen gaan glimmen. ‘Ja! Ik houd heel erg 
van rafelranden, van ruige, rauwe plekken. 
Ik geloof absoluut in de ontwikkeling van de 
brownfields. Zoals gebieden in Amsterdam 

waar we nu mee bezig zijn: Schinkel en Houthavens. Geweldige 
gebieden! In Schinkel vind je van alles naast elkaar, er zitten de 
grote reclamebureaus, maar ook een apkgarage. Het is er ge
woon een lekker zooitje. Daar word ik blij van. Ik heb een stuk 
grond aan het water gekocht en ben daar al weer aan de slag met 
gebruikers.’ 

Levendigheid
‘De bereikbaarheid klopt ook: het is pal aan de ringweg en vijf 
minuten van StationZuid. Wat betreft ambiance kan het gebied 
gaan aanhaken aan AmsterdamZuid. Niet per se mijn favoriete 
stadsdeel, maar wel een stadsdeel met veel levendigheid.  
De Hout havens vind ik ook fantastisch. Die behouden een zekere 
ruwheid, maar er is wel nieuwbouw mogelijk. Architectenbureau 
MVRDV ontwierp hier voor ons het Alfabetgebouw, een concept 
met koopunits voor mkb’ers, inclusief financieringsarrangement. 
Zoiets bestaat helemaal niet in Amsterdam, terwijl veel kleinere 
ondernemers het zat zijn jarenlang huur over te maken. Liever 
investeren ze in hun eigen pensioen.’

Ruw idee
Hoe verloopt een ontwikkeling; u koopt een stuk grond en dan?

‘Nee, het begint bij mij niet met de grond, 
maar met de gebruiker. Er is eerst een ruw 
idee, en als ik daar de juiste plek bij heb 
 gevonden dan ga ik het geheel eens rustig 
uitdenken. Ik ga zo vroeg mogelijk met  
gebruikers in gesprek, dat levert mij input. 
Projectontwikkeling is een vak van lange 
adem. Die tijd moet je nemen, dan ontstaat 

er wat, gebeuren er dingen. Zo komt dan ineens een gebruiker op 
mijn pad. En dan nog één, en nog één. Die heeft dan weer wat 
gehoord, zo gaat dat. Daarom zit ik ook de hele dag te kletsen: 
ik vertel mijn ideeën.’

Denken vanuit consumer insights
Tegenwoordig hebben projectontwikkelaars de mond vol van  
‘de gebruiker’. Toch lijken veel van hen weinig verder te komen 
dan standaard marktonderzoeken. Hoe weet u die gebruiker te 
pakken? 

‘Ondanks de crisis heeft  

Creative Valley  

praktisch geen moment  

leegstand gekend’

‘Mijn uitgangspunt is de 

vrouwelijke werknemer  

die in de winter om zes uur 

‘s avonds naar huis gaat’

| intervieW | 
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‘Ik kijk veel, ben veel onderweg, voer gesprekken. Dat triggert me. 
Wat mij mateloos boeit zijn horecagelegenheden. Ik haal er veel 
inspiratie vandaan. Ik kijk naar hoe mensen er zich bewegen. 
Waarom voelen ze zich er prettig? Wat is de sfeer en hoe ontstaat 
die? Mensen zoeken naar de sfeer die bij ze past. Ik probeer dat te 
vertalen in werkomgevingen: die moeten comfortabel zijn, met 
een fijne sfeer. Misschien helpt mijn reclameachtergrond. Ik ben 
het gewend om te denken vanuit consumer insights. Dat is de 
sleutel, maar niet zomaar een trucje dat je even toepast.’
‘Kantoren zijn allang geen standaardproducten meer. En met  
primair blijven denken vanuit je grondposities ga je het echt niet 
redden. Kijk maar naar de enorme leegstand in kantoorpanden. 
Zolang we kantoorgebouwen puur bekijken als financieel  
product, wordt de vicieuze cirkel van de leegstand gevoed. 
We moeten gaan bouwen met de wens van de huurder in het  
achterhoofd, niet vanuit het idee van meedelen in de winst.’ 

Compromisloos
Hoe werkt die vicieuze cirkel in de kantoorproductie? En wie moet 
dan de verantwoordelijkheid nemen om die te doorbreken?
‘Iedereen die verdient aan de ontwikkeling van een nieuw  
kantoorpand. De huurder die met de projectontwikkelaar  
afspreekt mee te delen in de winst bij verkoop. De belegger die 
eerder wordt getriggerd door de kwaliteit van het huurcontract 
dan de intrinsieke waarde van het gebouw. En de gemeente die 
grond blijft uitgeven omdat ze de opbrengsten nodig hebben om 
hun begroting dicht te breien. Al die partijen hebben boter op hun 
hoofd en houden elkaar totaal in de tang. Beleggers weigeren  
vervolgens om leegstaande panden af te schrijven, waardoor  
herbestemming onmogelijk wordt en we afsteven op tien miljoen 
vierkante meter leegstaande kantoren. Onvoorstelbaar.’
Houdt u zelf uw gebouwen in eigendom? ‘Dat verschilt per project. 
In de brownfields verwacht je op termijn waardeontwikkeling als 
het gebied tot bloei komt. Creative Valley hebben we ook in eigen
dom gehouden. Dat is echt ons uithangbord. We hebben het com
promisloos gebouwd in het diepste van de crisis. We hebben onze 
oorspronkelijke keuzes gestand kunnen doen. Daardoor is het uit
gesproken geworden, het onderscheidt zich. Dat is de kracht.  
We hebben al genoeg dertien in een dozijn.’

