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Smart .... huis 
Bewoners in het bouwproces 

De kritiek op de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van, 
met name, de uitbreidingswijken, is in volle hevigheid losgebarsten. Op 
zichzelf niet verwonderlijk, nu de resultaten van de grote woningbouw
productie op de VINEX-wijken zichtbaar wordt. Toch gaan de huizen vlot 
over de toonbank, ook al zijn de verkoopprijzen bepaald niet laag. Er is 
niet veel ander aanbod, en de kopers zoeken huizen die er 'leuk' uitzien. 
Op gezag van de glossy bladen zoekt men een woning met uitstraling en 
allure, en daar wordt door overheden, ontwikkelaars en bouwers vlot op 
ingespeeld. Ieder huis een eigen gezicht. Dat streven valt in eerste 
instantie goed bij de gedemocratiseerde kopersgroep, die intussen ook 
wel weet dat de smart-car naar wens kan worden geassembleerd bij de 
exclusieve auto-supermarkt. Bruikbaar, functioneel, zorgvuldig ontwor
pen. Waarom het eigen huis dan niet? Maar in de VINEX-wijken is er 
helemaal geen ruimte om in te spelen op de persoonlijke woonwensen. 
Daar regeert, zoals Jan Winsemius in de STA WON-nieuwsbrief van 
december uiteenzette, de marktkwaliteit: de verhouding tussen kosten 
en opbrengsten. Dat is iets anders dan de verhouding kosten/kwaliteit 
waarnaar de kopers zoeken. De marktkwaliteit wordt sterk bepaald door 
de situatie op de woningmarkt. Dat is dan ook de reden waarom door 
politici zoals Duivesteijn is gepleit voor overaanbod: meer keuzevrijheid 
voor eigenaar-bewoners. 
In de Vierde Nota, van 1988, werd kwaliteit op drie criteria gestoeld: 
gebruikswaarde, toekomstwaarde, en belevingswaarde. Dit laatste crite
rium is in de Architectuurnota van 1992 verruimd tot culturele waarde: 
ook de betekenis van het ontwerp in zijn omgeving zou een rol moeten 
spelen bij de beoordeling van de kwaliteiten. Maar daarin schuilen juist 
bij de VINEX de problemen: de plattegronden zijn overal in het land 
inwisselbaar en de architecten mogen er, zoals Tjeerd Dijkstra dat in De 
Architect omschreef, 'als slagroomspuiters' nog iets leuks van maken. En 
bovendien worden de opdrachten steeds minder volledig: na goedkeu
ring door de welstand en afgifte van de bouwvergunning verleggen 
opdrachtgevers hun aandacht van het ontwerp naar de uitvoering. Jan 
Brouwer, de nieuwe voorzitter van de BNA pleitte er in de BNA-krant 
dan ook voor om architecten als belangrijke spelers in het bouwproces te 
accepteren. Eigenlijk komt het telkens op hetzelfde neer: wanneer de 
betrokkenen in het bouwproces zich niet blindstaren op het eigen vak
gebied, maar elkaars capaciteiten, inbreng en belangen respecteren, kan 
dat het algemeen belang ten goede komen. 

Behalve de traditionele partijen, overheden, niet-bestuurlijke opdracht
gevers en inderdaad ook de architecten, is nu dus ook de nieuwe partij 
van gedemocratiseerde bewoners tot het bouwproces toegetreden. 
Naast het inmiddels welbekende Wilde Wonen-pleidooi van Carel Wee
ber zijn er natuurlijk meer initiatieven. ERA Bouw bijvoorbeeld, is in ver
volg hierop met het experiment Personal Housing gestart waarbij kopers 
binnen een stedenbouwkundig kader hun eigen huizen kunnen samen
stellen uit een catalogus. In deze krant komt u een studie naar nieuwe 
cataloguswoningen tegen in een onderzoek naar kant-en-klaar wonin
gen, een prijsvraag voor een amfibische woning in Gouda, die zich door 
zijn mobiliteit aan de gangbare vergunningprocedures onttrekt, een 
prijsvraag voor een DuBo-cataloguswoning in Hengelo en een experi
ment in Amsterdam waarbij bewoners een eigen architect voor hun 
bouwkavel konden meebrengen. Ook de STA WON gaat in op de indivi
duele bouw- en ontwerpcultuur. De NVTL legt aan een aantal land
schapsarchitecten de vraag naar de grens tussen de openbare ruimte en 
de inrichting van privé-tuinen voor. 
De stichting De Regie refereert aan het regeerakkoord waarin Paars 11 
zich voornam het particulier opdrachtgeverschap voor de eigen woning 
te bevorderen. In zowel de bestaande stad als in de uitleggebieden zou 
meer ruimte moeten worden gemaakt voor particuliere initiatieven. De 
Regie heeft actie ondernomen in Utrecht, Groningen en Rotterdam en 
zet uiteen hoe gemeenten zo'n beleidsvoornemen kunnen uitvoeren. 
In steeds meer gemeenten zijn lokale architectuurcentra opgericht. Ook 
zij spelen een belangrijke rol bij de informatie over actuele ontwikkelin
gen in de architectuur voor het grote publiek. Ton Idsinga maakte de 25 
jaar lange staat van dienst op van de sectie Architectuur van de Rotter
damse Kunststichting. Leerzaam, een verledendebat, zoals Wim de Bie 
onlangs voorstelde: we bekijken wat we willen houden en wat we wil/en 
weggooien. Dat eerst, dan toekomstdebatten. Zo maakte Nijmegen de 
stand van architectuur op sinds de architectuurnota 10 jaar geleden werd 
vastgesteld en gaf een architectuurkalender uit. Het Amsterdamse Archi
tectuurcentrum ARCAM zette haar toekomstplannen tegen de eigen 
geschiedenis af. Er is nog veel te doen, te beginnen in dit nieuwe jaar. 

Cilly Jansen 
Architectuur Lokaal 

Bouwlust 

foto: Theo Baart 

Symposium landelijk gebied, NAi/Architectuur 
Lokaal, 29 januari 1999 

Het Nederlandse landschap wordt volgebouwd met 
snelwegen, bedrijventerreinen, kantoorparken en 
nieuwbouwwijken. Open landschappen als de Gelderse 
Vallei, de Hoeksche Waard en de Haarlemmermeer wor
den verruild voor verstedelijkte gebieden. Een bewon
dering voor zijn eigen gemaakte landschappen lijkt de 
Nederlander daarbij vreemd te zijn. Voor Descartes was 
het Hollandse polderlandschap een inspiratiebron voor 
zijn filosofische geschriften, voor de Hollanders is het 
een productielandschap dat in het teken staat van eco
nomisch gewin. 
Het NAi organiseert in samenwerking met Architectuur 
Lokaal een symposium over de waardering van het Hol
landse landschap. Het symposium is vooral bedoeld voor 
bestuurders, ambtenaren, ontwikkelaars en ontwerpers 
die werken aan een ruimtelijke inpassing van nieuw
bouwwijken, infrastructuur, kantoorparken en de 
omzetting van landbouwgronden in natuur- en recre
atiegebieden. De resultaten van het symposium zullen 
worden aangeboden aan de schrijvers van de Vijfde 
Nota over de ruimtelijke ordening. 
Inleidingen worden gehouden door Clemens Steenber
gen, hoogleraar landschapsarchitectuur en Theo Baart, 
fotograaf en samensteller van de tentoonstelling Bouw
lust, waarna onder leiding van de journalist Tracy Metz 
een discussie wordt gevoerd met onder meer Cees Spij
kers, wethouder Haarlemmermeer, Jacques van den 
Hoven (NEPROM), en Zef Hemel (planoloog). 

Tentoonstelling 29 januari tlm 18 af:!ri11999 
De Haarlemmermeer, waar de fotograaf Theo Baart 
opgroeide, veranderde in enkele decennia van agrarisch 
gebied tot dé bouwput van Nederland. Theo Baart foto
grafeerde gedurende 20 jaar de veranderingen in het 
landschap. Daarbij werd hij niet gedreven door nostalgi
sche gevoelens, maar door de verbazing dat de vooruit
gang zich blijkbaar op deze manier manifesteert. 

Informatie 

Bij de opening van de tentoonstelling verschijnt het 
tweetalige boek Bouwlust, the urbanization of a 
polder, documentair fotografieproject van Theo Baart, 
met gedichten van Willem van Toorn. Teksten Tracy 
Metz, Warna Oosterbaan en Noël van Dooren, f. 89,50 

Het symposium Bouwlust wordt georganiseerd door 
het Nederlands Architectuurinstituut in samenwerking 
met Architectuur Lokaal en vindt plaats op 29 januari 
1999 vanaf 14.30 uur. 
NAi 
Museumpark 25 
3015 eB Rotterdam 
tel. 010-4401234 
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4 Pleidooi voor individueel 
opdrachtgeverschap 
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Waarom hebben de armste bevolkingsgroepen in de 
armste wijken van Peru per saldo méér concrete invloed 
op hun eigen woonsituatie dan de middenklasse in 
Nederland? Adri Duivesteijn, lid Tweede Kamer, vindt 
dat de zeggenschap over het wonen de burgers toebe
hoort. 
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De nieuwe ontwikkelaars 
In het regeerakkoord heeft het kabinet zich voorgeno
men om ruimte te maken voor particuliere initiatieven 
bij de bouw van eigen woningen. Maar wat moet daar
onder worden verstaan en hoe kan een gemeente zo'n 
voornemen uitvoeren? Voorbeelden uit Utrecht, Gro
ningen en Rotterdam. Marcel Kastein, stichting De Regie 

~ Ontspannen wonen 
Bij het vormgeven van de woon- en leefomgeving 
wordt de vraag gesteld in hoeverre de woonwensen 
van de bewoner worden verwezenlijkt en of dit wense
lijk wordt geacht door de vakwereld. De individuele 
bouw- en ontwerpcultuur wordt als opgave gesteld. 
Rienk van Wingerden, STAWON 

.2 Kant-en-klaar woningen? 
Standaardisatie, normering en repetitie als architectoni
sche thema's in plaats van hinderlijke randvoorwaar
den. Onderzoek naar de nieuwe cataloguswon ing. 
Simone Rots, Stimuleringsfonds voor Architectuur 
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10 Een woonhuis naar eigen 
ontwerp 
Op een vrije bouwkavel in het centrum van Amsterdam 
worden zelfontworpen woningen gerealiseerd. Een 
architect in de schoenen van de opdrachtgever. 
Hélène de Bruine, Architectuur Lokaal 

12 Amfibische woning 
De woning die zich aanpast aan de bodemomstandig
heden, mobiel is, de waarden en kwaliteiten van het 
landschap niet aantast, en die zowel op water als op 
land kan worden gezet. Op zoek naar een ècht Gouds 
woningtype. Hans Venhuizen, Stichting Amfibisch Wonen 

Architectuur lokaal 
http://www.arch-Iokaal.nl 

13 Wimpelworkshop 
Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Woning
bedrijf organiseerden een workshop voor nieuw vorm
gevingstalent. De jonge ontwerpers zetten zich aan de 
uitwerking van het stedenbouwkundig programma van 
eisen voor vier locaties. 
Kees Krul, Woningbedrijf Amsterdam 

14 Vierde kwartaalbericht van het 
steunpunt ontwerpwedstrijden 
José van Campen 

16 De stad moet mooier 
Inzichtelijke welstandscriteria voor bestaande gebouwen 
in de oude binnenstad. De welstandstoets kan sneller 
en eenvoudiger. Wim Mulder, gemeente Amsterdam 
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18 De grens 
Landschapsarchitecten over de grens tussen de openba
re ruimte en de inrichting van privé-tuinen. 
Arno van den Hurk, NVTL 

20 Ontwikkelingswerk in de 
architectuur 
De architectuurcentra vervullen vooral een publieks
functie. Maar uit hun geschiedenis valt ook veel te 
leren van de ontwikkelingen in de cultuur van de archi
tectuur in Nederland. Dat wordt vooral duidelijk in de 
bijdragen van Ton Idsinga (Architectuur Lokaal) en 
Maarten Kloos (ARCAM). 
Idsinga, reeds geruime tijd in verschillende hoedanighe
den werkzaam in de architectuur, geeft een uitgebreide 
uiteenzetting van de 25-jarige pionier onder de archi
tectuurcentra. Maarten Kloos blikt terug op het verle
den van Arcam om plannen voor de toekomst uit te 
kunnen zetten. 
In Nijmegen is gekozen voor een beeldverslag in de 
vorm van een architectuurkalender: wat heeft 10 jaar 
architectuurbeleid hier opgeleverd? 

24 Nationale 
Onderwijstentoonstelling 1999 
Architectuur in het onderwijs. Lokale architectuurcentra, 
de stichting Kunst & Onderwijs en Architectuur Lokaal 
in de Jaarbeurs, Utrecht 

24 Lokale architectuurcentra 
Adressen 
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De nieuwe ontwikkelaars 
Over het stimuleren van particuliere 
initiatieven door gemeenten 

Project Clemensstraat, Rotterdam-Charlois: 13 premie C woningen in opdracht van de gezamenlijke kopers (1994). Atelier Pro, Den Haag. Foto Sjef Seuren 

In het regeerakkoord neemt Paars 11 zich voor het particulier opdrachtgeverschap voor de eigen woning 
te bevorderen. In de bestaande stad en in uitleggebieden moet meer ruimte worden gemaakt voor 
particuliere initiatieven. Dat klinkt prachtig, maar wat moet verstaan worden onder particuliere 
initiatieven en hoe moet je zo'n beleidsvoornemen als gemeente concreet uitvoeren? Aan de hand van 
recente ontwikkelingen in Utrecht, Rotterdam en Groningen wordt op deze vragen ingegaan door 
Marcel Kastein, directeur van stichting De Regie. 

