


Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Waar een weg is, is 

een wil 

Opdrachtgeverschap en opgave bij infrastructuur,

vergelijkingsmateriaal voor het Routeontwerp A12

30 maart 2004 



Inhoudsopgave

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Inleiding 5

2. Verkenningen 9

2.1 Geschiedenis 9

2.2 Snelwegen: de gangbare aanpak 13

2.3 Het Franse model 17

2.4 Ruimtelijke Kwaliteit 18

2.5 Belevingswaarde 20

2.6 Kompas voor het routeontwerp 25

3. Projecten 29

3.1 Rijksweg A2 Leidsche Rijn: verbindingen leggen over de weg 29

3.2 HSL-Zuid: 1800 bouwvergunningen, één beeld 35

3.3 Landschapsplan A6: de weg van de uitnodiging 41

3.4 A73: De ontwerper als ontwerper 49

3.5 Vaarweg Lemmer – Delfzijl: Meer dan een plank over de sloot 61

3.6 Ruimte voor de Rivier: het poldermodel in revisie 71

3.7 De Nieuwe Hollands Waterlinie: globaal denken, lokaal handelen

 79

4. Conclusies 87

4.1 Vernieuwing en continuïteit: uitgangspunten 87

4.2 Vernieuwing en continuïteit: aanpak 88

4.3 Oriëntatie op de omgeving 89

4.4 Publieksgerichte dienstverlening 90

4.5 Draagvlak: extern 91

4.6 Draagvlak: intern 91

4.7 De interne werkwijze 93

4.8 Relatie tussen opdrachtgever en ontwerper 94

Gesprekspartners 97

Bronnen 99

Beeldverantwoording 101

 3 Waar een weg is, is een wil 



Figuur 1 Rijksweg A12: ontwerpen aan de route
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1. Inleiding 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat neemt binnen het 

architectuurbeleid een bijzondere positie in, omdat het departement 

een belangrijk deel van de bouwopgave zelf realiseert. Voor andere

ministeries is de afstand tot de bouwpraktijk groter. Bij de bouw van

woningen of basisscholen zijn de ministeries van Volkshuisvesting en 

Onderwijs geen opdrachtgever en alleen indirect betrokken.

Daarentegen laat het ministerie van Verkeer en Waterstaat zelf de

hoofdinfrastructuur aanleggen, waarbij Rijkswaterstaat de uitvoerende 

organisatie is.

Voor een goed ontwerp is de inbreng van de opdrachtgever essentieel. 

Ook wanneer het gaat om infrastructuur. Niet voor niets bedankt de 

Hoogleraar Mobiliteitsesthetiek in haar oratie ‘de mannen van

Rijkswaterstaat’ die mobiliteit als een ontwerpopgave hebben willen 

zien. Inhoudelijke belangstelling van de opdrachtgever stimuleert de 

ontwerper. Het formuleren van een visie op de gewenste architec-

tonische kwaliteit kan voor een rijksinstelling echter lastig zijn. Dat

komt door de traditionele opvatting, dat smaakoordelen geen

staatszaak zijn. Het is daarom voor de opdrachtgevende overheid niet 

eenvoudig om positie te kiezen. Enerzijds wil bijvoorbeeld de 

Bouwdienst van Rijkswaterstaat de schijn vermijden, dat smaakoordelen

berusten op de persoonlijke voorkeur van de betrokken ambtenaar1.

Anderzijds resulteert een te neutrale positie van de opdrachtgever (‘laat

alle anderen maar zeggen hoe ze het willen hebben’), per definitie in 

middelmatige oplossingen.

Figuur 2 Rijksweg A12, Den Haag - Duitse grens

1 Gesprek met Jan Vos, 25 augustus 2003
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Uit de derde architectuurnota Ontwerpen aan Nederland spreekt de 

ambitie om ook op gebied van infrastructuur de middelmaat te 

ontstijgen. In deze nota heeft Verkeer en Waterstaat het Routeontwerp

A12 ingebracht als een van de Grote Projecten, zie Figuur 2. Via de 

aanpak van de A12 wil men leren hoe een betere kwaliteit kan ontstaan

van de snelweg en de omgeving daarvan. De bij de A12 opgedane 

ervaringen zullen ook op andere snelwegen hun weerslag kunnen 

krijgen. Of dat gebeurt, hangt echter af van de conclusies die aan het 

project als geheel worden verbonden.

Het is nu, begin 2004, nog te vroeg voor conclusies over het

Routeontwerp A12. De voor dit project ontwikkelde aanpak, waarover

is gepubliceerd in het Kompas voor het routeontwerp, is nog in

ontwikkeling, zie Figuur 1. Deze rapportage komt voort uit een verzoek

van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan Architectuur Lokaal. 

De vraag was, om het Routeontwerp A12 te ondersteunen met 

vergelijkingsmateriaal uit andere projecten. Architectuur Lokaal zou

verbindingen leggen tussen de voor de A12 ontwikkelde ideeën uit

Kompas en ervaringen binnen andere projecten. Op deze manier kon 

worden nagegaan hoe de theorie (van de A12) en praktijk (van andere 

projecten) op elkaar aansluiten. Bij afronding van deze rapportage

moeten we vaststellen, dat dit aanvankelijke doel niet helemaal kon 

worden bereikt. De theorie van het Routeontwerp heeft namelijk tot 

dusver vooral betrekking op de voorfase van het ontwerpproces, op de 

vaststelling van globale analysekaders en van uitgangspunten. In de 

onderzoeksopzet van Architectuur Lokaal, waarover in 2003 overeen-

stemming werd bereikt, was het uitgangspunt dat zou worden gekeken

naar de feitelijke aanpak van de ontwerpopgave. Een directe relatie

tussen de huidige theorie en de onderzochte praktijk is daarom niet

altijd te leggen. Toch denken we, dat het zinvol is geweest om 

praktijkmensen aan het woord te laten over hun ervaringen. Wij hopen,

dat deze informatie een rol kan spelen, wanneer in de loop van 2004

nadere conclusies worden getrokken over het Routeontwerp A12. 

Architectuur Lokaal heeft voor dit onderzoek projecten geselecteerd in 

overleg met de contactpersonen bij Rijkswaterstaat. Informatie is

verkregen uit schriftelijke bronnen en uit interviews met opdracht-

gevers, ontwerpers en andere betrokkenen. De analyse van deze

projecten vormt een belangrijk bestanddeel van deze rapportage. 

Voorafgaand aan de projectbeschrijvingen zijn enkele inleidende 

verkenningen opgenomen. Rijkswaterstaat sprak namelijk de behoefte 

uit, om de huidige activiteiten ook in een historisch perspectief te 

plaatsen. De huidige generatie is niet de eerste die zich inspant voor de 

kwaliteit van het wegennet. Na een schets van historische

achtergronden van het routeontwerp wordt kort ingegaan op de

gebruikelijke werkwijze bij de aanleg van snelwegen en op de rol van

de begrippen ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde in de 

planvoorbereiding. Deze begrippen zullen in aparte publicaties meer

aandacht krijgen, maar kunnen hier toch niet onbesproken blijven.
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Als laatste onderdeel van de inleidende verkenningen geven we onze

lezing van Kompas voor het routeontwerp, de leidraad die werd

ontwikkeld voor het Routeontwerp A12 en die eerst bekend stond als 

´theoretisch kader´. 

Wanneer uiteindelijk de onderzochte projecten de revue passeren, 

komen we in de buurt van de lessen waar het in dit onderzoek om te 

doen was. Niet alle projecten hebben de overstap van tekentafel naar

gebruik gemaakt, maar toch kon informatie worden verzameld over

ervaringen tijdens de weg naar realisering. Deze lessen hebben om te 

beginnen de vorm gekregen van evaluerende opmerkingen bij ieder

project. Zonder de bijdrage van onze gesprekspartners hadden we deze 

opmerkingen niet kunnen maken, maar de verantwoordelijkheid voor 

de uitgesproken oordelen berust bij Architectuur Lokaal. In een

slothoofdstuk zijn de meer algemene conclusies van dit onderzoek 

weergegeven.
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2. Verkenningen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.1 Geschiedenis 

Toen men in de Verenigde Staten begon met de aanleg van

autosnelwegen was effiency een belangrijke doelstelling, maar de

esthetiek van het ontwerp werd uitdrukkelijk bij de opgave betrokken.

Zelfs de Autobahnen die voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland

werden gebouwd dienden niet alleen strategische en economische

doelen. Ze waren ook een middel voor het nationaal-socialistische

regime om het land naar eigen esthetische inzichten vorm te geven.

In Nederland kwamen snelwegen vooral na de Tweede Wereldoorlog

tot ontwikkeling, maar de huidige aandacht van Rijkswaterstaat voor

ruimtelijke kwaliteit gaat verder terug. Vanwege de verwachte 

ontwikkeling van het rijwiel- en autoverkeer werd onder minister ir. C. 

Lely een rijkswegencommissie geïnstalleerd.2 In 1916 sloten

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer een overeenkomst, waarbij

Staatsbosbeheer tot vaste adviseur werd aangesteld voor de 

landschappelijke aspecten van rijkswegen en kanalen. In eerste instantie

hadden de adviezen vooral betrekking op aanleg en onderhoud van de 

beplanting, met het doel zo min mogelijk afbreuk te doen aan het

bestaande landschap. Het was de tijd waarin Natuurmonumenten

(ontstaan in 1905) en de Bond Heemschut (1911) zich gingen inzetten 

als bewakers van de schoonheid van Nederland. Ir. G.A. Overdijkink,

vanuit Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de adviezen aan

Rijkswaterstaat, was ook actief in de Bond Heemschut.3 Gedurende

tientallen jaren bleef hij een invloedrijk publicist over het thema ´weg

en landschap´ en een vertegenwoordiger van het standpunt dat ´de weg 

en wat zijn ligging in het landschap en wat zijn aankleding betreft, aan

zekere schoonheidseisen heeft te voldoen´.4

Na de Tweede Wereldoorlog werd de verkeersveiligheid een belangrijke 

opgave omdat het autogebruik sterk toenam. Nog steeds was er

aandacht voor ´schoonheid´, maar meer vanuit de functionele esthetica 

van de weg zelf. Goede oplossingen waren in principe ook fraaie

oplossingen. Uit de studies van ir. K.E. Huizinga, die werkzaam was bij

de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat, komt de esthetiek van

het wegontwerp naar voren als een exacte wetenschap.

2
 Landschap van wegen en kanalen, 75 jaar adviezen van de afdeling

Verkeerswegen van het ministerie van L, N en V aan de Rijkswaterstaat , 

Wageningen 1991, blz. 11
3
 Aldaar, blz. 12

4
 Aldaar, blz. 13
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Figuur 3 Een rechtstand tussen twee gelijkgerichte bogen vormt een

storende discontinuïteit.

Figuur 4 Een bevredigend wegbeeld ontstaat wanneer de rechtstand 

tussen de beide gelijkgerichte bogen wordt vervangen door 

een zeer flauw gebogen kromme
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Door te meten wat de weggebruiker ziet, zou vast te stellen zijn niet

wat de ontwerper mooi vindt, maar wat mooi is.5Toch konden tussen 

ingenieurs heftige meningsverschillen ontstaan over esthetische

kwesties. Dat gebeurde bij voorbeeld in verband met de A6 in 

Flevoland.

Wie oude foto´s (van onder meer Overdijkink) bekijkt, kan constateren,

dat het wegbeeld vijftig jaar geleden vaak weinig bevredigend was: het

begrip ‘rommelig’,dat nu wordt gebruikt voor de omgeving van de 

weg, was in veel gevallen op de weg zelf van toepassing, zie Figuur 3 

en Figuur 4. Inmiddels zijn we zo gewend aan professioneel ontworpen 

snelwegen, dat de kwaliteit daarvan niet meer opvalt.

Toen met de toename van de welvaart in Nederland welzijn en milieu 

op de politieke agenda kwamen, gingen protestacties ieder plan voor 

wegaanleg vergezellen. Mede daarom is het essentieel geworden om in

de planvoorbereiding rekening te houden met eventuele oppositie.

Volgens Van Winden6 gingen in de jaren tachtig negatieve sentimenten 

met betrekking tot het autoverkeer een rol spelen binnen het proces

van het wegontwerp. Beslissers moesten behoedzaam opereren en

steeds meer tijd inruimen voor het opstellen van 

milieueffectrapportages en andere voorstudies. Ook de Wet

Geluidhinder bracht nieuwe complicaties. Het gevolg was, dat in het 

ontwerpproces de nadruk kwam te liggen op het programma en de 

procedures en niet op het eigenlijke ontwerp. 7

Het groeiende gewicht dat toegekend werd aan het maatschappelijk

debat bleek ook tijdens de bijeenkomsten van de vereniging ´Het 

Nederlandse Wegencongres´. Dit jaarlijks congres was dé

ontmoetingsplaats van wegenbouwend Nederland.In 1971 werd

uitgebreid gesproken over de noodzaak om brede lagen van de 

bevolking te betrekken bij het nemen van beslissingen. Ook kwamen er

een suggestie om in de planvoorbereiding advies te vragen van 

stedenbouwkundigen, milieuhygiënici, historici, sociologen, kunstenaars

en landschapsarchitecten. Van den Toorn wijst erop, dat door deze

ontwikkeling de organisatorische kant van de planvoorbereiding 

uitgroeit tot een apart specialisme.8 Ook in de Richtlijnen voor het

Ontwerpen van Autosnelwegen (ROA) is plaats ingeruimd voor 

procedurele aspecten en methoden om tot beslissingen te komen.

5
 Wegen, Via vita, orgaan van de vereniging het nederlandsche

wegencongres, januari 1972, nr. 674, 46
e
 jaargang nr1, blz. 5

6
 Landschap van wegen en kanalen, blz. 43

7
 Aldaar, blz. 43

8
 Aldaar blz. 83
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Figuur 5 Een weg mag geen snee in het landschap zijn! Met een kleine 

bocht zou dit zeer wel bevredigend kunnen zijn opgelost.

Figuur 6 Beplanting op ruime afstand uit de rijbaan geeft een

aangename optische geleiding.
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In dezelfde periode ontstaat hernieuwde aandacht voor het landschap, 

en is er behoefte om het unieke karakter te onderstrepen van de

punten waar de weg langskomt, zie Figuur 5 en Figuur 6. Dat gaat niet 

zonder discussie. Ir Yvonne Horsten, die van 1986 tot 1990 als hoofd

van de Afdeling Verkeerswegen van LNV verantwoordelijk was voor de 

adviezen aan Rijkswaterstaat, meende dat men terughoudend moet zijn 

bij het leggen van relaties tussen de weg en de omgeving. Over het 

punt waar de A2 de Dommel kruist zegt zij: ´Zo´n weg verbindt Den 

Bosch met Maastricht en Den Bosch met Amsterdam, dat zijn zaken van 

een heel andere orde dan zo´n beekdalletje dat toevallig wordt 

gepasseerd.´ 9 Voor haar is landschappelijke inpassing een kwestie van

grote lijnen, niet van details. Anderen menen juist dat dergelijke details

de kern uitmaken van landschappelijke kwaliteit.

De weerstand tegen de uniformerende werking van de techniek bestaat

nog steeds. Iets vergelijkbaars speelt in de auto-industrie, waar merken

zich van de concurrentie proberen te onderscheiden door karakteristiek

design. Ook in de architectuur gaat het allang niet meer alleen om

rationele oplossingen. Identiteit kan worden gevonden in het werk van

scheppende kunstenaars, maar ook in het aansluiten bij historische

karakteristieken van een locatie. Binnen de architectuur en de 

landschapsontwikkeling leidt dat tot belangstelling voor wat 

regiospecifiek is, of ´gebiedseigen´. Rijkswaterstaat staat dus niet alleen

met de gedachte dat de landschappelijke inpassing van snelwegen 

vraagt om aandacht voor de streek.

Hoewel de opdrachtgever door dit alles in een ingewikkelder 

krachtenveld moet opereren en het dus lastiger wordt om een

duidelijke eigen visie naar buiten te brengen, wordt in de eerder

geciteerde jubileumbundel uit 1991 nog opvallend positief gesproken 

over de rol van Rijkswaterstaat als opdrachtgever (´toont zich een 

krachtige opdrachtgever en is bovendien gevoelig voor

schoonheidseisen´) en ‘haar’ A12 (´Goed doordacht ontworpen en 

aangelegd´)10.

2.2 Snelwegen: de gangbare aanpak 

Rijkswaterstaat heeft de aanpak van het wegontwerp gestroomlijnd en 

gebundeld in de Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen 

(ROA). Het hoofdstuk ‘Wegbeeld’ gaat over de waarneming van de 

weg door de automobilist. Het hoofdstuk ‘Landschap’ gaat in op de

effecten van de weg op de omgeving, waarbij wordt verwezen naar de 

maatschappelijke spanningen die de aanleg van wegen kan oproepen. 

Een goede landschappelijke inpassing kan helpen deze spanningen weg 

te nemen. Dat is een belangrijke reden om voor iedere autosnelweg

ook een Landschapsplan op te stellen.

9
 75 jaar, blz. 33 

10
 Aldaar blz. 9 en blz. 17
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Tot de inhoudelijke uitgangspunten van de ROA, die ook nu nog zijn 

terug te vinden in het Kompas voor het Routeontwerp van de A12,

hoort het streven naar gebiedsidentiteit: ‘De identiteit van de omgeving

van de snelweg dient behouden of versterkt te worden..(Voorkomen

moet worden dat) door een uniform wegontwerp gebieden met een 

eigen identiteit meer en meer op elkaar gaan lijken’11.

Deze doelstelling houdt dus inmiddels al meer dan tien jaar stand. Maar 

hoe wordt een dergelijke abstracte uitspraak ingevuld? Hoe komt men

aan ontwerpers die functionaliteit kunnen koppelen aan andere 

nagestreefde kwaliteiten, zoals de herkenbaarheid van de route en de 

afstemming op de omgeving?

De in 1916 begonnen samenwerking tussen Rijkswaterstaat en

Staatsbosbeheer duurde tot het eind van de jaren negentig, al werd de 

rol van Staatsbosbeheer overgenomen door anderen binnen het

ministerie van LNV. In de ROA van 1992 werd nog vastgelegd, dat

Rijkswaterstaat landschapsplannen laat opstellen door de 

Landinrichtingsdienst van het ministerie van LNV, tenzij de organisatie 

onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft. In dat geval zouden de

werkzaamheden worden uitbesteed aan derden.

Rijkswaterstaat werkte dus anders dan de Rijksgebouwendienst, die

juist bij voorkeur externe bureaus inschakelde en slechts een klein deel

van de productie zelf ontwierp (vooral om de deskundigheid op peil te 

houden). Nog steeds vormt de architectenselectie een belangrijk 

onderdeel van het kwaliteitsbeleid rond rijksgebouwen. Van

opdrachtgevers wordt verwacht, dat zij zich goed oriënteren op de

ontwerpersmarkt. Vervolgopdrachten aan dezelfde architect zijn 

gebruikelijk en worden wel gezien als een verdieping van de werkrelatie

die de kwaliteit ten goede kan komen. Maar ook wordt gewaarschuwd

tegen een routinematige architectenselectie en wil men nieuw talent

een kans geven. Dit is al decennia de benadering van rijksgebouwen. Bij

de landschappelijke inpassing van rijkswegen speelde de

architectenselectie tot enkele jaren geleden echter geen rol van belang. 

Het is wel al langer gebruikelijk om met zelfstandige externe

ontwerpbureaus te werken als het gaat om bouwkundige aspecten van

de ontwerpopgave van Rijkswaterstaat. Het ontwerp van kunstwerken

zoals bruggen wordt de laatste decennia uitbesteed. De architecten

worden geselecteerd uit een wisselend bestand van externe bureaus die 

voldoen aan geschiktheidcriteria van de Bouwdienst. De huidige 

vormgeverspool telt meer dan dertig namen waaronder naast typische

ingenieursbureaus ook breed georiënteerde architecten. Deze externen

werken meestal niet aan de route als geheel, maar aan afzonderlijke

projecten zoals bruggen, viaducten of bij de infrastructuur horende 

gebouwen. Inschakeling van externe vormgevers bij het ontwerp van

een hele route is minder gebruikelijk. Een studie naar de rijksweg A2-

Noord geeft aan dat ook het ontwikkelen van een integrale

vormgevingsvisie voor een deeltraject een nieuw type ontwerpopgave 

is. Binnen het team dat met het routeontwerp bezig is hebben ´de

11
 Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen (ROA), 1992, blz. 21
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disciplines die verantwoordelijk zijn voor technisch ontwerp en 

landschapsontwerp (…) een aanzienlijke voorsprong´ 12

Zoals we nog zullen zien, wordt binnen het routeontwerp A12 gezocht 

naar ontwerpprincipes en manieren om uitgangspunten voor het

ontwerp te formuleren. Misschien ligt hierop nu meer nadruk dan

voorheen, maar nieuw is het niet. De ‘Leidraad en Checklist 

landschappelijke inpassing hoofdwegen’, gaat immers in op hetzelfde

thema. Deze uitgave van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (V&W) 

en de Dienst Landelijk Gebied (LNV) uit 1997 maakt onderscheid 

tussen uitgangspunten en ontwerpprincipes: een uitgangspunt geeft 

aan wat je wilt, een ontwerpprincipe geeft aan hoe je dat wilt 

bereiken13.

Het is de taak van de opdrachtgever om de uitgangspunten, de doelen,

te formuleren. De Leidraad laat zien dat dit niet intuïtief gebeurt. Er is 

voorwerk nodig om uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing

van wegen helder te maken. Een groot aantal overwegingen en eisen 

moeten worden geordend en met elkaar in overeenstemming gebracht.

De Leidraad beveelt aan, om dit in teamverband te doen, in een

workshop volgens de ‘hexagon methode’: De deelnemers worden 

gekozen op hun specifieke deskundigheid (ecologie, 

landschapsarchitectuur etc.).

Het team krijgt bijvoorbeeld als opdracht mee, dat het zicht op het

veenweidegebied open moet blijven, maar dat in het gebied ook geen

sprake mag zijn van geluidsoverlast. Een oplossing met behulp van

geluidsschermen valt dan af en er moet worden gezocht naar 

alternatieven zoals een verdiepte wegligging.

De rol van de landschapsarchitect in het team is om te schetsen hoe de 

diverse uitgangspunten met elkaar kunnen worden verbonden. Dan

blijkt ook waar de problemen liggen. 

De opdrachtgever heeft volgens de Leidraad anderen, onder wie 

ontwerpers, nodig om het project en de ontwerpopgave nader te

omschrijven. Ook als het niet gaat om infrastructuur, maar bij 

voorbeeld om de bouw van een wooncomplex, is het gebruikelijk om 

de uitgangspunten vooraf helder te definiëren. Wel staat ter discussie

of er direct gedetailleerde programma’s van eisen moeten komen.

Sommigen menen, dat het de kwaliteit van het ontwerp ten goede 

komt als de opdrachtgever kort (‘op één a4’ ) de essentie formuleert 

van het gewenste gebouw. Dan kan de architect zijn ideeën vormen en

met voorstellen komen. Als er in een te vroeg stadium te veel wordt

ingegaan op details, wordt het lastig om een sterke visie te ontwikkelen

op het gewenste resultaat. 14

12 Vormgevingsvisie A2 tussen Amsterdam en Utrecht, Aletta van Aalst en

Partners, ism Jan Brouwer en Antony Marcelis, mei 2001, blz. 3
13

 blz. 41
14

 Zie ‘’Het beste van 3 werelden” Architectuur Lokaal, 2002, in het bijzonder

de verwijzing naar de benadering van Han Michel / De Pincipaal op blz. 66 en

68
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De overtuigingskracht van een ontwerp wordt beïnvloed door de

samenhang tussen de verschillende elementen. Een manier om 

ontwerpprincipes te bundelen, is het benoemen van ´thema´s´. Deze

benadering is te zien in een recente studie naar het traject van de A4 

tussen Burgerveen en Leiden15. Daar zijn deeltrajecten benoemd met

thema´s als ´Panorama´, ´Gast´en ´Thuis´. Dit laatste thema is van

toepassing op de A4 in de Haarlemmermeer, omdat de weg daar goed 

past bij de grootschalige verkaveling.

Bij het thema ´Thuis´hoort als ontwerpprincipe dat er zoveel mogelijk 

uitzicht moet blijven op de polderbeplanting en op de watergangen

evenwijdig aan de weg.