‘Horecagelegenheden 

boeien me mateloos, 

daar haal ik 

veel inspiratie vandaan’

D E  I N T E R V I E W S

JACquELINE TELLINGA 
GEBIEDSONTWIKKELAAR PARTICuLIERE BOuW AT GEMEENTE ALMERE

MONICA CHAO 
DIRECTEuR AT INSTITuuT VOOR BOuWRECHT

SANDRA VAN ASSEN 
STERKE STEDENBOuW 

‘‘Ons bouwprogramma  
laat een ander gezicht  

van Almere zien,  
namelijk onze sterke  

multiculturele  
middenklasse.’’  

architectuur lokaal # 71

‘Men onderschat 
het ontzettend,

dat aanbesteden.’  
architectuur lokaal # 74

‘Door gebruik te maken  
van creatieve denkers  
kan ook minder geld  
kwaliteit opleveren.’  

architectuur lokaal # 73

| intervieW | 

Foto’s Maarten van schaik

Een abonnement op het tijdschrift  
Architectuur Lokaal is kosteloos  
verkrijgbaar op aanvraag.
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DAKRAmEN WINNEN PRIJS

VELUX Trophy 2010

tweejaarlijkse prijs toegekend door 

velux

Wat  Brede school de Zuidlanden, 

leeuwarden 

Waarom  een vernieuwende toe

passing van dakramen tot eigen  

tijdse en opvallende architectuur

Aan wie  Zerodegree architecture 

uit amsterdam, Bouwgroep dijkstra 

draisma uit dokkum en nvB  

ubbens Bouwstoffen uit groningen

Prijs  d 7.500, exclusief BtW, 

en een schilderij van Kamagurka

Jury  Michel sombroek, directeur 

veluX * hans ruijssenaars, architect 

* gert smi,  hiBin * rob de groot,  

Bouw garant * indira van ’t Klooster 

(secretraris), architectuur lokaal
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HERBESTEMMEN
excursies naar kantoren in eindhoven (Boschdijk studentenhuisvesting, granida, Blauwe engel)  
en rotterdam

Granida, Eindhoven   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Central Post, Rotterdam   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Central Post, Rotterdam   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Excursie kantoren Eindhoven | De Blauwe Engel
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Granida, Eindhoven   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

De Blauwe Engel, Eindhoven   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Strijp, Eindhoven   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Central Post, Rotterdam   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> De Machinist, Rotterdam   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Excursie kantoren Eindhoven | De Blauwe Engel
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Architectuur Lokaal heeft in de afgelopen jaren in veel Europese landen intensieve contacten en uitwisselingen  

opgebouwd met overheden, organisaties en personen die werkzaam zijn op nationaal beleidsniveau. Onder meer via  

lezingen, uit wisselingsbijeenkomsten en studiereizen leggen we contacten met verwante buitenlandse instellingen die  

op lokaal niveau en in de praktijk werkzaam zijn. Voor Architectuur Lokaal en voor het Nederlandse architectuurbeleid  

zijn de ontwikkelingen in het buitenland belangrijk: er valt veel te leren van de manier waarop architectuurbeleid in de  

ons om ringende landen tot stand komt. Omgekeerd bestaat in het buitenland vaak veel belangstelling voor de wijze  

waarop het beleid in Nederland is georganiseerd. In het kwartaalblad Architectuur Lokaal belicht elk jaar een andere 

buitenland correspondent het opdrachtgeverschap ter plaatse. In 2010 was dat Alex van den Beld (van architectenbureau 

Onix). Hij schreef over de bouwpraktijk en het opdrachtgeverschap in Zweden. 

Düsseldorf
Een jaarlijks congres georganiseerd door Architektenkammer 
NordrheinWestfalen (NRW), de architectenbond van de Duitse 
deelstaat. Architectuur Lokaal was gevraagd een bijdrage te  
leveren. Dit jaar was het thema: Architectuurpolitiek voor 
Nordrhein-Westfalen. Daarmee agendeert de Architektenkammer 
een nieuw onderwerp op de politieke agenda van de deelstaat, die 
in omvang en aantal inwoners ongeveer gelijk is aan Nederland. 
Bij de bijeenkomst in 2010 waren de nieuw aangetreden parle
mentsleden van de deelstaat NRW aanwezig, en spraken naast  
Architectuur Lokaal, ook vertegenwoordigers van andere buiten
landse organisaties. Architectuur Lokaal gaf een inleiding over 
ervaringen met architectuurbeleid en opdrachtgeverschap, en in 
Nederland, en over Europese aanbestedingen.

Kopenhagen
In Denemarken is enkele jaren geleden een begin gemaakt met 
 architectuurbeleid op nationaal niveau. De regering heeft van 
 architectuur zelfs exportbeleid gemaakt.  In aansluiting hierop 
namen ook veel Deense gemeenten initiatieven. Dit was aan
leiding voor het Deense Nationale Architectuurcentrum (DAC) om 
vertegenwoordigers van gemeenten in Kopenhagen uit te nodigen 
voor een congres dat was gericht op het uitwisselen van ervaringen. 
DAC nodigde Architectuur Lokaal uit een inleiding te houden over 
de Nederlandse architectuurcentra.