Project Gespleten Hendrik Noord: 16 premie
woningen en 12 vrije sectorwoningen, 
Amsterdam-Westerpark, in opdracht van de 
gezamenlijke kopers (1996). Ontwerp: Joanne 
de Jager, Willem van Seumeren en Eelke van 
der Werf, Amsterdam. Foto: Joanne de Jager 

Bouwen is steeds meer een zaak van professionals 
geworden en burgers zijn daardoor nauwelijks meer 
betrokken bij de totstandkoming van hun woning en 
woonomgeving. In dit verband pleit Carel Weeber 
voor het Wilde Wonen: 'De tijd van de rijtjeshuizen 
moet definitief voorbij zijn. Mensen moeten in volle
dige vrijheid zelf kunnen bepalen hoe ze bouwen'. 
Volgens Weeber is er in Nederland ruimte genoeg voor 
een zee van vrijstaande huizen met tuinen eromheen. 
Nog los van de vraag of zijn oplossing niet erger is 
dan de kwaal, is het ongelukkig dat particuliere initia
tieven uitsluitend worden geassocieerd met initiatie
ven van individuele burgers die louter voorzien in 
hun eigen behoeften. In dit artikel wil ik de aandacht 
vestigen op particuliere initiatieven waarbij het eigen 
belang in relatie staat tot het algemeen belang. Parti
culiere initiatieven hoeven niet per sé van individuele 
burgers te komen, maar kunnen ook afkomstig zijn 
van groepen 'gelijkgestemde' burgers of van lokale 
maatschappelijke organisaties. Bovendien kunnen de 
initiatieven behalve op wonen ook zijn gericht op 
realisatie van andere functies. 

Bewoners als ontwikkelaar 
Het komt voor dat groepen gelijkgestemde burgers 
of lokale maatschappelijke organisaties het initiatief 
nemen tot de realisatie van woningen, al dan niet 
gecombineerd met andere functies zoals werken, 
voorzieningen en nieuwe vormen van dienstverlening. 
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Uit de landelijke evaluatie in opdracht van de SEV, 
Bewoners als ontwikkelaar, blijkt dat sinds het begin 
van de jaren 80 ruim 50 projecten tot stand kwamen 
met een gemiddelde omvang van 60 woningen. 
De helft van de projecten is gerealiseerd op binnen
stedelijke locaties, de andere helft in uitbreidingsge
bieden. Geen enkel project is hetzelfde opgezet. Ook 
de motieven van de initiatiefnemers variëren sterk. 
Soms wilden bewoners alleen aantrekkelijk wonen 
(en werken) zonder een onnodig hoge prijs te beta
len. Door de ontwikkeling samen ter hand te nemen 
werden aanzienlijke kosten bespaard en kon het 
bouwplan beter op de wensen worden afgestemd. 
Ook andere motieven zoals het vormen van een leef
gemeenschap, het realiseren van milieudoelstellingen 
of onvrede met de saaie vormgeving van veel woon
gebouwen vormden soms de aanleiding. Uit de evalu
atie blijkt dat initiatieven ook regelmatig van lokale 
organisaties kwamen. Deze hadden meestal als 
motief dat nieuwbouwactiviteiten in de buurt primair 
het belang van de buurtbewoners moesten dienen. 
Door beter in te spelen op de vraag uit de buurt 
wordt bijvoorbeeld voorkomen dat gezinnen weg
trekken. Ook het bouwen voor speciale doelgroepen 
waarin de markt überhaupt niet voorziet kan voor 
maatschappelijke organisaties een drijfveer zijn. 
De laatste 20 jaar is het wiel steeds opnieuw uitge
vonden. Niet alleen door initiatiefnemers, ook door 
de professionele partijen die toevallig met de initia
tieven werden geconfronteerd. De potentiële voorde
len van particuliere initiatieven zijn hierdoor onvol
doende benut. Het besef dat particuliere initiatieven 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan lokale 
maatschappelijke doelstellingen leidde in een aantal 
gemeenten tot een omslag in het denken. In deze 
gemeenten werd de aanzet gegeven tot het ontwik
kelen van een beleid om structureel ruimte aan 
(spontane) particuliere initiatieven te bieden. Drie 
voorbeelden: 

VIN EX: leidsche Rijn Utrecht 
Op VINEX-Iocaties is het risico aanwezig dat eentoni
ge, anonieme woonbuurten ontstaan. Het initiatie
venbeleid van de gemeente Utrecht is erop gericht 
toekomstige bewoners en maatschappelijke organisa-



ties de gelegenheid te geven allerlei bijzondere, niet
gangbare wensen in Leidsche Rijn te realiseren . De 
gemeente verwacht hierdoor meer stedelijk georiën
teerde bewoners en organisaties aan te trekken en 
uiteindel ijk de wijk een groter stedelijk draagvlak te 
verschaffen. Door betrokkenheid van deze partijen in 
de planfase te stimuleren, worden bovendien sociale 
verbanden gestimuleerd. Sinds 1997 zijn vijf initiatie
ven gehonoreerd, waaronder een ambitieus duurzaam 
bouwen project waarin de toekomstige bewoners 
(vereniging De Kersentuin) in samenwerking met een 
plaatselijke woningstichting zelf 95 koop- en huurwo
ningen en een aantal voorzieningen ontwikkelen. 
Annemiek Rijckenberg, wethouder Utrecht: 'De opzet 
van Leidsche Rijn is al divers, maar we staan nadruk
kelijk open voor bijzondere initiatieven van bewo
nersgroepen en maatschappelijke organ isaties die 
normal iter buiten de reguliere projectontwikkeling 
vallen . We gaan er ook actief naar op zoek. Zo heeft 
een project als het Groene Sticht, een woon-werkge
meenschap rond Emmaus met sociale opvangfunct ies 
een plek gekregen. De markt is gedifferentieerder 
dan bijvoorbeeld makelaars doen voorkomen . Die 
markt willen wij aanboren. Inpassing van initiatieven 
vraagt wel extra begeleiding en veel aandacht en 
energie van alle betrokken partijen . Wij hebben hier
voor tijd vrijgemaakt en we faciliteren de begeleiding 
zo veel mogelijk.' 
Marjoleine van der Zeijden, voorzitter vereniging De 
Kersentuin: 'Inmiddels zitten we met de door ons 
geselecteerde architect Kristinsson en onze begelei
der 'bureau Bouwen in Eigen Beheer' om de tafel om 
de vaststelling van het stedenbouwkundig plan te 
bespreken. Het is interessant en nuttig om zelf als op
drachtgever op te treden. We kunnen overal over 
meepraten en blijven nauw bij de besluitvorming 
betrokken . Maar het overleg en de onderhandelin
gen om duurzame idealen te verwezenlijken vergen 
grote inzet. Het is soms ook moei lijk vanwege de 
strikte randvoorwaarden. Misschien moeten toekom
stige bewoners nog eerder worden betrokken bij gro
te nieuwbouwprojecten, zodat initiatieven meer 
draagvlak krijgen in de planvorm ing en bewoners 
meer ruimte krijgen om vernieuwing op architecto
nisch en stedenbouwkundig niveau te realiseren.' 

Ongedeelde stad: Rotterdam 
In Rotterdam worden zes woningbouwprojecten in 
oude wijken voorbereid waarin de toekomstige 
bewoners samen hun woningen kunnen ontwikkelen. 
Doel is om de differentiatie in woningvoorraad en 
bevolk ingssamenstelling te bevorderen en om de 
sociale structuur van buurten een nieuwe impuls te 
geven. De nadruk ligt op de realisatie van middeldure 
en goedkope koopwoningen. De werving van kandi 
daten is op de buurt gericht. Twee projecten zijn in 
de fase van planvoorbereiding: een aaneengesloten 
rij stadswoningen op een redelijk aantrekkelijke loca
tie en een appartementencomplex op een moeilijke 
locatie. Het eerstgenoemde initiatief verloopt succes
vol. Het tweede komt niet goed van de grond. 
Herman Meijer, wethouder Rotterdam: 'Bouwen in 
eigen beheer is voor ons om een aanta l redenen van 
belang. We willen het aandeel koopwoningen in de 
stad vergroten van 20% naar minimaal 30%. Bewoners 
verlaten de stad omdat ze geen geschikte koopwoning 
vinden en dat moet niet hoeven. Bovendien levert 
deze bijzondere vorm van bouwen een ander product 
op dan gewoon lijk en draagt dus bij aan de variëteit. 
Ten derde levert zo'n bouwproces sociale binding op 
van de initiatiefnemers met elkaar en met de buurt, 
een in de grote stad niet te onderschatten belang.' 
Ates King, voorzitter kopersvereniging Het Paleis: 
'Onze kopersgroep wacht met spanning op het aanbe
stedingsresultaat. Het valt me op dat vaak is gekozen 
voor een gangbare woningindeling. Natuurlijk speel
den de kosten ook een rol. Het project verloopt tot nu 
toe goed. De co llectieve besluitvorming levert weinig 
problemen op en als het aanbestedingsresultaat niet 
teveel afwijkt van de laatste bouwkostencalculatie, zijn 
we als kopers absoluut goedkoper uit dan wanneer 
we het project niet in eigen beheer hadden ontwik
keld. Toch denk ik dat er in f inancieel opzicht nog 
meer uit te halen was geweest. Bij volgende initiatie
ven zou dat de architecten keuze aan de kopersg roep 
zelf moet worden overgelaten. In ons geva l waren de 
onderhandelingen met de architect al afgerond.' 

Herst ructurering bestaande stad: Groningen 
In aanvulling op een rigoureuze wijkvernieuwings 
operatie in 18 wijken is op in it iatief van een plaatse
lijk buurtorgan isatie met de gemeente, vier woning-

corporaties en enkele bewonersorganisaties een voor
stel uitgewerkt om gedurende drie jaar een reeks par
ticuliere initiatieven te stimuleren. Ingezet wordt op 
huishoudens met een hoger inkomen die uit de stad 
wegtrekken, lagere inkomensgroepen die zich moeilijk 
een koopwoning kunnen permitteren en groepen met 
bijzondere woonwensen. Een onafhankelijke stichting 
krijgt de aanjaagrol en stemt vraag en aanbod op el
kaar af. De stichting maakt prestatie-afspraken met de 
gemeente en de participerende woningcorporaties en 
krijgt in rui l daarvoor een budget ter beschikking . Dit 
budget wordt in de vorm van een revolverend fonds 
beheerd. Gebleken is dat het voorstel kan rekenen op 
het nodige draagvlak. 
Arie Moerman, bestuurder Nijestee (voorheen corpo
ratie Gruno/Groningen): 'Mensen die hun eigen wo
ning en woonomgeving vormgeven hebben minder 
last van 'woonstress' . Dat is ook goed voor ambtenaren 
en corporatiemedewerkers: klachten van bewoners 
nemen af. Alleen al daarom willen we meewerken 
aan particuliere initiatieven. Maar er is meer. In Gro
ningen valt daadwerkelijk wat te kiezen: er zijn meer 
dan genoeg woningen . Mensen zijn voor het eerst in 
de gelegenheid om een woning en woonomgeving te 
kiezen die bij hen past. Van ons mogen ze ook flink 
aan die woning sleutelen op hun eigen manier.' Nijes
tee verwelkomt particulier initiatief vooral in de be
staande wijken . 'Wij gaan de komende tien jaar veel 
wooncomplexen slopen omdat mensen er niet meer 
willen wonen. De ruimte die ontstaat leent zich goed 
voor initiatieven: een woning op maat en ook nog in 
een vertrouwde wijk. Corporaties kunnen leren van 
particuliere initiatieven. Goed luisteren hoe mensen 
willen wonen is de basis voor iedere goede ontwikke
ling. Particulieren kunnen plezier hebben van corpo
raties door gebruik te maken van hun kennis van 
bouwproduct en bouwproces.' 

Slot 
Het stimuleren van particu liere initiatieven hoeft zich 
geenszins te beperken tot bevordering van het indivi
dueel opdrachtgeverschap voor de eigen woning in 
uitleggebieden. Op VINEX-Iocaties en in bestaande 
stedelijke gebieden kan ook aan maatschappelijke 
organisaties en groepen gelijkgestemde burgers struc
tureel de gelegenheid worden gegeven hun ideeën 
en ambities zelf om te zetten in concrete plannen. 
De ruim 50 initiatieven die vanaf begin jaren 80 tot 
stand kwamen geven een goed inzicht in de voorde
len en valkuilen van particuliere initiatieven. Deze er
varing kan voor gemeenten een goede basis bieden 
om alleen die initiatieven te stimuleren die bijdragen 
aan loka le beleidsdoelstellingen . Interessant is dat 
hierdoor een directe verbinding kan worden gelegd 
tussen het eigen belang en het algemeen be lang. Het 
eigen belang is de belangrijkste drijfveer voor de 
meeste particuliere partijen om initiatieven te ont
plooien . Om te bewaken dat deze initiatieven ook 
het algemeen belang ten goede komen, kunnen via 
een 'Projectovereenkomst Particuliere Initiatieven' 
vooraf duidelijke samenwerkingsafspraken met de ini
tiatiefnemer worden gemaakt. Om de professionali
teit van particuliere initiatieven te waarborgen en de 
risico's en tijdsinvestering van de gemeente tot een 
minimum te beperken kan in diezelfde overeenkomst 
worden bedongen dat de initiatiefnemer zich profes
sioneel laat ondersteunen en dat een 'achtervangcon
structie' wordt opgezet voor als het in itiatief onver
hoopt niet van de grond komt. Belangrijk daarbij is 
de keuze van deze partners daadwerkelijk aan de ini
tiatiefnemer over te laten . De SEV toonde interesse 
voor deze nieuwe benadering en ver leende in 1997 
de experimentstatus aan de beleidsontwikkeling in 
Utrecht en Rotterdam. 
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Informatie 

Stichting De Regie werd in 1996 opgericht 
en streeft ernaar om, op landelijKe niveau, 
te stimuleren dat kopers/eigenaar-bewoners 
en lokale maatschappelijke organisaties 
betrokken worden bij de totstandkoming 
en het beheer van hun wijk. De Regie is 
behalve in Utrecht, Rotterdam en Gronin
gen ook in een aantal andere gemeenten 
als adviseur betrokken (geweest) bij het op 
de rails zetten van particuliere initiatieven 
en bij het ontwikkelen van een lokaal initia
tievenbeleid. 

De landelijke evaluatie Bewoners als ont
wikkelaar werd in opdracht van de Stich
ting Experimenten Volkshuisvesting SEV uit
gevoerd door de Werkgroep 2000 en stich
ting De Regie. De evaluatie wordt naar ver
wachting in de loop van 1999 gepubliceerd. 