Tien jaar eerder speelde deze thematische aanpak al een rol in de

discussie over de landschappelijke inpassing van de verbinding tussen

A13 (Rotterdam-Delft) en de A16 (Rotterdam-Breda). Een van de

voorgestelde thema´s greep terug op het principe van de Amerikaanse

parkway met z´n brede middenberm. Een voordeel van het werken met

thema’s wordt genoemd, dat hieruit niet alleen aanwijzingen ontstaan

voor de vorm van de weg, maar ook voor de vormgeving van de 

stedelijke bebouwing. 16 Niet onderzocht is, of die doorwerking naar de 

omringende bebouwing inderdaad heeft plaatsgevonden.

Figuur 7 Franse snelweg A20

15
 Vormgevingsvisie A4 Burgerveen – Leiden, uitgave Rijkswaterstaat,

Rotterdam, december 2001
16

 J. van Veelen in: Landschap van Wegen en Kanalen, blz. 72
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2.3 Het Franse model

Veel Nederlanders hebben een positief beeld van de Franse snelweg,

zie Figuur 7. Daarbij speelt mee, dat zij deze vooral kennen van 

vakanties. Maar daarnaast heeft de autoroute inderdaad bijzondere 

kenmerken. De bron hiervan is, dat Franse tolwegen zijn bedoeld als 

alternatief voor bestaande wegen. Ze zijn niet geleidelijk ontstaan uit 

bestaande verbindingen, maar ze werden als één geheel ontworpen ter

ontlasting van (en in concurrentie met) traditionele wegen. Je moet 

ervoor betalen, maar daarvoor wordt een snelle en comfortabele route 

geleverd met extra voorzieningen als rustplaatsen, tankstations en

restaurants.

Bij het marktdenken dat hieruit spreekt past, dat de Franse overheid de

aanleg en exploitatie heeft uitbesteed aan particuliere ondernemingen.

Er zijn inmiddels meer dan tien van die ondernemingen

(´concessiehouders) die samen zo´n 8000 kilometer snelweg verzorgen.

Het gaat om publiek private samenwerking op verschillende niveaus. 

Om te beginnen is er het contract tussen de Franse staat en de 

concessiehouder. Vervolgens berust de onderneming zelf ook vaak op

samenwerking tussen overheden en particulieren. De volledig privaat

gefinancierde snelwegondernemingen zijn in de minderheid.

Wanneer we de taakverdeling in Frankrijk vertalen in Nederlandse 

termen, komt het erop neer dat de Franse staat verantwoordelijk is voor

de procedures van Tracéwet en de milieueffect rapportage. Wanneer

dat is afgerond, nemen de concessiehouders het project over en gaan

zij werken aan het verdere routeontwerp, de aanleg en exploitatie.

Ofwel: de kwaliteit van het routeontwerp op hoofdlijnen is een 

overheidstaak, de uitwerking van de route en van de details die een

route extra cachet kunnen geven, komt voor rekening van (min of 

meer) commerciële opdrachtgevers. Maar er speelt meer dan een 

zuivere marktbenadering. Met het oog op de kwaliteit van het

routeontwerp probeert de Franse staat een stimulerende rol te spelen.

Dat gebeurt onder meer door 1% van het budget te reserveren voor

een ontwikkelingsanalyse van het landschap en voor begeleiding van

de herwaardering en de ontwikkeling van de doorkruiste terreinen.

Voorwaarde is wel dat belanghebbenden in de regio aan deze subsidie 

minstens een zelfde bedrag toevoegen.

De ontwikkelingsanalyse valt in drie fasen uiteen. Om te beginnen

maakt men een witboek, een document dat de 

ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied analyseert en aangeeft hoe 

de samenwerking met de staat vorm kan krijgen. Vervolgens wordt het 

handvest van de weg opgesteld, dat dieper ingaat op de 

landschapswaardering, de economische ontwikkeling, de doelstellingen

en de ingrepen die hiervoor nodig zijn. De derde fase is het opstellen 

van het locale handvest, een document dat de doelen van het handvest 

meer exact herneemt en toespitst op het locale niveau. Ook worden

hier de richting aangegeven voor het gebruik van de grond en van de 

nodige ingrepen. Vooral de beide handvesten laten zien wat er allemaal

moet gebeuren op het tracé van de route. Ingegaan wordt op de
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kwaliteit van de herverkavelde terreinen, landschappen en 

monumenten, toeristische ontwikkeling, openbare en privé gebouwen. 

Een sleutelwoord binnen dit Franse model is duurzame ontwikkeling. 

Men besteedt veel aandacht aan het benoemen van

landschapswaarden en aan ecologie. De 1% regeling waarmee men in 

1989 bij enkele routes begon te werken wordt inmiddels breed

toegepast. De laatste jaren is er in dit verband veel aandacht aan

mogelijkheden om de monotonie van de weg te doorbreken en de

veiligheid van de automobilist te bevorderen door het aanbieden van

rustpunten en toeristische afslagen (te noemen zijn in dit verband les

villages-étapes bij de A20 en les itinéraires de découverte bij de A75).

Zo kunnen landschappelijke en toeristische waarden een extra impuls

vormen voor de economische ontwikkeling van het door de autoroute

ontsloten gebied.

De Franse overheid heeft naast de 1% regeling als kwaliteitsimpuls ook 

een stelsel van onderscheidingen ontwikkeld. Sinds 1991 worden iedere 

twee jaar prijzen uitgereikt voor landschappelijk en architectonisch

geslaagde projecten, de zogenaamde Gouden Linten (Rubans d’Or).

Deze onderscheiding heeft de bedoeling om de ontwerpers en

opdrachtgevers gevoeliger te maken voor het belang van de 

landschappelijke en architectonische kwaliteit van de autoweg. 

Daarnaast beoogt men hiermee het publiek attent te maken op recent 

gerealiseerde en geslaagde uitbreidingen van het wegennet. 

Het Franse model is niet zondermeer op Nederland over te planten. Het

komt uit een andere bestuurlijke traditie en een land met veel meer 

ruimte voor de aanleg van alternatieve routes. Toch kan het 

Nederlandse routeontwerp baat hebben bij meer informatie over de

Franse aanpak. Zo zou moeten worden nagegaan op welke manier de 

ontwikkeling van de snelweg wordt ingepast in het regionale beleid 

voor economische en toeristische ontwikkeling. Welke rol spelen de

snelwegondernemingen in dit verband? Hoe vertaalt dit zich in de 

werkwijze van opdrachtgever en architect?

2.4 Ruimtelijke Kwaliteit

Bij de aanleg van infrastructuur voor verkeer staat ruimtelijke kwaliteit 

in principe hoog op de agenda. Zo hoort volgens de ROA bij het

aanleggen snelwegen rekening te worden gehouden met het

omringende landschap. Zowel opdrachtgever als ontwerper moeten dus 

oog hebben voor dit deel van opgave. Het blijkt echter lastig, om te 

bepalen wat precies de gewenste kwaliteit zou moeten zijn en wat 

eventuele verschillen zijn tussen ruimtelijke kwaliteit en 

landschappelijke kwaliteit. De paragraaf over belevingswaarde zal

ingaan op het onderscheid tussen gebruikswaarde, belevingswaarde en

toekomstwaarde. Verder kan kwaliteit verband houden met de 

zorgvuldigheid waarmee ruimtelijke beslissingen worden genomen. 

Kwaliteit blijft echter een lastig begrip. Kompas haalt de opvatting aan,

dat het makkelijker is om kwaliteit te herkennen dan om tot een

sluitende definitie te komen. Dat blijkt ook uit de projectbeschrijvingen.
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Pogingen om het begrip ruimtelijke kwaliteit nader te omschrijven 

leiden vaak tot het benoemen van zaken die ruimtelijke kwaliteit

beïnvloeden en die bij het nemen van beslissingen niet mogen worden

vergeten. Omdat onvergelijkbare grootheden meetellen, is hier het

ideaal van Ir Huizinga losgelaten en wordt een objectieve maatstaf niet

als mogelijkheid beschouwd. In Nederland is het gebruikelijk te zoeken

naar´draagvlak´ voor subjectieve beslissingen. Het ideaal is, dat er

consensus ontstaat over de voorkeur voor variant X boven variant Y.

Een illustratief citaat is te vinden in de rapportage van een

interdepartementale projectgroep over kwaliteitsaspecten van een 

eventuele Zuiderzeelijn17. Men eindigt met de volgende passage: 

“Als het gaat om een keuze tussen de gegeven alternatieven van de 

snelle spoorverbinding op basis van de geoperationaliseerde

ruimtelijke kwaliteitscriteria, is er geen eenduidig oordeel te

vellen…..Er is geen alternatief aan te wijzen, dat op alle fronten beter

(of slechter) scoort dan de andere. Een definitief oordeel over ‘de’ 

ruimtelijke kwaliteit van de alternatieven kan daarom niet worden

gegeven, zolang ertussen de criteria geen rangorde of weging is

gegeven. De functie van deze toetsing kan wel zijn, bij de 

alternatieven naast hun voordelen en kansen ook hun nadelen en 

bedreigingen aan te geven, die in een vervolgprocedure

geoptimaliseerd en bij een definitieve keuze gecompenseerd dan wel

bewaakt dienen te worden.” 

Zoals vaker gebeurt, ordent deze studie over de Zuiderzeelijn een grote 

hoeveelheid gegevens en worden varianten naast elkaar gezet. Er zijn 

echter geen illustraties die aangeven hoe het landschap er straks uit zou 

kunnen zien. De discussie over ruimtelijke kwaliteit blijft daarmee 

abstract.

Welke betekenis kunnen we in dit licht geven aan de uitspraak dat het

Routeontwerp A12 de ruimtelijke kwaliteit op een hoger plan moet

brengen? In het voorbeeld van de Zuiderzeelijn lijkt het vooral te gaan

om de kwaliteit van het debat dat voorafgaat aan beslissingen. Dat is 

onbevredigend, omdat uiteindelijk het resultaat telt. Bestuurders en 

burgers maken zich vooral druk over de ‘verrommeling’ en ‘vervlakking’

die zij buiten waarnemen. Hoe deze verschijnselen ontstaan interesseert

hen minder. Toch kunnen we er in deze studie niet omheen te kijken

naar zowel het proces als naar het resultaat. We zullen zien, dat er tot 

dusver meer processen zijn op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, dan

bewust vormgegeven resultaten.

17
‘Ruimtelijke kwaliteit op het (snelle) spoor’, Den Haag, 2001
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Figuur 8 Inundatiekanaal, beleving van de Waterlinie

2.5 Belevingswaarde

De omschrijving van architectonische kwaliteit in termen van 

functionele waarde, belevingswaarde en toekomstwaarde gaat terug op 

de klassieke oudheid, maar is nog steeds in zwang, zie Figuur 8. Ook in 

beschouwingen over ruimtelijke kwaliteit komen deze drie begrippen

terug. Binnen het Routeontwerp A12 ontstond de vraag, wat we 

eigenlijk weten over deze waarden. Er wordt al jaren onderzoek gedaan

naar `belevingswaarde`. Tot welke conclusies en aanbevelingen leidt

dergelijk onderzoek? Op welke manier zijn de resultaten te gebruiken

voor een routeontwerp? De onderzoekers Kamphuis, Van Konijnenburg

en Van Uden hebben geprobeerd het antwoord te geven. Daarbij

besteedden ze ook aandacht aan de achtergronden van dit type 

onderzoek. Onderstaand een impressie van hun bevindingen. 

 20 Waar een weg is, is een wil 



Het is duidelijk dat sociaal/wetenschappelijk onderzoek relevant kan

zijn voor functionele aspecten van het routeontwerp. Zo is het mogelijk

te onderzoeken wanneer mensen het wegbeeld als overzichtelijk of juist

als rommelig ervaren. Als hiervoor aanwijzingen worden gevonden, zijn

die inzichten te gebruiken in een programma van eisen voor snelwegen

in het algemeen. Het is echter de vraag of dergelijk onderzoek relevant

is voor het esthetisch oordeel. In een serie over ‘de mooiste plek van

Nederland’ interviewde de Volkskrant Carel de Reus, directeur van 

Johan Matser Projectontwikkeling BV, een bedrijf dat met diverse

architectuurprijzen werd onderscheiden. De Reus stelt: ‘het is een fictie 

om te denken dat een optelsom van wat mensen mooi vinden samen

iets moois oplevert’. 18 Als dit klopt, is opinieonderzoek geen goede

basis voor de beoordeling van een routeontwerp of voor het 

formuleren van esthetische uitgangspunten. Het is dan beter om de 

traditie in de Nederlandse cultuursector te volgen en smaakoordelen

over te laten aan vakgenoten.

Een blik op de geschiedenis leert, dat opdrachtgevers en ontwerpers al

bij de eerste snelwegen probeerden om het aangename met het nuttige

te verenigen. Zij wilden dat de weg ook een ervaring van schoonheid 

kon bieden. Zo beschouwd, heeft belevingswaarde altijd een rol 

gespeeld. Maar men heeft niet vanaf het begin getoetst hoe anderen

de weg waarderen. Pas later kwam er onderzoek naar het

publieksoordeel over verschillende elementen van de snelweg en de 

snelwegomgeving.

Onderzoek onder weggebruikers werd aanvankelijk vooral gedaan om 

de functionaliteit van het wegontwerp te kunnen verbeteren. Men 

sloot aan bij de benadering van wetenschappen als de

waarnemingspsychologie. Het doel was, te komen tot algemeen geldige

inzichten en algemene richtlijnen voor het wegontwerp. Zo werd 

vastgesteld, dat bij het toenemen van de snelheid de gezichtshoek van

de automobilist afneemt, met als gevolg dat een kleiner deel van de 

omgeving wordt waargenomen. Ook loopt de waarneming van details

terug. Met dergelijke gegevens kan rekening worden gehouden bij het

ontwerp. In de Nederlandse traditie vinden we de relatie tussen

wetenschap en wegontwerp bij voorbeeld terug in het werk van

Huizinga en zijn collega´s (zie het onderdeel Geschiedenis). 

Het onderzoek naar de waardering van snelwegen is van recenter

datum. Door de groeiende oppositie tegen wegaanleg in de periode

rond 1970 ontstond de noodzaak om rekening te houden met de

publieke opinie. Een extra impuls was de introductie van Milieu Effect

Rapportages bij allerlei ruimtelijke ingrepen. Bij een MER ligt het accent 

op onderzoek naar het fysieke en biologische milieu, maar ook ging

men gegevens verzamelen over de waardering van mensen voor hun 

omgeving.

18
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Dergelijk onderzoek heeft vooral tot doel om te laten zien welke schade

kan optreden en wat kan worden gedaan om nadelige gevolgen te

beperken. Toegespitst op belevingswaarde betekent dat om te

beginnen onderzoek naar de waardering van de huidige situatie, zie 

Figuur 9. Op basis hiervan kan men proberen gewaardeerde elementen

in stand te houden en toe te werken naar een zo gunstig mogelijk

effect. Een vervolgstap kan zijn, dat men ook om een oordeel vraagt

over verschillende varianten van de voorgenomen ingreep. Op deze

manier heeft belevingswaardeonderzoek een plaats gekregen binnen

het project Ruimte voor de Rivier (zie het onderdeel Ruimte voor de 

Rivier: het poldermodel in revisie).

Figuur 9 Waterlinie, Nieuwersluis-gracht

Kamphuis cs gaan in op diverse methoden om gegevens over

waardering te verkrijgen. Steeds speelt daarbij het onderscheid tussen

de beleving van weggebruikers en die van mensen in de omgeving. Een 

ander onderscheid is dat tussen onderzoek naar invloeden op de 

waardering in het algemeen en onderzoek naar waarderingen die zijn 

gekoppeld aan een bepaalde plek.

Net als de resultaten van onderzoek naar de fysieke kant de menselijke 

waarneming, kan kennis over subjectieve ervaringen van weggebruikers 

algemene geldigheid hebben. Kamphuis cs laten zien, welke algemene

inzichten de beschikbare literatuur levert over de wijze waarop 

snelwegen worden beleefd. Dat overzicht is weinig verrassend, maar

daarom niet minder waardevol. De conclusies onderstrepen het belang

van pogingen om verrommeling in de omgeving van de weg tegen te 

gaan. Het tot dusver uitgevoerde onderzoek levert daarmee een 

bevestiging van de gangbare uitgangspunten van Rijkswaterstaat en 

een aansporing om verder te gaan op de ingeslagen weg. De 

onderzoekers doen echter ook de aanbeveling, om naast het algemene
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onderzoek naar belevingswaarden, vooral meer werk te maken van

onderzoek per locatie. Hun uitgangspunt is, dat waardering steeds 

betrekking heeft op specifieke situaties. Daarom zal per snelweg (of 

liever nog: per deeltraject) moeten worden onderzocht wat de 

gebruiker belangrijk vindt en hoe de kwaliteit kan worden verhoogd. 

Daarmee koppelen zij belevingswaarde aan het unieke karakter van een

plek, en sluiten ze aan bij het van de Romeinen overgenomen idee dat

iedere plaats zijn eigen geest (´genius loci´) heeft. 

De plaatselijke geest kan op verschillende manieren worden

opgespoord en heeft ook verschillende gezichten. Hoewel de auteurs

hier niet op in gaan, lijkt onderzoek naar de specifieke eigenschappen

van een tracé op de voorbereiding van een landschapsplan. Ook daarbij

is waardering aan de orde, maar evenzeer een aantal meer objectieve

gegevens over de opbouw van het landschap, het watersysteem, de 

ecologische waarden etc. In de culturele planologie probeert men 

daarnaast een plaats in te ruimen voor de menselijke kenmerken van

de streek. Dat is een kwestie van geschiedenis, waarbij zowel ´feiten´ als

´verhalen´ aan de orde zijn. Sommig onderzoek naar gebiedsidentiteit

sluit aan bij de belangstelling voor oral history. Men probeert bij

voorbeeld via interviews met bewoners het verhaal van de streek te

achterhalen. Bij een project als de Nieuwe Hollandse Waterlinie is de 

volgorde anders. Daar is het verhaal gereconstrueerd door specialisten 

en gaat het er nu om, dat bewoners en bezoekers met dit verhaal

vertrouwd raken (zie het onderdeel De Nieuwe Hollands Waterlinie:

globaal denken, lokaal handelen).

Onderzoek dat is gericht op de specifieke kenmerken van een gebied

heeft ook een symbolische of zo men wil politieke functie. Het is mede 

bedoeld om duidelijk te maken dat de overheid het oordeel van de 

bevolking serieus neemt. Dergelijk onderzoek moet eventuele negatieve 

effecten in kaart brengen, en zal hopelijk een bijdrage leveren aan het 

ontstaan van steun vanuit de bevolking. Terwijl rond 1970 onderzoek 

werd gedaan met het oog op mogelijke kritiek van actiegroepen, is het 

doel nu positiever, meer gericht op het verkrijgen van actieve steun. 

Kamphuis cs stellen voor, om in de planvoorbereiding meer gebruik te 

maken van belevingswaardeonderzoek (BWO). Dat lijkt vooral zinvol in 

verband met het opstellen van landschapsvisies. De later beschreven 

projecten illustreren echter, dat er meer dan één manier is om het 

unieke van een streek in kaart te brengen. Behalve de benadering via

het bewonersonderzoek, zijn er ook studies van specialisten op het

gebied van landschap, ecologie, cultuurhistorie en dergelijke. Er zal dus 

nog gekeken moeten worden naar de verhouding tussen kosten en 

opbrengsten van verschillende benaderingen. En naar de vraag welke 

onderzoeksresultaten het meest relevant zijn voor een routeontwerp.
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Figuur 10 Voorbeeld van een slecht verzorgde toerit naar een brug

Figuur 11 Zomeratelier, Routeontwerp A12
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2.6 Kompas voor het routeontwerp

Het Routeontwerp A12 bouwt voort op de kennis die Rijkswaterstaat

heeft opgebouwd over de aanleg en inpassing van snelwegen, zie

Figuur 10. Maar men wil een nieuwe aanpak te ontwikkelen, die verder

gaat dan de bestaande werkwijze van het Handboek Richtlijnen 

Ontwerp Autosnelwegen (ROA). De behoefte aan vernieuwing stoelt 

op het idee dat de huidige snelwegen te weinig het karakter hebben

van herkenbare routes. Een belangrijke aanleiding is de zorg over het 

Nederlandse landschap. De snelweg is hierin een belangrijk vormend 

element geworden, maar er is onvoldoende sprake van bewuste

vormgeving van het geheel. 

Het Grote Project verkeert nog in het stadium van ´werk in uitvoering´.

Ook Kompas voor het routeontwerp is een werkdocument, waarvan

tijdens de loop van dit onderzoek verschillende versies verschenen. Tot 

dusver is het deel over de concrete ontwerpacties voor de A12 nog niet 

beschikbaar. Juist dit deel zal meer duidelijkheid kunnen bieden over de 

manier waarop de nieuwe werkwijze afwijkt van de projecten die

verderop in dit rapport worden beschreven. Vooralsnog baseren we ons 

op de versie van oktober 2003. Dit Kompas gaat vooral over de

voorfase van het ruimtelijk ontwerp waarin bestuurlijke aspecten van de 

opgave centraal staan en waarin men nog niet toe is aan de 

architectonische uitwerking.

Het Routeontwerp is inderdaad een omvangrijke organisatorische

opgave, alleen al binnen de rijksoverheid. Zo was het nodig dat drie

Regionale Directies van Rijkswaterstaat en het Hoofdkantoor van

Rijkswaterstaat een intentieovereenkomst sloten over de vormgeving

van de A12. Verder moet de uitwerking de instemming krijgen van 37 

gemeenten. Dat is dan alleen nog de formele kant. Inhoudelijk is het de

bedoeling om te komen tot een integrale aanpak van de verschillende

functies die rond de A12 een plek moeten krijgen. Het gaat dan

bijvoorbeeld ook om natuurontwikkeling of voorzieningen voor 

waterberging. Dit streven is een reactie op ontwikkelingen uit het

verleden, toen het verknopen en opschalen van autowegen tot gevolg

had, dat wegen zich ontwikkelden tot barrières in het landschap.

Behalve mensen kunnen ook dieren de weg niet langer oversteken.

Binnen de waterhuishouding snijdt de weg vaak eveneens verbindingen

af. Aan de andere kant maakt ontsluiting door een snelweg een gebied

vooral voor bedrijven aantrekkelijker. Dat roept bouwactiviteiten op,

die echter vaak niet aansluiten bij landschappelijke kwaliteiten van het

betreffende gebied. Het resulterende snelweglandschap is niet bewust 

vormgegeven en kenmerkt zich door nivellering, en ‘verdozing’. Het 

Grote Project wil met opdrachtgevers in de omgeving van de weg een

gezamenlijk ontwerpconcept vaststellen om daarmee de kwaliteit van

het snelweglandschap te sturen. Pas dan kan er sprake zijn van een

echte integratie van het snelwegennetwerk in de omgeving.
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Figuur 12 Rijksweg A12: de weg door de vlakken
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In het licht van dergelijke ambities ligt het voor de hand dat Kompas

veel aandacht geeft aan het bestuurlijke proces. De aanpak daarvan is 

immers bepalend voor het uiteindelijke resultaat van het routeontwerp.

In iedere fase moeten de juiste beslissingen worden genomen en 

betrokkenen moeten op tijd hun inbreng kunnen hebben. Voordat men

gaat ontwerpen moet de planomgeving worden geanalyseerd en

moeten de uitgangspunten en doelen worden geformuleerd. Er is veel

aandacht voor draagvlak en overleg met stakeholders (in dit verband

wordt de term ‘arena’ gebruikt). Ook wordt gekeken naar de mogelijke 

inbreng van ontwerpers.

In het architectuurbeleid speelt van oudsher gedachte, dat de

opdrachtgever eerst vaststelt wat hij wil en vervolgens de ontwerper 

zoekt, die het beste bij de opgave past. Inmiddels bestaat ook de 

opvatting, dat de ontwerper soms in een eerder stadium kan instappen

om een rol te spelen in de voorbereidende besluitvorming. Vooral met

betrekking tot grootschalige, landschappelijke opgaven geldt, dat de 

ontwerper in de voorfase een belangrijke bijdrage kan leveren. In dat 

geval moet er dus al een ontwerper zijn geselecteerd, voordat de

opgave duidelijk is geformuleerd. Deze ontwerper heeft juist tot taak 

om de opgave te verhelderen. Hij geeft richting aan de discussie tussen

belanghebbenden door contrasterende scenario´s naast elkaar te zetten

en te visualiseren. Het is ook mogelijk om hiervoor verschillende 

ontwerpers uit te nodigen en eventueel kan men ook workshops

organiseren. Een illustratie van deze werkwijze vormen de Zomerateliers

binnen het Routeontwerp A1219, zie Figuur 11. In de

projectbeschrijvingen zullen we zien, dat dergelijke ateliers een rol

kunnen spelen in de architectenselectie.