Leren van  
het buitenland  

Brussel
Eén van de resultaten van de bijeenkomst in Hamburg, was het 
initiatief van Architectuur Lokaal en Vlaams Bouwmeester, om 
een internationale kennispool op te starten over de selectie van 
architecten en te bezien in hoeverre de Europese architecten
selecties en prijsvraagprocedures – zoals de Vlaamse Open  
Oproep – beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Aan het  
einde van het jaar werden de eerste voorbereidingen daarvoor  
getroffen bij het team Vlaams Bouwmeester in Brussel.
Ook nam Architectuur Lokaal deel aan een tweededaagse 
studiereis van Erfgoed Nederland, om inzicht te verkrijgen in de 
Europese politiek en de daarmee verwante instituties. http://www.youtube.com/watch?v=hcplQZJuMB8
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Internationaal

Hamburg
De Bundesstiftung Baukultur organiseerde zijn eerste inter
nationale netwerkbijeenkomst, Connect Baulkultur, in het 
Hamburgse IBA Dock, samen met het IBA en het Goethe Instituut. 
‘We hebben deze dag georganiseerd,’ aldus voorzitter Michael 
Braum, ‘omdat we via het European Forum for Architectural  
Policies (EFAP) veel leren van beleidsmakers en over organisatie
structuren, maar minder over hoe we gezamenlijke doelen van  
architectuur en stedenbouw kunnen verbinden, over hoe we 
niet alleen top-down moeten werken vanuit de wijsheid van 
professionals en politici, noch over hoe we de publieke ruimte 
hoogwaardig kunnen inrichten. Deze educatie over bouwcultuur 
staat niettemin op ons aller agenda’s, en daarbij is communicatie 
met het publiek de sleutel.’ De Bundesstiftung wordt gesubsidieerd 
door het Miniserie van Vervoer, Bouw en Stedelijke Ontwikkeling. 
Vertegenwoordigers van nationale architectuurinstellingen uit 
Denemarken, Polen, Estland, Finland, Zweden, Tsjechië, België, 
Roemenië, Rusland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Grieken
land, Nederland en Slovenië namen deel aan de discussiet, waar
onder ook Architectuur Lokaal. 

Meer weten? www.bundesstiftungbaukultur.de

Bild

CONNECT_BAUKULTUR

2010 International Network-Meeting 
September 10/11th 2010 
Hamburg - IBA DOCK

Düsseldorf   v.l.n.r.: harry K. voigtsberger (Bauminister 

nordrhein Westfalen), Jürgen Zurheide (dagvoorzitter,  

politiek journalist), cilly Jansen (architectuur lokaal),  

prof. anna Brunow, (rijkscommissie voor Bouwkunst,  

helsinki, finland) en hartmut Miksch (voorzitter 

architektenkammer nordrhein Westfalen)  Foto Thilo Saltmann

Hamburg  netwerkbijeenkomst
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Al meer dan tien jaar vindt in Duitsland 
een discours plaats onder de noemer  
Baukultur. Dit discours gaat vooral over de 
perspectieven en het beleid ten aanzien 
van onze  
gebouwde 
omgeving.  
Toch schiet  
een omschrij
ving als ‘de cul
tuur van het bouwen’ tekort. De betekenis 
gaat namelijk verder dan architectuur  
alleen. Het begrip moet worden opgevat als 
een geïntegreerde aanpak van processen 
en projecten die onze gebouwde omgeving 
betreffen. Het is gebaseerd op trans
disciplinaire uitdagingen en gericht op  
oplossingen.

Geen landelijk beleid
In 2000 had de Duitse nationale overheid 
het plan opgevat om een Duits Centrum 
voor Architectuur in Berlijn op te richten 

Kindergarten, Autobahn, Baukultur
In Duitsland kwam een  
nationaal architectuurbeleid 
niet van de grond. Maar op het 
niveau van de deelstaten zijn  
er vele initiatieven, die vanuit  
de lokale situatie op talloze  
manieren invulling geven aan  
de term Baukultur, aldus  
Carl Zillig, wetenschappelijk  
medewerker van de Bunde s-
stiftung Baukultur in Berlijn.

Tekst carl Zillig

met geld van institutionele, industriële en 
particuliere donateurs. Dat Centrum zou 
dan lobbyen voor een Federale Stichting 
Baukultur. Dat mislukte, maar het idee 

bleek populair 
genoeg om 
gebruik te  
maken van het 
momentum.  
In 2006 keurde 

het parlement een federale wet goed, die 
het mogelijk maakte om een nieuwe  
federale instelling te financieren, die in 
2008 operationeel werd.