Marcel Kastein 
Stichting De Regie 
Wilhelminastraat 78 
1054 WL Amsterdam 
tel. 020-6893664 
fax 020-6893684 
e-mail: de.regie @wxs.nl 

Project Kwint: 61 premie A en C w oningen, 
Groningen-Oosterpoort, in opdracht van de 
vereniging Huiseigenaren Oosterpoort 
(1995). Architectenbureau Oving, Gronin
gen. Foto: Jim Ernst 
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Productie woningen op vrije kavels per provincie 

PROVINCIE 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

NEDERLAND TOTAAL 

TOTAAL AANTAL 
NIEUWBOUWWONINGEN 

3.000 
3.800 
3.100 
7.100 
5.000 

11.000 
5.500 

14.000 
18.100 
2.300 

15.300 
5.800 

93.800 

TOTAAL AANTAL WONINGEN 
OP VRIJE KAVELS 

830 
1.320 

830 
1.500 

260 
1.640 

440 
1.100 

670 
670 

2.440 
940 

14.800 

% WONINGEN OP VRIJE KAVELS 

28% 
35% 
27% 
21% 

5% 
15% 
8% 
8% 
4% 

29% 
16% 
16% 

16% 

Bron: Energiezuinig bouwen op vrije kavels, Blesgraaf, Bureau voor bouwen en milieu, i.o.v. Novem, 1998 

zinvolle wijze aan elkaar worden gekoppeld . De 
zekere openheid van de bouwsystematiek maakt het 
mogelijk om het huidige aanbod cataloguswoningen, 
binnen een stedenbouwkundige bedding, architecto
nisch te optimaliseren. Ook biedt de catalogusbouw
praktijk een aantal succesvolle bouwstenen, zoals de 
geconstateerde zekerheid en zeggenschap, de vrijwel 
onbeperkte service, de effectieve marketing, de effi
ciënte bouw- en productietechniek, de scherpe prijs
kwaliteitverhouding en de snelle bouwtijd. 
In het kader van de studie zullen architecten in het 
verband van STAWON voor vijf verstedelijkingsopga-

Kant-en-klaar woningen? 

ven verspreid over Nederland alternatieve, locatiespe
cifieke cataloguswoningen ontwikkelen . Beoogd 
resultaat zijn alternatieve cataloguswoningen voor de 
desbetreffende locatie, die op basis van zowel steden
bouwkundige randvoorwaarden als de bouwsystema
tiek én succesfactoren van de huidige cata logusbouw
praktijk tot stand komen . De STAWON-studie mondt 
zo uit in niet enkel een architectonische studie, maar 
in alternatieve verstedelijkingsstrategieën, met aan
dacht voor architectuur, landschap en individueel 
opdrachtgeverschap. 

Inspiratiebronnen voor incidentele opdrachtgevers Simone Rots 

Ook het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft te maken met de bewoners in het bouwproces. Eén 
van de doelstellingen is immers, het inzicht en de belangstelling van het algemene publiek voor archi
tectuur te bevorderen. En van het publiek maken de eigenaar-bewoners uiteraard deel uit. Wanneer 
een privé-persoon opdracht verleent tot het bouwen of verbouwen van zijn woning, is het uiteraard 
van belang dat kennis en inzicht over architectuur en het bouwproces aanwezig is. Ook al zal zo 
iemand maar één keer in zijn leven als opdrachtgever optreden en niet telkens weer een ander nieuw 
huis laten bouwen, toch neemt het aantal incidentele opdrachtgevers toe. Deze groeiende groep is dus 
mede bepalend voor de inrichting van Nederland. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur is geen 
bouwfonds en blijft buiten bouwactiviteiten, maar met subsidies voor projecten die de belangstelling 
wekken voor architectuur wordt wel indirect het nodige geboden aan de incidentele opdrachtgevers. 

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur kent 
verschillende soorten subsidies waarop een beroep 
gedaan kan worden voor projecten die als inspiratie
bronnen kunnen dienen voor incidentele opdrachtge
vers. Projecten die het avontuur en het genoegen dat 
het bouwen van een huis kan opleveren, duidelijk 
maken aan de eigenaar-bewoners. Projecten die ver
sch illende inspiratiebronnen opleveren om met het 
bouwen van een eigen woning idealen te verwezen
lijken, zoals het uitdrukken van een bepaalde levens
stijl, het bijdragen aan het milieu door duurzaam te 
bouwen of met een huis waarin groot technische ver
nuft tot uitdrukking komt. 
In tal van steden in Nederland bestaan lokale archi
tectuurcentra, waar algemene indrukken over de 
actuele ontwikkelingen in architectuur en steden
bouw kunnen worden opgedaan. Dat zijn doorgaans 
geen praktische tips over het bouwen van een huis. 
Daarvoor moet eerder bij een architect worden aan
geklopt. De lokale architectuurcentra vormen steeds 
vaker de schakel tussen het publiek en architectuur. 
De activiteiten van veel van deze centra worden 
gesubsidieerd . Ook via deze weg levert het fonds een 
bijdrage aan het informeren en inspireren van de 
incidentele opdrachtgevers. 

In dit kader subsidieerde het fonds het project Under
cover, dat in de Architectuur Lokaal-krant nr.17, 
december 1997 reeds werd toegelicht. In d it project 
werd onderzoek gedaan naar de her-invoering van 
eigentijdse kappen en kelders in de woningbouw, en 
de bijbehorende publicatie kan dienen als een 
ideeënboek. 

Mensen die hun eigen huis gaan bouwen halen hun 
ideeën voor een nieuwe woning doorgaans vaak uit 
folders en catalogi van uiteenlopende bouwbedrijven 
en firma's die desgewenst zowel onderdelen als com
plete, kant-en-klare woningen kunnen leveren. Het 

uiterlijk van deze woningen wordt grotendeels 
bepaald door allerlei bouwvoorschriften en de 
fabrieksmatige productiewijze. 
Binnen standaardisatie, normering en repetitie zijn er 
volgens de architecten Christian Rapp en Daan Bakker 
nog veel meer mogelijkheden die een woning een 
eigen signatuur kunnen geven. 
Met dit uitgangspunt deden zij, met een subsidie van 
het fonds, een ontwerponderzoek naar de catalogus
woning. Het onderzoek geeft opheldering over de 
ontstaansgeschiedenis, de functies, de rol van de 
architect en de doelgroepen van het instanthuis. 
Onlangs verschenen de resultaten in de publicatie: 
Het kant-en-klaarhuis, standaard en karakter in de 
woningcatalogus. Rapp en Bakker hebben uit de hui
dige catalogi de vormgevende randvoorwaarden van 
het instanthuis gedestilleerd. Door deze voorwaarden 
stap voor stap te koppelen zijn de auteurs tot 12 
basistypen van het kant-en-klaar huis gekomen, die 
vervolgens kunnen worden gemanipuleerd. Door de 
verschillende mogelijkheden in afmetingen, materi
aalkeuze en toegevoegde onderdelen kan een eigen 
variatie van het catalogushuis worden gecreëerd . 
Door dit project te ondersteunen tracht het fonds de 
mogelijkheden van het instanthuis onder de aan
dacht te brengen van onder meer de incidentele 
opdrachtgevers. 

Een onderdeel van het bouwproces is de beoordeling 
van het ontwerp door de welstand. In dit kader ver
leende het fonds een subsidie aan programmamaker 
Jord den Hollander. Hij ontwikkelde het scenario voor 
de documentaire Redelijke eisen van welstand, die in 
het najaar op de televisie werd uitgezonden. Het pro
gramma biedt een kritisch inzicht in de samenstelling 
en werkwijze van de welstandscommissies in Neder
land. 
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Foto ontleend aan 'Het kant- en klaarhuis, 
standaard en karakter in de woningcatalo
gus' 

Informatie 

Stimuleringsfonds voor Architectuur 
Rochussenstraat 15 
3015 EA Rotterdam 
tel. 010-4361600 
fax 010-4360639 
e-mail: sfa@archfonds.nl 

Het kant-en-klaarhuis, standaard en 
karakter in de woningcatalogus, Daan 
Bakker en Christian Rapp, ISBN 90-5662-105, 
is voor f. 35.00 verkrijgbaar bij: 
NAi Uitgevers 
Postbus 237 
3000 AE Rotterdam 
tel. 010-4401200 
fax 010-4367554 
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Een woonhuis naar eigen ontwerp Hélène de Bruine 

In de gemeente Amsterdam wordt een bouwproject gerealiseerd waarbij eigenaar-bewoners meer dan gangbaar invloed kunnen hebben 
op de vormgeving van hun huis. Onder de toekomstige bewoners werden kavels verloot, en de winnaars moesten zelf een architect 
meebrengen. Louis Lousberg, één van de winnaars die behalve eigenaar-bewoner ook opdrachtgever werd van de bouw van zijn eigen 
huis, is architect en daardoor ook nog eens de ontwerper van dat huis. Een opdrachtgever met een dubbele pet? 

AI vroeg in de ochtend trek ik erop uit naar Borneo
Sporenburg in het voormalige Oostelijk Havengebied 
in Amsterdam, op zoek naar de architect Louis Lous
berg die hier zijn eigen huis bouwde. Het heeft gere
gend, de onverharde wegen zijn veranderd in een 
natte kleimassa. Sinds juli woont Lousberg met zijn 
gezin in het huis dat als één van de eerste in dit 
gedeelte van de wijk werd gerealiseerd. Aanvankelijk 
praktisch alleen, maar er worden nu steeds meer 
woningen opgeleverd en bewoond. De wijk moet 
over ruim een jaar afgebouwd zijn. Pionieren heeft 
soms vreemde consequenties: de postbode bijvoor
beeld komt maar één keer per week. 

Zelfontworpen en zelfgebouwd 
Borneo-Sporenburg grenst aan de oostzijde van de 
stad en er worden vrij grote woningen gerealiseerd. 
De locatie nabij het centrum op een schiereiland in 
het IJ heeft bijzondere karakteristieken door het 
omringende water, de voorbij varende schepen, de 
kades, het uitzicht en er is geen doorgaand verkeer. 
Er worden in Amsterdam zelden vrije sectorkavels uit
gegeven, maar toen de mogelijkheid daartoe werd 
geboden heeft Lousberg zijn kans niet voorbij laten 
gaan. De kavels werden voor een hoge grondprijs 
verkocht, maar omdat het kleine kavels betrof was de 
grondprijs relatief laag. Geïnteresseerden konden 
zich inschrijven en de gemeente verdeelde de kavels 
door een lotingsysteem. Hoewel door advertenties in 
kranten en informatieverstrekking in het gemeente
lijke informatiecentrum Zuiderkerk algemene bekend
heid aan dit project was gegeven, hebben zich rela
tief veel architecten aangemeld. Een reden daarvoor 
is wellicht dat de architecten in 'de wandelgangen' al 
snel op de hoogte waren van dit project, en dat zij 
een mogelijkheid kregen om midden in de stad hun 
zelfontworpen huis te bouwen. Daar tegenover is de 
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gemiddelde huizenkoper niet vertrouwd met het ont
werp- en bouwproces. De stap om dan opdracht te 
geven tot de bouw van een eigen huis is voor hen 
veel groter. Naast gebrek aan ervaring met een archi
tect en met het opdrachtgeverschap ontbreekt ook 
een overzicht van de risico's en het is makkelijker een 
kant-en-klaar huis te kopen via een makelaar. Achter
af hebben sommige inschrijvers die uiteindelijk toch 
afzagen van het bouwen van een eigen huis nu spijt 
dat zij niet hebben doorgezet, maar zo gaat het altijd 
wanneer de resultaten eenmaal zichtbaar worden. 

Rug aan rug in hoge dichtheid 
Op Borneo-Sporenburg zullen ongeveer 2.150 wonin
gen worden gebouwd in een hoge dichtheid van 100 
woningen per hectare: 1550 laagbouwwoningen en 
600 in 3 grote blokken hoogbouw. Deze dichtheid 
wordt bereikt door de ongebruikelijke keuze bij de 
laagbouw voor een aantal rug-aan-rugwoningen. Dat 
stelt eisen aan bezonning en lichtinval en daaraan is 
in dit plan dan ook de nodige aandacht besteed. 
Het project bevat daarnaast 60 vrije bouwkavels op 
een strook van 300 bij 16 meter. Een kavel varieert 
van 67 tot 96 m2 en grenst aan het water. Gerefereerd 
wordt aan het idee van wonen aan een gracht. Vol
gens Lousberg is zo'n strook met vrije bebouwing op 
het eiland goed voor de afwisseling van het totale 
plan voor Borneo-Sporenburg dat hoofdzakelijk in 
middelgrote series is ontworpen. 
Het stedenbouwkundig plan is ontworpen in 
opdracht van de gemeente Amsterdam door Adriaan 
Geuze van Bureau West 8 Landscape Architects. Hij is 
ook de supervisor van het gebied; een soort stadsar
chitect die het overzicht houdt en zorgdraagt voor de 
eenheid van de wijk, zowel architectonisch als steden
bouwkundig. Lousberg is enthousiast over de keuze 
voor een supervisor. De bewoners hebben daardoor te 
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maken met één persoon als aanspreekpunt in plaats 
van een organisatie en dat werkt in de praktijk veel 
beter. Ook vond hij dat de organisatie van het bouw
plan uitstekend was geregeld. Het stellen van harde 
eisen en voorwaarden waarbinnen men mag bouwen 
schept verwachtingen voor een goed resultaat. 
Het gebied wordt grotendeels (voor 70%) ontwikkeld 
door New Deal, met de verwachting dat daardoor 
een sterkere samenhang van het gebied zal worden 
bereikt. New Deal is een samenwerkingsverband tus
sen 3 aannemers/ontwikkelaars en 3 woningcorpora
ties. 
Bij het contract ontvingen winnaars van de loting, de 
toekomstige eigenaren, de handleiding Wonen in een 
huis naar eigen ontwerp, met daarin een uiteenzet
ting van het beeld dat werd verwacht van de toekom
stige woningen. In de vorm van 'architectonische 
spelregels' zijn de voorwaarden en eisen van bijvoor
beeld kleur- en materiaalgebruik van de woningen 
uiteengezet. Verder zijn de hoogte, diepte en rooilijn 
van de woningen vastgesteld en werd bepaald dat 
deze voor alle woningen gelijk zijn. Daarbinnen is er 
variatie mogelijk. 