Kompas gaat behalve over politiek en proces ook over het begrip

´route´. Een vergelijking wordt gemaakt met routes door uiteenlopende 

omgevingen als musea, parken en winkels. In het denken over de

snelweg als route zijn drie elementen van belang. Om te beginnen is de 

snelweg een lijn die een gebied doorkruist bestaande uit 

landschappelijke eenheden (de zogenaamde vlakken). Binnen deze

vlakken bevinden zich karakteristieke plekken (de zogenaamde

punten). De theorie analyseert het begrip ´route´ en de relatie van de 

route tot de samenstellende lijnen, vlakken en punten.

Kompas doet meer dan analyseren. Er worden ook doelstellingen

geformuleerd voor de A12. Het gaat daarbij om versterking van de

eenheid van de lijn, vergroting van de identiteit van de vlakken en

herkenbaarheid van karakteristieke punten. Ook wordt gesproken over

het principe dat de route reageert op de omgeving. Voor de A12 is 

daarbij een driedeling gemaakt op basis van karakteristieke vlakken

waar de lijn doorheen gaat, zie Figuur 12. Er is sprake van een weg in 

de wei, een weg in het bos of een weg in de stad.

19 Verslag Zomeratelier Routeontwerp A12, projectbureau Routeontwerp A12,

september 2003
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Het routeontwerp dient aan te sluiten op de karakteristieken horende

bij deze onderscheiden situaties. Voor een lijnstuk ´weg in de wei´ 

gelden andere principes dan binnen stedelijk gebied. Het theoretisch 

kader redeneert vooral vanuit degene die op de snelweg zit, al is de 

bedoeling, dat het routeontwerp ook relevant is voor mensen die van

buiten tegen de weg aankijken. De benadering van dit laatste blijft

enigszins defensief. Kompas spreekt wel de wens uit, om de A12 ook 

voor de omgeving herkenbaar te maken, bij voorbeeld via de 

vormfamilie van kunstwerken, kleurgebruik en dergelijke. Verder lijkt

het, of de weg vooral zo onzichtbaar mogelijk moet zijn. Het is echter

goed mogelijk dat dit inderdaad een prioriteit is voor mensen in de

omgeving.

Hoe dan ook, de in Kompas genoemde ontwerpdoelen en

ontwerprichtingen vormen het vertrekpunt van waaruit nog zeer

uiteenlopende producten kunnen ontstaan. Pas als opdrachtgever en

architect de opgave gaan uitwerken kan de uiteindelijke kwaliteit

zichtbaar worden.

Figuur 13 Rijksweg A2 Leidscherijn: The Wall
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3. Projecten 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.1 Rijksweg A2 Leidsche Rijn: verbindingen leggen over de weg

In vogelvlucht

Het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn is de grootste VINEX-

locatie van Nederland. Leidsche Rijn wordt gebouwd ten westen van

de rijksweg A2, terwijl het centrum van Utrecht zich bevindt aan de 

andere kant van de weg. In de voorbereiding van de nieuwbouw is 

gesteld, dat de A2 geen barrière mag vormen voor de verbinding met

de rest van de stad. De weg dient juist een rol te krijgen bij de

integratie van Leidsche Rijn met bestaande stadsdelen. Deze

doelstelling past goed bij de visie dat automobiliteit niet weg te

denken is uit de Nederlandse samenleving. 

Om de beoogde integratie mogelijk te maken is in 2002 besloten dat

de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn ten dele onder de grond gaat. 

Hierdoor kunnen in principe verbindingen ontstaan over de weg heen.

Bij het concretiseren van dergelijke verbindingen krijgt men echter te 

maken met normen op het gebied van veiligheid, geluidshinder en

luchtkwaliteit. De vraag is nu vooral welke bebouwingsmogelijkheden

de vernieuwde A2 biedt gegeven deze normen. Pas als dat duidelijk

wordt, is het mogelijk om te schetsen hoe op deze plek de combinatie 

van snelweg en bebouwing kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

De opdrachtgever en de opgave

Een bestuursovereenkomst tussen de ministeries van VenW en VROM

en het provinciale, regionale en gemeentelijke bestuur in juli 2002 legt

op hoofdlijnen vast op welke manier de A2 in Leidsche Rijn zal worden

ingepast en welke financiële bijdrage de ondertekenaars leveren.

Daarmee is een belangrijke stap gezet bij het definiëren van de opgave.

De voorbereidende studies naar de raakvlakken tussen weg en

omgeving zijn gedaan door Rijkswaterstaat in samenwerking met de 

gemeente Utrecht (Projectbureau Leidsche Rijn), het ministerie van

VROM (Inspectie Volkshuisvesting Utrecht) en het Bestuursorgaan

Regio Utrecht (BRU). De uitkomsten van deze studies worden

vervolgens verwerkt volgens een meer traditionele rolverdeling. Zo is 

Rijkswaterstaat nauwelijks betrokken bij het invullen van de VINEX 

plannen en blijft de gemeente op afstand bij de werkzaamheden aan de 

A2 zelf.

Binnen Rijkswaterstaat berust dit project op de samenwerking tussen de 

Bouwdienst en de Directie Utrecht. De provinciale directie concentreert 

zich op de relatie met de betrokken overheden; de Bouwdienst houdt 

zich vooral bezig met de weg zelf en de kunstwerken (viaducten etc.).

Gerard Krielaart van de Bouwdienst in Tilburg is aangetrokken als

projectmanager en in de praktijk de opdrachtgever voor dit deel van de 

bouwactiviteiten.

 29 Waar een weg is, is een wil 



De onderdelen van de opgave die door Rijkswaterstaat zullen worden

uitgevoerd zijn technisch lastig, maar daaraan is de organisatie gewend

en er kan in principe snel worden gewerkt. Bij de gemeente ligt dat

anders. Om te beginnen is de ontwikkeling van een stedelijk gebied zo 

dicht bij de snelweg pionierswerk. Er is nog een reden, dat

gemeentelijke plannen minder snel vorm krijgen. Stadsontwikkeling

verloopt over het algemeen trager, zeker in tijden van economische 

recessie. Terwijl het projectbureau Leidsche Rijn en de dienst

Stadsontwikkeling in 2003 nog aan het begin staan van de 

stedenbouwkundige invulling en ook het bestemmingsplan voor het

gebied nog niet klaar is, bestaat er wel een vrij gedetailleerd beeld van

de benodigde werkzaamheden aan de weg en de kunstwerken. Voor

zover afstemming van beide processen wenselijk is, zal de gemeente op 

korte termijn met meer uitgewerkte plannen moeten komen, want de 

uitvoering van de wegwerkzaamheden gaat waarschijnlijk in 2005 van

start.

Analyse van de planomgeving

De al genoemde bestuursovereenkomst is illustratief voor de context

waarin dit plan wordt ontwikkeld. Zoals uit de ondertekening blijkt,

gaat het om een lokaal project van nationaal belang, waar een

burgemeester, een commissaris van de koningin, een staatssecretaris en

een minister voor tekenen. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) trad op als

voorzitter van de begeleidingscommissie van het voorbereidende

onderzoek, mede om de afspraken te bewaken die het rijk met de regio

maakte in het kader van de Vierde Nota Extra, de Vinac en de Vijfde

Nota Ruimtelijke Ordening.

Uit de inhoud van de overeenkomst blijkt hoe moet worden 

gebalanceerd tussen de belangen van veiligheid en milieu en de 

ambities voor het nieuwe stadsdeel. De ondertekenaars menen dat de 

juiste balans gevonden kan worden bij de keuze voor de zogenaamde 

DODO-plus variant. DODO staat voor dicht-open-dicht-open. Er

komen drie overkappingen van de hoofd- en parallelrijbanen bij het

centrum van Leidsche Rijn, die worden afgewisseld door open delen. 

Hiervoor is gekozen op grond van veiligheidsoverwegingen. Bij het

vervoer van gevaarlijke stoffen is een dichte tunnel op de hoofdrijbaan 

te gevaarlijk. Om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken, krijgen

de parallelbanen langs de open hoofdrijbaan wel een overkapping (dat 

is de plus in deze variant). De gedeeltelijke overkapping met een lengte

van 1650 meter is uniek in Nederland. De overkapping is bedoeld om 

Leidsche Rijn en het centrum van Utrecht psychologisch en praktisch zo 

dicht mogelijk bij elkaar te brengen.

De architectenselectie en de inbreng van de ontwerpers 

De DODO-plus variant is de uitkomst van een studie, die gemaakt is 

door Kees Rijnboutt (de Architectengroep) en Frank Brouwer (Arcadis).

Het gaat om een voorbeeld van een ontwerpstudie waarin verschillende

varianten of scenario’s de revue passeerden. Deze studie heeft

bestuurders in staat gesteld om een duidelijke keuze te maken. Men is 

het eens geworden over een variant die financieel haalbaar is en ook
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voldoet aan de normen op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit en

geluidshinder. Hiermee zijn alleen nog maar summiere hoofdlijnen

aangegeven voor de toekomstige ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

De bestuursovereenkomst sluit een ontwerpfase af en maakt het tevens

mogelijk om aan een nieuwe fase te beginnen, waarbij het zaak is om 

dieper in te gaan op de gebruiksmogelijkheden van zowel de 

overkappingen als de strook langs de A2.

Voor beide fasen zijn architecten geselecteerd die technische kennis 

combineren met expertise op het gebied van stedenbouw en 

architectuur. Rijnboutt paste uitstekend in dit profiel. Dezelfde 

overweging leidde tot een verzoek aan Ben Loerakker om mee te

werken aan het project in de vervolgfase. Loerakker, emeritus

hoogleraar Bouwkunde, kan in dit project de nodige bruggen slaan

tussen technici en vormgevers gezien zijn wortels in de civiele techniek

en zijn ruime ervaring als architect.

Loerakker treedt op als voorzitter van de werkgroep die de 

bestuursovereenkomst uitwerkt op het terrein van ontwerp en 

vormgeving. Daarmee vervult hij een rol die weliswaar kennis van het 

architectenvak vraagt, maar waarbij het niet primair om het ontwerpen

gaat. Het ligt misschien voor de hand om Loerakker straks ook als

supervisor in te schakelen, maar dat is nog niet aan de orde.20

Uitwerking van de opgave 

De uitwerking van de plannen van Rijkswaterstaat vindt plaats in twee 

werkgroepen: één voor het programma van eisen en één voor het

ontwerp en de vormgeving. Het lijkt logisch om eerst het programma 

van eisen vast te leggen, maar in dit geval wil men juist de mogelijkheid

openhouden om op basis van ontwerpideeën aanpassingen te kunnen

maken in het programma. De werkgroep, waarvan Loerakker voorzitter

is, moet zien te komen tot een ontwerp op hoofdlijnen. Het is de 

bedoeling om bij het maken van het voorontwerp duidelijk te laten

zien, hoe de wensen op het vlak van de vormgeving doorwerken in de 

kosten. Vervolgens kan dit voorontwerp worden´meegenomen´ bij de

aanbesteding van de werkzaamheden. Rijkswaterstaat zal de

werkzaamheden aanbesteden op basis van design and built. We zullen

ook bij andere projecten tegenkomen, dat architect en opdrachtgever

van mening verschillen over de vraag of die aanbestedingsmethode

voldoende garanties biedt voor het uitvoeren van het ontwerp. 

20
In de gesprekken met Krielaart en Loerakker bleek dat het feitelijke

ontwerpwerk is opgedragen aan het architectenbureau van Aletta van Aalst.

Zij had eerder studies gedaan voor een meer noordelijk gelegen deel van de

A2.
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Figuur 14 Rijksweg A2, “The Wall”, uitzicht vanuit de auto

Een complicatie bij zowel het programma van eisen als de vormgeving

is, dat er sinds de afronding van de DODO-studie verschillende grote

tunnelongelukken hebben plaatsgevonden. Hierdoor dreigt de

discussie over veiligheid heropend te worden. Ook afgezien daarvan is

men nog volop aan het onderzoeken welk gebruik mogelijk is van de 

brede strook die de A2 vormt tussen Leidsche Rijn en de rest van

Utrecht. De beslissing om gedeeltelijk te overkappen heeft nog niet

duidelijk gemaakt of overkapping ruimte biedt aan andere functies dan 

die van groenvoorziening. Omdat de gewenste ruimtelijke kwaliteit van

dit gebied is omschreven in termen van de ‘compacte stad’ zou dat 

welkom zijn, maar tot dusver lijkt het erop dat zowel woningen als

bedrijven op afstand van de weg zullen moeten blijven, gezien de

eisen op het gebied van geluidhinder en luchtkwaliteit.

Zoals aangegeven, gingen Rijkswaterstaat en het Projectbureau

Leidsche Rijn ieder met hun eigen pakket aan de slag na de

gemeenschappelijk ondernomen voorstudie. Maar er vond ook een

opmerkelijke kruisbestuiving plaats. De wegenbouwers en de 

stedenbouwers vonden elkaar op de grens van de weg: bij het

geluidsscherm. Vlak ten noorden van het 1650 meter lange DODO-

traject komen twee bedrijventerreinen, Wetering Zuid en Wetering 

Noord. Hier gaat de bebouwing dienen als geluidsscherm, of 

omgekeerd, wordt een gebouw in het geluidsscherm geplaatst. Vanuit 

het noorden komend ziet de automobilist bij nadering van Leidsche

Rijn eerst een 1,5 kilometer lang scherm, waarin een spectaculaire 

autoshowroom komt. Dit is The Cockpit, naar ontwerp van Kas

Oosterhuis, zie Figuur 15. Vlak daarna een 800 meter lang gebouw dat 
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werd ontworpen door Fons Verheijen en dat inmiddels bekend staat als 

The Wall, zie Figuur 13. In The Wall komen winkels en bedrijven die

zich richten op de vermaak zoekende consument. 

Rijkswaterstaat heeft slechts zelden daadwerkelijk invloed op wat er

langs de weg gebeurt, zie Figuur 14. Volgens Frans de Kock, 

projectleider voor Rijkswaterstaat Directie Utrecht, werd Rijkswaterstaat

in dit geval een partner werd bij de ontwikkeling van het onroerend

goed langs de weg, omdat Rijkswaterstaat het budget inbrengt dat

anders zou zijn gebruikt om een los geluidsscherm neer te zetten.

Omdat voor het geluidsscherm een flink bedrag beschikbaar was, heeft 

men toch een stem in het geheel. Samen met de initiatiefnemers en 

ontwerpers wordt gezocht naar oplossingen die passen binnen de

geldende regelgeving en de eisen die worden gesteld vanuit onderhoud 

en beheer van de weg. Zo is Rijkswaterstaat bij Leidsche Rijn niet alleen

een partner van de gemeente, maar wordt ook samengewerkt met

marktpartijen.

Figuur 15 Rijksweg A2: “The Cockpitt”

Evaluatie

Er zijn beslissingen genomen over maatregelen aan de A2 zelf, zoals de 

verdieping en de gedeeltelijke overkapping. Aan de vormgeving van

het project wordt nog gewerkt en het zal moeten blijken in hoeverre 

vormgevingsprincipes overeind kunnen blijven na aanbesteding van de 

werkzaamheden.

The Wall en The Cockpit laten zien, dat het ondanks de complexe 

besluitvorming op het snijvlak van stad en snelweg, mogelijk is om

bijzondere projecten te realiseren. Beide projecten vormen een

samenhangend alternatief voor de vaak bekritiseerde

bedrijfsbebouwing op zichtlocaties (de Kock spreekt treffend over de 

gebruikelijke ‘kakofonie van presentaties’). Ook over The Cockpit en 

The Wall kan verschillend worden gedacht. Ook is te voorspellen, dat
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er kritiek komt op de samenwerking met Hessing, de auto-importeur

die The Cockpit laat bouwen. Hessing krijgt naast de A2 de 

gelegenheid om luxe auto’s (Rolls Royce, Bentley, Lamborghini, 

Maserati) in de meest bekeken autoshowroom van Nederland uit te

stallen. De puriteinen zullen hierover hun wenkbrauwen fronsen. Maar

als het resultaat in de richting komt van wat de ontwerpers schetsten,

zal Nederland zich waarschijnlijk gewonnen geven. Er ontstaat dan

ruimte voor meer bijzondere ervaringen langs de snelweg. Dat is echter

maar een deel van het project.

Er blijft onzekerheid betreft echter de vraag hoe de beoogde integratie 

van stad en snelweg gestalte verder kan krijgen. Het is positief te

waarderen, dat men probeert om infrastructuur en stedenbouw op een

samenhangende manier te ontwerpen. Tegelijkertijd wordt duidelijk, 

dat het op dit moment lastig is om de ontwerpopgave van

Rijkswaterstaat en de stedenbouwkundige opgave van de gemeente als

één geheel uit te voeren. De verschillen tussen de opdrachtgevers zijn

groot, in ieder geval wat betreft de aard van de werkzaamheden en

wellicht ook wat betreft bedrijfscultuur.

Positieve ervaringen Negatieve aspecten

Scenariostudies bleken goede basis 

voor besluitvorming door een brede 

coalitie

Het blijkt lastig om na het besluit

over uitgangspunten ook één lijn 

te trekken in de uitwerking,

mede door het tempoverschil

tussen wegenbouw en 

stedenbouw

De beoogde integratie van

snelweg en stad botst op

normen voor veiligheid en milieu

Interessante wisselwerking tussen

opstellen programma van eisen en

formuleren ontwerpuitgangspunten

Twijfel over bewaking van

ontwerpprincipes tijdens

uitvoering

Ontwerper als bindende factor

tussen verschillende partijen en

disciplines

Samenhangende benadering

van grotere trajecten is niet

vanzelfsprekend, draagvlak

hiervoor is niet altijd aanwezig.

Het bleek voor Rijkswaterstaat 

mogelijk om bij te dragen aan een

meer samenhangend ontwerp van

de bebouwing aan de rand van de

snelweg. Hierbij speelde wel mee,

dat Rijkswaterstaat ook een

financiële inbreng kon leveren.

De samenwerking met 

(markt)partijen in de omgeving

van de snelweg is in theorie

misschien gewenst, de 

praktische uitwerking zal 

waarschijnlijk controversieel

blijken
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3.2 HSL-Zuid: 1800 bouwvergunningen, één beeld 

In vogelvlucht

De HSL-Zuid sluit Nederland aan op het Europese net van snelle 

spoorverbindingen. De 100 kilometer lange spoorlijn vormt soms een 

zelfstandig element in het landschap en maakt op andere plekken deel

uit van een bundel infrastructuur, bij voorbeeld in combinatie met de 

A4 en de A16. 

Het gaat om een duidelijk bovenlokale opgave en dat was aanleiding

om een overkoepelende welstandscommissie te vormen, waarbij

vooraanstaande ontwerpers betrokken waren. Deze commissie 

adviseerde zowel de betrokken gemeenten als de opdrachtgever.

Onlangs kwam men met een (voorlopige) evaluatie waarin kritiek

doorklinkt het verloop van de besluitvorming en op het bereikte

resultaat. Technische en financiële overwegingen zouden te 

overheersend zijn geweest. Deze deskundigen pleiten er niet voor om 

meer aan de het project uit te geven, maar menen dat het voor

hetzelfde geld mooier had gekund. Positief is dit te interpreteren als 

een pleidooi om het een volgende keer nog beter te doen. Het

ontwerpresultaat wordt immers ondanks alles niet als slecht

beoordeeld.

De opdrachtgever en de opgave

In 1994 besloot het kabinet tot de aanleg van een spoorlijn voor hoge

snelheden. De opgave was om het spoor zoveel mogelijk te bundelen

met bestaande infrastructuur en zo de aantasting van het landschap te 

beperken. De spoorlijn moet Nederland in 2007 aansluiten op het

Europese net van hogesnelheidslijnen dat een alternatief gaat vormen

voor zowel auto als vliegtuig. Dat alternatief is bedoeld om het milieu

te sparen. Bij de HSL-Zuid is het verder de bedoeling om de 

bereikbaarheid van de Randstad en de internationale

concurrentiepositie van ons land te verbeteren. Daarbij horen hoge

kwaliteitsstandaards voor de vormgeving en de inpassing in het

landschap.

Opdrachtgever voor de HSL-Zuid is de minister van Verkeer en

Waterstaat en voor de dagelijkse gang van zaken de Projectorganisatie 

HSL-Zuid. De betonnen onderbouw van de HSL, waarmee circa 2.400

miljoen euro is gemoeid, wordt gefinancierd door de Nederlandse

overheid.

Bij het ontwerp en de aanleg is ook een belangrijke rol weggelegd voor 

de partijen die het onderhoud van de spoorlijn en het reizigersvervoer

gaan verzorgen. Met het oog op de aanleg van deze infrastructuur is 

een nieuwe samenwerkingsvorm tussen de publieke en private sector

ontwikkeld. Hierbij sloot het rijk een overeenkomst met het consortium 

Infraspeed dat de eerstkomende 25 jaar verantwoordelijk is voor het 

ontwerpen, aanleggen, financieren en onderhouden van de onder meer

de rails, de elektrische bovenleidingen en het beveiligingssysteem van

de HSL-Zuid. Ook het beheer en onderhoud van de betonconstructies

waarop de spoorlijn ligt is bij dit consortium ondergebracht. De 

overheid investeert niet zelf in onderhoudsgevoelige delen van de HSL-
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Zuid, maar betaalt het consortium jaarlijks voor het beschikbaar stellen 

van de spoorlijn. Het contract met Infraspeed vertegenwoordigt een

waarde van ongeveer 2.590 miljoen euro. Dit is het grootste contract

dat de Nederlandse overheid ooit met marktpartijen sloot..

Analyse van de planomgeving

Het 100 kilometer lange tracé gaat door 25 gemeenten, die alle bij de 

besluitvorming moeten worden betrokken, al was het maar, omdat zij

de bouwvergunning voor activiteiten op hun grondgebied afgeven. 

Belangrijke procedures in de voorbereiding waren de Planologische

Kernbeslissing (PKB) en de Tracéwet. Tijdens de PKB-procedure (1991 - 

1997) is de haalbaarheid en de aanpak van de hogesnelheidslijn 

onderzocht. Nadat Kabinet en Kamer besloten tot aanleg van de HSL-

Zuid kon in 1997 de Tracéwetprocedure starten. Daarbij is het

voorkeurstracé uit de PKB nader uitgewerkt en hebben

belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen. Toen de Raad van 

State zich over de bezwaren had gebogen is in de loop van 2000 het 

definitieve tracé vastgesteld en kon de voorbereiding van de eigenlijke

aanleg beginnen. Op dat moment gingen weer andere procedures

spelen en moesten duizenden vergunningen worden aangevraagd. In

dit verband zijn vooral de 1800 bouwvergunningen van belang, maar

daarnaast is ook sprake van kapvergunningen en 

ontwateringvergunningen. De diverse aanvragen moeten worden 

ingediend bij provincies, gemeenten en waterschappen. De

Projectorganisatie HSL-Zuid werkt hierbij nauw samen met de 

aannemers.

Met oog op de vormgeving van de lijn, nam de Federatie Welstand in

1998 het initiatief tot de oprichting van een overkoepelende

welstandscommissie. Zo kon worden voorkomen, dat tal van lokale

welstandsorganisaties afzonderlijk en vanuit lokale overwegingen

zouden gaan adviseren over de bouwvergunningen. Bovendien

ontstond door deze gebundelde aanpak de mogelijkheid om aan

vooraanstaande ontwerpers te vragen een samenhangend oordeel op

de plannen te geven. Het merendeel van de betrokken gemeenten 

besloot aan dit initiatief mee te doen. Deze speciale 

welstandscommissie nodigde de Projectorganisatie van de HSL uit, om 

de ontwerpplannen in een vroeg stadium voor te leggen.

Net als bij de aanleg van snelwegen was het voor de initiatiefnemers 

zaak om te anticiperen op reacties uit de omgeving en om de

onvermijdelijke bezwaren zo veel mogelijk te ondervangen. Hiertoe is 

men al in vroeg begonnen om met partijen in de omgeving van de lijn

te praten over inpassing van de spoorlijn in de omgeving, herstel en

compensatie van natuur en vermindering van geluidsoverlast.