Bottum-up strategieën
Al veel eerder waren door verschillende  
organisaties of stichting initiatieven en 
stichtingen opgestart. De bekendste daar
van is StadsBaukultur NordRhein West
falen onder leiding van Ulrike Rose, maar 
ook in andere deelstaten worden architec
tuurinitiatieven ontwikkeld, zij het met  

duitsland is een proeftuin is  
voor de bottomup strategieën 
voor een bouwcultuur.
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een iets minder uitgebreide en ambitieuze 
agenda. Een voorbeeld buiten de grote 
 steden is Bauwerk in Oldenburg, dat het   
al zeven jaar goed doet in een stad van 
150.000 inwoners, vlakbij  
Bremen en  Groningen. In veel 
nog kleinere steden  bestaan 
soortgelijke instellingen.  
Sommige zijn gericht op alleen 
architectuur, sommige worden 
enkel door vrijwilligers gerund, maar allen 
dragen bij aan het lokale debat en leveren 
standpunten voor hun bouwcultuur.  
Duitsland laat vanaf 2011, gesponsord door 
overheden, zien hoe zij nog steeds een 
proeftuin is voor de bottom-up strategieën 
voor een bouwcultuur, die zowel het  
alledaagse betreffen, als het grote publiek.

Mix van kennis en  
alledaagsheid
De geschiedenis van diverse Baukultur
initiatieven en instellingen in Duitsland  

namelijk niet slechts een beleidsproduct 
zijn, maar moet zijn ingebed in een hybride 
context van plaatselijke factoren. In veel 
Duitse steden hebben activisten, lobbyisten, 

ontwerpers en beleidsmakers 
elkaar gevonden in een lokaal 
platform. Als dit experiment 
zich, van onderop, blijft  
ontwikkelen, zou het heel goed 
kunnen dat de term Baukultur 

op een dag internationaal net zo succesvol 
is als de begrippen Kindergarten en  
Autobahn.

Kindergarten, Autobahn, Baukultur
is nog maar kort, maar  wel succesvol.  
Hoewel de openbare debatten en het  
ontwikkelde beleid samen niet een substi
tuut vormen van een volwaardig landelijk 

architectuurbeleid, illustreren ze wel hoe 
het begrip Baukultur zou kunnen worden 
ingevuld. Een evenwichtige mix van  
professionele kennis, het interdisciplinaire 
potentieel van mensen uit het vak en voor
al het alledaagse is daarbij van belang. 

Activisiten en lobbyisten
Alhoewel nationale top downinitiatieven 
en instellingen intellectueel de weg  
bereidden en lieten zien waarom Baukultur 
een meerwaarde heeft, brachten zij weinig 
tot stand. De gebouwde omgeving kan  

in veel duitse steden hebben activisten, 
lobbyisten, ontwerpers en beleidsmakers  
elkaar gevonden in een lokaal platform.
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architectuurcultuur en beleid in vlaanderen

alle dagen feest 

‘Het gebeurt steeds vaker dat vanuit  

Nederland met jaloezie naar België  

wordt gekeken’

Het lot van de architectuur wordt vaak 

met een feest vergeleken. In 2005 heette 

nummer 67 van het tijdschrift OASE After 

the Party: het succes van de Nederlandse 

architectuur uit de jaren negentig was 

voorbij. In 2008 vulde het Brusselse 

bureau Office Kersten Geers David Van 

Severen het Belgische paviljoen op de 

Architectuurbiënnale van Venetië met 

confetti. Rond het gebouw werd een muur 

geplaatst, eveneens onder de titel After 

the Party. Die ingreep was multi-inter-

pretabel - maar het is opmerkelijk hoe 

deze installatie één van de emblemen  

is geworden van het succes van de  

Belgische architectuur.    

Tekst  christophe van gerrewey

Jaloezie
In Vlaanderen lijkt het laatste decennium geregeld de indruk te 
ontstaan dat de architectuur alle dagen feest mag vieren.  
Het gebeurt steeds vaker dat vanuit Nederland met jaloezie naar 
de ontwikkelingen inBelgië wordt gekeken, iets wat honderd jaar 
lang  met een romantisch verlangen naar het wilde bouwen als 
uitzondering  ondenkbaar was. Die verschuiving is, vanuit 
Vlaams oogpunt, grotendeels te verklaren door de exceptionele 
positie die de architectuur steeds heeft bekleed. In Vlaanderen 
moest naar ‘goede’ architectuur gezocht worden, desnoods in de 
marge, en ondanks tegenwerking van de overheid en de  
instellingen. Als architectuur in dit klimaat toch tot stand kwam, 
dan was dat een reden tot feest. Het verlangen naar architectuur 
vormde dus het onderliggende project van critici en architecten.

Underdog
Marcel Smets (1947), Vlaams Bouwmeester van 2005 tot 2010, 
heeft dat  ook in een nummer van OASE (nummer 83, uit 2010)  
omschreven als ‘het gevoel in een chaos te leven’. ‘Wij hebben,’ 
zegt hij, ‘de structuur in België helemaal op poten moeten zetten. 
Wij komen vergeleken met Nederland vanuit een ongelooflijke 
underdogpositie.’ Het is inderdaad naar Nederlands model dat 
eind 20ste eeuw, ondertussen wel op aangeven van de overheid, 
zowel een Vlaams Architectuurinstituut (VAi) als een Vlaams 
Bouwmeesterschap werd ingericht. Het eerste moet de architec
tuurcultuur aanvuren, het tweede de kwaliteit van de ruimte. 
Bob van Reeth (1943) heeft in 1998 de geesten wakker 
gemaakt en de basis gelegd, die vooral tot uiting kwam in de 
procedure van de Open Oproep: een architectuurwedstrijd met 
een publieke overheid als bouwheer, onder leiding van het team 
van de Bouwmeester.
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Automatisme
De opvolger van Van Reeth, Smets, heeft dit instrument verder 
ingezet, en heeft accenten proberen leggen op het vlak van  
infrastructuur en stedenbouw. In samenwerking met het VAi  
lanceerde hij ook de nogal omineuze term ‘architectuurreflex’, 
alsof architectuur een automatisme zou moeten worden.  
Het illustreerde wat er stilaan op het spel kwam te staan, en wat 
de horizon was geworden. Eind 2010 werd Smets opgevolgd door 
de jonge architect Peter Swinnen (1972), stichtend lid van het 
Brusselse bureau 51N4E. Begin 2011 presenteerde Swinnen zijn 
Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur. 