Record tempo 
Lousberg ondervond eigenlijk helemaal geen proble
men tijdens de ontwerp -en bouwfase van zijn huis. 
Dit komt mede doordat een goede aannemer was 
aangetrokken die zo'n project kan realiseren. Ook is 
het belangrijk dat het klikt met de aannemer en dat 
hij goed communiceert met de architect. 
AI snel nadat Lousberg zijn kavel kreeg toegewezen, 
begon hij aan het ontwerp. Het werd een uit donker
paars baksteen opgetrokken huis met drie verdiepin
gen en een dakterras. Lichttoetreding was een belang
rijk aspect bij het ontwerpen van het diepe huis. Het 
ontwerp werd gepresenteerd tijdens de eerste works
hop, georganiseerd door het Stedenbouwkundig 
Begeleidings Team en het plan van Lousberg werd 
goedgekeurd. In dit team heeft Adriaan Geuze zit
ting, samen met een gemandateerde van de wel
standscommissie en twee mensen van de gemeente. 
Dit team organiseerde workshops voor de architecten 
die de woningen op de kavels ontwierpen. Alle plan
nen werden gepresenteerd aan de hand van een 
maquette en besproken en beoordeeld tijdens die 
workshops. Veel van de ingediende plannen werden 
niet in één keer goedgekeurd, maar de tweede 
workshop leverde meer resultaat op; alle ontwerpen 
werden uiteindelijk goedgekeurd. 
De goedgekeurde ontwerpen werden met een posi
tief advies van het Team bij de welstand ingediend en 
de afspraak was dat de welstandscommissie dit advies 
in principe overneemt. 
De gemeente had van tevoren alle kavels bouwrijp 
gemaakt en voorzien van een fundering en begane 
grondvloer. Dit was één van de oorzaken dat het huis 
in een record tempo is gebouwd. Het werd binnen 
drie maanden gerealiseerd, de helft van de tijd waar
in een soortgelijk bouwwerk gebouwd wordt. Dat de 
fundering al was aangelegd heeft veel geld en tijd 
bespaard: Lousberg kon direct beginnen met de 
bouw. 

Visitekaartje 
Lousberg vond het de moeite waard om zijn eigen 
huis te ontwerpen en te bouwen, ook in financieel 
opzicht. Hoewel niet alle architect-bewoners hun 
eigen huis hebben ontworpen meent hij wel dat iede
re architect dat eens zou moeten doen. Zo ervaart hij 
of zij eens wat opdrachtgever meemaakt tijdens het 
hele bouwproces. Hij verwacht dat er bij een architect 
na zo'n ervaring een grotere betrokkenheid en ver
antwoordelijkheid bij de toekomstige opdrachtgevers 
zal ontstaan en dat een architect zich beter kan inle
ven in het opdrachtgeverschap. Daar komt bij dat 
zo'n voor zichzelf ontworpen en gebouwd huis ook 
een bijzonder visitekaartje voor de architect zelf is -
maar dat zou de architect niet moeten beïnvloeden in 
zijn ontwerp met betrekking tot zijn eigen woonwen
sen. Het gaat uiteindelijk wel om je eigen huis. Het is 
Lousberg gelukt om al zijn woonwensen te vervullen 
binnen de door de gemeente gestelde regels. Lous
berg benadrukt het belang van detaillering van de 
woningen - niet alleen de buitenkant, maar ook bin
nen, en dat komt er doorgaans bekaaid vanaf. In dit 
project, waar de gelegenheid is om nauw bij het ont
werp betrokken te zijn, is daaraan meer aandacht 
besteed dan gebruikelijk. 
Dat de ontwerper en de opdrachtgever in één per
soon verenigd zijn, kent wat Lousberg betreft zo zijn 
voordelen; er is meer invloed op het resultaat en hij 

staat direct in contact met de aannemer. Persoonlijke 
wensen kun je beter kenbaar maken, je krijgt wat je 
wilt omdat je weet wat er mogelijk is en de weg weet 
in de wereld van de bouw. Dat scheelt tijd, moeite en 
geld. 

Flexibiliteit 
Hoewel de wijk nog lang niet klaar is, is met de komst 
van de eerste bewoners discussie ontstaan over onder
delen van het plan. Lousberg wijt dat aan het feit dat 
gemeente nauwelijks onderzoek heeft gedaan naar 
wie de toekomstige bewoners van de wijk zouden 
worden. Zo verwachtte de gemeente dat er op Borneo
Sporenburg veel één- en tweepersoonshuishoudens 
zouden komen, maar dat is anders uitgepakt. Het 
gebied is aantrekkelijk gebleken voor relatief veel 
gezinnen met kinderen en de wijk is daarop niet ont
worpen. 
Eén van de punten van kritiek is, dat degenen die een 
bouwkavel hebben gekocht geen parkeervergunning 
van de gemeente krijgen en voor de deur kan niet 
geparkeerd worden. Ook is er geen parkeergarage 
voor deze bewoners dus zullen de auto's moeten wor
den ondergebracht in de carport van het huis. Dat 
vindt Lousberg geen wenselijke situatie voor de bewo
ners en voor het uiterlijk van de woningen, waarvan 
de auto nu een onderdeel wordt. Toch was dit één van 
de karakteristieken van het plan die hebben bijgedra
gen aan de hoge dichtheid. Lousberg mist kinderspeel
plaatsen, veiligheidsmaatregelen bij het water en stoe
pen of vindt de stoepen te klein. 
Als voorbeeld noemt hij de centrale straat met in het 
midden een groene strook. Aan weerszijden komen 
smalle stoepen voor de huizen. Voor kinderen is er 
geen speelruimte op de stoepen en moeten om de 
groene strook te bereiken eerst een weg oversteken. 
Door bewoners is er bij de gemeente op aangedron
gen om deze situatie te wijziging nu het nog kan, 
want de weg is immers nog niet aangelegd. Maar de 
gemeente gaat het plan niet veranderen. Lousberg 
vindt het jammer dat het project op zulke punten niet 
flexibel is. De gemeente is misschien nog niet gewend 
aan experimenten zoals op Borneo-Sporenburg. 
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Vrije kavelwoningen in aanbouw op Borneo
Sporenburg. Foto's: Hélène de Bruine 

Informatie 

Ontwikkelingsmaatschappij New Deal BV 
Postbus 1401 
7000 BK Amsterdam 
tel. 020-6947817 
fax 020-6634929 

Algemene informatie over het project 
Borneo-Sporenburg 
Gemeentelijk Informatiecentrum 
Zuiderkerk 
Zuiderkerkhof 72 
1011 WB Amsterdam 
tel. 020-6222962 
fax 020-6231613 



Amfibische woning 
De kunst van het vestigen in Gouda Hans Venhuizen 

Deze zomer vond in Gouda De kunst van het vestigen plaats, een manifestatie 
waarin een verbinding werd gelegd tussen ruimtelijke ordening en beeldende kunst. 
In vier projecten werd aandacht besteed aan vier thema's: het bouwen voor de 
multiculturele samenleving, de periferie die zich in de toekomst de zal omkeren, de 
stad in, het in beeld brengen van de kwaliteiten van de stad nog voordat die 
kwaliteiten worden bedreigd, en tenslotte het verbinden van het fenomeen 
cataloguswoning met streekeigenheid. 
De deelnemende kunstenaars, publicisten en architecten werden niet ingezet als 
ontwerpers, maar in 'conceptmanagement-teams' ondergebracht. Het team dat de 
opdracht kreeg om cataloguswoningen aan streekeigenheid van Gouda te verbinden 
bestond uit publicist Jaap Huisman, kunstenaar Jan van Grunsven en architect Carel 
Weeber. Zij werden ondersteund door de Goudse stedenbouwkundige 
Keijzer en organisator van De kunst van het vestigen, Hans Venhuizen. Het resultaat 
was het voorstel voor een verplaatsbare woning, waarop de door het rijk 
vastgestelde contingenten - aantallen woningen die een gemeente mag bouwen -
niet van toepassing is: de amfibische woning. 

Informatie 

Hans Venhuizen 
Stichting Amfibisch Wonen 
Postbus 28031 
3003 KA Rotterdam 
tel. 010-2444655 
fax 010-4762690 

Typisch Gouds bestaat niet 
De globalisering van de afgelopen decennia heeft 
niet alleen gezorgd voor meer communicatie, maar 
heeft ook grote gevolgen gehad voor het uiterlijk 
van de steden. In uiteenlopende steden lijken veel ge
bouwen sprekend op elkaar en stedelijke gebieden 
zijn daardoor uitwisselbaar geworden. De roep om de 
eigen stedelijke identiteit te stimuleren door 'streek
eigen' te bouwen wordt dan ook steeds sterker ge
hoord. Wat verstaat men precies onder streekeigen? 
Vaak wordt gekeken naar de bouwkundige objecten 
die uniek zijn voor de regio en zich naar bepaalde 
tradities richten. Wanneer we op deze manier Gouda 
bekijken moeten we concluderen dat de geschiedenis 
weliswaar een aantal markante elementen in de stad 
heeft achtergelaten, maar dat in bouwtypologie de 
stad zich toch niet noemenswaardig van andere Hol
landse steden onderscheidt. Typisch Gouds bestaat 
niet. 
Meer nog dan een bouwtypologie, die het gevolg is 
van de omstandigheden in een bepaalde streek op 
een bepaald moment, zou je het complex van voor
waarden waarbinnen deze typologie ontstaat als 
streekeigen moeten aanduiden. Streekeigen voor 
Gouda zijn dan de molens, de sluizen, en ook de pol
ders, de dijken en hun dijkhuizen. Niet persé om hoe 
ze er uit zien, maar vooral omdat ze getuigen van de 
strijd tegen het moeras, een gegeven dat typisch is 
voor de Goudse regio. 'Dik water' speelt voor de 
stadsontwikkeling van Gouda nog steeds een belang
rijke rol. In Gouda zou je technisch gezien eigenlijk 
helemaal niet willen bouwen. Om de zompige bodem 
voor bebouwing geschikt te maken moet er minimaal 
15 meter diep geheid worden nadat er een flink 
zandpakket opgespoten is. Bij heien verdwijnt er een 
groot kapitaal onder de grond terwijl bij het opspui
ten alle karakteristieken van het landschap worden 
verwoest. En juist dat landschapsschoon van het 
Groene Hart is één van de redenen waarom je juist 
wèl in Gouda wilt wonen. 
De woningbouwmarkt wordt mede gestuurd via de 
door de rijksoverheid periodiek toegekende 'woning
contingenten'. Hierin is vastgesteld hoeveel wonin
gen een gemeente mag bouwen. De gemeente 
Gouda heeft thans onvoldoende contingenten om de 
groei van de eigen bevolking op te kunnen vangen. 
De contingenteringsregeling blijkt echter alleen te 
gelden voor 'gefundeerde woningen', en niet voor 
verplaatsbare of mobiele woningen. 

Een ècht Gouds woningtype 
De voorwaarden waarbinnen typisch Goudse woning
bouw zou kunnen ontstaan zijn de mogelijkheid zich 
aan te passen aan de drassige Goudse bodemomstan
digheden, de plicht om bij vestiging zo veel mogelijk 
landschappelijke kwaliteiten te bewaren, het bouwen 
van een woonmilieu voor de commerciële markt en 
het naar behoefte kunnen vervullen van de woning
vraag buiten de nationale verdeelregels van wonin
gen om. 
De 'amfibische woning' voldoet aan al deze voor
waarden. Deze op een betonnen bak gebouwde 
woning kan zowel op het water als op het land of 
drasland worden afgemeerd. De woning drijft en past 
zich daarmee optimaal aan de bodemomstandigheden 
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Bij het project 'De kunst van het vestigen' werden de mogelijkheden 
van mobiele bewoning onderzocht. Foto: NL-Architects 

aan, zij is mobiel en beschadigt met haar oprichting 
de kwaliteiten van het landschap niet, maar benut 
deze optimaal. Zij is als een 'vrij liggende' woning een 
marktconform woningtype dat door haar typologie 
eenvoudig als cataloguswoning gefabriceerd en ver
voerd kan worden. Een woonbotenmilieu is zelfs 
'marktoptimaal' met comfortabele voorzieningen als 
overdekte parkeerboten, een drijvend pompstation, 
een SRV-boot, parkboten en een drijvende school. 
Tenslotte is zij niet gefundeerd en verbruikt zodoen
de geen schaarse woningbouwcontingenten. 
In verband met dit project wordt begin 1999 een prijs
vraag uitgeschreven voor woningontwerpen die al 
deze kwaliteiten in zich verenigen. Bovendien moet de 
woning volledig zelfvoorzienend zijn. Dat betekent 
onder meer dat voorzieningen die te maken hebben 
met gas, stromend water, elektriciteit, riolering, tele
foon en andere bekabeling niet zullen worden aan
gelegd. Op deze wijze kan veel geld op de infrastruc
tuur worden bespaard en blijven de grondkosten laag. 
Een opgave van de prijs waarvoor de woning gele
verd kan worden, maakt deel uit van de prijsvraagin
zending. 
Naast het verzamelen van alle inzendingen, het 
samenstellen van een catalogus en het verzorgen van 
een tentoonstelling draagt de organisatie zorg voor 
een ligplaats èn de verkoop van het winnende ont
werp. Samen met een vakjury kiest het publiek op de 
tentoonstelling deze winnaar die het predikaat 'ècht 
Gouds woningtype' krijgt. 

Voorstel voor een 'amfibische woonwijk' 
Om de voorstellen voor 'amfibische woningen' een 
plek te geven zijn er een aantal ontsluitings- en ver
kaveling principes voor een 'amfibische woonwijk' 
ontwikkeld. Binnen een slagenlandschap dat zich 
voordoet als een streepjescode van afwisselend water 
en land, zijn vijf schema's opgesteld. 
Het eerste schema gaat uit van het geheel handhaven 
van de bestaande schematische land-water-verhou
ding. De twee meest waterrijke woonmilieus gaan uit 
van een geïnundeerd watergebied waarin ontsluiten
de wegen en boten drijven. De wegen kunnen hierin 
ook op een vaste ondergrond worden aangelegd. Als 
tussenvorm zijn twee andere schema's aangegeven 
waarin meer bestaand land gehandhaafd is, maar 
tevens meer water is gecreëerd dan in het eerste 
schema. 
De verschillende schema's, waarvan de dichtheden 
variëren van 10 tot 20 woningen per hectare, zijn glo
baal doorgerekend op de investeringskosten per 
woning voor het 'bouwrijp' maken van de kavel. Van 
zes 'amfibische principes' zijn de kosten vergelijkbaar 
gemaakt met die van het bouwrijp maken van ande
re, meer gangbare, verkavelingprincipes in verschil
lende dichtheden. Bij het bouwrijp maken zijn zelfs 
de kosten voor fundering meegerekend. Was dit 
voorheen heien, bij de 'amfibische verkaveling' is het 
de betonnen bak waarop de woning gebouwd kan 
worden. Alle 'amfibische verkavelingen' blijken min
der investeringskosten per woning met zich mee te 
brengen dan de kosten per kavel in een VINEX-wijk. 
De amfibische woonwijk voldoet niet alleen aan de 
gestelde voorwaarden maar blijkt bovendien finan
cieel zeer aantrekkelijk. 
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Wimpelworkshop 
Nieuw ontwerptalent in de praktijk Kees Krul 

Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Woningbedrijf organiseerden een workshop voor nieuw vormgevingstalent. De jonge 
ontwerpers zetten zich aan de uitwerking van het stedenbouwkundig programma van eisen voor vier locaties. 