Gesprekspartners waren gemeenten, provincies, waterschappen,

omwonenden en belangenorganisaties. Ook tijdens de uitvoering van

het project probeert men bewoners in de omgeving te betrekken, want

wederzijdse informatieverstrekking kan bijdragen aan beperking van de

overlast tijdens de bouw. Om met alle betrokken partijen naar de beste

oplossing te kunnen zoeken zijn in veel gemeenten langs de HSL 

klankbordgroepen gevormd, waarin bewoners, belangengroepen, de 

projectorganisatie, aannemers en de gemeente elkaar kunnen treffen.
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Uitwerking van de opgave 

Een van de eerste stappen in de vormgeving van de HSL-Zuid was het

opstellen van een 'Inpassingsvisie' in 1996. Deze visie is goedgekeurd 

door de Rijksbouwmeester en ook met tal van anderen besproken. Na 

het Tracébesluit van1998 was duidelijk, dat bijna het hele tracé op een

betonconstructie zou worden geplaatst en dat de baan voor driekwart 

zou bestaan uit kunstwerken als viaducten en tunnels. Op basis van dit

gegeven moest de inpassingvisie worden geactualiseerd. Toen 

vervolgens de aannemers werden geselecteerd had dit opnieuw 

gevolgen voor de vormgeving. Terwijl traditionele bouwprojecten

worden aanbesteed nadat een definitief ontwerp is gemaakt, werd hier 

tegelijk met de bouw ook het ontwerp en het onderhoud van de lijn 

aanbesteed. Deze aanpak staat bekend als ´Design and Construct´ (in 

andere projecten wordt ook wel gesproken van ´Design and Build´).

Kenmerkend hiervoor is, dat de opdrachtgever niet tot in detail

voorschrijft wat de aannemer moet bouwen. Wel worden eisen gesteld

aan de vormgeving, maar bij het voldoen aan die eisen heeft de

bouwer toch een zekere speelruimte. 

Van belang voor de uitwerking van de HSL-Zuid is verder, dat de

uitvoering van project niet in één hand ligt. De opdracht is gegund aan

zes grote aannemerscombinaties die ieder een contract hebben 

gekregen van ongeveer 400 miljoen euro. De opdrachtgever kiest voor

deze aanpak om greep te houden op de kosten en om het risico van

tegenvallers tijdens de bouw af te dekken. Ook worden aannemers op

deze manier gestimuleerd tot efficiënte en innovatieve 

bouwtechnieken. Toch is deze procedure voor uitwerking van de 

opgave controversieel, omdat ontwerpers menen, dat zij zo te weinig 

greep hebben op het resultaat. Zij vrezen dat in de uitvoeringsfase

kwaliteiten verloren gaan. De opdrachtgever ziet dit anders en

vertrouwt erop, dat de kwaliteit en de eenheid van lijn voldoende 

wordt gegarandeerd door de functionele, esthetische en ecologische 

uitgangspunten die de projectorganisatie en de aannemers hebben 

opgesteld. Deze uitgangspunten zijn beschreven in het Masterplan

Vormgeving van 2001. 

Het was niet eenvoudig om tot overeenstemming over dit masterplan 

te komen. Uiteindelijk heeft ook de welstandscommissie het Masterplan

aanvaard als basis voor de verdere plantoetsing. Voor het zover was, is 

eind 2000 de architect Paul Wintermans als supervisor aangesteld. Zelf

omschrijft hij zijn rol in dit project als die van ´masseur´, hij moest vooral

proberen verschillende plandelen en de daarbij horende mensen op één 

lijn te krijgen. Wintermans constateerde, dat soms in eerder overleg

tussen de HSL-organisatie, de gemeenten en andere lokale

belanghebbenden afspraken waren gemaakt die niet strookten met de 

ontwerpuitgangspunten. Dan moest hij ter wille van het ontwerp

proberen om afspraken terug te draaien.

Het Masterplan is inhoudelijk gekoppeld aan een onderscheid in drie

zones in de lengterichting van de spoorlijn. De kern vormt de 

technische zone, met als bestanddelen onder meer de rails, de 

bovenleiding en de geluidsschermen. Karakteristieke onderdelen van de 
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technische zone worden in principe over de hele lengte van het tracé

toegepast. Naast de technische zone ligt een overgangszone. Hier

worden, afhankelijk van de locatie, technische voorzieningen als een

spoorsloot of een opstelterrein ondergebracht. Aan de overgangszone

grenst weer de omgevingszone. Hier is het zaak een oplossing te

vinden voor de aansluiting van de baan op de omgeving.

Figuur 16 HSL-Zuid spoorbaan 

Uitgangspunt is, dat de baan niet wordt gecamoufleerd, zie Figuur 16. 

Het Masterplan noemt de HSL een cultuurexponent van deze tijd met

internationale allure. Dat mag worden gezien. Daarbij wil men door een 

duidelijke confrontatie van de lijn met het landschap ook de bestaande 

kwaliteiten van de omgeving benadrukken. De HSL vormgeving gaat

niet verder dan de technische zone, het bestaande landschap loopt met

z´n specifieke kenmerken door tot aan de baan. Er wordt uitdrukkelijk 

gekozen voor eenheid in ontwerpen en het tegengaan van een serie ad

hoc oplossingen. Vergelijkbare ontwerpproblemen worden dus via een

vast ontwerpstramien opgelost. Al doet het Masterplan uitspraken over

delen van de omgeving die niet tot het projectgebied zelf horen, het

gaat hierbij om een beperkte strook langs de spoorlijn. Anders dan bij 

het Routeontwerp A12 is er geen ambitie om vanuit de HSL een debat

aan te zwengelen over ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving.

Het publieksgerichte karakter van infrastructuur (´de HSL is er voor de 

mens´), moet volgens het Masterplan blijken uit een vormgeving en

inpassing die rekening houden met ´de visuele beleving, sociale

beleving, geluidsbeleving, oriëntatie en sociale veiligheid´. Het streven

om de sociale omgeving bij de HSL te betrekken spreekt uit een

uitgebreid programma van informatievoorziening (via onder meer de 

website www.hslzuid.nl). Er is daarnaast een apart kunst- en 

cultuurprogramma, waarbij kunstenaars thema´s uitdiepen die met de

HSL te maken hebben. Informatie hierover is te vinden op een aparte 

website www.atelierhsl.nl (deze is op het moment van schrijven moeilijk 

toegankelijk, maar dat kan toeval zijn). 
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Evaluatie

Het grootste deel van de bouwvergunningen voor de onderbouw van 

de hogesnelheidslijn is inmiddels verstrekt. De welstandscommissie

heeft na vijf jaar het ontwerp- en beoordelingsproces geëvalueerd, en

komt daarbij tot kritische conclusies. Zo noemt men de vormgeving van 

de HSL-Zuid redelijk, maar niet goed. Verder stelt men, dat de

aanbestedingsmethode uit ontwerpoogpunt geen succes is geworden.

Ook meent de commissie, dat bij dezelfde prijs een aanzienlijk beter

resultaat mogelijk was geweest. Ook Paul Wintermans heeft kritiek,

maar ´het ontwerp had veel lelijker gekund´21

Figuur 17 HSL-Zuid landhoofd kunstwerk

Het gaat voorlopig over voorlopige resultaten, want er is nog veel in 

beweging. Zo is er sprake van, dat de spoorzone vier maal breder wordt 

dan de geplande15 meter. Dit zou goedkoper en veiliger zijn, maar wel

ten koste gaan van de landschappelijke inpassing.

Wim Korf, destijds projectdirecteur van de HSL-Zuid, heeft enkele

boeiende uitspraken gedaan over zijn ervaringen als opdrachtgever22.

Zo stelt hij, dat inspraakavonden in grote zalen niet werken. Hij pleit

voor een meer persoonlijke benadering van de omwonenden, waarbij 

individuele problemen in onderling overleg kunnen worden opgelost. 

Verder is het volgens hem zaak, om niet te verzanden in discussies over

de vormgeving van een afzonderlijk viaduct, zie Figuur 17. Het gesprek

moet plaatsvinden op basis van de doelstelling van het project als

geheel, in dit geval de opbouwen van een vervoersysteem in een mooi 

landschap. Daarom is hij ook voorstander van werken met een

overkoepelende welstandscommissie. Dat sommige doelstellingen niet 

werden bereikt, vindt hij niet erg: ´Je moet altijd onhaalbare doelen 

creëren´.

21
Zie Cobouw 10 maart 2004

22
 Zie Vianatura, Dienst Weg- en Waterbouwkunde Rijkswaterstaat, november

2001
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Positieve ervaringen Negatieve aspecten

Het bleek mogelijk te komen tot 

een gecoördineerde aanpak 

welstandsadvies; hierdoor hoefde

niet met iedere gemeente op het 

tracé een nieuw gesprek te

worden begonnen. 

Inschakeling van gezaghebbende

adviseurs geeft aan welk belang

aan het project wordt gehecht 

Volgens ontwerpers lag teveel

nadruk op beheersing van 

financiële risico´s, ten koste van 

een zorgvuldige benadering van de

ontwerpopgave; adviezen gericht

op een andere benadering gaven

niet de doorslag 

Aandacht voor individuele 

belangen in de communicatie met 

omwonenden en partijen in de 

omgeving van de lijn, maar: 

Afspraken met lokale

belanghebbenden kunnen ten 

koste gaan van de samenhang in 

het ontwerp 

Weinig vertrouwen van ontwerpers

dat kwaliteit geborgd is bij ´design

and construct´ 

Figuur 18 Rijksweg A6: huidige laanbeplanting bij Lelystad
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3.3 Landschapsplan A6: de weg van de uitnodiging 

In vogelvlucht

Het ontwerp van de A6 tussen Almere en Lelystad was in het begin van

de jaren zeventig inzet van een felle discussie. Er lag een voorstel om 

de weg een monumentaal karakter te geven door aan beide kanten zes 

rijen eiken te planten, maar dit werd verworpen. In plaats daarvan

koos men voor een plan met als uitgangspunt een weg, die zich zou 

moeten voegen naar het omringende landschap.

In de loop van de jaren negentig ontstond behoefte aan een nieuwe

visie op de relatie tussen de A6 en de polder, zie Figuur 18. Deze

behoefte ontstond doordat in twintig jaar de omgeving van de weg

veranderd was, onder meer door de bouw van bedrijventerreinen en

woonwijken. Er was ook een procedurele aanleiding deze relatie

opnieuw te bezien. Rijkswaterstaat had zich in het kader van het

project ‘Wegbeheer 2000’ voorgenomen om nieuwe plannen op te

stellen voor het beheer van het groen langs alle weggedeelten.

Dergelijke beheerplannen zijn in principe de uitwerking van een

overkoepelend landschapsplan. Nieuwe voorstellen van Rijkswaterstaat

zouden meer gezag hebben, als het landschapsplan voor de A6 zou zijn 

geactualiseerd.

De opdrachtgever en de opgave

Het opdrachtgeverschap berustte bij Rijkswaterstaat, Directie 

IJsselmeergebied. Er werd gekozen het landschapplan in teamverband

te actualiseren, waarbij naast de landschapsarchitect ook 

Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV een actieve inbreng zouden

hebben. In dagelijkse praktijk vervulde Ad Blaak de rol van

opdrachtgever, omdat hij vanuit Rijkswaterstaat het planteam

coördineerde.

In de tweede helft van de jaren negentig werd het minder 

vanzelfsprekend dat Rijkswaterstaat bij het opstellen van

landschapsplannen gebruik maakte van de diensten van de Dienst 

Landelijk Gebied van het ministerie van LNV. Toch werd bij dit project

Marius Vrijlandt van de DLG in Haarlem betrokken, mede op diens 

eigen initiatief. Vrijlandt had ervoor gepleit om, voorafgaand aan het 

maken van nieuwe beheerplannen, eerst het overkoepelende

landschapsplan te actualiseren, omdat een nieuw en goed onderbouwd

landschapsplan Rijkswaterstaat een betere basis zou geven zich uit te

spreken over ontwikkelingen in het gebied. Vrijlandt werkte eerder bij 

de Dienst IJsselmeerpolders en ook toen hield hij zich met de A6 bezig.

Vrijlandt trad nu toe tot het planteam als adviseur.

De opgave lag voor het planteam eerder bij de inhoud van het

landschapsplan dan bij de te volgen procedure of het verwerven van

draagvlak. Langs de A6 waren meer woningen en bedrijventerreinen

gekomen, terwijl ook de natuur zich had ontwikkeld en de

verkeersinfrastructuur was uitgebreid (spoorwegen, nieuwe 

wegaansluitingen).
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Figuur 19 Rijksweg A6: Almere Weerwater

Figuur 20 Rijksweg A6: ligging Emmeloord
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Het nieuwe landschapsplan moest een antwoord formuleren op 

dergelijke ontwikkelingen. Niet alleen door aan te geven hoe het 

visuele beeld vanuit de weg zou kunnen worden versterkt, maar ook 

door rekening te houden met ecologische wensen en door aan te geven 

hoe de identiteit van terreinen langs de A6 zou kunnen worden 

versterkt. Men richtte zich op de kwaliteit van het wegbeeld èn op de 

leefbaarheid van de omgeving, zie Figuur 19 en Figuur 20. 

Analyse van de planomgeving

Binnen de IJsselmeerpolders zijn vooral overheden en instellingen als 

Staatsbosbeheer bepalend voor het landschap. Zo bezien is hier de

planomgeving overzichtelijker dan in landsdelen met meer particulier

grondbezit. Als ergens in Nederland de volledige arena bij de 

planvorming kan worden betrokken, dan is het wel in dit gebied. Maar

Rijkswaterstaat was niet uit op het maken van een plan samen met

externe partners. Men wilde vooral de eigen visie herformuleren en 

onderbouwen.

De opdrachtgever weet dat draagvlak belangrijk is, want ook in de

polder heeft Rijkswaterstaat slechts zeggenschap over een deel van de 

landschapselementen. Om effectief te zijn, zou de in het plan

neergelegde visie dus ook externen moeten aanspreken. De aanpak van

deze herziening berust echter op de gedachte dat de kwaliteit van het

plan zelf (en het uitnodigende karakter) de belangrijkste succesfactor is.

Het planteam begon dan ook niet met het zoeken naar draagvlak of het

peilen van meningen in de omgeving. Wel zijn in de voorbereiding de 

bestaande ruimtelijke plannen voor het gebied geïnventariseerd en

werden beleidsuitgangspunten van rijk, provincie en gemeenten als

uitgangspunt genomen. Zo had de gemeente Almere vastgesteld dat er

een ‘stadscorridor’ langs de A6 zou worden ontwikkeld en lag er voor

de omgeving van Lemmer beleid om het landelijk karakter te 

behouden. Met dergelijke gegevens in het achterhoofd ging het 

planteam aan de slag.

Al zijn er tijdens de planvorming wel contacten met externen geweest 

over concepten van het ontwerpteam, in feite heeft men de discussie

met externen bewaard tot het hele plan in concept klaar was. Pas op

dat moment viel er immers iets inhoudelijks te bespreken. Volgens Ad 

Blaak laat de hoge opkomst tijdens de presentatie van het conceptplan 

zien, dat de verhoudingen in het plangebied goed zijn. Naar aanleiding

van die presentatie heeft een vruchtbare discussie plaatsgevonden.

Men kon zich vinden in de hoofdlijnen en er kwamen uit het publiek

vooral aanvullingen.

Blaak constateert, dat de gevolgde procedure goed heeft gewerkt, 

maar ook beperkingen met zich mee brengt. Een plan dat op deze

manier ontstaat, heeft weinig juridische status. Dat blijkt bij voorbeeld

bij een verschil van mening over de plaatsing van windmolens. Nu

dreigen die terecht te komen op een locatie die op basis van het 

landschapsplan ongelukkig is; zij zouden elders in de polder veel beter

passen. De door Rijkswaterstaat geformuleerde visie heeft echter niet 

het juridische gewicht dat nodig is om de locatiekeuze van externe

partijen te kunnen beïnvloeden. 
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Om te zorgen dat de landschapsvisie in dergelijke kwesties gewicht in 

de schaal legt, zou ze moeten worden overgenomen in het Provinciaal

omgevingsplan (POP). Dat stelt echter zwaardere eisen aan de

procedure bij de totstandkoming van een plan.

Daarom wordt overwogen om het landschapsplan voor de A27, 

waaraan binnenkort wordt gewerkt, op een andere manier aan te

pakken. Hier zou men kunnen experimenteren door alle ´buren´ bij de 

planvorming te betrekken. Het risico daarvan is echter, dat het plan

teveel wordt bepaald door de noodzaak om compromissen te sluiten.

Men overweegt nu een tussenoplossing, waarbij de buitenwereld meer

gelegenheid krijgt om te reageren op voorstellen, terwijl de 

opdrachtgever toch de vrijheid neemt om vast te houden aan de eigen

visie.

Selectie en inbreng van ontwerpers

Tot in het begin van de jaren negentig was het gebruikelijk dat de

ontwerpers van LNV de landschapsplannen voor rijkssnelwegen

opstelden. Omstreeks 1997 is dat veranderd. In dat kader zou ook de 

herziening van het landschapsplan voor de A6 worden uitbesteed aan

een particulier bureau.

Met het oog op de architectenselectie is aan verschillende bureaus

gevraagd om hun visie op de opgave te presenteren. Hoewel het ging

om gerenommeerde landschapsarchitecten, vonden Blaak (en adviseur

Vrijlandt) de meeste presentaties niet overtuigend. Voor deze opgave

verwachtte de opdrachtgever dat de landschapsarchitect bereid zou zijn 

om zijn visie te ontwikkelen in nauw overleg met de opdrachtgever en

andere leden van het planteam. De bureaus waarmee in de selectiefase

is gesproken, stelden meestal een werkwijze voor, waarbij de 

opdrachtgever niet direct bij de ideevorming betrokken is. Een 

dergelijke aanpak leek in dit geval niet efficiënt, omdat de 

opdrachtgever en diens adviseur veel gebiedskennis hadden (en de 

uitgenodigde bureaus veelal niet).

Alleen in het gesprek met Kees Hund kreeg de opdrachtgever het

gevoel dat hij voor deze opgave de juiste kwaliteiten had. Hierbij

speelde een rol, dat ook Kees Hund eerder gewerkt had bij de Dienst

IJsselmeerpolders. Hij kende het gebied dus al goed. Daarbij voelde hij

wel voor het werken in teamverband.

Blaak merkt op, dat het niet vanzelfsprekend is voor Rijkswaterstaat om

bij de architectenselectie dergelijke kwalitatieve aspecten te laten 

meewegen. Hund was niet de laagste inschrijver en officieel moest op

prijs worden geselecteerd. Gelukkig was er voor dit project de ruimte

om van dit principe af te wijken.

Uitwerking van de opgave 

Na de herziening van het landschapsplan wil men nog steeds

aansluiting zoeken bij de karakteristieken van het omringende 

landschap. Uitgangspunt is, dat de landschappelijke hoofdstructuren 

vanaf de weg duidelijk zichtbaar moeten zijn. Waar de weg door het 

bos gaat, gelden andere aanbevelingen dan in de nabijheid van de 

meer verstedelijkte gebieden. Verder worden de karakteristieke

dijklichamen zoveel mogelijk vrij van beplanting gelaten om Flevoland

herkenbaar te houden als cultuurlandschap.
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Inmiddels is de wegbeheerder enigszins opgeschoven naar het in de

jaren zeventig verworpen standpunt, dat de weg een eigen inbreng in 

het landschap mag hebben. Het nieuwe plan is niet zo extreem als het

destijds voorgestelde monumentale ontwerp. Ook na de planherziening

blijft het tracé op grond van omgevingskenmerken opgedeeld in 

wegvakken met een eigen identiteit. Maar inmiddels is de 

opdrachtgever ervan overtuigd dat de weg kwaliteit heeft en gezien 

mag worden. Een andere verschuiving bij de actualisering is, dat nu

voorstellen worden gedaan, die tot ver buiten de wegberm reiken.

De landschapsvisie bevat een ontwerpprincipe dat vooral van belang is 

voor de communicatie met externen: de polariteit tussen voorkant en 

achterkant. De aanbeveling luidt dat vaker dan gebruikelijk de voorkant 

van gebouwen in de omgeving op de weg georiënteerd moet worden.

Het gaat dan bij voorbeeld om het verschil tussen de representatieve

voorkant van een bedrijfsgebouw en de aan de achterzijde gelegen

werkfuncties die een meer rommelig karakter hebben. Zowel in

landelijk als in verstedelijkt gebied maakt het uit, welk gezicht getoond

wordt aan de weggebruikers. Een van de boodschappen die dit plan wil 

overbrengen is, dat de A6 de gelegenheid biedt om aan een groot 

aantal mensen een visitekaartje te laten zien. Hoewel sommige 

opdrachtgevers de snelweg al op deze manier benaderen, (en daarom 

kiezen voor ´zichtlocaties´), is het voor veel anderen nog een

automatisme om de snelweg de rug toe te keren. Dat is bij voorbeeld te 

zien bij meer individueel gelegen (agrarische) bedrijfsgebouwen. Het

plan is een pleidooi om afscheid te nemen van deze benadering.

Nadat het plan klaar was, hebben de opstellers hun visie uitgebreid 

gepresenteerd en toegelicht aan externe betrokkenen. En niet zonder 

succes, want nadat het plan op ruime schaal verspreid was, was de

vraag groot naar extra exemplaren van het plandocument. Dat er toch 

communicatieproblemen kunnen ontstaan is te illustreren aan een 

incident in Lelystad. Met de gemeente was uitgebreid gecommuniceerd 

over de landschapsvisie en het daarbij behorende plan om populieren te 

planten tussen een bedrijventerrein en de A6. Binnen de gemeente was 

de boodschap helaas niet doorgekomen bij de afdeling die de 

gronduitgifte verzorgde en afnemers van percelen had toegezegd dat 

het terrein een open karakter zou behouden. Toen de geplande 

populieren daadwerkelijk werden geplant, kwam er dus protest vanuit

de aan de A6 gevestigde bedrijven. Het duurde even voordat duidelijk

werd, dat strijdige afspraken waren gemaakt.

Bij de vertaling van de landschapsvisie in concrete maatregelen op 

onderdelen van het tracé (zoals beplanten om af te schermen of juist

kappen om uitzicht te geven) wordt samengewerkt met externe 

partners. Zo blijkt het mogelijk om met de gemeente Almere tot een

samenhangende aanpak te komen.
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Soms raakt de wegbeheerder betrokken bij overleg dat formeel buiten

de eigen competentie valt. Er is bij voorbeeld gesproken over de 

mogelijkheid om ook treinreizigers het uitzicht te geven, dat past bij de 

landschapsvisie voor de A6. Een dergelijk gesprek biedt de gelegenheid

om ook na de afronding van het plan de boodschap uit te dragen. Als

er niet teveel tijd mee gemoeid is, zal deze mogelijkheid worden benut. 

Figuur 21 Rijksweg A6: Lage Knarsluis
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Evaluatie

Omdat het plan in kleine kring is opgesteld, heeft het geen formele

status. Dat is een nadeel, want in sommige gevallen blijkt inhoudelijke

overtuigingskracht niet voldoende om de invloed uit te oefenen die de 

opstellers van het plan zich zouden wensen. Toch zijn de betrokkenen 

tevreden over de keuze om het plan te actualiseren in een klein team

van mensen die thuis zijn in het gebied.

Een andere conclusie is, dat het zelfs in dit relatief overzichtelijke 

speelveld lastig is om alle betrokkenen te bereiken.

Al met al is de opdrachtgever van mening dat een uitnodigende visie is

ontstaan, die ook anderen kan inspireren. Hij wordt hierin gesterkt door 

de positieve respons van de externe betrokkenen uit het gebied.

Positieve ervaringen Negatieve aspecten 

Er werd een visie geformuleerd die

verder gaat dan de praktische 

eisen van het moment en dus op 

langere termijn bruikbaar is

Het gaat om een plan zonder 

formele status in de buitenwereld,

daarom heeft het plan op externe

partijen soms niet de invloed die 

opstellers wensen 

Volgens de gangbare procedure 

was er eigenlijk geen ruimte voor

kwaliteitsweging bij 

architectenselectie; selectie op prijs

alleen leidt echter niet tot een

bevredigend resultaat 

Een slagvaardig, klein team van

gebiedskenners ontwikkelt visie

Er is te weinig capaciteit voor het 

uitdragen van de visie na 

voltooiing; daardoor ontbreekt

´nazorg´ die in principe wenselijk is 

Er is rekening gehouden met 

staand beleid in van partijen in de 

omgeving, ook al was dit 

misschien formeel geen zaak voor

Rijkswaterstaat.

Samenwerking met externe

partners bij beheermaatregelen om

de visie verder inhoud te geven

Het ontwerpprincipe voorkant /

achterkant als middel om het

gesprek met externe partners te

structureren

 47 Waar een weg is, is een wil 



Figuur 22 Rijksweg A73: geluidscherm
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3.4 A73: De ontwerper als ontwerper 

´Met de A73 is men al begonnen voordat ik kon lopen´ (Paul 

Wintermans)

In vogelvlucht

In 1997 kwam een Limburgse delegatie van Rijkswaterstaat op bezoek

bij Quist Wintermans Architecten in Rotterdam voor een oriënterend

gesprek met Paul Wintermans. Op de agenda stond diens mogelijke

inbreng bij de vormgeving van rijksweg A73. Men was al jaren

voordien aan de voorbereidingen van de aanleg van deze weg

begonnen en het werd tijd om te beginnen met het eigenlijke ontwerp

van de weg.