Reflex
Het gaat Swinnen duidelijk niet meer alleen om het verzekeren 
van een aanvaardbare kwaliteit van de singuliere architectuur
opdracht. Ook de term ‘reflex’ heeft hij laten vallen, samen met 
de nadruk op een al te geautomatiseerd beleid. De nieuwe 
Vlaams Bouwmeester ziet het breder: hij wil een rol spelen in het  
opmaken van een nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 
de positie van Vlaanderen als Europese regio definiëren, en ver
nieuwing doorvoeren in de zorg en de huisvestingssector. 
Daarvoor wordt de Open Oproep vereenvoudigd, en wordt een 
‘PPSBeurs’ ontwikkeld om ook wanneer private instellingen  
infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen bouwen, maat
schappelijke waarden een rol te laten spelen. 

Naoorlogse generatie
Daarnaast wordt er een prijs ingericht voor voorbeeldig publiek 
opdrachtgeverschap, te vergelijken met de Gouden Piramide.  
Bovendien wil de Bouwmeester wegen op het debat door thema’s 
of dossiers naar voor te schuiven, of door regionale en internatio
nale instanties te ondersteunen met een ‘BWMSTRkwaliteitslabel’. 
Het verlangen van de naoorlogse generatie naar architectuur is 
dus, om het samen te vatten met de slotwoorden van de memo’s 
zelf, vervangen door de hoop op ‘een intelligente, genereuze en 
toekomstgerichte bouwcultuur.’
Dat wil, met andere woorden, vooral zeggen dat de architectuur 
niet zomaar mag gaan lijden onder het eigen succes. Het gevaar 
bestaat dat het maatschappelijk draagvlak voor architectuur zo 
groot wordt, en de belanghebbenden of geïnteresseerden zo  
talrijk, dat uiteindelijk alleen nog de middelmaat, de regelgeving, 
het academisme en de consensus gaan overheersen  zo heeft 
België misschien weer toch wat van Nederland te leren. Een feest 
dat te lang aansleept, wordt saai en decadent. Een beleid moet 
zich niet concentreren op wat stilaan vanzelf gebeurt, ook al was 
het twintig jaar geleden nog ondenkbaar. 

Meer weten? www.vlaamsbouwmeester.be

‘Een feest dat te lang aansleept,  

wordt saai en decadent’

Zo kan het ook!
Best practices architectenselectie

architectuuropdrachten
ontwerpwedstrijdensteunpunt

s
p

o
R

T
A

c
c

o
M

o
D

A
T

IE

nIEuwbOuw SPORtACCOmmOdAtIE bOtEnLAAn

Procedure: Europese niet-openbare aanbesteding 

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven 

gunning: LIAG architekten en bouwadviseurs, 2009
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nIEuwbOuw bRAndwEERKAZERnE HARdERwIjK

Procedure: Europese niet-openbare aanbesteding 

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk 

Adviseur: bbn adviseurs

gunning: Ector Hoogstad architecten, 2010
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nIEuwbOuw vAn dE StudEntEn SOCIëtEIt vAn g.S.C. vIndICAt AtQuE POLIt

Procedure: Europese niet-openbare aanbesteding 

Opdrachtgever: Gemeente Groningen 

Adviseur: Twynstra Gudde

gunning: De Zwarte Hond, 2009
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bij de nieuwbouw van sportaccommodatie botenlaan in 

Eindhoven ligt de nadruk op duurzaamheid. de door de 

sporthal opgewekte energie zal worden uitgewisseld met de 

eveneens energieopwekkende nieuwbouw van het 

nabijgelegen Christiaan Huygens College. de opdracht voor 

het ontwerpen van het schoolgebouw is in 2006 gegund 

aan RAu, dat tevens een beeldkwaliteitplan opstelde. voor 

de nieuwbouw van de school en de sport accommodatie 

stelde Agentschap nL (voorheen Senternovem) acht ton 

subsidie ter beschikking. duurzaamheid en het door RAu 

opgestelde beeldkwaliteit plan waren de belangrijkste 

uitgangspunten bij deze aanbesteding van de gemeente 

Eindhoven die door senior inkoopadviseur johan van 

Loenhout werd begeleid.