Het Woningbedrijf Amsterdam heeft een prijs inge
steld in het kader van haar architectuur- en kunstbe
leid, de woningbedrijfwimpel genaamd. Deze stimu
leringsprijs is een product van de samenwerkingsover
eenkomst tussen het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst en het Woningbedrijf. De wimpel is ontworpen 
door beeldend kunstenaar Pjotr Müller en wordt 
iedere twee jaar uitgereikt. Het onderwerp van de 
prijs wordt per beoordelingsronde vastgesteld en uit
eindelijk beoordeeld door een vakjury die voor deze 
eerste ronde bestaat uit voorzitter Bert van Meggelen 
en leden Rudy Uytenhaak, Gert Beckman, Mira Kho, 
Fred Kramer en Lex Pouw. Voor de eerste 'Wimpel
ronde' is gekozen voor het stimuleren van jong vorm
gevingstalent. 

We zijn van plan om een een meervoudige opdracht 
aan een beperkt aantal jonge architecten te verstrek
ken met eventuele planrealisatie als wenkend per
spectief. De discussie over de selectie van jeugdige 
creatievelingen leidde tot een voorselectie door mid
del van een workshop, waarvoor de genomineerden 
voor de Archiprix 1998 werden uitgenodigd. De resul
taten zijn door de jury beoordeeld. De jury heeft 
vooral gekeken naar de manier waarop er door de 
deelnemers met de opgave is omgegaan. De jury 
heeft Gertjan Doelman, het duo Martijn Honselaar en 
Sander Leistra, Floor Moormann en Albert Luyk voor
gedragen voor deelname aan de meervoudige op
dracht die in het voorjaar wordt georganiseerd. 

Het onderwerp van de workshop was het concretiseren 
en illustreren van het stedenbouwkundig programma 
van eisen voor vier bijzondere locaties in Amsterdam 
Noord. Woningbedrijf Amsterdam is door dit stads
deel aangewezen als opdrachtgever voor woning
bouw op deze locaties. Het stadsdeel is nauw betrok
ken bij de werkwijze en realisatie van dit project. 
In de eerste week van november vond de workshop 
'op locatie' plaats in het Zonnehuis in Tuindorp Oost-

zaan, vlakbij de in de opgave betrokken locaties. Het 
te realiseren programma omvat 40 sociale huurwo
ningen en 56 vrije sectorwoningen, parkeervoorzie
ningen en een 6-tal 'waterwoningen'. De locaties lig
gen alle aan de historische 'Noorder IJ- en Zeedijk'. 
Drie locaties zijn min of meer in het Zijkanaal I gesitu
eerd en één locatie op de plek van een gesloopt scho
lencomplex in Tuindorp Oostzaan. Alle locaties liggen 
rond een onoverzichtelijke verkeersdoorbraak, waar
mee ooit de Molenwijk aan de bestaande bebouwing 
en verkeersstructuur werd gekoppeld. 
Het stadsdeel had het nodige voorwerk verricht in de 
vorm van een randvoorwaarden notitie en een 
beknopte cultuurhistorische verkenning van de Oost
zanerdijk en omstreken. De 12 deelnemers konden 
zich aan de hand van dit materiaal vertrouwd maken 
met de opgave. Daarnaast was een maquette 1:500 
beschikbaar van de locaties in hun omgeving, met de 
uit te werken locaties als losse inzetstukken. De werk
wijze met inzetmaquettes bleek een goed hulpmid
del. 
Er is geïnspireerd en hard gewerkt in de beperkte 
beschikbare tijd. De deelnemers kregen op individu
ele basis begeleiding door de architecten Rudy Uyten
haak en Roberto Meyer en stedenbouwkundige Frank 
Linnert. Achteraf gezien hadden de deelnemers 
graag meer ruimte ingepland willen zien voor onder
linge discussies. 

Eén van de moeilijkste aspecten bleek de over-all visie 
over de vier verschillende locaties zodat er van een 
totaalconcept sprake is. De locatie in het Tuindorp 
riep de meeste vragen op ten aanzien van de inte
greerbaarheid in een totaalconcept. De in deze korte 
workshop tot stand gekomen producten leveren in 
ieder geval de nodige stimulerende discussiestof voor 
de verdere programma-uitwerking die momenteel 
plaatsvindt. Bij de meervoudige opdracht zullen de 
geselecteerden op basis van het geconcretiseerde 
programma gaan werken. 
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Maquette Amsterdam-Noord, 
zijkanaal I 

Planpresentatie en jurybeoordeling. 
Foto's: Jan-Reinier van der Vliet 

Informatie 

De resultaten van de workshop worden 
gebundeld en in een beperkte oplage onder 
de betrokkenen verspreid. 

Kees Krul 
Stichting het Woningbedrijf Amsterdam 
De Ruyterkade 7 
1013 AA Amsterdam 
tel. 020-5559181 
fax 020-5559195 

Peter Witte, projectleider 
Stadsdeel Amsterdam-Noord 
Buikslotermeerplein 244 
1025 GB Amsterdam 
tel. 020-6349911 
fax 020-6349340 
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Omlijstingen, kroonlijsten, penanten en tus
sen-kolommen hersteld. Foto's: Gemeente 
Amsterdam 

De stedenbouwkundige ontwikkeling van het oude 
centrum van Amsterdam wijkt af van andere Europe
se hoofdsteden, zoals Parijs, Londen en Berlijn (2). 
Daar zijn in de 19de en in de 20ste eeuw door het 
stadsbestuur oude stadskernen afgebroken en nieu
we binnensteden opgebouwd. In Amsterdam zijn de 
reconstructies beperkt gebleven tot de wat brede . 
toegangswegen naar het oude centrum. De binnen
stad van Amsterdam dankt haar kwaliteit aan de bur
gerlijke architectuur en de grotendeels gave (oor
spronkelijke) stedenbouwkundige structuur. De eige~ 
naar-bewoners en de middenstand zijn door de eeu
wen heen de belangrijkste opdrachtgevers gebleven. 
De rol van de overheid is vooral die van toezichthou
der geweest. De nu door de gemeente uitgebrachte 
nota past in die traditie. 
Over wat mooi en lelijk is, valt te twisten (3). Bij wel
standscriteria die in de nota Veranderen met Kwali
teit zijn opgenomen, gaat het niet in de eerste plaats 
om mooi of lelijk. Het huidige stadsbeeld is het resul
taat van een eeuwenlange ontwikkeling. Uit de be
bouwingsgeschiedenis valt een aantal overheersende 
kenmerken af te leiden. De criteria op basis waarvan 
de gemeente voortaan beoordeelt of een gebouw 
aan redelijke eisen voldoet, zijn hiervan afgeleid. 

Kenmerkend voor de binnenstad 
Amsterdam is ontstaan aan de monding van de Amstel 
in een drassige delta. Om de slappe veengrond voor 
bebouwing geschikt te maken, werd de grond opge
hoogd met klei. Zo ontstonden aan weerszijden van 
de Amstel terpen die uitgroeiden tot dijklichamen: de 
Warmoesstraat (aan de Oostzijde) en de Nieuwendijk 
(aan de westzijde). Aan het einde van de dertiende 
eeuw was de bevolkingsdruk zo toegenomen, dat er 
enige ordening nodig was om met de beschikbare 
ruimte om te gaan. Nieuwe huizen werden langs een 
vaste rooilijn gebouwd. De kavels moesten smal en 
diep zijn, zodat ieder woonhuis via de dijk kon wor
den bereikt. Zo ontstond het typisch Amsterdamse 
langshuis, waarbij het dak in de richting van de lange 
erfgrens staat. Aan de straatzijde overheersen langs 
de rooilijn gebouwde vlakke gevels. 
Het stadsbestuur heeft dit stramien later nog strakker 
voortgezet bij de geplande stadsuitbreidingen, zoals 
bij de ontwikkeling van de bouwblokken in de grach
tengordel. De bouwblokken in de oude middeleeuw
se stad waren nog niet geheel gesloten. Er kwam veel 
achterbouw voor, die bereikt kon worden via stegen. 
Deze laatste waren ontstaan door het dempen van 
sloten. In de 17de eeuwse grachtengordel schreef het 
stadsbestuur gesloten bouwblokken voor. Zij verbood 
het bebouwen van de tuinen binnen het bouwblok. 
Amsterdam kende eerst alleen houten huizen. Steen 
werd voor het eerst gebruikt voor funderingsmuren 
en schoorstenen. Daarna werden de zijmuren (aan de 
lange zijde) en het dak in dit materiaal uitgevoerd. In 
1452 maakte de stedelijke overheid het gebruik van 
steen verplicht om het overslaan van brand te voor
komen. Men bouwde aanvankelijk stenen muren met 
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handhaving van het houten skelet. De muren hadden 
nog geen constructieve betekenis. Met het verdwijnen 
van de skeletbouw werden zij de dragers van de bal
klagen en daarmee onderdeel van de draagconstructie. 
De gevels van de meeste gebouwen bleven voor de 
constructie van ondergeschikt belang. Zij werden het 
laatst in steen uitgevoerd. Dit betekende dat zij ge
makkelijk konden worden veranderd naar de mode 
van de tijd en naar behoefte. Zo is het ideaaltypische 
Amsterdamse burgerhuis ontstaan, waarvan het stenen 
casco uit het begin van de 17de eeuw, de geveltop uit 
de tweede helft van de 17de eeuw, het middenstuk 
uit de 18de eeuwen de onderpui uit de 19de of 20ste 
eeuw dateert. 

Herontdekking welstandstoezicht 
In de tweede helft van de 19de eeuw groeide Amster
dam uit tot een moderne stad. De infrastructuur werd 
verbeterd door de aanleg van spoorwegen, telegraaf
lijnen en moderne wegen. De expansie vond plaats 
buiten de Oude Veste. Binnen de Singelgracht ver
schenen nieuwe grotere gebouwen: kantoren, ban
ken, hotels, winkels en warenhuizen. Qua schaal en 
hoogte verstoorden deze het beeld van de zeventien
de-eeuwse stad. Zij hebben de stedenbouwkundige 
structuur echter niet wezenlijk aangetast. Ook in de 
20ste eeuw hebben de grote bouwprojecten in de 
historische stad altijd aanleiding gegeven tot heftige 
en langdurige discussies. 
De Amsterdamse gevels lenen zich door hun flexibili
teit uitstekend voor steeds wisselende behoeften. Het 
wisselend aangezicht van de Kalverstraat is daar een 
voorbeeld van. 
In de 19de eeuw ontwikkelde deze straat zich tot be
langrijkste winkelstraat van Nederland. De nieuwe 
rijkdom kwam tot uiting in de vormgeving van de 
onderpuien. In de jaren 50 was de straat als winkel
straat op het hoogtepunt. Daarna ging het bergaf
waarts met het chique karakter van de straat. Er kwa
men moderne warenhuizen met grote ramen en zo 
open mogelijke gevelwanden. Zo werd de overgang 
tussen de straat en de winkel onzichtbaar gemaakt. 
Het besloten karakter van de straat met de kenmer
kende rooilijn ging zo verloren. De relatie met de 
gevel boven de pui verdween, omdat men de puibal
ken, de penanten en de tussenkolommen op het 
begane grondniveau verwijderde. 
In 1970 veranderde de straat in een winkelpromena
de. Dit versterkte de vervaging van de rooilijn nog 
eens. De op zich heldere, moderne open architectuur 
die Kalverstraat in de jaren 50 had veranderd, raakte 
nadien in verval. In de jaren 70 werden de gezellige 
rommelige binnensteden herontdekt. Er werd meer 
overgelaten aan het eigen initiatief, het welstand
stoezicht werd minder streng. De gemeente trad niet 
op tegen geheel open puien. Ook de opkomende 
doe-het-zelfcultuur deed het uiterlijk van de gebou
wen zelden goed. 
Met de opkomst van de moderne winkelketens en 
franchiseondernemingen met hun eigen huisstijlen 
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vercommercialiseerde het uiterlijk van de winkels. De 
vormgeving van de gebouwen werd bepaald door 
het reclamemateriaal dat de oorspronkelijke gevels 
bedekte. Begin jaren 80 verruimde de gemeente de 
richtlijnen voor de gevelreclame. Deze ontwikkelin
gen leidden (samen met de opkomst van de graffiti) 
tot een uitermate rommelige beeldkwaliteit op bega
ne grondniveau. 

Welstandstoets: sneller en eenduidiger 
Een analyse van de bebouwingsgeschiedenis leidt tot 
de volgende karakteristiek van de bebouwing in de 
binnenstad: 

de bebouwing is een aaneengesloten lintbebou
wing of bebouwing in bouwblokken langs straten 
en dijken; 

- de percelen zijn meestal smal en diep, wat direct 
invloed heeft op het overheersende type huis, het 
zogenaamde langshuis, met het dak evenwijdig aan 
de zijdelingse perceelsgrens; 

- de daken van de gebouwen hebben veelal een 
schuine helling en zijn meestal voorzien van dak
pannen; 

- aan de straatzijde overheersen vlakke, langs de 
rooilijn opgetrokken strakke gevels in een smalle 
parcellering, met een evenwichtige raamindeling, 
waarbij eventueel aanwezige ornamenten geen 
afbreuk doen aan het gevelvlak; 

- de gevelopbouw kent veelal een historisch bepaal
de horizontale geleding, basement, middenstuk en 
beëindiging; 

- bij de kleurstelling overheersen aard- of steenkleu
ren voor de stenen gedeelten van een gebouw of 
bouwwerk en verschillende tinten (gebroken) wit 
voor de kozijnen . 