De aanleg van de A73 is een bijzonder project, omdat het in Nederland

niet vaak meer voorkomt, dat er ruimte is voor een nieuw tracé van

tientallen kilometers. Naast Rijkswaterstaat was ook de provincie nauw 

betrokken bij de voorbereiding. De provincie zag dat de aanleg van de

weg van strategisch belang was voor de ontsluiting en ontwikkeling 

van Zuid-Limburg.

Een andere bijzonderheid is, dat een overkoepelende Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit werd gevormd om een consistente aanpak 

mogelijk te maken van een welstandsadvies over de voorgenomen

bouwwerken.

De opdrachtgever en de opgave

De opgave hield in, dat ruim 40 kilometer nieuwe snelweg een plaats

moest krijgen in het Limburgse landschap. Rijkswaterstaat (directie

Limburg) vormde voor de aanleg van de A73 een projectorganisatie,

waarbinnen contractmanager René Scholtes de directe tegenspeler

werd van de architect. Scholtes moest de weg gerealiseerd zien te

krijgen binnen de gegeven kaders van ruimte, tijd en budget. De 

opdracht was echter breder, gezien één van de rijksvoornemens die

genoemd wordt in de tweede architectuurnota (Architectuur van de 

Ruimte), namelijk de zorgvuldige vormgeving van grote infrastructurele

projecten. Gezien het voor dit project beschikbare budget moest die 

zorgvuldigheid wel gepaard gaan met sobere en doelmatige

oplossingen, zie Figuur 22.

De projectorganisatie A73 besloot om een samenhangende visie te

laten ontwikkelen op de gewenste vormgeving. Deze visie moest het 

mogelijk maken om de onderdelen van deze snelweg op elkaar af te 

stemmen en zo een uniform, herkenbaar en rustig wegbeeld te

scheppen.

Rijkswaterstaat had ervoor kunnen kiezen, om eerst de eigen

constructeurs te laten studeren op de benodigde kunstwerken en

vervolgens hun ontwerpen ter verfraaiing voor te leggen aan een 

externe vormgever. Dat zou echter weinig efficiënt zijn geweest. Men 

besloot Soms raakt de wegbeheerder betrokken bij overleg dat formeel

buiten de eigen competentie valt. Er is bij voorbeeld gesproken over de 

mogelijkheid om ook treinreizigers het uitzicht te geven, dat past bij de 

landschapsvisie voor de A6. Een dergelijk gesprek biedt de gelegenheid
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om ook na de afronding van het plan de boodschap uit te dragen. Als

er niet teveel tijd mee gemoeid is, zal deze mogelijkheid worden benut. 

Toen de architect in 1997 werd benaderd had de opdrachtgever nog

geen inhoudelijke visie op de vormgeving van de weg, maar er lag wel 

een landschapsplan, gemaakt door Kees van der Velden van de Dienst 

Landelijk Gebied.

Figuur 23 Rijksweg A73: onderdoorgang
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Analyse van de planomgeving

De architect werd bij de A73 betrokken toen er al veel was gepraat en

gestudeerd. De MER procedure was afgerond en men beschikte over

een door Rijkswaterstaat en de provincie onderschreven 

Landschapsplan. In de fase voorafgaand aan de architectenselectie

waren ook gemeenten en bewoners van het gebied erbij betrokken

geweest.

Op het moment dat Wintermans aan de A73 ging werken, was het

vooral zaak om het project snelheid te geven. Het geld was beschikbaar

en het provinciebestuur gaf deze weg hoge prioriteit.

Over de aanpak van het ontwerp werd aanvankelijk niet gesproken met

de gemeenten en andere lokale betrokkenen; toch werkte de architect

in een complexe setting. ‘De opdrachtgever’ had namelijk verschillende

gezichten. Feitelijk werkte de architect voor de projectorganisatie van

de Directie Limburg, maar formeel werd hij ingeschakeld (en betaald)

door de centrale Bouwdienst in Utrecht. Voor de technische aspecten

(constructies, tunnels) werd samengewerkt met gespecialiseerde 

afdelingen van Rijkswaterstaat in Tilburg en Utrecht. Bovendien was

naast Rijkswaterstaat het provinciebestuur een partij om rekening mee 

te houden.

Bij ieder van deze ‘deelopdrachtgevers’ trof de architect mensen met

eigen opvattingen en soms eigen ideeën over esthetiek. De ene

constructeur wilde worden uitgedaagd, de ander was meer voor

beproefde oplossingen. Ook waren verschillende belangen en agenda´s

in het spel. ´Je hebt als ontwerper niet te maken met één persoon die 

alle touwtjes in handen heeft. Dat is waarschijnlijk de reden dat 

planvoorbereiding vaak moeizaam verloopt. De ontwerper moet in de 

directe werkcontacten proberen de zaak bij elkaar te houden. En verder

moet hij met zijn opdrachtgever een strategie ontwikkelen om in de rest

van de arena niet vast te lopen.´ Aldus Wintermans.

Bij de A73 werd ervoor gekozen om pas naar buiten te treden nadat er

een duidelijk verhaal lag. Dit verhaal is met woorden en beelden

overgebracht op de betrokkenen in Limburg. Dat gebeurt nog steeds

met drukwerk dat bij alle streekbewoners in de bus komt en ook via

internet (www.vialimburg.nl). De aandacht die er is voor het 

informeren van de bevolking blijkt verder uit excursies waarin 

Rijkswaterstaat de werkzaamheden aan afzonderlijke wegvakken 

toelicht.

Het tracé gaat over het grondgebied van zeven gemeenten. Daarbij 

horen naast Venlo en Roermond ook kleinere gemeenten als Swalmen.

Rijkswaterstaat is van deze lokale overheden afhankelijk voor het 

verkrijgen van bouwvergunningen voor de bij de weg horende 

viaducten, tunnels en geluidsschermen, Figuur 22, Figuur 24 en Figuur

26.
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Figuur 24 Rijksweg A73: viaduct over A73
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Met het oog op de welstandsadviezen aan de betrokken gemeenten

werd een overkoepelende Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Via

Limburg ingesteld, naar analogie van de aanpak van het 

welstandsadvies voor de HSL-Zuid.

Dit paste bij de inhoudelijke visie dat de A73 als één geheel benaderd

dient te worden. Daarnaast was er ook een praktische overweging: een 

overkoepelende commissie zou kunnen helpen de besluitvorming 

soepel te laten verlopen. Dit was voor de projectorganisatie van de A73 

een argument om bij te dragen in de organisatiekosten van deze

commissie, ook al ging het in principe om een onafhankelijk gezelschap 

waarin de diverse welstandscommissies vertegenwoordigd zijn. De 

projectorganisatie heeft er immer belang bij dat het aantal

gesprekspartners beperkt blijft en dat gemeenten op een consistente

wijze worden geadviseerd over de in te dienen bouwaanvragen. Bij de 

instelling van de commissie is vastgesteld dat de leden een mandaat

moesten krijgen van hun lokale achterban en dat oude discussies (over 

bij voorbeeld tracévarianten) niet heropend zouden worden. Ook de 

landschapsvisie stond niet meer ter discussie. 

Selectie en inbreng van de ontwerper

Quist Wintermans Architecten werd benaderd na afronding van diverse

voorbereidende procedures. Er was voldaan aan de belangrijkste

voorwaarden om met het wegontwerp te kunnen beginnen. Dit lijkt in 

strijd met het principe uit het architectuurbeleid dat het bij complexe

ruimtelijke opgaven zaak is, om de ontwerper in een zo vroeg mogelijk 

stadium in te schakelen. In dit geval werkte het juist goed dat

principiële beslissingen reeds genomen waren. Voor Wintermans is dit

een project waaraan hij vooral als ontwerper actief kon zijn. Dit in

tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn werkzaamheden voor de HSL-Zuid,

waar hij de rol had van procesbegeleider (´masseur´).

Het architectenbureau hoorde destijds al tot de vormgeverspool van

Rijkswaterstaat, maar Paul Wintermans weet niet precies wat de

overwegingen zijn geweest om zijn bureau voor deze opdracht uit de 

pool te selecteren. Hij vermoedt, dat men niet zozeer koos voor een

specifieke vormgevingsvisie, maar dat men de indruk had, dat goed viel

samen te werken met dit bureau. Het was hem tijdens de kennismaking 

met de Directie Limburg niet duidelijk wat er op het spel stond. Hij

dacht dat men misschien kwam praten over het ontwerp van enkele

kunstwerken, maar uiteindelijk bleek de opdracht het complete tracé te 

betreffen23. René Scholtes, de belangrijkste contactpersoon voor 

Wintermans binnen de opdrachtgevende organisatie, was destijds niet

betrokken bij de architectenselectie. Volgens hem is men waarschijnlijk

vooral afgegaan op het advies van de Bouwdienst in Utrecht. 

23 Eric Luiten meldt iets vergelijkbaars over zijn selectie voor De Nieuwe Hollandse

Waterlinie, zie het onderdeel De Nieuwe Hollands Waterlinie: globaal 
denken, lokaal handelen
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Versterking lokale landschapsopbouw in Swalmen

Naast de aanleg van de markante bomenrij als nieuwe landschapsstructuur

wordt ook rekening gehouden met bestaande landschapselementen. De

aantasting van het waardevolle kleinschalige landschap in de gemeente

Swalmen wordt zoveel als mogelijk beperkt door de Rijksweg 73-Zuid licht

verdiept te leggen en te bundelen met de spoorlijn. Door deze bundeling blijft

de weg ook op enige afstand van cultuurhistorisch waardevolle objecten als

Ouborgh en Nieuwenhof.

Rijksweg 73-Zuid kruist het beekdal van de Swalm. Deze meanderende beek

heeft hoge natuur- en landschapswaarden. Om zichtbaar te maken dat de weg

een beek van zeer hoge waarde kruist, wordt in het beekdal de

wegbegeleidende bomenrij onderbroken. Zo krijgt de Swalm “de ruimte”. De

weg zal met een brug over de Swalm heen gaan, terwijl de huidige spoorlijn

iets verlegd wordt en ook op een brug komt te liggen. Langs de Swalm, onder

de bruggen, leggen we brede oeverstroken aan, zodat de weg en de spoorlijn

geen belemmeringen vormen voor passerende dieren. Ook blijft het

recreatiepad onder de bruggen in stand.

Ter hoogte van het oude stationsgebouw, tussen Middelhoven en de

Beeselseweg, wordt de Rijksweg 73-Zuid in een tunnel aangelegd.

Zo blijft een goede verbinding tussen de dorpskern en het landelijk gebied

mogelijk. De inrichting van het tunneldak, waarop onder andere het

dienstengebouw voor de tunnel komt, zal worden aangepast aan de

stedenbouwkundige structuur van Swalmen. Aan de westzijde komt het

nieuwe station. Er ontstaat een nieuw dorpsplein, aan de rand met het

landelijk gebied.

Er worden ook een aantal kleine landschapselementen, haaks op de weg,

aangelegd. Deze beplanting zorgt ervoor dat dieren veilig naar de

kleinwildtunnels worden geleid en door de beplanting wordt tevens de

kleinschaligheid van het landschap versterkt. Ook wordt het grondlichaam van

Schoolbroek aan de oostzijde begeleid door een nieuwe laanbeplanting.

Vormgeving kunstwerken

Er komt een groot aantal “kunstwerken” langs de Rijksweg 73-Zuid. In

Swalmen zijn dit het viaduct Schoolbroek, de tunnel en tunnelingangen van de

autosnelweg, de beide bruggen over de Swalm, de onderdoorgang

Asseltsestraat en diverse geluidsschermen. Al deze kunstwerken worden in

één stijl vormgegeven. Herkenbaar is het gebruik van beton met verticale

groeven. Kenmerkend is ook de asymmetrische vormgeving. Zo krijgt het

viaduct Schoolbroek aan de zijde van de wegbegeleidende bomenrij een

verticale, rechte wand, terwijl het landhoofd aan de landelijke wegzijde schuin

wordt. Zo ontstaat er een rustig en herkenbaar wegbeeld.

Figuur 25 Een citaat uit www.vialimburg.nl
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Wintermans vormde voor het ontwerp van de A73 een team met daarin

naast zijn eigen bureau ook de al eerder betrokken landschapsarchitect,

en een aantal medewerkers van Rijkswaterstaat. Hij zag het als een

belangrijk onderdeel van zijn taak om te komen tot een korte 

karakteristiek van het streefbeeld. ´Dat lijkt eenvoudig, maar het is 

belangrijk hier de tijd voor te nemen. Je kan dit pas goed formuleren, 

als je in het werk gegroeid bent´. Bij het formuleren van zijn visie op de 

weg was voor Wintermans het landschapsplan een belangrijk

vertrekpunt.

Opdrachtgever en architect hebben verschillende opvattingen over de 

rol van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voor Scholtes is het werk

van de commissie in feite klaar zodra de advisering aan de 

gemeentebesturen is afgerond. Wintermans zou echter graag zien dat

deze commissie een taak krijgt bij het bewaken van de kwaliteit tijdens

de uitvoering. Dat hangt samen met Winterman´s zorg over de 

gevolgen van de aanbestedingsmethode van Rijkswaterstaat, waarbij 

aannemers niet exact krijgen voorgeschreven hoe zij een werk moeten

uitvoeren. Daarover later meer.

Uitwerking van de opgave 

Paul Wintermans voelt zich niet verwant met degenen die een relatie

zoeken tussen architectuur en mode. Dat geldt voor hem bij 

infrastructuur nog sterker dan bij gebouwen. Ruimtelijke kwaliteit

ontstaat volgens Wintermans vooral door te zorgen voor samenhang en 

door het formuleren van spelregels. Daarom had hij vanaf het begin het 

idee dat er een simpel, zo tijdloos mogelijk ontwerp moest komen. Hij

formuleerde vanuit deze visie het paradoxale uitgangspunt dat ´we bij 

de A73 niet aan architectuur gaan doen´. Deze opvatting over

ruimtelijke kwaliteit was voordien niet zo expliciet bij de opdrachtgever

aanwezig, maar ze werd wel overgenomen.

De uitwerking van de beoogde visie voor het hele tracé vond plaats 

binnen de beperkte kring van het ontwerpteam. Men begon dus niet

met het inventariseren van deelbelangen en lokale wensen. Wel

baseerde men zich op kenmerken van de regio, voor zover die waren

verwerkt in het landschapsplan. De samenhang tussen landschapsplan

en routeontwerp valt goed te illustreren aan de hand van de aanpak 

van het tracé bij Swalmen. Zie Figuur 25, een citaat uit

www.vialimburg.nl

Zoals uit dit citaat blijkt, wordt steeds rekening gehouden met het

karakter van de plekken die de weg passeert. Tegelijkertijd wordt de 

A73 ook gezien als een zelfstandig landschapsvormend element.

Het genoemde ontwerpprincipe van een viaduct met één schuine en

één rechte wand wordt toegepast in samenhang met de landschapvisie.

De rechte muur van het viaduct hoort bij de kant van de weg die dicht 

beplant is. Aan de overzijde is het streven juist naar landschappelijke 

openheid; daarbij hoort de schuine wand van het viaduct, zie Figuur 24. 

Dit principe wordt niet alleen bij Swalmen toegepast maar op het hele

tracé.
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Figuur 26 Rijksweg A73: Roertunnel
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Een ander voor de A73 kenmerkend ontwerpprincipe is het aanbrengen 

van verticale groeven in de betonwanden (‘cannelures’), zie ook Figuur

22.

Er is niet uitsluitend gedacht in termen van algemeen toepasbare

principes. Naast de uitwerking van de visie op de weg als geheel is ook 

aan lokale situaties aandacht besteed. Wintermans vindt dat passend,

gezien de grote impact van een weg als de A73. In Swalmen is de weg 

gebruikt om voor de omwonenden ruimtelijke kwaliteit toe te voegen.

Op het hierboven al genoemde tunneldak zijn sportvelden aangelegd 

en het dienstengebouw van de tunnel is zo gebouwd, dat tribunes 

ontstonden met uitzicht op de velden.

De opgave is uitwerkt tot een in augustus 2002 verschenen Masterplan 

Rijksweg 73 Zuid. Bij deze uitwerking is rekening gehouden met de

technische eisen en de financiële mogelijkheden van Rijkswaterstaat. Zo 

bezien ligt er nu een realistisch ontwerp. Momenteel (oktober 2003) is 

men druk bezig met het aanvragen van bouwvergunningen. Inmiddels 

zijn de meeste kunstwerken in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

behandeld. Omdat in een eerder stadium de algemene

ontwerpprincipes met de commissie waren besproken, konden de 

afzonderlijke kunstwerken vlot worden behandeld en met een positief 

advies bij de gemeenten worden ingediend. 

Als de bouwvergunningen verkregen zijn, begint de fase van het 

aanbesteden. Dat zal in onderdelen gebeuren en uiteindelijk zullen dus 

waarschijnlijk verschillende aannemers de werken gaan uitvoeren. De 

architect heeft kritiek op de wijze van aanbesteden van Rijkswaterstaat

omdat volgens hem daarbij onvoldoende wordt gegarandeerd dat de 

ontwerpprincipes uit een masterplan ook feitelijk worden uitgevoerd. 

Als wordt aanbesteed op basis van het principe van design and build

kan de aannemer met eigen ontwerpoplossingen komen. Dit heeft als 

mogelijk gevolg, dat verschillende aannemers in eigen stijl gaan

bouwen. Volgens opdrachtgever Scholtes is er inderdaad discussie

mogelijk over de kwaliteitsborging, maar hij ziet het positiever. Als

opdrachtgever wil hij enerzijds vasthouden aan de in het Masterplan

ontwikkelde visie, maar anderzijds wil hij ook gebruik maken van de 

expertise van de aannemers en hen ruimte bieden voor het ontwikkelen

van efficiënte oplossingen. Daarom is Scholtes er geen voorstander van

bij aanbesteding precies vast te leggen wat er moet gebeuren. Volgens

hem zal het echter mogelijk zijn om de ontwerpuitgangspunten uit het 

Masterplan overeind te houden. Hij spreekt in dit geval liever van

engineering and construct dan van design and built.

Volgens Scholtes heeft de opdracht van zijn projectorganisatie

betrekking op de weg zelf en de kunstwerken die daar direct mee

verbonden zijn. Vanuit dit project is daarom niet geprobeerd om 

invloed uit te oefenen op de ruimtelijke kwaliteit van de wijdere 

omgeving. Als de A73 een impuls zou betekenen voor het ontstaan van

nieuwe bedrijventerreinen, dan is het aan de gemeenten om toe te zien

op de kwaliteit daarvan. Het lijkt Scholtes niet zuiver om hiervoor

budget in te zetten dat is bestemd om de weg zelf te realiseren. Als
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gebiedsontwikkeling tot de opdracht gaat horen, moet dat zwart op wit 

worden vastgelegd, en dan moeten er ook middelen voor komen.

Wel is er vanuit het project een studie gedaan naar de mogelijke 

invloed van de snelweg op het vestigingsgedrag van bedrijven. Die

studie was vooral financieel gemotiveerd en gericht op het opsporen

van locaties waar samenwerking met marktpartijen aan de orde kon

komen. Er is echter niet veel uitgekomen.
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Evaluatie

Bij de A73 is eerst een visie ontwikkeld om mee naar buiten te treden.

Volgens Paul Wintermans is dat ook de beste aanpak. Het werkt niet

om allerlei partijen te benaderen met een open vraagstelling (´hoe had

u het gehad willen hebben? ´). Als opdrachtgever en ontwerper een

helder idee kunnen presenteren, is het voor de andere betrokkenen 

makkelijker om een adequate reactie te geven. Het moet wel mogelijk

zijn om reacties nog te verwerken.

Naast de inhoudelijke ontwerpprincipes (zoals voor de viaducten) is als

algemeen principe gebruikt: ’werk vanuit het geheel’. Volgens 

Wintermans moet je dus niet beginnen met de opgave in onderdelen

op te knippen. ´Als je te vroeg inzoomt op de lokale problematiek ben

je verloren´. Daarnaast wilde men extreme architectonische gebaren

vermijden, omdat een sobere vormgeving minder snel gedateerd oogt. 

Welke ontwerpprincipes uit het plan straks gaan bijdragen aan

ruimtelijke kwaliteit is momenteel niet te zeggen. Dat hangt immers af

van de resultaten van de aanbesteding. Maar als het ontwerp straks

daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zal volgens Wintermans de kwaliteit

vooral terug te zien zijn aan het heldere, opgeruimde beeld van de

weg.

Positieve ervaringen Negatieve aspecten

Het vroegtijdige contact tussen de

architect en de technische

specialisten van Rijkswaterstaat

maakte een herkenbaar ontwerp 

binnen het budget realiseerbaar

(‘logica kost niets extra’)

Onzekerheid over de manier

waarop de ontwikkelde visie straks 

in praktijk wordt gebracht. De 

architect is ook hier somberder

over de aanbestedingsmethode

(design and build), dan de

projectleider.

Door in een klein gezelschap een 

samenhangende visie te

ontwikkelen kon de inhoud, niet

het proces centraal staan

Er was continuïteit in de relatie 

tussen opdrachtgever en architect.

Dit was belangrijk, vooral om de 

inbreng van diverse partijen in het

ontwerp soepel te laten verlopen 

(niet steeds opnieuw beginnen 

met de gedachtewisseling) 

De instelling van één

welstandscommissie voor het

hele tracé heeft geleid tot een 

efficiënte en consistente

advisering over welstand
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Figuur 27 Vaarweg Lemmer – Delfzijl, overzichtskaart 
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3.5 Vaarweg Lemmer – Delfzijl: Meer dan een plank over de

sloot

In vogelvlucht

Het betreft een Masterplan uit november 2000 dat uitgangspunten

vastlegt voor de vormgeving van de vaarweg tussen Lemmer en 

Delfzijl. Dit plan beoogt, samenhang te scheppen tussen de 

afzonderlijke ingrepen in deze route, die verschillende landschappen in

twee provincies doorkruist. De route is van nationaal belang, en het 

project werd ook besproken met vertegenwoordigers van het landelijke

architectuurbeleid.

Ten gevolge van de gewijzigde behoeften van de scheepvaart zijn de 

komende jaren tal van verbeteringen nodig. Zo wordt de vaarweg

verbreed en verdiept en de bruggen moeten geschikt worden gemaakt

voor grotere schepen en voor een meer divers gebruik. Dergelijke

ingrepen kunnen grote invloed hebben op de landschappelijke

kwaliteit.

Het plan werd gemaakt in opdracht van de provincies Friesland en

Groningen en Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland. Hoewel de 

provinciebesturen het plan inmiddels hebben goedgekeurd, is er geen

garantie dat de werken straks op basis hiervan worden uitgevoerd. Het

Masterplan vertrekt vanuit de gegeven financiële mogelijkheden; toch

is hierover nog discussie te verwachten. Verder ontbreekt een instantie

die de vormgevingsprincipes bewaakt tijdens de uitvoering. Bij

politieke verschuivingen kan het huidige bestuurlijke draagvlak voor de 

ontwikkelde ontwerpprincipes verloren gaan. 

De opdrachtgever en de opgave

Rond 1990 startte een project om het goederenvervoer over de 

vaarweg Lemmer-Delfzijl te stimuleren, zie Figuur 27. Langs deze route 

zijn veel bedrijven gevestigd. Een groot deel van hun aan- en afvoer 

van goederen werd van oudsher door de binnenvaart verzorgd. Die rol 

van de binnenvaart raakte in het gedrang omdat sommige nieuwe

schepen te groot zijn voor de vaarweg. Tijdens een in 2002 afgeronde

eerste fase van het project is begonnen met het verdiepen van de route 

en het vervangen van vele tientallen kilometers oever. De komende

jaren gaat men verder met verdiepen; daarnaast worden er circa 

vijfentwintig bruggen vernieuwd. Het gehele project moet in 2015 zijn 

afgerond.

Hoofdrolspelers zijn de beide provincies en de directie Noord-Nederland 

van Rijkswaterstaat. Deze organisaties hebben gezamenlijk een Plan

van Aanpak Investeringen Fries Groningse Kanalen opgesteld. 