Gemeente gaat voor 
duurzaamheid

De vraag van de gemeente was duidelijk, aldus Van Loenhout: 
“Ontwerp een duurzame sporthal die aan de wensen van de school, 
buurt en gebruikers voldoet waar bovendien rekening wordt gehouden 
met het beeldkwaliteitplan van RAU.” 
Voordat de opdracht werd aanbesteed is een marktverkenning 
uitgevoerd om te onderzoeken hoe de markt op deze opdracht zou 
reageren. De keuze voor een niet-openbare procedure was snel 
gemaakt. “Bij een openbare procedure, is mijn persoonlijke 
uitgangspunt, dat als zich meer dan tien partijen aanmelden je 
onvoldoende aandacht aan de individuele inschrijvingen kan geven.  
Al deze partijen moeten gaan ontwerpen en rekenen, wat tijd en geld 
kost. Bij eerdere, vergelijkbare procedures meldden zich tussen de  
80 en 90 bureaus. Maar op deze aanbesteding schreven slechts  
13 Nederlandse bureaus in. Ik denk zelf dat dit misschien komt door 
het selectiecriterium samenwerking. Bij de beoordeling van referenties 
is gekeken naar samenwerking met andere architecten. Daar zijn veel 
vragen over gesteld. Sommige architecten waren het niet eens met dit 
selectiecriterium, maar RAU heeft het beeldkwaliteitplan opgesteld en 
dus moet je met dit bureau overleggen en samenwerken.” 
Ook communicatie met eindgebruikers en omwonenden tijdens de 
ontwerpfase leverde meer (vijf) punten op dan alleen communicatie 
met de opdrachtgever (drie punten). Dat bij het subcriterium ‘aard van 
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Selectie op kerncompetenties

Hoewel Ector Hoogstad Architecten nog nooit een brand

weerkazerne had ontworpen, werd aan dit bureau in 

november 2010 toch de opdracht voor het ontwerp van een 

kazerne te Harderwijk gegund. In de aanbesteding was een 

(opgeleverde) brandweerkazerne als referentie dan ook 

geen verplicht nummer. Projectleider André Stuit van bbn 

adviseurs vertelt over de eigenaardigheden van de 

aanbestedingsprocedure. 
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Dialoog stimuleert kwaliteit

Het ontwerp voor een nieuwe huisvesting voor studenten

vereniging vindicat te groningen werd in 2008 in de markt 

gezet als meervoudige opdracht met voorselectie.  

Een dergelijke procedure is ongebruikelijk wanneer de 

Europese aanbestedingsplicht van toepassing is. Eén van 

de deelnemers, die uiteindelijk niet de opdracht kreeg, was 

zeer enthousiast over de procedure. Projectleider Iljan van 

Hardeveldt van twynstra gudde begeleidde deze bijzondere 

procedure.

wat vond de opdrachtgever belangrijk bij de zoektocht naar 
een architect?
“De gemeente Groningen is opdrachtgever van het project, maar 
studentenvereniging Vindicat werd nauw bij de procedure betrokken. 
De nieuwbouw is het eerste project binnen de herontwikkeling van de 
oostwand van de Grote Markt te Groningen. Het ontwerp zou de toon 
moeten zetten voor de verdere herontwikkeling van de oostwand. 

Vindicat en de gemeente benadrukten het belang van de sfeer en 
identiteit van het gebouw. De studentenvereniging wilde een gesloten, 
mysterieus gebouw, terwijl de gemeente juist een open, transparante 
gebouw voor ogen had. Door de prominente locatie was stedenbouw-
kundige inpassing ook erg belangrijk. Het beeldkwaliteitplan van 
Müller-Reimann Architekten voor de herontwikkeling was leidend voor 
het ontwerp van de nieuwbouw.” 

Hoe heeft u de minimumeisen voor deze procedure bepaald?
“We volgen altijd dezelfde werkwijze, die zit ook in de BNA Werkmap 
Europees aanbesteden. De waarde van de opdracht mag niet meer 
dan een kwart van de jaaromzet van het bureau zijn, je wilt niet dat de 
architect failliet gaat. Achteraf bezien doet de omzeteis van € 750.000 
wat fors aan. We doen natuurlijk meer architectenselecties en hebben 
een lijst van architectenbureaus met bijbehorende omzet. Zo krijgen 
we inzicht in de markt en kunnen we een redelijke omzeteis vast-
stellen. Je moet wel realistisch blijven: neem de aanbesteding voor 
het stadskantoor van Rotterdam, daar wil je geen éénpitter, dat staat 
niet in verhouding tot de opdracht, dat risico kan de architect simpel-
weg niet dragen. Om de technische bekwaamheid aan te tonen werd 
bureaus gevraagd om twee resultaatreferenties (ervaring met 
vergelijkbare ontwerpopgaven) en één procesreferentie (ervaring met 
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zO KAN HET OOK!

24 inspirerende en leerzame ervaringen met 
aanbesteden! 

Te bestellen via www.archlokaal.nl
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Het landschap van Steven 
vierhonderd jaar vooruit kijken 
Tekst Mark hendriks 

Steven Delva   Foto John Lewis Marshall
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S teven Delva (32) werkt aan een uitzonderlijke opdracht. 
Voor de oppervlakteberging van radioactief afval in het 
Vlaamse Dessel maakt de jonge landschapsarchitect een 

beeldkwaliteitsplan. De termijn is meer dan ongewoon: Delva 
kijkt maar liefst vierhonderd jaar vooruit.  
De eerste honderd jaar staan in het teken 
van het bergingsproces  de splijtstoffen  
worden opgeslagen in langwerpige  
gebouwen die vervolgens onder zand 
heuvels komen te liggen. ‘In het beeld
kwaliteitsplan stellen we niet alleen voorwaarden aan de 
 architectuur, maar formuleren we ook richtlijnen voor de 
 inrichting van de buitenruimte, de beplanting en de aanleg van 
wegen, uiteraard rekening houdend met de strikte veiligheids
voorschriften die op zo’n plek heersen’, vertelt Delva. Voor de 
eeuwen daarna, als het afval geborgen is, doet het beeld
kwaliteitsplan suggesties voor nieuwe vormen van gebruik.  
Delva: ‘Dan zijn alleen nog twee heuvels zichtbaar. Aan mij als 
landschapsarchitect de vraag: wat kun je daarmee?’