Op basis van deze karakteristiek zijn duidelijke wel
standscriteria opgesteld. Het zijn eisen waaraan de 
eigenaar-bewoners of de kleine ondernemers bij het 
veranderen van gebouwen moeten voldoen. Afzonder
lijke criteria zijn er voor de gevels (muren, deuren en 
ramen, winkelpuien), dakopbouwen en dakterrassen, 
luifels, rolluiken, zonweringen, schotelantennes en 
installaties. Daarnaast zijn er ook criteria vastgesteld, 
waaraan gebouwen die niet worden verbouwd moe
ten voldoen. 
De grote waarde van de binnenstad van Amsterdam 
wordt nog eens bevestigd door de recente aanwijzing 
van het gebied binnen de Singelgracht tot beschermd 
stadsgezicht. Henk Hofland schreef laatst in het NRC 
dat Amsterdam zich als mainport in Europa niet lan
ger kan veroorloven een 'slordig provinciestadje' te 
zijn (4) . Ik ben dat met hem eens, al denk ik dat ook 
een zekere sjofelheid bij de aantrekkelijkheid van 
Amsterdam hoort. Verval en verloedering horen daar 
zeker niet bij. Een hoogwaardige stedelijke diensten
economie kan alleen functioneren als het verblijfskli
maat voor de mensen hoogwaardig is. Dat is ook de 
strekking van een recent advies van de Amsterdamse 
Raad voor de Stadsontwikkeling. De Amsterdamse 
binnenstad krijgt daarin de rol van kwaliteitsindicator 

voor de regio (5). 
Kortom, de binnenstad moet mooier. Het welstands
toezicht is nodig als wettelijke waarborg van de ruim
telijke kwaliteit van de stad. De nota Veranderen met 
Kwaliteit richt zich over de hoofden van de professio
nele ontwerpers heen, rechtstreeks tot de opdracht
gevers in de Amsterdamse binnenstad. In een aantal 
heldere criteria is duidelijk gemaakt op welke elemen
ten die gemeente bij de beoordeling van verbouw
ingsplannen let. Nu het stadsbestuur van de burger 
kwaliteit verlangt, heeft deze er recht op te weten 
wat daaronder wordt verstaan. 
Het welstandstoezicht is niet populair bij burgers en 
bedrijfsleven. In het streven van om de regeldruk te 
beperken, en de administratieve lasten en de kosten 
voor burger en bouwpraktijk te verminderen, wordt 
het vaak ter discussie gesteld. Met de uitvoering van 
de nota Veranderen met Kwaliteit kunnen de admini 
stratieve lasten worden verminderd . De welstand
stoets kan voortaan sneller en eenduidiger. De wel
standscommissie kan slechts een advies uitbrengen 
dat is afgeleid van het in de nota geformuleerde wel
standsbeleid. Bij een aantal bouwplannen kan het 
advies helemaal achterwege blijven. 
De handhaving van de vastgestelde criteria geschiedt 
via vergunningverlening, aanschrijving en convenan
ten met marktpartijen (in het bijzonder met locatie
gebonden winkel ierorganisaties). Panden die niet 
worden verbouwd, maar in ernstige mate in strijd zijn 
met redelijke eisen van welstand, kunnen door bur
gemeester en wethouders worden aangeschreven op 
grond van de Woningwet. 
De schoonheid van de stad kan echter niet alleen 
door regelgeving worden afgedwongen. Om de ge
wenste kwaliteit te bereiken is het nodig dat het 
stadsbestuur de 'redelijke eisen van welstand' voor de 
burger inzichtelijk maakt. Veranderen met Kwaliteit 
is daarom in de eerste plaats bedoeld om de visie van 
het stadsbestuur op kwaliteit uitdrukkelijk naar bur
gers en bedrijfsleven uit te dragen. Zij zijn het immers 
die de kwaliteit van de stad bepalen. Zij moeten de 
gebouwen van de stad mooier maken. 

Noten 
1. Brochure met een samenvatting van de nota Veranderen met 
Kwaliteit, Richtlijnen voor de kleine welstandstoets in de 
Amsterdamse binnenstad. 
2. M . Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid: de contras
terende carrières van zes Europese hoofdsteden (Bussum, 
1998). 
3. Bij ieder omvangrijk bouwplan in de binnenstad van Amsterdam 
lijken de middeleeuwse Hoekse en Kabeljauwse twisten weer terug 
te komen. Het boek Amsterdam verdient beter van Geurt Brinkg
reve, Wiek Röling en Max van Rooy (Bussum, 1997) geeft een (partij
dig) overzicht van deze twisten gedurende de afgelopen 30 jaar. 
4. H.J.A. Hofland, Amsterdam en de wereldeconomie NRC Han
delsblad september 1998. 
5. Het vakdebat Toekomstverkenningen Amsterdam. Onder aus
piciën van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, augus
tus 1998. 
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Installaties zijn in het gebouw geïntegreerd . 
Voor en na. 

Informatie 

Een samenvatting van de nota Veranderen 
met Kwaliteit. Richtlijnen voor de klei
ne we/standstoets in de Amsterdamse 
binnenstad is verkrijgbaar bij het Voorlich
tingscentrum Stadhuis Amsterdam. 

Stadhuis gemeente Amsterdam 
Amstell 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 
tel. 020·6241111 
fax 020-5524433 
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De grens 
Tuinen versus openbare ruimte? 

In hoeverre heeft de burger invloed op de inrichting van de 
openbare ruimte? Waar de ene deskundige die invloed 
nauwelijks ziet, wijst de andere op de positieve effecten van 
inspraak. De meningen zijn verdeeld. En bovendien: is die 
invloed van de bewoner wel gewenst? Opnieuw 
verdeeldheid. Noemt de één het een zegen, een ander wil de 
invloed zoveel mogelijk beperken. Bij tuin- en 
landschapsarchitecten is die verdeeldheid al evenzeer 
voelbaar. De beroepsgroep, de Nederlandse Vereniging van 
Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTLJ, heeft er dan ook geen 
code voor in de kast liggen. 
Dat geldt evenmin voor de vrijheid die mensen hebben bij 
het inrichten van hun tuin. De vrijheid van het individu staat 
in dat geval soms haaks op het algemeen belang. Moeten er 
regels komen waaraan de inrichting van met name 
voortuinen moet voldoen? Gezien de explosief gegroeide 
aandacht voor diezelfde tuin een actueel onderwerp. 
Tuincentra doen goede zaken en de media, vooral de 
televisie, dragen hun steentje meer dan bij. De NVTL zal over 
die belangstelling voor de tuin niet klagen, maar plaatst 
kanttekeningen. 

Landschap als huis van de samenleving 
Over de invloed van bewoners op de inrichting van 
de openbare ruimte zegt NVTL-voorzitter en land
schapsarchitect Jhon van Veelen: 'Die is er nauwelijks. 
De plannen worden door of namens de overheid ont
wikkeld door deskundigen. In een beperkt aantal 
gevallen is er betrokkenheid van de bewoners, maar 
de inrichting ligt er dan al. De mensen moeten het 
dan doen met een voorlichtingsavondje. Zeker bij 
grotere projecten hangen de inspraakprocedures 
vaak samen met die rond bestemmingsplannen. Er is 
dan al een kant en klaar plan, waarop slechts enkele 
kleine wijzigingen kunnen worden aangebracht. Aan 
de andere kant hebben de bewoners natuurlijk hun 
gebruikersdeskundigheid en weten ze precies wat ze 
willen. Maar dan blijkt toch dat het hen aan kennis 
en inzicht ontbreekt om er over te kunnen meepra
ten. De openbare ruimte is collectief bezit. Het land
schap is het 'huis van de samenleving'. Dat huis moet 
er over vele jaren nog staan. Een plein verandert mee 
met de bewoners. De actuele wensen die ze hebben 
over het groen, veiligheid en speelmogelijkheden 
kunnen ze precies benoemen, maar voor het voor
spellen van de veranderingen heb je kennis en vak
manschap nodig. AI is het alleen maar over hoe een 
bomengroep er over twintig jaar uit ziet, of hoe de 
wortels groeien. Daarom moet de invloed van bewo
ners bij het bepalen van de openbare ruimte zijn 
grenzen hebben.' 
Landschapsarchitecte Laetitia ten Horn, werkzaam bij 
de gemeente Breda, is het in grote lijnen met Van 
Veelen eens. 'Ik ontwierp met een collega een park in 
een Bredase nieuwbouwwijk. Je kunt dat niet samen 
doen met honderd bewoners doen', zo zegt ze. 'Met 
z'n tweeën is het al moeilijk genoeg. Wat wèl zou 
kunnen, is van tevoren inventariseren wat de wensen 
zijn. Aan de hand daarvan kun je je ontwerp maken. 
Of zoals we het deden bij de VINEX-Iocatie Nieuw
Wolfslaar, een gebied dat erg gevoelig ligt. We presen
teerden vier verschillende stedenbouwkundige mo
dellen die we de omwonenden voorlegden. Er is open 
over gepraat, bij alle schetsen gaven we de voor- en 
nadelen aan. Er is unaniem voor èèn van de modellen 
gekozen, dat nu wordt uitgevoerd. Het voordeel hier
van is dat je achteraf nooit gezeur krijgt.' 
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'Het probleem bij inspraak is dat mensen vaak alleen 
hun eigenbelang voor ogen hebben', aldus Ten Horn. 
'Niemand wil een verkeersdrempel of bushalte voor 
de deur. Het is voor de bewoners moeilijk om het 
algemeen belang te laten prevaleren. De meeste 
plannen staan in grote lijnen al vast voor de inspraak. 
Het gaat er om dat je goed aangeeft wat de moge
lijkheden en problemen zijn en dat je duidelijk uit
eenzet dat niet alle inspraakreacties kunnen worden 
overgenomen. Over mooi of lelijk wil ik niet praten, 
wèl over de achtergronden en gevolgen van bepaal
de keuzes. Maar je maakt je openbare ruimte natuur
lijk voor de bewoners. Dus als die iets compleet 
anders willen dan wat jij voorstelt, dan moet je je 
eens goed achter de oren krabben.' 
'Ik vind dat een landschapsarchitect goed moet 
omgaan met wat de bewoners willen. Daarbij moet je 
proberen in de goede richting te sturen. Ik ben niet 
iemand die dingen oplegt. Wij zijn eigenlijk neutraal, 
vangen geluiden op van bewoners en diverse overhe
den. Die geluiden moeten we stroomlijnen, in een 
ontwerp verwerken. Als je iets gaat opleggen is het 
arrogant. Dat vind ik afschuwelijk, en daarmee doe je 
het vak tekort.' 

Beperkte kijk 
Lodewijk Wiegersma is erg stellig over de invloed van 
bewoners: 'Daardoor wordt de uitvoering er niet 
beter op', aldus de directeur van De Wijde Blik, 
samenwerkende landschapsarchitecten in Utrecht. 
'Bewoners hebben een persoonlijke en vooral beperk
te kijk op de mogelijkheden van de buitenruimte. 
Bovendien zijn ze over een aantal jaren weer weg, 
dus mÛgen ze ook niets bepalen. Hun plaatselijke 
kennis is daarentegen groot, en van belang in met 
name de inventarisatiefase van een plan. Maar bij de 
totstandkoming daarvan moeten ze zich uiterst 
bescheiden opstellen. Ze mogen niet verwachten dat 
al hun wensen worden gehonoreerd. Het plan moet 
langer meegaan dan dat die mensen er wonen.' 
Paul van der Grinten denkt anders over de gevolgen 
van inspraak. Hij is hoofd van de afdeling Welstand, 
Architectuur en Monumenten bij de gemeente Breda. 
'De invloed van bewoners kan wel degelijk leiden tot 
verbeteringen', aldus Van der Grinten. 'In Breda is de 



afgelopen jaren de historische binnenstad opnieuw 
ingericht, waarbij de gemeente de voorkeur had voor 
een bepaalde steensoort als bestrating. In een straat 
lag een aantal proefvakken met verschillende plavei
sels. Na discussie met de ondernemers in de binnen
stad is toen voor een ander materiaal gekozen. Ach
teraf is iedereen daar tevreden over. De uiteindelijke 
bestrating is gebruiksvriendelijker Ën laat de gebou
wen meer spreken. Ook de complete renovatie van 
stadspark het Valkenberg kwam tot stand via de nor
male inspraakprocedure die leidde tot een aantal ver
fijningen in het ontwerp, zoals het herstel van een 
17de eeuwse carrÈ in het park. De kwaliteit van de 
herinrichting is inmiddels landelijk bekend.' 
'Het hangt van de situatie af of je eerst een plan 
maakt en dat aan de bewoners voorlegt voor een 
reactie, of dat je eerst de wensen inventariseert en 
daarna gaat ontwerpen', zo gaat Van der Grinten ver
der. 'Het ontwerp van de buitenruimte wordt in Bre
da altijd besproken met de betrokkenen. Die discus
sies met vakgenoten en bewoners zijn ook vaak leuk 
voor de architecten. Het levert beperkingen op, maar 
ontwerpen zonder beperkingen is naar mijn mening 
nog moeilijker.' 