Het nadenken over de vormgevingsaspecten van deze opgave kwam op 

gang aan het eind van de jaren negentig, toen de vernieuwing van 

bruggen actueel begon te worden. Aanleiding was de planvorming voor 

een brug over de Prinses Margrietsluis bij Lemmer. Geert Verdoorn van 

de Provinciale waterstaat Friesland was teleurgesteld over het door

Rijkswaterstaat geleverde ontwerp (hij vond dit teveel een ‘plank over

de sloot’). Verdoorn probeerde om met een externe architect een
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alternatief te ontwikkelen. Dat mislukte, omdat het nieuwe ontwerp 

aanzienlijk duurder bleek uit te pakken. Tijdens de discussies hierover

ontstond het idee, om de kunstwerken op de hele route in samenhang

te ontwerpen. Toen ook Groningen hiervoor bleek te voelen is men

gaan praten met de Bouwdienst van Rijkswaterstaat in Utrecht (Jan 

Vos) en met het Bureau Rijksbouwmeester (Herma de Wijn). Zij hebben

vooral meegedacht over de aanpak tijdens de startfase, toen de

architectenselectie nog niet had plaatsgevonden.

Formeel berustte de opdrachtgeverrol bij een coördinatiegroep, waarin

de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat directie Noord-

Nederland en de vakgedeputeerden van de provincies Friesland en

Groningen zitting hadden. Zij delegeerden de ontwikkeling van een

vormgevingsvisie aan een ambtelijke projectgroep, waarvan Geert

Verdoorn voorzitter werd.

Het merendeel van de leden had een technische achtergrond en geen

speciale deskundigheid op het gebied van vormgeving. Om te komen

tot een gezamenlijk visie op de gewenste kwaliteit is onder meer een

excursie naar Frankrijk georganiseerd (naar een kanaal bij de Seine).

Achteraf constateert Verdoorn, dat het formuleren van uitgangspunten 

voor het ontwerp meer aandacht had moeten krijgen. Hij stelt ook vast,

dat een project als dit zich minder makkelijk laat beheersen dan de

technische opgaven waar zijn afdeling gewoonlijk mee te maken heeft.

Inbreng en selectie van ontwerpers

De selectie van ontwerpers begon in 1998 met een advertentie in

diverse tijdschriften met daarin een oproep aan´vormgevers,

architecten, landschapsarchitecten of kunstenaars´om zich aan te 

melden voor de selectieprocedure. De advertentie lichtte toe, dat er

behoefte was aan een totaalvisie op de vormgeving van de bruggen op 

de route, waardoor deze hoofdvaarweg aan herkenbaarheid zou 

winnen. De ontwerpers moesten ervaring hebben met grootschalige

vormgevingsopdrachten en bereid zijn rekening te houden met 

technische eisen.

Verder was de vraagstelling open. De advertentie noemde verschillende

disciplines en gaf aan, dat ook combinaties zich zouden kunnen 

aanmelden, echter zonder disciplines voor te schrijven.

Op de advertentie kwamen vele en uiteenlopende reacties, onder 

andere van de architect Ben Loerakker die voor dit project een 

combinatie vormde met stedenbouwkundige Gert Urhahn (Urhahn 

Urban Design) en landschapsarchitect Paul van Beek (Paul van Beek 

Landschappen). Deze combinatie kreeg een honorarium van fl. 5.000,-

voor de nadere uitwerking en de presentatie van haar ideeën24. Ook 

twee andere inschrijvers kregen een dergelijke kans om hun visie uit te 

werken, maar de keuze viel op Loerakker cs, vooral - volgens Geert

Verdoorn -omdat de drie ontwerpers samen de voor de opgave vereiste

deskundigheid meebrachten.

24
 Bij het Steunpunt Ontwerpwedstrijden kwamen klachten binnen over de

hoogte van dit honorarium.
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Loerakker heeft een achtergrond als civiel ingenieur waterbouw en een

speciale belangstelling voor de scheepvaart. Dat hielp waarschijnlijk

mee bij de keuze voor zijn combinatie. Volgens Loerakker leidde zijn

affiniteit met sobere ingenieurskunst echter ook tot misverstanden. De

vooral technisch georiënteerde leden van de projectgroep en ook de 

betrokken bestuurders bleken van de vormgevers vooral te verwachten

dat zij decoraties zouden toevoegen aan door technici ontwikkelde 

constructies. De gekozen ontwerpcombinatie had een ander beeld van

de eigen inbreng. Zij wilde zich juist met de kern van het ontwerp bezig 

houden.

Meningsverschillen over esthetiek en rolverdeling bleken pas na de

architectenselectie. Ze kwamen bij voorbeeld aan de oppervlakte tijdens 

de excursie in Frankrijk, toen de opdrachtgevers enthousiast werden

over ornamenten die er volgens de ontwerpers weinig toe deden. Het

heeft tijd gekost voordat allen een visie deelden op de na te streven 

esthetische principes. De continuïteit in de samenstelling van de

projectgroep werkte wat dat betreft gunstig. Zo hoefde het gesprek

hierover niet steeds opnieuw te beginnen. De principes van de 

ontwerpcombinatie pasten goed bij de budgettaire mogelijkheden.

Toch overstegen de kosten van de voorstellen uit het Masterplan die 

van standaardbruggen. Het Masterplan slaagde er daarom alleen in om 

binnen de budgettaire voorwaarden te blijven, door de

investeringsruimte voor de vaarweg als één geheel te beschouwen en

vervolgens enkele oeververbindingen te schrappen.

Bij lezing van het Masterplan valt op, dat de ontwerpers zich niet

beperken tot het formuleren van principes voor de bruggen zelf. Hun 

inbreng strekt zich ook uit tot adviezen op het gebied van stedenbouw

en landschapsontwikkeling. Bij iedere brug is een

ontwikkelingsperspectief geschetst voor de toekomst van de locatie.

Vooral voor het Friese deel van de vaarweg komen de ontwerpers soms

met vergaande voorstellen. Zij zien mogelijkheden om de route verder

te´vermeren´, dat wil zeggen om het wateroppervlak aanzienlijk te

vergroten door verbinding te zoeken met de behoeften aan

zandwinning en waterberging. Hoewel een uitgebreide

omgevingsanalyse strikt genomen niet tot de opdracht behoorde, zagen

de ontwerpers dit als een noodzakelijk onderdeel van hun benadering

van de opgave. Voor het bestuurlijke draagvlak van het project bracht

dit echter risico’s met zich mee. 

Analyse van de planomgeving

Vooraf is geen speciale actie ondernomen om steun te krijgen van 

lokale overheden of andere betrokkenen die niet in de projectgroep 

vertegenwoordigd waren. Wel hebben de ontwerpers bestaande 

plannen geïnventariseerd en hebben alle gemeenten op de route hun 

medewerking verleend via het beschikbaar stellen van kaartmateriaal,

zie Figuur 28 en Figuur 29. Aan een deel van de betrokken gemeenten 

werd commentaar gevraagd op tussenproducten van de ontwerpers.
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Figuur 28 Vaarweg Lemmer – Delfzijl: situatie Burgum

Figuur 29 Vaarweg Lemmer – Delfzijl: situatie Spannenburg
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De ontwerpercombinatie ontwikkelde het Masterplan in samenspraak

met de projectgroep vormgeving, waarvan zoals gezegd de kern

bestond uit medewerkers van beide provincies en de regionale directie

van Rijkswaterstaat. Mede gezien het voortvarende optreden van de 

ontwerpers ontstond het risico dat de gedachtevorming in deze kleine

kring de aansluiting zou verliezen met de denkwereld van de 

bestuurders. Om dit te ondervangen werden tussentijdse presentaties

georganiseerd. Dit voorkwam helaas niet, volgens Verdoorn, dat er

afstand ontstond tussen de ontwerpers en degenen die uiteindelijk voor

de opdracht verantwoordelijk waren.

Uit de tussentijdse contacten had bij de provinciebestuurders het idee

postgevat, dat het Masterplan wel eens een controversieel karakter zou 

kunnen krijgen. Zij wilden zich pas over het plan uitspreken, nadat alle

statenleden en gemeentebesturen de gelegenheid hadden gehad hun 

reactie te geven.

Het gesprek met deze wijdere kring van betrokkenen vond in november

2001 plaats op een boot die halverwege de route lag afgemeerd. Geert 

Verdoorn presenteerde het plan. De opzet van de presentatie was erop

gericht om zowel de ontwerpprincipes voor de bruggen als de 

landschappelijke en stedenbouwkundige voorstellen over het voetlicht

te krijgen. Toen het plan goed bleek te vallen, is het Masterplan

uiteindelijk bij de formele behandeling door Gedeputeerde Staten in 

twee delen opgesplitst (de ontwerpprincipes van de bruggen en de

landschappelijke respectievelijk stedenbouwkundige voorstellen).

Inmiddels hebben beiden provincies zich geschaard achter de 

uitgangspunten van de kunstwerken. Daarnaast is uitgesproken dat

nagegaan zal worden in hoeverre de bredere adviezen uit het plan

kunnen worden verwerkt in de betreffende streekplannen. 

Het financiële kader vormt een belangrijke aspect van de 

planomgeving. Wat dit betreft vormde ´de opdrachtgever´ niet

helemaal één front. Vooral Rijkswaterstaat bleef tijdens de 

vergaderingen van de projectgroep herinneren aan de noodzaak om 

binnen het budget te blijven. De andere leden van de projectgroep 

richtten zich meer op de inhoud van het plan. Deze rolverdeling is

begrijpelijk, omdat eventueel extra geld via Rijkswaterstaat zou moeten

worden gevonden. Maar het strookt niet met het ideaalbeeld van de 

betrokken opdrachtgever die bereid is zich hard te maken voor de

realisering van een inhoudelijk sterk voorstel.

Uitwerking van de opgave 

Bij de uitwerking van opgave moest rekening worden gehouden met

verschillen tussen diverse gebruikers van de vaarweg. Naast de 

beroepsvaart is in toenemende mate ook de watersport van belang

voor de lokale en regionale economie. Recreanten stellen andere eisen 

aan een route dan binnenschippers.

Al waren de ontwerpers niet primair ingeschakeld om de afstemming

tussen diverse belangen te reguleren, ze kregen hier wel mee te maken.

Verschillen tussen beroepsvaart en het recreatieve gebruik van de

vaarweg kunnen leiden tot tegenstrijdige eisen, die gesteld worden aan

bruggen. Daarbij komt dan nog de toenemende drukte zowel op de 

vaarweg als op de wal.
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Figuur 30 Brug Lemmer, perspectief vaarweggebruiker

Figuur 31 Brug Lemmer in vogelvlucht
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Het vrachtvervoer maakt gebruik van steeds grotere schepen. Deze zijn 

niet bijzonder hoog, maar ze stellen wel eisen aan de breedte van de 

doorvaart. Beroepsschippers hebben vooral baat bij zo min mogelijk

oponthoud. Recreanten die met ´staande mast´ varen hebben andere

prioriteiten. Zij hebben minder haast, maar willen wel bruggen die open

kunnen. Dat betekent echter oponthoud voor weggebruikers.

Voor recreanten hoeft een brug slechts af en toe open te gaan. Ook

voor hogere transporten van de beroepsvaart hoeft de brug niet à la

minute open. Wanneer echter schepen voor de brug blijven liggen,

belemmeren zij de doorvaart van vrachtschepen die in principe door

kunnen varen. Dit kan worden opgelost door een combinatie van dichte 

bruggen voor de vrachtschepen met daarnaast een klapbrug die alleen

incidenteel open gaat en dus weinig overlast oplevert voor het verkeer

op de wal, zie Figuur 30 en Figuur 31. 

Hier is de ontvlechting van verkeerssoorten als ontwerpprincipe 

geïntroduceerd, mede met het oog op de overzichtelijkheid en dus de 

veiligheid. Hoewel dit een functionele oplossing is, zijn er wel meer 

kosten mee gemoeid dan met een standaardbrug zonder bypass. De 

ontwerpers tekenen daarbij aan, dat de door hen voorgestelde 

brugtypen niet alleen veiliger zijn dan de doorsnee brug, maar ook

beter in het landschap passen.

Dit voorbeeld laat zien, dat de ontwerpers zich niet beperkten tot het 

formuleren van esthetische principes, maar op basis van een

gebruiksanalyse een functioneel programma ontwikkelden. Hieruit is 

een aantal prototypes voor bruggen ontstaan, passend bij de 

verschillende situaties die zich op de route voordoen.
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Evaluatie

Het vooraf omschreven kwaliteitsdoel - een bovenlokale aanpak voor 

de vormgeving - leidde niet tot expliciete beoordelingscriteria waarmee

tussentijds kon worden getoetst. In feite was met name het budget een

concreet criterium.

De ambitie van het uiteindelijke Masterplan is niet gering. De vaarweg 

wordt benaderd als ´een van de bindende factoren voor uiteenlopende 

veranderingsprocessen in het landschap van de noordelijke regio´.

Vanuit deze interpretatie van de opgave hebben de ontwerpers meer

geleverd dan zij strikt genomen was gevraagd. Volgens de ontwerpers 

was het echter niet mogelijk om een visie op de bruggen te 

ontwikkelen zonder ook in te gaan op kansen en mogelijkheden van de 

vaarweg in bredere zin. De projectgroep die direct betrokken was bij de

gedachtevorming kon deze redenering volgen. Lastiger was het echter

de bestuurlijke verantwoordelijken te overtuigen, die meer afstand

hadden tot het ontwerpproces.

Er is inhoudelijke verwantschap tussen het Masterplan voor deze

vaarweg en het routeontwerp van snelwegen. In beide gevallen gaat

het om het aansluiten op de kwaliteiten van het bestaande landschap,

de relatie met nederzettingen op de route, de aandacht voor markante 

plekken en het ontwikkelen van een aanbod van prototypen. Tegelijk 

zijn er ook duidelijke verschillen. Bij de vaarweg is het onderscheid

tussen de beleving van enerzijds verkeersdeelnemers en anderzijds de 

omgeving minder belangrijk, terwijl kanalen en bruggen meer

waardering krijgen als landschapsvormend element.

De rol van ontwerpers leidt bij beide opgaven tot vergelijkbare

discussies. Het opstellen van een Masterplan is voor ontwerpers 

frustrerend als zij niet rechtstreeks betrokken worden bij het vervolg. In

dit geval komt daar nog bij, dat de ontwerpers in hun interpretatie van 

de opgave verder gaan dan (een deel van) de opdrachtgevers. Als het

de bedoeling is om te komen tot een samenhangend vormgegeven

landschap op de schaal van deze route, dan is het volgens het

Masterplan nodig een strategische adviesgroep te vormen die als 

aanjager, communicator en coördinator kan fungeren tussen de 

verschillende (potentiële) opdrachtgevers. Dit lijkt op de bij de diverse 

snelwegen uitgesproken wens een supervisor in te schakelen, maar

voorbeelden daarvan zijn we nog niet tegen gekomen25. Ook bij de

vaarweg is dit niet gebeurd, volgens Verdoorn voelde Rijkswaterstaat

weinig voor de vorming van een kwaliteitsteam. Op het moment is 

onduidelijk of het Masterplan waarneembare gevolgen heeft voor de 

route. Uiteindelijk zullen budgettaire overwegingen de doorslag geven.

In 2004 zullen belangrijke beslissingen worden genomen. Cruciaal is de 

vraag of de regionale directie van Rijkswaterstaat bereid is, om bij Den 

Haag verhoging van het budget te bepleiten. Zonder extra budget is 

het Masterplan alleen haalbaar als enkele bruggen worden geschrapt, 

en dat lijkt voor de lokale betrokkenen niet aanvaardbaar. In het

25
Wel op een kleiner schaalniveau: in de gemeente Haarlemmermeer werkt

Moshe Zwart als supervisor voor de A4.
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somberste scenario, is men weer terug bij af en komen er alleen

planken over de sloot.

Positieve ervaringen Negatieve aspecten

Initiatief om visies voor de route te

bundelen ‘van onderop’, 

ondersteund vanuit centraal

niveau (Bureau

Rijksbouwmeester, Bouwdienst

Rijkswaterstaat)

Bij de eerste werving van

vormgevers was de opgave erg

breed geformuleerd. Hierdoor is 

mogelijk breder geworven, dan

eigenlijk de bedoeling was.

Werkwijze met breed

samengesteld ontwerpteam en 

kerngroep van begeleiders vanuit 

de opdrachtgevende organisaties.

Het was lastig om de bestuurlijk 

verantwoordelijken het denkproces

binnen de kerngroep te laten

volgen. En dus om ervoor te

zorgen dat de uitvoerend

opdrachtgevers voldoende gedekt 

waren door hun achterban. In dit 

verband spelen ook verschillen

van benadering binnen het

collectief van opdrachtgevers

(Rijkswaterstaat was gespitst op

financiële aspecten, zette zich 

minder in voor vormgeving in

brede zin) 

Ontwerpers nemen eigen

verantwoordelijkheid en bieden

meer dan gevraagd

Misverstanden over de inbreng

van ontwerpers (het idee dat de zij 

achteraf ornamenten toevoegen)

Continuïteit opdrachtgeverschap 

tijdens ontwerpfase

Continuïteit (opdrachtgeverschap,

kwaliteitsbewaking) tijdens

uitvoering niet geregeld

Combinatie / integratie van

esthetische en functionele

overwegingen

Onvoldoende garantie voor

uitvoering (ondanks gunstige

ontvangst van Masterplan)
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Figuur 32 Rivierenlandschap: verzwaring Lekdijk bij Culemborg 
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3.6 Ruimte voor de Rivier: het poldermodel in revisie

In vogelvlucht

Met het project Ruimte voor de Rivier zoekt de rijksoverheid

oplossingen voor de groeiende hoeveelheid water die langs de rivieren

ons land binnenstroomt. Het versterken en verhogen van dijken om

overlast te voorkomen is niet langer vanzelfsprekend. Het zoeken is 

letterlijk naar mogelijkheden om rivieren meer ruimte te geven.

Veiligheid staat voorop, maar niet ten koste van de ruimtelijke

kwaliteit van het rivierengebied. Het project is uit op een mooie en

leefbare omgeving en het versterken of beschermen van de waarden

van landschap, natuur en cultuurhistorie. Formeel gaat het bij Ruimte

voor de Rivier om een Milieu Effect Rapportage die aangeeft met

welke maatregelen de gestelde doelen kunnen worden bereikt. De 

feitelijke uitvoering van maatregelen is pas later aan de orde.

De opdrachtgever en de opgave

De speurtocht naar nieuwe oplossingen voor het Nederlandse 

rivierengebied is een ontwerpopgave op nationale schaal, waarbij de 

regering opdrachtgever is. Voor de uitwerking van deze opgave werd

een stuurgroep gevormd met de staatssecretaris van Verkeer en

Waterstaat als voorzitter. Ook de ministeries van VROM en LNV maken

deel uit van deze stuurgroep. Als er ontwerpers worden ingeschakeld,

gebeurt dat door de ambtelijke projectorganisatie. Jan Elsinga,

plaatsvervangend projectdirecteur, is speciaal verantwoordelijk voor de 

invulling van de doelstelling ruimtelijke kwaliteit.

Om te vermijden dat te veel afstand zou ontstaan tussen het centrale 

en het lokale niveau is de projectorganisatie opgesplitst. In Arnhem 

zetelt het bureau Bovenrivieren en in Rotterdam het bureau 

Benedenrivieren. Deze regionale bureaus zijn verantwoordelijk voor het 

onderzoek en de ondersteuning van het proces in de regio. Het

landelijk projectbureau, gevestigd in Den Haag, verricht algemene 

taken, heeft een coördinerende rol en ontwikkelt visies voor de lange

termijn (tot 2050), terwijl de regionale bureaus zich concentreren op de 

opgave tot het jaar 2015. Zo wordt tegelijkertijd van bovenaf en van

onderop aan de ideevorming gewerkt. Zowel de landelijke als de 

regionale teams werken met ´ontwerpsessies´ om de alternatieven zo 

goed mogelijk in beeld te brengen. De gekozen werkwijze heeft als

voordeel, dat de partners in de regio hun eigen varianten kunnen 

ontwikkelen en beoordelen.

Elsinga, die vanuit het centrale bureau aan de lange termijnvisie werkt,

kon niet beginnen met een uitgewerkte visie op de gewenste kwaliteit.

Toen hij in 2000 voor dit project ging werken was er vooral een besef 

van maatschappelijke urgentie. Duidelijk was, dat maatregelen niet

alleen moesten worden bekeken op hun technische effectiviteit, maar

ook op hun effect voor het landschap. De inhoudelijke maatstaven voor 

ruimtelijke kwaliteit moesten nog worden ontwikkeld en tot die tijd 
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werd de garantie voor het bereiken van de kwaliteitsdoelstelling vooral

gezocht in een zorgvuldige werkwijze (‘procesarchitectuur’).

Het veiligheidsdoel was makkelijker te formuleren. Er mogen geen

problemen ontstaan als bij Lobith 16.000 kubieke meter water per

seconde ons land in stroomt. Op langere termijn moet worden 

gerekend met nog grotere watermassa’s. Met betrekking tot de 

kwaliteit van het rivierengebied is de wens uitgesproken bijzondere 

streekeigen landschapskwaliteiten te versterken in ‘antwoord op het 

gegeven dat zowel de stedenbouw als het landgebruik …steeds 

eenvormiger wordt’26, zie Figuur 33.

Figuur 33 Rivierenlandschap: Diefdijk

De selectie en inbreng van de ontwerper

Lodewijk van Nieuwenhuijze van H+N+S landschaparchitecten werd 

door Elsinga ingeschakeld om de lange termijnvisie op de toekomst van 

het rivierengebied te helpen formuleren. Dat gebeurde in de zomer van 

2002.

Volgens Van Nieuwenhuijze kan de ontwerper een belangrijke bijdrage

leveren bij de ingewikkelde afwegingen, die hier aan de orde zijn.

Ondanks alle goede bedoelingen bleef ook in dit project het risico

bestaan dat ‘veiligheid’ los zou worden gezien van ‘ruimtelijke 

kwaliteit’, al was het maar, omdat de specialisten op deze terreinen niet 

gewend zijn samen te werken. Van Nieuwenhuijze had de indruk, dat 

dit ook binnen de projectorganisatie nog een rol speelde. Degenen die 

oorspronkelijk van VROM kwamen, leken soms een andere agenda te 

hebben dan collega´s met een verleden bij Rijkswaterstaat.

26
 deelrapport Spankrachtstudie, concept januari 2002, blz. 36
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Een externe ontwerper kan in zo´n geval disciplines letterlijk en 

figuurlijk bij elkaar brengen. Daarbij is het zaak om alle belangrijke

partijen en gegevens goed in beeld te hebben. Als praktisch instrument

werd een atlas gemaakt met themakaarten. De gegevens uit het

traditionele vakgebied van waterstaat werden samengevat in een

‘blauwe kaart’. Daarnaast worden er kaarten gemaakt over de ecologie,

de cultuurhistorie en de ontwikkelingen in het grondgebruik.. Dat is de 

voorbereiding. Wanneer op dergelijke themakaarten de beschikbare 

gegevens zijn gevisualiseerd ontstaat een goede basis voor

ontwerpsessies waarin verschillende varianten en scenario’s met elkaar

worden geconfronteerd. Uiteindelijk gaat het erom een aantal

oplossingsrichtingen te onderscheiden waar het politieke debat zich op 

kan toespitsen. Al is het voorbereidend onderzoek onmisbaar, het moet

niet blijven steken in ongrijpbare ‘enerzijds - anderzijds’ conclusies. Het

is de kracht van de ontwerper als hij erin slaagt om op basis van een

analyse van de gegevens enkele beeldende alternatieven te schetsen,

die ook voor niet-ingewijden een duidelijk beeld geven.

De analyse van de planomgeving

De opdracht aan H+N+S heeft betrekking op de lange termijn en op 

het rivierengebied als geheel, maar binnen Ruimte voor de Rivier lopen

verschillende deelprojecten naast elkaar. Dat heeft te maken met de 

brede aanpak. Niet alleen zijn er op rijksniveau verschillende ministeries

betrokken, ook wilde men in een zo vroeg mogelijk stadium de dialoog

starten met het lokale, regionale en provinciale niveau. De 

gesprekspartners zijn talrijk: zes provincies, enkele tientallen gemeenten 

(van Aalburg, Alblasserdam en Albrandswaard tot Zutphen, Zwijndrecht 

en Zwolle), meer dan 20 waterschappen, hoogheemraadschappen en

zuiveringsschappen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met

belangen van bewoners en ondernemers in de landbouw, de 

scheepvaart en de recreatie. Overleg vindt plaats met hun 

belangenorganisaties. Ook de natuurbescherming hoort thuis in de rij 

van overlegpartners.

Aanvullende informatie komt uit gesprekken met zowel bewoners en

recreanten als agrariërs, schippers en andere ondernemers. Zo is 

onderzocht welke gebiedskenmerken met name worden gewaardeerd. 