Open oproep
Steven Delva komt uit WestVlaanderen. Na zijn afstuderen aan 
de Amsterdamse Academie van Bouwkunst bleef hij in onze 
hoofdstad om er een bureau te beginnen: Delva Landscape 
Architects. Op zijn kantoor aan de Nieuwpoortkade legt hij uit 
waarom het belangrijk is dat de federale overheid in België  
(opdrachtgever is NIRAS: de nationale instelling voor radioactief 
afval en splijtstoffen) aandacht heeft voor ruimtelijke kwaliteit 
bij de opslag van nucleair afval. ‘Die heuvels liggen er voor een 
lange tijd. Het is dus belangrijk na te denken over de situering, 
over de mogelijkheden voor ecologie, economie en recreatie, 
over de betekenis van zo’n nieuw energielandschap.’ 
Een beeldkwaliteitsplan voor de opslag van nucleair afval,  
het past naadloos in het beeld dat veel  
Nederlanders zullen hebben van het  
Vlaamse opdrachtgeverschap. Een groot  
verantwoordelijkheidsgevoel, veel aandacht 
voor ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren 
van een integrale aanpak. Sinds jaren kijken 
Nederlandse ontwerpers verlekkerd naar de systematiek van de 
‘open oproep’. Via dit systeem kunnen overheden ruimtelijke en  
architectonische vraagstukken en problemen indienen bij het 
Vlaams gewest. Die ze vervolgens ‘in de markt zet’. De voordelen 
zijn legio, vindt Delva. ‘Iedereen, dus jong en oud, lokaal en  
internationaal, kan deelnemen. Daardoor worden uiteenlopende 
oplossingen geopperd. De vragensteller krijgt de keus uit een rijk 
palet van ontwerpvisies en ideeën.’ 

Ongebaande paden
In tegenstelling tot veel aanbestedingsprocedures wordt in de 
‘Open Oproepbureaus’ geselecteerd op basis van het verhaal in 
plaats van het prijskaartje. Het Vlaams gewest speelt daarin  
een sleutelrol. ‘Zij hebben oog voor de ruimtelijke kwaliteit van 
opgaven en stimuleren een integrale benadering  en dus het 

koppelen van opgaven.’ Een verklaring voor dit verschil tussen 
België en Nederland is niet zomaar te geven. Misschien komt het 
omdat Vlamingen meer risico’s durven nemen, oppert Delva.  
‘Ze staan open voor de ideeën van jonge architecten en durven 

eerder ongebaande paden te bewandelen.  
Ze hechten minder waarde aan referenties 
en bureaubegrotingen.’ Het opdracht
geverschap in Vlaanderen lijkt zeer over
zichtelijk, zeker door Nederlandse ogen. 
Waar in Nederland stedenbouwkundigen, 

landschapsarchitecten en architecten als gevolg van de econo
mische crisis op zoek moeten naar nieuwe opdracht gevers  
(gemeenten moeten bezuinigen, projectontwikkelaars maken 
een pas op de plaats), is in België weinig veranderd. Steven  
Delva: ‘Project ontwikkeling zoals in Nederland is in Vlaanderen 
amper van de grond gekomen. Belgen willen niet in projectmatig 
gebouwde wijken wonen. Ze zien het bouwen van een eigen huis 
als het grootste goed.’

Wereldoorlog
Op ruimtelijk vlak zijn het nog steeds de overheidslagen  zoals 
de federale overheid, de gewesten, provincies en gemeenten  die 
de opgaven stellen en problemen aankaarten. Delva merkt dat 
hij van die overheden veel ruimte krijgt. In Lommel bouwde hij, 
samen met het Brusselse bureau Plus Office, een opdracht voor 
een beeldkwaliteitsplan voor het centrum uit tot het maken van 
een strategie voor de hele stad en het omliggende landschap.  
‘We werken aan een raamwerk dat samenhang brengt tussen  
bestaande en nieuwe initiatieven. Eerst leek er in Lommel weinig 
te kunnen, maar met deze visie op hoofdlijnen en structuren 
heeft de gemeente een stedenbouwkundige koers in handen 
waarmee impasses door broken kunnen worden.’ Een actuele  
opgave die eveneens om een geïntegreerde aanpak vraagt, is de 

bevolkingskrimp. Delva: ‘Veel gemeenten 
willen die ontwikkeling zelfstandig keren, 
zonder grootschalige visie. Maar de aanpak 
van krimp op regionale schaal is kans
rijker.’ Delva ondervond ook gebrek aan 
een regionale blik toen hij in West 

Vlaanderen werkte aan het plan Landschap als laatste getuige  
over de herinneringen aan en het erfgoed van de Eerste Wereld
oorlog. Ondanks hun open houding wilden de provincie en de 
gemeente Ieper het project in eerste instantie binnen de gemeente
grenzen houden. Omringende gemeenten hebben een andere  
politieke kleur, en dat zou alleen maar moeilijkheden opleveren, 
was het argument. Landschapsarchitect Delva overtuigde hen 
van een regionale benadering. ‘De oorlog hield niet op bij de  
gemeentegrens, net als de morfologie van het landschap.  
Planning en ontwerp van landschap heeft niets te maken met 
bestuurlijke grenzen.’ 