Tuin en tuincultuur 
In hoeverre mag een bewoner zelf bepalen hoe zijn 
voortuin er uit ziet? Jhon van Veelen: 'Ik vind dat er 
veel moet kunnen, al gaat het om kabouters en wens
putten. Geen probleem. Voorwaarde is wel dat het 
stedenbouwkundig ontwerp van de straat goed moet 
zijn. Dan kan het een diversiteit aan tuinen aan. Met 
erfafscheidingen moet je voorzichtig zijn, zeker als je 
praat over hoge schuttingen of schuurtjes. In de prak
tijk echter is de regelgeving van de meeste gemeen
ten op dat punt afdoende. De overheid mag op dit 
punt ook wel sturen, bijvoorbeeld door aan te geven 
wat de meerwaarde is van een stedenbouwkundig 
ontwerp. Maar als mens moet je ook je eigen plek 
kunnen maken, waarbij de een kiest voor contrast, de 
ander voor uniformiteit. Dat is toch prachtig?' 
Laetitia ten Hom vindt dat er letterlijk te weinig 
ruimte is voor veel vrijheden: 'We wonen met veel 
mensen in een klein landje', zo zegt ze, 'dus moet je 
rekening houden met hoe je de ruimte inricht. Dat 

geldt ook voor tuinen en erfafscheidingen. Zorg voor 
een rustig straatbeeld. Een stenen muurtje hoort toch 
bij de architectuur van een huis? Haal het weg en je 
tast het straatbeeld aan. Voor mij zou dat verboden 
moeten worden.' 
'De eigenaar van de tuin is de baas, die bepaalt in 
principe hoe het eruit ziet', aldus Lodewijk Wiegers
ma. 'Een voortuin die grenst aan de openbare ruimte 
vind ik echter semi-privÈ. Daarbij heeft de bewoner 
ook een verantwoordelijkheid voor het geheel. Ook 
aan de kleur van het houtwerk mag je naar mijn 
mening als gemeente eisen stellen. De enige oplos
sing zie ik in het planten van hagen als erfafschei
ding, door de gemeente geleverd of onderhouden. 
Daarachter mogen de bewoners hun fantasie dan de 
vrije loop laten.' 
Over de tuincultuur in Nederland is Wiegersma niet 
erg te spreken: 'Die is laag. Voor een groot deel is dat 
te wijten aan de tuincentra. Wat die verkopen is zo 
lelijk, zo goedkoop en tijdelijk. Zo bieden ze in het 
najaar bolvormige chrysanten aan. Die bloeien een 
maand en zijn dood. Wat heb je daar nu aan? Een 
goede tuin heeft een eenvoudige opzet. Tuincentra 
maken dat kapot door het aanbieden van allerlei 
frutseltjes, en door de 'seizoensvulling'. Het hele jaar 
door kun je bloeiende bloemen kopen, dat klopt van 
nature niet. De televisieprogramma's over tuinen 
kunnen een veel betere voorlichtende functie hebben 
dan de tuincentra. Daardoor zouden mensen kriti
scher door zo'n zaak kunnen lopen.' 
Ten Hom: 'Ik vind het jammer dat die programma's
en die tuincentra - juist zo truttig zijn. AI die decora
tieve frutsels. Zo krijg je dat er Gammaschuttingen 
staan rond boerderijen in een prachtig landschap. 
Eeuwige zonde. Mensen moeten leren begrijpen dat 
hun woonplek onderdeel is van een groter gebied. 
Kijk meer naar de sfeer, de eigenheid van zo'n 
gebied.' 
'Op zich is het prima dat mensen zo veel aandacht 
voor hun tuin krijgen', zo besluit NVTL-voorzitter Van 
Veelen. 'Alleen: laat je goed adviseren. Niet dat het 
zonder een tuinarchitect fout gaat, maar een goed 
advies geeft je inzichten die bij een tuincentra niet te 
koop zijn.' 
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Informatie 

NVTL 
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Land
schapsarchitectuur 
Oudebrugsteeg 11-2 
1012 iN Amsterdam 
tel. 020-4275590 
fax 020-4217172 
e-mail: secretariaat@nvtl.nl 
http://www.nvtl.nl 
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Ontwikkelingswerk in de architectuur 
25 jaar sectie architectuur van de RKS Ton Idsinga 

Het aantal lokale en regionale architectuurcentra is de afgelopen jaren fors gegroeid. Verspreid over heel 
Nederland zijn er nu maar liefst 38 architectuurgalerieën en -winkels, architectuur- en architectencafés, 
instituten en centra op lokaal niveau actief op het gebied van de architectuur, stadsontwikkeling en de 
inrichting van de openbare ruimte. Welke benaming ook gekozen werd en hoe onderling verschillend van 
karakter en opzet de centra ook zijn, de opkomst van deze lokale initiatieven wordt doorgaans als het bewijs 
gezien voor de bloei van de huidige architectuurcultuur in Nederland. 
Een belangrijke wegbereider voor deze centra was de sectie architectuur van de Rotterdamse Kunststichting. 
Reeds vanaf 1974 ontplooide deze sectie haar activiteiten in Rotterdam. De beleidsadviseur van Architectuur 
Lokaal, Ton Idsinga, was in verschillende hoedanigheden getuige van de debatten, tentoonstellingen, 
stellingnames, publicaties en grote manifestaties die deze sectie ontwikkelde. In onderstaand artikel grijpt hij 
dit Jubileum' aan om terug te kijken naar de ontwikkeling van de belangstelling voor architectuur in de 
afgelopen decennia en de rol die De Sectie daarbij speelde. 

Afscheid van de sectie architectuur van de 
RKS, juni 1997 (van links naar rechts, Han 
Meyer, Willem Frijhoff (voorzitter), Maurice 
Nio, Maria Heiden, Bart Lootsma, Anne-Mie 
Devolder (beleidsmedewerker architectuur), 
Frits Palmboom, Fernade Menke (secretari
aat), Carel Weeber (oud-voorzitter) en Ed 
Taverne. Foto: Marie Cécile Thijs 

Cover magazine bij de manifestatie 
'Air-Alexander, waar de stad verder gaat f 
new urban frontiers' 1993. Foto: Thijs Wolzak 

In het monumentenjaar 1975 waren gelijktijdig op 
vier plekken in Nederland tentoonstellingen te zien 
over Nederlandse architectuur: Americana in het 
Rijksmuseum Kröller Müller, H.P.Berlage Bouwmeester 
in het Haags Gemeentemuseum, De Amsterdamse 
School in het Stedelijk Museum Amsterdam, en Archi
tectura in het - nogal voorbarig zo genoemde - Archi
tectuur Museum in Amsterdam. Laatstgenoemde 
locatie was in werkelijkheid het onderkomen van het 
in 1972 opgerichte Nederlands Documentatiecentrum 
voor de Bouwkunst (NDB), een zijtak van de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg. De presentaties 
werden begeleid door degelijke architectuurhistori
sche studies, die bekend zouden worden als 'de blau
we catalogi'. 
Een dergelijke door het ministerie van CRM gesteun
de bundeling van omvangrijke tentoonstellingen over 
de geschiedenis van de Nederlandse architectuur was 
toendertijd niet bepaald gebruikelijk en trok dan ook 
veel aandacht. Verrassend veel - zo gekwalificeerde -
'geïnteresseerde leken' bleken de tentoonstellingen 
te bezoeken en de media besteedden opmerkelijk 
veel aandacht aan de manifestatie. Naar later zou 
blijken markeerde het jaar 1975 het begin van de 
groei van de brede belangstelling voor architectuur 
en stedenbouw in Nederland. 
Voordien was de zaak van de architectuur voorname
lijk het domein van de vakgenoten, en vond de 
meningsvorming vooral plaats in de tijdschriften, de 
opleidingsinstituten, tijdens besloten bijeenkomsten, 
zoals die van het Nieuwe Bouwen, A et A en de BNA
kringen, en door middel van spaarzame publicaties. 
Slechts sporadisch waren er presentaties die ook voor 
het grotere publiek bestemd waren, zoals de over
zichtstentoonstelling van De Stijl (Stedelijk Museum, 
1951), Bouwen voor een open samenleving (het 
bureau Van den Broek en Bakema, Boymans-van Beu
ningen, 1962) of Bouwen '20-'40 (Van Abbemuseum, 
1973). In een tijd waar voor het grote publiek het 
lenigen van de woningnood voorop stond en de toen 
nog op de consument georiënteerde stichting Goed 
Wonen zich vooral bezig hield met de promotie van 
het sobere doch verantwoorde interieur, was het tv
programma Van Stoel tot Stad (1962), met de visio
nair overkomende architect Bakema voor het schets
bord, een des te opvallender gebeurtenis. Het pro
gramma voor de toenmalige NTS was in die tijd zo 
uitzonderlijk dat het al snel als legendarisch te boek 
stond. 
Dat kon ook gemakkelijk, want door de media werd 
er in die naoorlogse jaren nauwelijks aandacht 
besteed aan architectuur. 

Rotterdam en de sectie 
In de reeks grote tentoonstellingen over architectuur 
in 1975 ontbrak een Rotterdamse bijdrage. Dit werd 
door een kleine groep Rotterdamse architecten als 
zeer pijnlijk ervaren en als bewijs gezien dat het 
slecht gesteld was met de architectonische cultuur in 
Rotterdam. Een forse inhaaloperatie werd dringend 
noodzakelijk geacht. De groep bestond uit de archi
tecten Hoogstad, Maas, Witstok, Eden, Apon, Klunder 
en Weeber, en stond onder het voorzitterschap van 
de advocaat Eykman. Later traden ook niet-architec
ten toe, zoals Saskia Stuiveling en Jan Eijkelboom. 
Secretaris van de sectie werd Ton van Hoorn. Op insti
gatie van de toenmalige directeur van de Rotterdam-
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se Kunststichting, Adriaan van der Staay, was deze 
sectie van de Rotterdamse Kunststichting het jaar 
daarvoor gevormd uit onvrede over het architectuur
klimaat in Rotterdam en het geconstateerde gebrek 
aan creativiteit bij de in Rotterdam gerealiseerde 
architectuur. De Rotterdamse Kunststichting is een 
door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde instel
ling die kort na de oorlog in het leven werd geroepen 
op initiatief van een aantal op het gebied van de cul
tuur verontruste burgers. De RKS wilde door een 
effectieve samenbundeling van verschillende taken 
(adviseren, subsidiëren, initiëren) zo snel mogelijk de 
door de oorlog verloren gegane infrastructuur van de 
stad herstellen. In eerste instantie richtte zij haar aan
dacht op het gebied van de beeldende kunst, theater, 
dans, muziek en literatuur. Later op de film en pas in 
1973 op de architectuur. 
In de beginjaren van de sectie architectuur stond van
zelfsprekend de vraag voorop wat als doelstelling zou 
moeten worden gezien en welke activiteiten men zelf 
wilden ontplooien en welke men slechts wilde initië
ren. Voor het financieel ondersteunen van initiatie
ven was een klein budget beschikbaar. 
Ook de relatie tot de gemeente was een punt van dis
cussie. Stelde de sectie zich op als luis in de pels, of 
werd er positief 'meegedacht'. 
Het vinden van de goede koers voor de activiteiten 
was een kwestie van tasten en zoeken. De waarde 
van tentoonstellingen over architectuur werd aanvan
kelijk niet al te hoog aangeslagen, omdat het ten
toongestelde altijd een afgeleide is van architectuur, 
waardoor er weinig zeggingskracht vanuit zou gaan. 
Bovendien: de architectuur staat op straat, zo vond 
men. 
Lang werd gediscussieerd hoe de bewoners bij de 
activiteiten betrokken moesten worden. Vele ideeën 
passeerden de revue: een fotowedstrijd onder Rotter
dammers, artikelen in het populaire blad Magazijn, 
een videofilm over het bouwproces met de rol daarbij 
voor de inspraak, aandacht voor de 'kitscharchitect' 
Morris Lapidus, getuigenissen van niet-architecten 
over hun woonervaring in de stad tot het eventueel 
instellen van een wijkspreekuur met een deskundige 
om bewoners te helpen bij het indienen van verbou
wingsplannen bij de welstandcommissie. 
Op de actualiteit werd direct gereageerd. AI in het 
eerste jaar van de sectie werd een nota over de 
afbouw van het Schouwburgplein aan het college van 
B&W uitgebracht. De kwestie van het Schouwburg
plein bleek overigens een continuing story, want tot 
diep in de jaren negentig bleef deze problematiek de 
gemoederen bezighouden. Om de mogelijkheden 
voor een ieder aanschouwelijk te maken werden na 
het uitbrengen van de nota aan acht architecten 
opdrachten verstrekt om een ontwerp te maken voor 
evenzoveel bestaande pleinen in Rotterdam. De plei
nenplannen werden in de hal van de Doelen in 1976 
tentoongesteld. 
Een jaarlijkse activiteit werd het organiseren van ste
denexcursies naar het buitenland voor vakmensen en 
speciale belangstellenden. 
Na enige tijd werd 'werkende weg' duidelijk waar de 
sectie architectuur zich op richtte: 
- het stimuleren van de vakinhoudelijke ontwikke

ling 
- het kritisch volgen van de gemeentelijke plannen 

op het gebied van architectuur en stedenbouw, en 



- het verbreden van de belangstelling voor de archi-
tectuur. 

Centraal onderwerp werd de Europese stad, en Rot
terdam in het bijzonder. Maar uiteindelijk doel bleef 
het verbeteren van het architectuurklimaat in Rotter
dam, de directe aanleiding voor de oprichting van de 
sectie. De gevoelde achterstand ten opzichte van 
andere steden moest worden weggewerkt. Daarbij 
werd vanzelfsprekend vooral naar Amsterdam geke
ken waar de Stichting Wonen gevestigd was, de enige 
landelijke instelling met een publieksfunctie, die na 
1968 een andere koers was gaan varen en zich in haar 
activiteiten op de gebouwde omgeving als geheel 
was gaan richten. 