Ook peilde men de bestaande meningen met betrekking tot de diverse

soorten oplossingen (het verdiepen van uiterwaarden, het graven van

nieuwe watergeulen, het verplaatsten van dijken etc.). Het valt op, dat

de twee regionale bureaus ieder voor een principieel andere aanpak van

dit onderzoek hebben gekozen. Terwijl de studie voor het 

Benedenrivierengebied laat zien dat daar mogelijke maatregelen voor 

concrete locaties met de geïnterviewden werden besproken, spraken de 

onderzoekers voor de Bovenrivieren juist alleen in algemene termen

over oplossingen, dus los van concrete locaties. Dit laatste had als

nadeel, dat niet alle gesprekspartners een goed beeld hadden van de 

besproken maatregelen, maar in de opzet van het onderzoek liet men

kennelijk zwaarder wegen, dat zo persoonlijke, not in my backyard

reacties werden vermeden.

Hoewel in principe iedereen ideeën kan aandragen (onder meer via een 

discussieforum op internet) is het onvermijdelijk, dat het merendeel van

de betrokkenen vooral een reagerende rol heeft. De eigenlijke 
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‘ontwerpsessies’, waarin verschillende alternatieven naast elkaar

worden gezet, zijn een zaak van kleine teams van professionals. ‘De

Arena’ wordt vooral geraadpleegd over de resultaten van dergelijke

sessies.

Overeenkomstig het Kompas voor het routeontwerp is in ieder geval in 

één van de regio´s (het Benedenrivierengebied) een omgevingsanalyse 

uitgevoerd. Deze analyse beschrijft de functies van het gebied en de 

activiteiten die er plaatsvinden. Ook zijn de ´actoren´ in beeld gebracht, 

waarbij vooral is gekeken naar georganiseerde belangen. Anders dan 

Kompas suggereert, is deze omgevingsanalyse slechts één van de

binnen dit project lopende sporen. Bovendien is niet met dit onderzoek 

gestart, maar zijn eerst andere studies uitgevoerd. 

Uitwerking van de opgave 

Nu dijkverhoging niet langer het antwoord is op de vraag naar

veiligheid en er bovendien rekening moet worden gehouden met 

ruimtelijke kwaliteit, komen verschillende andere oplossingen in beeld.

Te denken valt aan het uitdiepen van uiterwaarden, het verder

landinwaarts plaatsen van dijken, het reserveren van buitendijkse

gebieden waar water tijdelijk kan worden opgevangen en het graven 

van nieuwe geulen die pas vollopen als dat nodig wordt (‘groene 

rivieren’). Stuk voor stuk gaat het om ontwerpprincipes die niet meer

dan een deel van het antwoord kunnen geven. Uiteindelijk zal men

uitkomen op combinaties van maatregelen, afgestemd op de situatie in

verschillende delen van het rivierengebied. 27

Op sommige plekken langs de rivier kan bijvoorbeeld de verplaatsing

van een dijk worden gecombineerd met de sanering van een verouderd

bedrijventerrein. Dan daalt de waterstand in het gebied, terwijl de

ruimtelijke kwaliteit beter wordt. Op andere plaatsen zou 

dijkverplaatsing sloop van woningen noodzakelijk maken. Dat is vaak 

geen reële optie.

De opties worden niet alleen bekeken in relatie tot de huidige 

bebouwing. Ook andere variabelen zoals natuurwaarden en

cultuurhistorie passeren de revue. Dit gebeurt voor het gehele

stroomgebied van de grote rivieren. Door de fijnmazige aanpak wordt

het keuzevraagstuk tastbaar en kunnen concrete beslissingen worden

genomen: op plek X gaat de landbouw plaatsmaken voor natuur en op 

plek Y wordt een geul gegraven. Hoewel dus heel gedetailleerd wordt 

gekeken, ontstaat een beeld op hoofdlijnen, een opmaat tot een

27
 Er is verwarring mogelijk rond het begrip ‘ontwerpprincipe’. De

Spankrachtstudie spreekt over Regionale identiteit als ontwerpprincipe. Dit

sluit aan bij het denken over de landschappelijke inpassing van snelwegen,

maar in de ROA zou men regionale identiteit eerder een uitgangspunt dan een

ontwerpprincipe noemen. Ontwerpprincipes zijn immers volgens de ROA

manieren om de doelen van de opdracht te realiseren. Wanneer we deze

opvatting over ontwerpprincipes gebruiken binnen Ruimte voor de Rivier,

betreft het de genoemde mogelijke oplossingen voor waterbeheersing die

tegelijk ruimtelijke kwaliteit gunstig beïnvloeden (zoals het verdiepen van

uitwaarden, verplaatsen van dijken etc).
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schetsontwerp. Steeds streeft men hierbij naar een combinatie van

veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Het blijkt echter niet eenvoudig om 

te bepalen hoe de ruimtelijke kwaliteit te meten en verbeteren is.

Bij Ruimte voor de Rivier zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: 

belevingswaarde onderzoek (wat vinden diverse groepen belangrijk

in het huidige landschap?),

begripsanalyse en vergelijking met andere studies (5e Nota RO, 4e

Nota etc),

analyse van ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierengebied en van

de verschillende benaderingen.

Vooral dit laatste onderzoek (de ‘Spankrachtstudie’) laat zien, hoe

complex de discussie over ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied is. 

Men onderscheidt acht mogelijke visies die elk tot andere oplossingen

leiden. Als het al mogelijk is om te komen tot een integraal beleid voor 

het rivierengebied, zal dit zich pas in de toekomst kunnen ontwikkelen.

Enkele voorbeelden van de acht genoemde visies of

oplossingsrichtingen:

Het poldermodel, gebaseerd op het traditionele streven naar

consensus en draagvlak. Ondanks het succes van deze benadering,

worden ook bezwaren genoemd, zoals het reactieve en weinig 

innovatieve karakter. Dit zou vooral uitmonden in traditionele

oplossingen als dijkverhogingen.

Regionale identiteit als ontwerpprincipe. Deze visie past bij in ieder

geval een deel van het gangbare beleid, maar opgemerkt wordt, dat 

het vergaande consequenties kan hebben voor de effectiviteit van

de waterbeheersing als dit principe leidend zou worden. 

 Water als sturingsmechanisme. In deze benadering zou men de 

verlegging van dijken en het inrichten van bergingsgebieden 

bewust gebruiken om toekomstige uitbreiding van stedelijke kernen

de pas af te snijden. Verstedelijking zou moeten plaatsvinden op

hoger gelegen gebieden of er zou zo moeten worden gebouwd dat 

men rekening houdt met overstromingen.

Natuurlijke aanpassing, waarbij ‘de rivier zelf’ als vormgevende

kracht wordt gebruikt. Consequentie is bij voorbeeld dat niet de 

rivier wordt aangepast aan de eisen van de scheepvaart, maar dat

men nieuwe scheepstypen gaat ontwikkelen. 

De Spankracht studie probeert binnen deze baaierd van mogelijkheden 

een richtinggevend perspectief te ontwikkelen. In januari 2002 was 

men toe aan een eerste proeve hiervan. De ruimtelijke opgave voor het 

rivierengebied wordt daarin geformuleerd in termen van vier begrippen: 

openheid, diversiteit, samenhang en dynamiek. Dat gaat in de vorm 

van opdrachten als ‘behoud de relatieve openheid van het

rivierengebied’ en ‘versterk de specifieke kwaliteiten van de 

afzonderlijke riviertakken’. Voor ieder deelgebied moet hieraan 

invulling worden gegeven.

Van Nieuwenhuijze gebruikt metaforen als ´Kralen aan een snoer´ en

´Verbreed Rivierenlint´ om de hoofdopties te schetsen. Bij de ´Kralen´ 

worden de maatregelen geconcentreerd in een beperkt gebied, terwijl

de lintbenadering neerkomt op een meer gelijkmatige te spreiding over 

het hele stroomgebied.
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Evaluatie

In principe kan iedereen ideeën aandragen, maar het merendeel van de

betrokkenen heeft vooral een reagerende rol. Ook op het regionale

niveau blijft de eerste verkenning van alternatieven in ontwerpsessies

een zaak van een betrekkelijk kleine groep mensen. De regionale 

bureaus staan dus net als de landelijke organisatie voor de taak om 

resultaten terug te koppelen. Zij gaan hiertoe eind 2003 in gesprek met 

gemeenten en waterschappen in hun werkgebied. Ondanks de grote

aandacht voor communicatie binnen dit project, is er het risico van een

informatiekloof.

Verder leidt de gekozen aanpak ertoe, dat de landelijke en de regionale 

studies het niet per definitie over dezelfde alternatieven hebben. Ook

verschilt de methodiek van de regionale bureaus onderling (althans bij

het onderzoek naar belevingswaarden). Toch moeten straks de 

resultaten in elkaar worden geschoven. Voor het landelijk bureau zal

het nog een hele opgave zijn om de eigen resultaten terug te koppelen

naar provincies, gemeenten, waterschappen en andere belangheb-

benden. De synthese moet plaatsvinden in werkconferenties in de

slotfase van het project. 

De ervaring is, dat er geïrriteerde reacties komen als mensen het gevoel

krijgen dat zij alleen mogen goedkeuren wat van hogerhand al is

besloten. Voor de opdrachtgever ligt hier een belangrijke taak. Wat dat

betreft lijkt Ruimte voor de Rivier op het Nationaal Project Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Daar moet eveneens aansluiting worden 

gevonden bij de ideeën voor het gebied als geheel en de lokale praktijk.

Opdrachtgever en ontwerper kunnen in deze fase samen optrekken, in 

ieder geval volgens Van Nieuwenhuijze. In zijn opvatting moet de

ontwerper zich niet beperken tot het formuleren van visies maar dient 

hij zich te mengen in het maatschappelijk debat daarover. Hij maakt

geen autonome kunst en een visie heeft pas zeggingskracht als een

brede kring zich erdoor aangesproken voelt. Dan wordt het 

toekomstbeeld werkbaar.

Positieve ervaringen Negatieve aspecten

Consequent streven om harde en

zachte doelen (veiligheid en kwaliteit)

beide recht te doen 

Veel aandacht voor de

procesaanpak; uiteenlopende

aspecten van de opgave hebben een 

plek gekregen in de organisatie van

het project

Gezien het grote aantal betrokkenen

en activiteiten zijn

communicatieproblemen haast niet

te vermijden (tussen de kerngroep

en de achterbannen, maar ook 

tussen deelprojecten).

Een breed uitgevoerde analyse van

relevante aspecten (vgl. de groene, 

blauwe, rode, gele etc kaarten)

Geen volledig consistente methodiek

(mn op het gebied van

belevingswaarde)

De ontwerper had een integrerende

rol, niet alleen bij het bijeenbrengen

van relevante informatie, maar ook 

bij het samenvatten daarvan tot

enkele aansprekende scenario´s 
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Figuur 34 Waterlinie: Woudrichem
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3.7 De Nieuwe Hollands Waterlinie: globaal denken, lokaal

handelen

In vogelvlucht

Op een lange strook land tussen het IJsselmeer en de Biesbosch zijn 

de restanten te vinden van een verdedigingslinie die het westen van 

het land onbereikbaar moest maken voor invallende legers. Aan deze 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie is tussen 1813 en 1940 gewerkt. Het 

resultaat is een systeem, dat kunstig gebruik maakte van de 

karakteristieken van het landschap. Nieuwe aanvalswapens haalden 

de verdedigingstechniek echter in: in 1940 bood de linie geen

effectieve bescherming tegen de agressie uit het oosten.

De jaren van militaire planning en bouw hebben het gebied echter

bijzonder gemaakt. Hoewel dit verdedigingswerk minder bekend en

minder zichtbaar is dan de Chinese muur, vinden sommigen dat de 

linie een plaats verdient op de UNESCO lijst van het werelderfgoed. In

ieder geval is het een kunstwerk van nationaal belang. De Nieuwe

Hollandse Waterlinie wordt zowel in de nota Belvedere als in de derde 

Architectuurnota genoemd als een van de speerpunten in het

overheidsbeleid.

De Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft in

het ontwerp “Panorama Krayenhoff” in hoofdlijnen laten schetsen

welke rol de linie kan spelen bij de verdere ontwikkeling van het 

gebied; de invulling daarentegen moet op een lager schaalniveau 

plaatsvinden. Een monument van deze omvang is alleen te redden, als

er nieuwe functies voor worden gevonden, bij voorbeeld op het gebied

van recreatie en waterberging. Behoud vraagt om ontwikkeling.

De opdrachtgever en de opgave

Opdrachtgever is de Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse

Waterlinie, onder verantwoordelijkheid van de bewindslieden van 

OCW, VROM, LNV en VenW. Een belangrijke uitvoerende rol is

weggelegd voor het Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse

Waterlinie en het Atelier Rijksbouwmeester. Als personen zijn in dit

verband te noemen de toenmalige staatssecretaris van LNV, Faber en

de voorzitter van de Stuurgroep, Luteijn. In de praktijk berustte de rol 

van opdrachtgever vooral bij de projectleider, Leny van Vliet. 

Al is de linie over een lange periode aangelegd, er was steeds één 

opdrachtgever (het Ministerie van Oorlog) met één centrale

doelstelling: het tegenhouden van een vijandelijke opmars uit het

oosten. Aan het einde van de 20e eeuw is de situatie grondig 

veranderd. De meeste forten en waterwerken zijn er nog wel, maar ze 

hebben hun verdedigingsfunctie verloren en ze worden niet langer

centraal beheerd, zie Figuur 37 en Figuur 38. Inmiddels is de toekomst 

van de linie afhankelijk van beslissingen van vijf provincies, 

vijfentwintig gemeenten en vijf waterschappen en 

hoogheemraadschappen, om nog maar te zwijgen over de diverse

grondeigenaren en andere belanghebbenden.
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Figuur 35 Waterlinie: levend cultureel erfgoed 1

Figuur 36 Waterlinie: levend cultureel erfgoed 2
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Volgens de initiatiefnemers is het behoud van de linie een impuls voor 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied. Het opnieuw 

zichtbaar en beleefbaar maken van de linie kan een tegenwicht vormen 

(een ‘contramal’) tegen uniformerende tendensen in het landschap.

De opgave is daarom bij dit project een zoektocht naar een perspectief

dat de linie opnieuw betekenis geeft, als een soort nationale

geheugensteun en als bron van gebiedsidentiteit. Daarvoor is het ook 

nodig te zoeken naar partners die de nieuwe toekomst van de linie

kunnen dragen, zie Figuur 35 en Figuur 36. 

Analyse van de planomgeving

De opdrachtgever heeft steeds het standpunt gehad, dat de toekomst 

van de linie moet rusten op een lokaal en regionaal fundament. Maar

toch is het niet mogelijk om uitsluitend van onderop te werken. Er is 

een overkoepelende visie nodig om de gewenste eenheid tot 

uitdrukking te brengen.

Die visie is neergelegd in het ´Panorama Krayenhoff´, genoemd naar

een van de eerste ontwerpers van de linie. De visie berust op een

analyse van de historische bestanddelen van de linie, die onlosmakelijk 

verbonden zijn met de landschappelijke kenmerken van het gebied. Op

basis van deze analyse zijn verschillende interpretaties mogelijk.

Volgens het Panorama kan de huidige linie worden opgevat als een

natte verbinding tussen IJsselmeer en Biesbosch, als de oostelijke 

begrenzing en tegenhanger van de Randstad, als landschapsecologische 

overgang tussen hoog- en laag-Nederland en als langzame route tussen

de A2 en de A27.

Door de centrale ligging in ons land hebben ontwikkelingen als

verstedelijking en de uitbreiding van de infrastructuur grote invloed op 

de resten van de linie. Zo liggen dwars op de linie cruciale snelwegen

als de A1 en de A12. Zonder het linieperspectief dreigt dit deel van

Nederland verder te versnipperen en een amorf karakter te krijgen. De 

ambitie is, om het project een rol te geven als sturingsinstrument voor 

de ontwikkeling van de omgeving. Maar er zullen wel veel stuurlui bij 

betrokken zijn.

De architectenselectie en de inbreng van de ontwerper

Nadat Leny van Vliet als projectleider was aangesteld, heeft zij in een

voorbereidende gesprekken kennis gemaakt met de belangrijkste

spelers en thema´s in het gebied van de linie. Deze voorbereiding

vormde de basis voor het formuleren van vijf invalshoeken of scenario´s

die met behulp van ontwerpers nader verkend zouden moeten worden. 

Het ging bij voorbeeld om ´de museale linie´ en ´de linie en het

waterbeheer´. Vijf ontwerpers kregen de opdracht om ieder één van

deze benaderingen uit te werken, waarvoor drie tot vier maanden 

beschikbaar was. Het doel van deze serie studies was dus, om de 

relevante perspectieven goed in beeld te krijgen. Het resultaat ging

echter uiteindelijk meespelen bij de selectie van een ontwerper voor de 

vervolgfase. Landschapsarchitect Eric Luiten, die in de voorstudie de 

vraag naar ´een lijn in het landschap´ had verbeeld, werd op basis van 

zijn inbreng ook gevraagd voor de verdere uitwerking. Achteraf kan de

voorstudie dus geïnterpreteerd worden als onderdeel van de 

selectieprocedure.
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Figuur 37 Waterlinie: Maarsenveen

Figuur 38 Waterlinie: Plofsluis bij Nieuwegein
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Maar zo was het niet opgezet. Volgens de opdrachtgever ging het

vooral op deze manier, omdat bleek, dat de volgende fase onder grote 

tijdsdruk moest worden voltooid.

De ontwerper speelde op bepaalde momenten een rol in het debat met

betrokkenen in het liniegebied, maar hier lag niet het accent van zijn

werk. Hij was vooral degene die uit het materiaal een gebiedsvisie naar

voren wist te brengen. Luiten kreeg de ruimte, om zich met een klein 

team op de inhoud van de studie en het ontwerp te richten. De 

opdrachtgever zorgde zelf voor de procesaanpak en het opbouwen van

contacten met alle partners die bij dit project een rol zouden moeten 

spelen. Zo ontstond een heldere taakverdeling, die voor beide partijen

prettig heeft gewerkt.

Uitwerking van de opgave 

Gezien het karakter van de Linie ligt het voor de hand dat de 

geschiedenis nauwkeurig werd gedocumenteerd. Daarnaast heeft het 

ontwerpteam de actuele situatie vanuit het blauwe, het groene en het 

rode gezichtspunt in beeld gebracht. De blauwe kaart gaat in op

mogelijkheden om de oude ´watermachine´ in te zetten voor moderne

opgaven in het waterbeheer, zoals periodieke waterberging. In dit

verband worden drie delen van de linie onderscheiden: het

Vechtplassengebied, Utrecht en het rivierengebied. Het zou in

overeenstemming zijn met de oorspronkelijke functie van de historische

linie, als waterberging plaatsvindt in de originele inundatiegebieden ten 

oosten van de linie. Ook overwegingen van natuurontwikkeling of 

recreatie kunnen meespelen om dergelijke cultuurhistorische plekken te

vernatten. De agrarische, recreatieve en ecologische betekenis van het

gebied (de groene kaart) hangt deels samen met de rode druk die de

verstedelijking op het gebied legt. Het linieperspectief gebruikt hier als

organiserend ontwerpprincipe de tegenstelling tussen de west- en de 

oostzijde van de linie.

De bebouwing was van oudsher geconcentreerd ten westen van de

linie. Hier zou ook in de toekomst verdichting kunnen plaatsvinden.

Aan de oostelijke kant lagen vroeger de schootsvelden van de forten en 

de inundatiegebieden. Om de linie herkenbaar te houden, zou de

oostkant zo open mogelijk moeten blijven.

Dit principe (west=verdicht, oost=open) is niet in alle gevallen te

handhaven, omdat er ook allerlei bouwplannen zijn ten oosten van de 

linie. Als bebouwing onvermijdelijk is, kan worden geprobeerd om 

rekening te houden met het bijzondere karakter van het gebied bij de 

inrichting van de openbare ruimte en bij de architectuur.

Een bijzondere situatie heeft zich al voorgedaan bij bedrijventerrein Het

Klooster (gemeente Nieuwegein). Hier is het linieperspectief de 

inspiratie geweest voor aanpassing van de oorspronkelijke plannen. In

het algemeen is echter bij de uitwerking van de opgave voor een vrij

hoog abstractieniveau gekozen. Bij een te grote concretisering zou het 

plan immers weinig ruimte bieden voor lokale initiatiefnemers. De kunst

was aldus om het plan niet te abstract maar ook niet te gedetailleerd te

maken.
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Eind 2003 wordt langs twee wegen gewerkt aan realisering van de

visie. Er is een route van bovenaf, waarbij het gaat om de verankering

van de visie in het formele beleid. Onderzocht wordt onder meer of de 

linie bescherming kan krijgen op grond van de monumentenwet en een

status als planologische kernbeslissing kan krijgen door opname in de 

Nota Ruimte. Ook wordt gewerkt aan de verwerking van het Panorama

Krayenhoff in het planologische beleid van de vijf betrokken provincies.

Daarnaast is er de route van onderop, de verwezenlijking van het 

Panorama via projecten in zeven onderscheiden projectenveloppen.

Deze enveloppen zijn formeel geadresseerd aan provinciale en

regionale besturen, maar men hoopt, dat er interesse is bij een breed

scala aan initiatiefnemers, met inbegrip van het bedrijfsleven. Gezien de

inhoud van de projectenveloppen zal er veel moeten gebeuren, zaken

waar geen direct financieel rendement van te verwachten is. Het is ook

evident, dat de overheid niet alles zal kunnen betalen. Daarom wil men 

proberen koppelingen te maken met projecten die wel geld kunnen

opleveren, zoals woningbouw en toerisme. Landschapsontwikkeling is

immers van invloed op de waarde van de locaties, die bestemd zijn voor 

woningbouw en toerisme. Om dergelijke plannen van de grond te 

krijgen, is het noodzakelijk dat het linieperspectief een vertaling krijgt 

naar de lokale overheden.

Zoals alle plannen op hoofdlijnen, zal ook het Panorama Krayenhoff

straks voor meer dan één uitleg vatbaar blijken. Om adequaat te 

kunnen reageren op de diverse interpretaties die straks ontstaan, gaat

men voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie een Kwaliteitsteam instellen.

Waarschijnlijk zal het Atelier Rijksbouwmeester hierbij een rol spelen.

De onafhankelijke deskundigen van dit team adviseren over alle 

plannen die voortvloeien uit het linieperspectief of de

projectenveloppen. Omdat Panorama Krayenhoff zelf hiervoor

(kennelijk) nog te weinig basis heeft gelegd, zal een beeldkwaliteitplan

worden opgesteld dat spelregels bevat voor de vormgeving van

onderdelen van de linie. Gesproken wordt van een

´ontwerpgrammatica´.
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Evaluatie

Het product van de ontwerper is een ´Linieperspectief´, een nota met

globale uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het 

betreffende gebied. De uitwerking hiervan in uitvoerbare projecten

vindt plaats in deelgebieden (de projectenveloppen) en berust bij 

andere opdrachtgevers die hun eigen ontwerpers kunnen inschakelen. 

De ontwerper treedt in het overkoepelende project vooral op als

visieontwikkelaar. Hij heeft niet zozeer contrasterende scenario´s laten

zien, maar aangegeven hoe erfgoed kan worden ingezet voor de 

versterking van de identiteit van het gebied. Het project is nog niet aan 

implementatie toe, maar het product van de ontwerper speelt al een 

grote rol in de maatschappelijke discussie. Er zal een kwaliteitsteam

worden gevormd, om zo veel mogelijk veilig te stellen dat de 

ontwikkelde ontwerpprincipes straks ook worden toegepast.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie illustreert de uitdijing van het 

speelveld in de ruimtelijke ordening van ons land. Wat ooit werd 

opgezet vanuit één belang, is inmiddels inzet van breed overleg met

uiteenlopende argumenten. Ook is hieraan te zien, dat het nog zoeken

is naar een vruchtbare samenwerking tussen het overkoepelende en het 

lokale belang. Volgens de landschapsarchitect vraagt een opgave van

deze omvang om een goed geoutilleerde opdrachtgever (´zoiets kan je 

er niet even bij doen´) en om een lange adem.

Positieve ervaringen Negatieve aspecten

Pionierswerk bij het inzetten van

cultuurhistorie in ruimtelijke

ontwikkeling van een groot

gebied

‘Het verhaal’ is nog weinig bekend 

bij bewoners

Toch geen eenzijdig historische

benadering, maar juist zoektocht

naar brede coalities (met blauwe,

groene, rode belangen) 

Opdrachtgever formuleert zelf 

scenario´s en laat die door

verschillende ontwerpteams

uitwerken (in voorbereiding op de

eigenlijke opdracht)

Geen heldere procedure bij de

architectenselectie (mede door 

tijdsdruk)

Heldere taakverdeling

opdrachtgever / ontwerper

Bedreiging door harde krachten,

zoals de ontwikkeling van

infrastructuur tussen Amsterdam

en Almere (maar men probeert om 

hierin ook kansen te zien).