Meer weten?

steven delva organiseert, met de provincie Westvlaanderen, in 

september 2011 een debatreeks over de verschillen in landschaps

planning tussen nederland en vlaanderen.

‘Het is bijzonder dat ze 

zo’n grote opdracht 

gunnen aan een jong bureau’

‘Belgen willen niet in  

projectmatig gebouwde  

wijken wonen’

| internationaal | 
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Op verzoek van Step to European partnerships. 
STEP heeft Architectuur Lokaal een inleiding  
verzorgd over scholenbouw voor een groep  
Engelse school leiders. Dat vond plaats tijdens hun 
studiereis in Nederland, van 28 februari tot 3 maart 
2010. De studiereis werd georganiseerd door STEP  
in opdracht van de Specialist Schools and Academies 
te Londen. Het thema van de studiereis was  
scholenbouw. Dit thema is actueel in Engeland  
vanwege het in 2003 gestarte programma Building 
Schools for the Future, waarmee veel schoolleiders  
te maken hebben of zullen krijgen.

De belangrijkste aandachtspunten van de studiereis

 What examples are there of a transformational approach to  

learning and teaching within schools?

 how have stakeholders been engaged in developing visions for 

transformational learning and teaching?

 how are new technologies supporting transformational learning  

and teaching?

 What impact has the vision for transformational learning and  

teaching had on the design of learning spaces.

Bezochte scholen

Secondary schools 

 niekee, roermond, www.niekee.nl     

 Broekhin college, roermond, www.broekhin.nl 

 Bouwens van der Boije college, helden panningen

Primary schools

 oBs de stapsteen herten, herten, www.destapsteen.nl     

 Bs de Zonnewijzer, roermond, www.basisschooldezonnewijzer.nl   

 latasteschool, horn, www.alloysiusstichting.nl/scholen/ 

 latasteschool

 de achtbaan, Melick, www.achtbaanmelick.nl     

 hubertusschool, herten, www.hubertusschoolherten.nl    

 octopusschool, swalmen  

Engelse schoolleiders naar Roermond

nikée roermond  Ontwerp liag architecten en bouwadviseurs  Foto Kees rutten

 | HOOFDSTUK 4  | internationaal | 
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Lucht is geld
architectuur lokaal maakt  

studiereis naar amerika

De Nederlandse overheid trekt zich steeds verder terug en laat dus 
steeds meer over aan de markt. Maar is het eigenlijk wel mogelijk 
om zonder een actieve rol van de overheid tot kwaliteit te komen, 
wanneer het gaat om bijvoorbeeld architectuurbeleid, de tot-
standkoming van bijzondere gebouwen, of de invulling van de 
openbare ruimte? Als het antwoord op die vraag ergens te  
vinden is, dan is het Amerika, waar het particulier initiatief zo 
ongeveer is uitgevonden. Architectuur Lokaal ging op studiereis 
naar Washington en Chicago, ook om meer te weten te komen  
over het opdrachtgeverschap aldaar.

Zoning laws
Tien dagen lang spraken we met toonaangevende ontwikkelaars,  
woningcorporaties, advocaten, beleggers, architecten, gemeentemen
sen, gebruikers, bewoners, journalisten en culturele organisaties.  
Daaruit ontstond een veelzijdig beeld van de bouwpraktijk in Amerika. 
Werkelijk alles blijkt er handel, zelfs de lucht (air rights) en te 
verwachten financieringsbronnen (tax credits, tax increment financing). 
In gebieden met voldoende economische druk komt kwaliteit tot stand 
door privileges en incentives aan bouwende partijen te geven. 
Burgemeesters en wethouders spelen als persoon een belangrijke rol, 
overheidsbeleid als zodanig nauwelijks. Ontwikkelaars steken hun nek 
uit en architecten zijn overwegend dienend. Er zijn zoning laws (een 
soort bouwenvelop), maar geen masterplannen die een totaalvisie 
behelzen. Dat betekent dat gebieden waar weinig economische druk is 
snel kunnen verloederen. In Amerika wordt dat als een vanzelfsprekend
heid gezien die geen verdere actie behoeft, maar er zijn partijen die zich 
daar wel om bekommeren, en succes(jes) tot stand brengen.

in de herfst van 2011 verschijnt het boek In the Air. dit reisverslag biedt 

voor nederlandse beleidsmakers en ontwerpers leerzame informatie over  

opdrachtgeverschap in de usa.

Engelse schoolleiders naar Roermond

 | HOOFDSTUK 4  | internationaal | 

Met de viceconsul van chicago, peter verheijen robert Wislow and sundee Wislow, u.s. equities 

realty, suzanne Kahle

greg van schaack, hines interests

stanley tigerman, tigerman Mccurry architects
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