Internationaal debat 
Opvallend is dat wat het vakinhoudelijk aspect 
betreft al snel voor een vrij sterke internationale 
oriëntatie werd gekozen, en dat in een tijd waar de 
later zo genoemde Nieuwe Truttigheid in Nederland 
dominant aanwezig was. Deze oriëntatie werd nog 
sterker nadat de architectuurcriticus Umberto Bar
bieri, afkomstig uit Italië, eind jaren zeventig de nieu
we secretaris werd. In het zogenoemde Keurmees
tersproject (1979) werden de architectuurcritici Von 
Moos (Zwitserland), Frampton (Engeland) en Dal Co 
(Italië) voor de taak gesteld uit een lijst van twintig 
Rotterdamse gebouwen gemotiveerd de beste en 
slechtste drie gebouwen te kiezen, waarna in een 
openbaar debat in het theater Zuidplein deze keuze 
bediscussieerd werd. Een jaar later werd de tentoon
stelling 10 beelden voor Venetië naar Rotterdam 
gehaald. En in 1982 werden vier internationaal 
bekende architecten (Rossi, Kleihues, Ungers en Wal
ker) uitgenodigd een ontwerp te maken voor de Kop 
van Zuid. Zo werden twee vliegen in een klap gesla
gen: er werd aangesloten bij het internationale archi
tectuurdebat en er werd kritiek geleverd op de 
gemeentelijke plannen voor dit gebied. Deze opera
tie was van een dergelijke omvang dat hiervoor een 
aparte organisatievorm werd opgericht, Architecture 
International Rotterdam (AIR). De volgende interna
tionale onderwerpen waren: Japan Air (1984) en Ibe
ria Air (1986), met Reyn van der Lugt als secretaris en 
Carel Weeber als nieuwe voorzitter. 
Deze activiteiten, het aandacht vragen voor ontwerp 
en architectuurkritiek in een internationale context, 
trokken in de vakwereld veel aandacht en overstegen 
in hun betekenis vanzelfsprekend het lokale, Rotter
damse niveau. 
Zij droegen bij aan een algehele klimaatverandering 
in de architectuur en stedenbouw in de jaren tachtig. 
Nadat decennialang vooral de sociaal-functionele 
dimensie van architectuur en stedenbouw in de 
belangstelling had gestaan, werd dit in de jaren tach
tig in overwegende mate de culturele dimensie. Het 
tijdschrift van de stichting Wonen, Wonen/TABK, 
kreeg de nieuwe naam Archis, in de katernen Kunst 
en Cultuur van de dagbladen verschenen steeds meer 
artikelen over architectuur (zie hiervoor: P. Rings, De 
belangstelling in Nederland voor hedendaagse archi
tectuur, 1996), speciale architectuuruitgeverijen 
zagen het licht en als bekroning van deze opbloei 
geldt uiteraard de beslissing van minister Elco Brink
man een Nederlands Instituut voor Architectuur en 
Stedebouw mogelijk te maken. Voor de vestigings
plaats Rotterdam hadden de leden van de sectie 
architectuur stevig gelobbyd. 
In 1986 kon Anne-Mie Devolder als nieuwe secretaris 
in eerste instantie op dezelfde weg doorgaan en het 
scala aan activiteiten verder uitbouwen. In samen
spraak met de gemeente werden internationale ont
werpopdrachten als AIR-manifestatie verstrekt voor 
drie pleinen en het tunneltracé in het kader van het 
festival De Stad als Podium, de tentoonstelling De 
Collectie in de Kunsthal werd georganiseerd, met 
materiaal van het Deutsches Architekturmuseum, en 
enige jaren later de multi-disiplinaire AIR-Alexander
manifestatie. Verder waren er regelmatig lezingen in 
het nieuwe onderkomen van de RKS, De Unie, wer
den er prentbriefkaarten, bouwplaten en de architec
tuurkaart van Rotterdam uitgegeven en vanaf 1987 
werd jaarlijks een programma gepresenteerd op de 
Dag van de Architectuur. Het ontbreken van een 
eigen expositieruimte was al die jaren een heikel 
punt geweest, vandaar dat steeds naar verschillende 
ruimten moest worden omgezien, zoals de galerie 
Westersingel 8. 

Heroriëntatie 
De sectie architectuur was binnen de RKS altijd een 
beetje een vreemde eend in de bijt geweest. Elke sec-

tie had een drieledige taak: subsidiëren, adviseren en 
het initiëren en organiseren van activiteiten. Maar in 
tegenstelling tot de andere kunstsecties was de sectie 
architectuur voornamelijk met de laatstgenoemde 
taak bezig geweest en fungeerde zo als een 'foot
loose' arch itectuurcentrum. 
Eind jaren tachtig werd de samenstelling van de sec
tie in haar geheel vernieuwd en brak een tijd aan van 
een haast permanente oriëntatie op de koers. Zoge
heten 'herhalingsactiviteiten', zoals excursies, werden 
ondergebracht bij de Stichting Architectuur Rotter
dam en vanaf 1992 ging Archicenter, een onderdeel 
van de Rotterdamse VW, zich bezighouden met acti
viteiten op het terrein van het architectuurtoerisme. 
De activiteiten werden weer meer op Rotterdam en 
de regio gericht en de bijdrage van de sectie werd 
steeds meer complementair aan het beleid van de 

gemeentelijke diensten. 
En vanzelfsprekend deed de komst van het Neder
lands Architectuurinstituut in Rotterdam zijn invloed 
gelden. Bovendien was de schrale tijd met de oprich
ting van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, een 
uitvloeisel van de regeringsnota Ruimte voor Archi
tectuur (1991), met zijn keur aan subsidiemogelijkhe
den voorbij. 
Organisatorisch werden de gevolgen van het algeme
ne beleid van de RKS zichtbaar door uitvoerende 
taken af te stoten, mede als gevolg van het gegroei
de inzicht dat het scheiden van principieel verschillen
de taken, de 'trias politica van het cultuurbeleid', 
wenselijk werd geacht. 
AIR is inmiddels verzelfstandigd en organiseert op dit 
moment een uitgebreid programma rond de Hoekse 
Waard met de titel AIR-Zuidwaarts/Southbound over 
de gevolgen van de uitdijende stad, de verdergaande 
verstedelijking en het inkrimpende platteland. 
In 1997 werd de aparte Sectie Architectuur opgehe
ven. Hoe het architectuurbeleid van de RKS er in de 
toekomst uit zal zien is ongewis. Ontegenzeggelijk 
werd er veel bereikt. Rotterdam afficheert zichzelf nu 
zelfs - in de bekende city-marketingstermen - als dé 
moderne architectuurstad van Nederland. Wellicht is 
de sectie aan haar eigen succes ten onder gegaan. 
Maar het zou onjuist zijn om nu maar op de lauweren 
te rusten. Zoals het cliché beweert moet de éducation 
immers permanente zijn, en bovendien bieden bij
voorbeeld de ruimtelijke ontwikkelingen in de Rot
terdamse regio stof te over voor een onafhankelijke, 
kritische benadering. De inspanningen van al dege
nen die de afgelopen jaren bij de sectie betrokken 
waren hebben er in ieder geval toe geleid dat er een 
instrumentarium voor programma's is ontwikkeld 
waar de huidige architectuurcentra in Nederland hun 
voordeel mee kunnen doen. 
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Café Restaurant De Unie, reconstructie in 
1986 op initiatief van de sectie architectuur 
en Carel Weeber. Foto: Gabriele BasiJico 

Informatie 

Rotterdamse Kunststichting RKS 
Postbus 2800 
3000 CV Rotterdam 
tel. 070-4747666 
fax 070-4735795 
e-mail;rks@rks.nl 
http://www.rks.nl 
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Architectuurkalender Nijmegen 

In 1988 stond Nijmegen aan het begin van een periode van grootse bouwplannen. Het gemeentebestuur vond 
het belangrijk dat er bij die ambitieuze plannen ook veel aandacht voor architectonische kwaliteit zou zijn . Er 
moest een welstandscommissie komen die de hoge ambities waar kon maken. Onder leiding van toenmalig 
voorzitter Nico Nelissen werd er een nieuw welstandsbeleid geformuleerd, er kwamen criteria waaraan de 
plannen moesten worden getoetst en er werden contacten met verwante instellingen gezocht. Dit alles resul
teerde in 1992 in een van de eerste gemeentelijke architectuurnota's van Nederland: de nota Kiezen voor kwa
liteit. Toenmalig wethouder Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing van Nijmegen, W. Hompe, is Nelissen inmid
dels opgevolgd als voorzitter van de welstandscommissie en vond het tijd om de resultaten van het bele id eens 
te bezien . Daarom is er een architectuurkalender uitgebracht, waarin 5 Nijmeegse fotografen hun kij k geven 
op enkele projecten die in de afgelopen 10 jaar zijn gerealiseerd. 

55 ouderenwoningen, dr. Jan Berendstraat, Nijmegen. Ontwerp Paul van Hontem, opdrachtgever woningvereniging Ko lping. Foto: Paul Breuker 
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Adressen lokale Architectuurcentra 

ALKMAAR, AIA 
lody Trap 
Kooltuin 8 
1811 MG Alkmaar 
tel. 072-5116421 
fax 072-5126228 

ALMERE, CASLA 
Jaapjan Berg 
Markt 110 
1354 BA Almere 
tel. 036-5386842 
fax 036-5386164 
e-mail: CASLA@xs4all.nl 

AMERSFOORT, Architectuurcafé 
Pauline Reijnen, Gerda Brethouwer 
De Zonnehof 8 / CMK 
3800 AR Amersfoort 
tel. 033-4633034 
fax 033-4652691 
e-mail: zonnehof@worldonline.nl 

AMSTERDAM, ARCAM 
Maarten Kloos, 
Jeanine van Pinxteren 
Waterlooplein 211-213 
1011 PG Amsterdam 
tel: 020-6204878 
fax 020-6385598 
e-mail: arcam@arcam.nl 
http://www.arcam.nl 

APELDOORN, Het Bouwhuis 
Ronaid Reitsma 
Nieuwstraat 377 
7311 BR Apeldoorn 
tel. 055-5222475 
fax 055-5788797 

ARNHEM, Architectuurcafé Arnhem 
Sandra Schuit, Lucas Reijmer 
De la Reystraat 15 
6814 AD Arnhem 
tel. 026-4457180/ 
0317-420877 
email:zijaanzicht@diva.nl 

BREDA, Architectuurcentrum io 
Gemeente Breda 
Dienst RME, afd. WAM 
Jan Willem Christiaansen 
Claudius Prinsen laan 10 
4800 DX Breda 
tel. 076-5293942 
fax 076-5293239 

DELFT, Toren van Oud/Delft Design 
Ton Voets, Martine Muller 
Van Leeuwenhoeksingel 69 
2611 AE Delft 
tel. 015-2143941 
fax 015-2146343 
e-mail: tonvoets@xs4all.nl 

DEN BOSCH, BAl 
Marius van den Wilden berg 
Zuid Willemsvaart 117 
5211 SE Den Bosch 
tel. 073-6141889 
fax 073-6123490 

DEN HAAG, Wils & Co 
Roos Knoester 
St. Jacobstraat 129 
2512 AN Den Haag 
tel. 070-3625948 
fax 070-3561895 

DEVENTER, Galerie Rondeel 
Marion Lanting 
Achter de Muren Zand poort 12 
7411 GE Deventer 
tel. 0570-611901 
fax 0570-619144 

DIEPENHEIM, Kunstvereniging 
Joop Hoogeveen 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
tel. 0547-352143 
fax 0547-351451 

EDE, Gemeente 
Ed van Gent 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
tel. 0318-680683 
fax 0318-680653 

EINDHOVEN, ACE 
Mariëtte van Stralen 
Emmasingel20 
Postbus 8087 
5601 KB Eindhoven 
tel. 040-2961136 
fax 040-2961137 
http://www.ooo.nl/architectuur.centrum 

ENSCHEDE/HENGELO/ALMELO, 
Architectuurcentrum Twente 
Peter van Roosmalen 
Oude Markt 26 
7511 GB Enschede 
tel. 053-4300999 
fax 053-4312490 

GRONINGEN, CAS 
Anke Kroeze 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050-3678012 
fax 050-3678394 

HAARLEM, ABC 
Ellen Siebert, Frank Stolvoort 
Groot Heiligland 47 
2011 EP Haarlem 
tel. 023-5340584 
fax 023-5424928 

HEERLEN, Vitruvianum 
Vol mar Delheij 
Gemeente Heerlen 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045-5604404 
fax 045-5604579 
e-mail: vitruv@heerlen.nl 

HELMOND, Architectuurcafé 
Herman Mens 
Gemeente Helmond, afd. RO 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
tel. 0492-587622 
fax 0492-587399 
e-mail: architectuurcafe@tref.nl 
http://www.tref.nl/helmond/ 
architectuurcafe/default.htm 

HILVERSUM, Dudok Centrum 
Hélène Wüst 
Dudokpark 1 
1217 JE Hilversum 
tel. 035-6292262 
fax 035-6292457 

HOORN, Architectuurcentrum Hoorn 
Marieke Hillen 
Centrale bibliotheek 
Wisselstraat 8 
1621 CT Hoorn 
tel. 0229-219441 
fax 0229-238424 
e-mail: archihoorn@hotmail.com 

KENNEMERLAND, Gebouw & Omgeving 
Piet Roos 
Wolff en Dekenlaan 120 
1985 HT Driehuis 
tel. 0255-513106 

LEEUWARDEN, De Bouwkunst/ 
Fries Architectuur Centrum 
Bauke Tuinstra 
Grote Kerkstraat 22a 
9811 CE Leeuwarden 
tel. 058-2131501 
fax 058-2127871 

LEIDEN, LAK 
Reinier Verbeek 
Nieuwe Rijn 82 
2312 JK Leiden 
tel. 071-5132069 
fax 071-5132069 

MAASTRICHT, Topos 
Niek Bisscheroux 
Hertogsingel 68 
6214 AE Maastricht 
tel. 043-3218705 
fax 043-3214707 

MIDDELBURG, OHA 
Don Monfils 
Molstraat 2 
4331 SM Middelburg 
tel. 0118-624763 
fax 0118-635187 
e-mail: 101731.1236@compuserve.com 

NAGElE, Museum Nagele 
Anneke Keur 
Zuidwesterringweg 15 
8308 PC Nagele 
tel. 0527-652579 
fax 0527-652337 

NIJMEGEN, Architectuurcentrum Nijmegen 
Susan van Leeuwen 
Kannenmarkt 6 
6511 KC Nijmegen 
tel. 024-3244382 
p/a tel. 024-3608971 

OSS, Architectuurcentrum 
Henk Ariëns 
Kolk 15 
5345 RM Oss 

ROTTERDAM, RKS 
Annet Tijhuis 
Postbus 2800 
3000 CV Rotterdam 
tel. 010-4141666 
fax 010-4135195 
e-mail: rks@rks.nl 
http://www.rks.nl 

RIJNLAND, RAP 
Hans Bik 
Rijnsburgerweg 157 
2334 BN leiden 
tel. 071-5177311 
fax 071-5176021 

TILBURG, CAST 
Cat ja Edens 
Dunantstraat 1 
5017 KC Tilburg 
tel. 013-5841010 
fax 013-5841020 
e-mail: postbus@cast.demon.nl 
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UTRECHT, Aorta 
Mancn van der Wiel 
Achter de Dom 14 
3512 JP Utrecht 
tel. 030-2321686 
fax 030-2321390 
e-mail: aorta@knoware.nl 
http://www.utopia.knoware.nl/users/aorta 

WEERT, Architectuurlijk Weert 
Joke Jongeling 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 
tel. 0495-575242 

ZEELAND, Het Zeeuwse Gezicht 
Berit Sens 
Postbus 41 
4330 AA Middelburg 
tel. 0118-631940 
fax 0118-634756 
e-mail: 101731.1236@compuserv.com 

ZWOLLE, ZAP 
Mirjam Visser 
Postbus 1187 
8001 BD Zwolle 
tel. 038-4230684 
fax 038-4227664 

Coordinatie OlA: 
Architectuur lokaal 

ARCHITECTUUR EN ONDERWIJS 
stand nummer: 2.G.100 

e-mail: arch.lokaal@wxs.nl 

Kunst & Onderwijs 
Hemonystraat 3B 
1074 BS Amsterdam 
tel. 020-4710038 
fax 020-6738958 
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