Aandacht ook voor fase na de 

visievorming (bv vorming

kwaliteitsteam)

Ondanks (of juist door?) het

streven naar lokale verankering

blijkt het tot dusver lastig om 

invulling te geven aan de diverse

projectenveloppen
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Figuur 39 Een voorbeeld van een goede horizontale belijning, waaruit

kan blijken dat een bocht (hier S-bocht), mits goed van lijn,

een esthetische aanwinst voor de weg kan zijn.

Figuur 40 Het snelweglandschap als opgave
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4. Conclusies 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Na een verkenning van vergelijkingsmateriaal voor het Routeontwerp

A12 en van enkele begrippen die bij het routeontwerp een rol spelen,

komt onderstaande tekst tot conclusies en aanbevelingen. Deze zijn

gekoppeld aan aspecten van de ontwerpopgave en bedoeld als bijdrage

in de verdere gedachtevorming over het routeontwerp. 

4.1 Vernieuwing en continuïteit: uitgangspunten 

Kompas voor het routeontwerp heeft voor de A12 nieuwe

doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd. Sommige van deze

vernieuwingen hebben echter wortels in het verleden of vertonen 

verwantschap met andere recente projecten, zie

Figuur 39. 

Nieuw is vooral het denken in grotere ruimtelijke eenheden (´van Den 

Haag tot de Duitse grens´). Ook nieuw is de gedachte dat

Rijkswaterstaat een rol zou kunnen spelen bij de afstemming van 

ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de snelweg, zie Figuur 

40. Deze nieuwe uitgangspunten vragen om een nieuwe werkwijze. 

Voor andere uitgangspunten van het Routeontwerp A12 valt te 

overwegen om aan te sluiten bij ervaringen die eerder of elders bij

Rijkswaterstaat werden opgedaan. Dat geldt bij voorbeeld voor het

streven naar gebiedsidentiteit en het principe dat de infrastructuur 

moet reageren op karakteristieken van de omgeving. Dat dergelijke

uitgangspunten in Kompas opnieuw worden geformuleerd, kan erop 

wijzen dat ze lastig zijn uit te voeren, of onvoldoende verankerd zijn in 

de gebruikelijke werkwijze. Des te essentiëler is het aan te geven wat 

de gevolgen zijn van de uitgangspunten van het routeontwerp voor de 

aanpak van het feitelijke werk aan de weg.
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Figuur 41 A20 Frankrijk, oriëntatie op de omgeving 1 

4.2 Vernieuwing en continuïteit: aanpak 

Het Routeontwerp A12 geldt als aanzet voor een nieuwe aanpak, die 

verder gaat dan de benadering uit het verleden. Vroeger lag het accent 

erop aantasting van bestaande kwaliteit tegen te gaan of te

compenseren. Nu moet het streven zijn om ook nieuwe kwaliteit te

scheppen, bij voorbeeld door aan te sluiten op de dynamiek in de

planomgeving.28

Voor het bereiken van nieuwe (of opnieuw geformuleerde) 

doelstellingen is een passende werkwijze nodig. Ook in dit opzicht zijn 

zowel vernieuwing als continuïteit aan de orde. Nieuw:

Er moet invulling worden gegeven aan de sterkere oriëntatie op de 

omgeving en op samenwerking met externe belanghebbenden.

Voor de interne werkwijze moet een manier worden gevonden om

deelprojecten (zoals de bouw van een individueel viaduct of 

geluidsscherm) meer in samenhang aan te pakken. Dat kan vooral

lastig zijn voor zover het routeontwerp de grenzen van de regionale 

directies van Rijkswaterstaat overschrijdt.

Om de slaagkans van de nieuwe aanpak te vergroten, moet de relatie

met bestaande werkwijzen en instrumenten duidelijk worden 

aangegeven.

28 ´Ruimtelijke kwaliteit, verbreding en verdieping van dit begrip voor Verkeer en 

Waterstaat´, geciteerd in Kompas, blz. 36 en 38. Overigens formuleerde ook in 1992 de

ROA een vergelijkbare offensieve benadering van kwaliteit.
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4.3 Oriëntatie op de omgeving 

Voor de ideevorming over de ‘vlakken’ van de route, kan een relatie

worden gelegd met landschapsplannen van Rijkswaterstaat. Er is kritiek

op de deze planvorm, omdat die zou ophouden bij de berm en zich zou 

beperken tot het werkgebied van de betreffende regionale directie. Dat

beeld klopt niet helemaal. In de jaren zeventig kwam het

landschapsplan juist voort uit de wens van Rijkswaterstaat om rekening

te houden met wat in de maatschappij leeft. En in feite kijken

landschapsvisies wel degelijk verder dan de berm. Zie bijvoorbeeld het 

onderdeel Landschapsplan A6: de weg van de uitnodiging. De makers 

daarvan zijn nu op zoek naar mogelijkheden om landschapsvisies van

Rijkswaterstaat verder maatschappelijk en juridisch te verankeren. Dat

lijkt op het streven bij het Routeontwerp A12.

Als het de bedoeling is om in het routeontwerp meer aansluiting te

zoeken bij regionale initiatieven en bij de ´genius loci´ (zie het onderdeel

belevingswaarden in de Verkenningen), kan dat wellicht door een 

aanpassing van het bestaande instrument Landschapsplan. De rol die 

ontwerpers kunnen spelen bij het leggen van relaties met de omgeving 

wordt geïllustreerd door De Nieuwe Hollandse Waterlinie en bij Ruimte

voor de Rivier. Bij beide projecten is ´landschap´ ook een zaak van 

spreken met publieke en private partijen en de regionale bevolking.

Met de wens om meer samenhang te brengen in ruimtelijke

ontwikkelingen staat het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet

alleen. Het gaat om een breder gevoelde behoefte. Dat spreekt uit de 

onderzochte projecten en het is ook een conclusie uit een serie 

regionale bijeenkomsten die Architectuur Lokaal in 2003 organiseerde 

onder het motto ´Oost West Thuis Best´. Met lokale bestuurders werd

onder meer gesproken over het kwaliteitsbeleid voor de infrastructuur

op hun grondgebied. Begin 2004 werd tijdens een landelijke

slotbijeenkomst vastgesteld, dat het lastig blijft om de regie voor 

dergelijke bovenlokale opgaven in te vullen. Dit probleem is niet alleen

bij infrastructuur actueel. Rijkswaterstaat heeft echter wel een

bijzondere positie, omdat er rechtstreekse invloed is op een deel van de 

bovenlokale opgave, namelijk het deel van de route dat Kompas

aanduidt als ´de lijn´.
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Figuur 42 Waterlinie: richten op het publiek

4.4 Publieksgerichte dienstverlening

Het Routeontwerp A12 staat mede in het teken van de grotere nadruk

op de rol van Rijkswaterstaat als publieksgerichte dienstverlener.

Aandacht schenken aan de wensen van het publiek hoeft echter niet te 

betekenen dat in alle fasen van het routeontwerp sprake is van ´directe

democratie´. De behoefte om mee te praten is niet op alle punten even 

groot en neemt toe, naarmate voor de betrokkenen meer op het spel

staat. Zo zal de regionale bevolking meer interesse hebben voor de

tracékeuze dan voor de architectenselectie of de keus tussen

ontwerpvarianten. Daarbij komt, dat over publiekswensen het nodige

bekend is uit diverse onderzoekingen. Een illustratie voor een

gedifferentieerde benadering van publieksgroepen geeft de aanleg van

de A73. Na de gebruikelijke inspraak bij de vaststelling van het tracé

van de weg, is het plan in betrekkelijk kleine kring uitgewerkt. De

inwoners van Swalmen en Roermond zijn niet rechtstreeks betrokken 

bij de voorbereiding van het masterplan voor de vormgeving. Toch is in 

de regio veel werk gemaakt van voorlichting over de A73. Een

vergelijkbaar beeld komt naar voren bij de HSL-Zuid. In dat project 

maakte openstaan voor individuele problemen onderdeel uit van de

dienstverlening. Dat is belangrijk voor het project als geheel, maar 

minder relevant voor het eigenlijke ontwerp. 
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4.5 Draagvlak: extern

Bij de rol van Rijkswaterstaat als dienstverlener hoort ook het streven

naar draagvlak. In Kompas is dit vertaald door overleg met externen op 

te nemen als eerste stap in het routeontwerp. Het ideaal zou zijn om te 

vertrekken vanuit een intentieovereenkomst over de route waarin de 

ambities van alle belanghebbenden (inclusief burgers, bedrijven en

belangenorganisaties) tot uitdrukking komen. Kompas geeft aan dat dit 

een abstractie is, en inderdaad zijn we zoiets in de praktijk (nog) niet

tegengekomen. Tot dusver werkt het eerder andersom: een beperkt

aantal betrokkenen ontwikkelt een ontwerpvisie (bij voorbeeld 

neergelegd in een masterplan). Dit masterplan wordt vervolgens

gebruikt om draagvlak te verwerven voor beleid rond ruimtelijke 

ontwikkelingen. Uiteraard heeft dit vooral kans van slagen, wanneer

men zich wel vooraf rekenschap geeft van wat speelt in het betreffende

gebied.

Enkele aandachtspunten in dit verband: 

Het betrekken van meer partijen in de planontwikkeling leidt niet

vanzelf tot een beter product met meer draagvlak.

Incidentele afspraken met lokale partijen kunnen op gespannen

voet staan met de samenhang van de route als geheel.

Het is tot dusver gebruikelijk, dat burgers keuzen rond

ontwerpopgaven delegeren. Als er onvrede is over het resultaat,

hoeft dat niet te betekenen dat men in het proces betrokken wil

worden. Misschien wil men slechts, dat de gedelegeerde

opdrachtgevers zorgen voor een beter resultaat. 

4.6 Draagvlak: intern

Een nieuwe manier van werken heeft draagvlak nodig, zeker ook

intern. De cultuurverandering op het niveau van beleidsdoelen moet

gedragen worden op het niveau van de uitvoering. Toegespitst op het 

architectuurbeleid van Verkeer en Waterstaat, vraagt dat om aandacht

voor de invulling van het opdrachtgeverschap binnen de eigen 

organisatie. De opdrachtgever moet een visie hebben op de opgave in 

brede zin en kennis van zijn eigen inbreng. Daarbij gaat het behalve om 

technische en financiële aspecten ook om de maatschappelijke en 

culturele en kant van de opgave. De indruk bestaat, dat vruchtbare

samenwerking met architecten nog te veel afhankelijk is van toevallige, 

persoonlijke factoren. Dit kan misschien beter in de organisatie worden

verankerd door projectleiders te stimuleren en te inspireren. Scholing, 

netwerkvorming en kennisuitwisseling zijn daarbij aan de orde. De 

projectleiders van de regionale directies en bouwdienst zijn uiteindelijk

de uitvoerders van het architectuurbeleid van Rijkswaterstaat. Zij 

moeten een beeld hebben van hun eigen rol als opdrachtgevers en van 

succes- en faalfactoren in de samenwerking met ontwerpers. Hun 

persoonlijke inbreng is hierbij belangrijk, maar werkt alleen, wanneer

organisatie de beoogde werkwijze faciliteert door een daarbij horende

definitie en aanpak van projecten.
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Figuur 43 A20 Frankrijk, oriëntatie op de omgeving 2
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4.7 De interne werkwijze 

Wat betekent de nieuwe aanpak voor de projectleiders en hun 

samenwerking met vormgevers? Uit de interviews komt het volgende

beeld naar voren:

Projectleiders zijn gehouden aan (´worden afgerekend op´) zakelijke

projectdoelen; hierbinnen is weinig of geen ruimte voor

zogenaamde extra´s. 

Projectleiders hebben steun nodig vanuit hun organisatie als het

erom gaat doelen te bereiken die verder gaan dan de

standaardoplossing (de makkelijkste weg is de standaardweg)

Het streven naar ontwerpkwaliteit berust tot dusver voor een

belangrijk deel op persoonlijke motivatie. De persoonlijke inbreng 

blijft onmisbaar, maar is kwetsbaar (zie de twee eerder genoemde

punten)

Het streven om vanuit Rijkswaterstaat een gesprek op gang te

brengen over ontwikkelingen in de omgeving van de snelweg (de

rol van gespreksverleider) is nieuw. Niet alleen moet kennis worden 

ontwikkeld over deze nieuwe aanpak, ook moet duidelijk worden 

wie deze rol gaat spelen. Projectleiders hebben dit tot dusver niet in 

hun taakomschrijving. Als dit niet verandert, kunnen zij hieraan

hoogstens marginaal aandacht besteden. Verschillende

geïnterviewden gaven aan, deze op de omgeving gerichte ambitie

interessant te vinden, maar vroegen zich wel af, welke activiteiten

hiervoor nodig en mogelijk zijn

Uitdagingen voor de interne werkwijze zijn: 

Vinden van een productieve relatie tussen trekkers het

overkoepelende plan en de degenen die betrokken zijn bij 

deelprojecten/uitwerkingen (als trekker of als toetser). Denk ook 

aan de manier waarop regionale directies opdrachten formuleren 

aan de uitvoerende projectleiders van de bouwdienst. 

vinden van een balans tussen de bestuurlijke opgave en de 

ontwerpopgave, ook in de taakverdeling tussen opdrachtgever en

ontwerper

Vinden van draagvlak binnen Rijkswaterstaat, zowel bij degenen die 

beslissingen op hoofdlijnen nemen, als bij degenen die het project 

van dag tot dag moeten dragen. Dit draagvlak is ook van belang

voor financiële afwegingen. Een goed ontwerp is niet per se 

duurder. Maar een goedkopere oplossing is evenmin per definitie

beter.
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4.8 Relatie tussen opdrachtgever en ontwerper 

Een goede werkrelatie tussen opdrachtgever en ontwerper is afhankelijk

van kwaliteiten van beide partijen. De opdrachtgever moet helder

aangeven, welke inbreng van de ontwerper wordt gevraagd. Dat geldt 

om te beginnen voor het eigenlijke ontwerp. Soms bestaat bij 

projectleiders het idee dat de externe vormgever wordt ingehuurd om 

ornamenten toe te voegen aan een ontwerp van Rijkswaterstaat. Als de 

vormgever inderdaad pas in een laat stadium instapt, leidt dat tot

dubbel werk. Positief gezegd: het is goedkoper als vanaf een vroeg

stadium kan worden samengewerkt.

Die samenwerking vraag om continuïteit. Juist als er van meer kanten 

een inbreng in het ontwerp moet komen en er met meer partijen moet

worden overlegd, is het van belang dat projectleider en ontwerper 

tijdens de hele duur van het project de constante factoren vormen. 

Verder is van belang vast te stellen, welke rol de ontwerper speelt in de 

communicatie over het project met de buitenwereld. Soms krijgt de

ontwerper een centrale plaats in het publieke debat; soms werkt het 

beter als de ontwerper zich op het eigenlijke ontwerp concentreert en

de opdrachtgever de externe contacten verzorgt; soms trekt men

samen op.

Bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormt de ontwerpvisie de kern van

een debat, dat vooral door de opdrachtgever wordt georganiseerd. Ook 

de HSL-Zuid verduidelijkt, dat ontwerpers verschillende rollen kunnen

spelen, afhankelijk van de fase en van het type project. Verder blijkt uit 

de beschrijvingen, dat een publiek debat in de voorfase (tracékeuze) 

zich laat combineren met uitwerking van het ontwerp in een kleiner

gezelschap. Vervolgens kan dan weer breed over het ontwerp worden

gecommuniceerd

Kenmerkend voor de aanbestedingsmethode van Rijkswaterstaat is, dat

er de ontwerper geen rechtstreekse invloed heeft op de uitvoering van 

het ontwerp. Door de design and build benadering heeft de aannemer

meer speelruimte dan gebruikelijk in andere delen van de 

bouwproductie. Het terrein dat ontwerpers wonnen door hun 

inschakeling bij de gedachtevorming over grote infrastructurele 

projecten, verliezen zij zo in de uitvoering. Diverse van onze 

gesprekspartners noemden het loskoppelen van ontwerp en uitvoering 

als bedreiging. Er zou meer aandacht moeten zijn voor

kwaliteitsborging in de fase van uitvoering,
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Positieve ervaringen Negatieve invloeden

Opdrachtgeverschap

Geef een duidelijke omschrijving

van de opgave en maak zo helder 

mogelijk welke kwaliteitsaspecten

van belang zijn; afhankelijk van

het karakter van de opgave, kan 

ook in de oriëntatiefase gebruik

worden gemaakt van de diensten

van ontwerpers

Onvoldoende contact tussen de 

projectleider en zijn superieuren en

daardoor onvoldoende steun voor 

de bij uitwerking ingeslagen koers.

Bij het ´verleiden´ van andere

opdrachtgevers kan een eigen 

inhoudelijke stellingname positief 

werken (ongeacht of deze

stellingname wordt omarmd of 

afgewezen)

Als er meer dan één organisatie

opdrachtgever is: ontbreken 

inhoudelijke overeenstemming over

de visie achter het project 

Streef binnen een project naar

continuïteit in de werkrelatie

tussen opdrachtgever en architect,

Tussentijdse wisseling van

personeel.

Maak vooraf duidelijk welke

inbreng van de ontwerper wordt 

gevraagd, ook wanneer het gaat

om de externe communicatie. Het

komt voor dat de architect hierbij 

het voortouw heeft, maar ook kan

de opdrachtgever zelf leidend zijn, 

of de combinatie van

opdrachtgever en architect. 

Een opdrachtgever moet de

oorspronkelijke opgave bewaken, 

maar zou ook open moeten staan

voor een eventuele ongevraagde 

inbreng van ontwerpers. Zeker bij

een breed georiënteerd

routeontwerp, kunnen de ontwerp 

ideeën verder reiken dan de

opgave in strikte zin.

Reductie van de opgave tot

meetbare doelen (tijd, geld) maakt 

de ontwerpopgave triviaal. De

ambitie is juist om aandacht te 

hebben voor culturele waarde en

ruimtelijke kwaliteit in brede zin 

Architectenselectie

Selecteer de vormgevers mede 

met het oog op het specifieke

karakter van de opgave. Let op 

het onderscheid tussen 

verkennende studies (ateliers),

visievorming en opdracht gericht 

op te realiseren objecten. 

Onvoldoende kennis van de 

mogelijke inbreng van ontwerpers 

(dit kan leiden tot het

slagroomdenken, waarbij de

ontwerper aan het slot een toefje 

schoonheid toevoegt) 

Ontbreken van ruimte voor een

zorgvuldige selectieprocedure. 

Bijvoorbeeld wanneer de prijs 

doorslaggevend moet zijn bij het 

beoordelen van offertes 
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Positieve ervaringen Negatieve invloeden

Analyse planomgeving

Een goede voorbereiding vraagt 

om het bundelen van informatie

over kenmerkende ontwikkelingen 

in het gebied van de route (van

cultuurhistorie tot waterbeheer en

bevolkingsprognoses). Deels kan

dit uit bestaande bronnen. Om 

hierover te kunnen discussiëren,

moeten de gegevens toegankelijk

worden gepresenteerd.

Het is ook zaak een beeld te

krijgen van de sociale kaart, dwz 

van groepen en initiatieven 

waarmee coalities mogelijk zijn. 

Het is echter nog de vraag welke 

methoden hierbij moeten worden

gebruikt

Ter discussie staat, wat

rijkswaterstaat met initiatieven in

de omgeving van de route kan

doen. Dit hangt mede af van de 

ruimte die de projectleider heeft

om in te spelen op onvoorziene

ontwikkelingen

Overweeg dat een flankerend

cultuurprogramma met diverse

kunstdisciplines een rol kan spelen

bij het verhelderen van de

identiteit van het plangebied of bij

uitwerking van de opgave (dit 

aanvullend op de inbreng van

ontwerp).

Uitwerking van de opgave 

Behandel vormgeving als integraal

onderdeel van de planvorming,

gebruik de capaciteiten van de 

ontwerper als brug tussen

verschillende disciplines en 

invalshoeken

Vraag ‘het veld’ niet om

oplossingen. Eventueel wel om 

aandachtspunten voor het ontwerp 

en

commentaar op oplossingen die de 

ontwerper suggereert en waar de

opdrachtgever zich achter stelt 

Bij bovenlokale opgaven werkt het

goed, om ook de 

welstandsadvisering op 

bovenlokale schaal te organiseren

Ontwerpers zijn niet gerust op de

een aanbestedingsmethode, 

waarbij de aannemer speelruimte

heeft om principes van vormgeving 

in te vullen

Bij verschillende projecten blijkt

een masterplan of 

vormgevingsvisie te gelden als 

eindproduct. Het risico is dan, dat

het een papieren visie blijft.

Daarom kan het gunstig zijn, als

opdrachtgever en architect ook 

afspraken maken over de verdere

uitwerking
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Ad Blaak, RWS Directie IJsselmeergebied

Jan Elsinga, plv Projectdirecteur Ruimte voor de Rivier, Den Haag

Frans de Kock, Projectleider Verkeer en Vervoer, Directie Utrecht

Gerard Krielaart, Projectmanager, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Tilburg 

Ben Loerakker, Architect, Amsterdam

Eric Luiten, Landschapsarchitect, Utrecht

Leo Maas, Bouwdienst Rijkswaterstaat

Lodewijk van Nieuwenhuijze, Landschapsarchitect, Utrecht

Geert Verdoorn, Teamleider vaarwegen van de provincie Friesland

Leny van Vliet, Projectleider Nationaal Project Nieuwe Hollandse

Waterlinie

Jan Vos, Bouwdienst Utrecht 

Marius Vrijlandt, Landschapsarchitect DLG Haarlem

Paul Wintermans, Architect, Rotterdam
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Evaluatie: Welstand en het Ontwerp voor de HSL-Zuid, tussentijds 

evaluatieverslag van de Welstandscommissie voor de HSL-Zuid,

Federatie Welstand, z.p., zj

Het beste van drie werelden. De architectuur van wonen en zorg, Dirk 

Bergvelt, Hans van Rossum, Arc hitectuur Lokaal, Amsterdam, 2002, 

in het bijzonder de verwijzing naar de benadering van Han Michel / De

Pincipaal

HERZIENING LANDSCHAPSPLAN A6 IN FLEVOLAND, Hollandse

brug – Lemmer,  Kees Hund z.p., 1998

Landschap van wegen en kanalen, 75 jaar adviezen van de afdeling

Verkeerswegen van het ministerie van L, N en V  aan de 

Rijkswaterstaat , Landinrichtingsdienst, ministerie van L, N en V, 

Utrecht, 1991

Leidraad en Checklist landschappelijke inpassing hoofdwegen,

ministerie van V en W, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, z.p., 1997

Le paysage et la route, juillet, 2003, Direction des Routes, Paroi Sud, 

La Défense Cedex

Licht aan het eind van de tunnel, onderzoek naar de mogelijkheden tot

integratie van Rijksweg A2 ter hoogte van Leidsche Rijn, F.W.

Brouwer, prof ir K. Rijnboutt, Arcadis / de architectengroep, z.p., 2001 

Masterplan Vormgeving Vaarweg Lemmer – Delfzijl, B. Loerakker,

Urhahn Urban Design, Paul van Beek Landschappen, Amsterdam,

2000

Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen (ROA), 

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, ‘s- Gravenhage, 1992

Ruimtelijke kwaliteit op het (snelle) spoor, projectgroep van het

ministerie van VROM, LNV, VenW en EZ, Den Haag, 2001 

De Schoonheid van de Weg, Fotoboek over de esthetische verzorging 

van de weg, H.B.Bakker, A.E.J. NAP, G.A. Overdijkink, ’s-Gravenhage, 

1959

Verslag Zomeratelier Routeontwerp A12,

projectbureau Routeontwerp A12, z.p., 2003 

Via Limburg, visie op vormgeving, uitgave van Paul Wintermans,

Hooman Afrassiabi (Quist Wintermans Architekten), Kees van der
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Velden (Dienst Landelijk Gebied), Joep Thijs (Rijkswaterstaat 

Bouwdienst Tilburg), Martin Laverman (Rijkswaterstaat Bouwdienst

Utrecht), René Scholtes (Rijkswaterstaat Directie Limburg), z.p., 2002 

Vormgevingsvisie A2 tussen Amsterdam en Utrecht, Aletta van Aalst

en Partners, ism Jan Brouwer en Antony Marcelis, z.p., 2001 

Vormgevingsvisie A4 Burgerveen – Leiden,

uitgave Rijkswaterstaat, Rotterdam, 2001

Wegen, Via vita, orgaan van de vereniging het nederlandsche

wegencongres, januari 1972, nr 674, 46
e

jaargang nr1, z.p., 1972

www.hslzuid.nl

www.vialimburg.nl

www.minvenw.nl/rws/dww/periodieken/vianatura/011110/4.htm
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