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Na zestien hordes is het dan zover: onze wethoudersestafette is de landsgrens overgestoken.
In deze rubriek beantwoordt een wethouder telkens een vraag over een actuele ruimtelijke
opgave of discussie uit een vorig nummer. Hij of zij draagt het stokje vervolgens over aan
een collega elders, met een concrete vraag ter beantwoording in een volgend nummer.
Wethouder Arbouw van Breda heeft aan schepen Van Campenhout van Antwerpen
gevraagd hoe daar stedenbouwkundige kwaliteit kan worden gegarandeerd. De letterlijke
grensoverschrijding is voor Architectuur Lokaal aanleiding om de voortgaande discussie
te bundelen in een tweede boekje in de reeks Gesprekken over bouwcultuur. Het boekje is
vanaf april bij ons verkrijgbaar. De estafette biedt een zeer direct en soms zeer persoonlijk
inzicht in de zoektocht van bestuurders naar oplossingen voor de ruimtelijke vraagstukken
waar zij in de praktijk voor staan. Wethouder Adriaansen van Roosendaal opende de reeks een paar jaar geleden aldus: ‘We vragen ons nu
vaak af, hoe we dat [de naoorlogse architectuur] ooit mooi konden
vinden.’ De bestuurders die hun stadscentra door Hans van der Meer
gefotografeerd zagen in zijn boek Nederland - uit voorraad leverbaar
vragen zich in hun gesprek met Carien Overdijk hetzelfde af en doen
manmoedige pogingen om met beperkte budgetten af te rekenen
met tijdgebonden trends. Hun reacties vormen een weerslag van de
veranderingen die gaande zijn, in een tijd waarin aanpasbaarheid
geldt als grote kwaliteit voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
Foto: Maarten van Schaik
Via de wethoudersestafette blijven we de praktijk op de voet volgen.
In het volgende nummer zal wethouder Van Rey uit Roermond de vraag van Van Campenhout beantwoorden, of het grootschalige Designer Outlet Roermond (open op zondag) het
handelscentrum en stedelijk weefsel van Roermond versterkt of juist verzwakt. En wat is
de invloed ervan op de ruimere omgeving?

Redactie
Hoofdredactie:
Cilly Jansen
Eindredactie:
Indira van ’t Klooster
Redactie & productie:
Margot de Jager
Vormgeving
joseph plateau, Amsterdam
Druk
Die Keure, Brugge
Oplage
7500
ISSN
1385-0482
Abonnement
Een abonnement op dit
tijdschrift is kosteloos
verkrijgbaar op aanvraag.
Alle eerdere uitgaven staan ook
als pdf op www.arch-lokaal.nl

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

Dank aan onze donateurs
In het vorige nummer van Architectuur Lokaal vroegen
we u om een vrijwillige bijdrage. Graag willen we u heel
hartelijk danken voor uw gift. Mocht u uw bijdrage nog
willen overmaken, dan kan dit op ING 5510706 t.n.v.
Architectuur Lokaal.
Wethoudersapp herbestemming
Bij deze aangeboden door de wethouders van Zaanstad, Haarlem,
Noordoostpolder en Landgraaf, Architectuur Lokaal en Nationaal
Programma Herbestemming: alles wat de wethouders tijdens de
Opdrachtgeversschool hebben geleerd over herbestemmingsvraag.
Nu beschikbaar voor alle wethouders van Nederland en andere
geïnteresseerden. Bent u wethouder en wilt u meer weten over de
Opdrachtgeversschool: neem contact op met Architectuur Lokaal!
Aanvullingen/toevoegingen bij #82
p. 16 De foto’s van het St. Ignatiusgymnasium zijn van Marcel van
der Burg, Primabeeld.
p. 24 Het ontwerp van de glasramen op de cover is van Stang
Gubbels. De overige betrokken kunstenaars bij de glaspanelen op
Pendrecht zijn Ben Zeegers, Anuli Croon, Sarianne Breuker en
Milou van Ham. Zij werden begeleid door kunstenaar Olphaert
den Otter. Het initiatief voor deze kunsttoepassing is afkomstig
van architectenbureau Van Schagen, dat over de restauratie van
de portiekflats ging. Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK)
selecteerde de kunstenaars en begeleidde het project.
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‘Schoonheid is een overbodig begrip’

John Habraken (1928) heeft niets met schoonheid. Architecten
zouden er beter aan doen een eigen architectonische taal te
ontwikkelen in plaats van het vocabulaire van de architectuur
criticus over te nemen.
Indira van ’t Klooster
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De deconstructivistische geest
van Rem Koolhaas

Drie wethouders reageren op de portretten die fotograaf Hans van
der Meer maakte van hun stadscentrum. ‘Ja, dit beeld is lelijk, maar
het was nog veel erger hoor.’
Carien Overdijk
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Gouden Regels voor de Omgevingswet

Regie
Van Van Campenhout naar Van Rey

Marijke Beek, José van Campen en Marinus Kooiman

Ludo van Campenhout

Haarlem, Beemster en Lansingerland onderzochten de
mogelijkheden van de Omgevingswet. Hun bevindingen zijn heel
nuttig: ‘Schrijf geen specifieke oplossingen voor.’

Even was het estafettestokje van de wethouders in België. Van Campenhout
praat over ruimtelijke kwaliteit in Antwerpen. Maar hoe bewaakt Van Rey
in Roermond de kwaliteit?

Praktijk
Leren door doen

Waar alle bouwopdrachten stagneren, bouwen scholen gewoon
door. En dat doen ze steeds beter. Vooral omdat de gemaakte
fouten structureel worden geanalyseerd.
Dirk Bergvelt

18

Kloppend hart van Warmond

De gemeente combineerde nieuwbouw van drie scholen met de
verbouwing van een cultureel centrum. Burgers mochten mee
praten. Ook organiseerde de gemeente een gesprekkencarroussel
voor de architecten.
Michel Geertse en Bram Talman

20

Boer zoekt stal

Megastallen kunnen mooi en duurzaam zijn. Dat blijkt uit de
prijsvraag die het College van Rijksadviseurs uitschreef. Het
winnende voorstel was van DAAD Architecten en de provincie
Utrecht.
Anne Luijten
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HubCity

Woningcorporaties zoeken een nieuwe positie nu de marges van
opereren en de budgetten kleiner worden. HubCity biedt een visie
op de toekomst.

15
Praktijk
De consument centraal

De Ontmoeting is een nieuwe rubriek, waarin een architect een opdrachtgever een vraag stelt. Deze keer: Evelyn Galsdorf van 030Architecten ontmoet
Rits Verkerk van Janssen de Jong.
Evelyn Galsdorf

Bart Snijders
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De agenda van: Max van Aerschot

Wat doet een stadsarchitect eigenlijk de hele dag? Lees mee in
deze nieuwe rubriek over de werkzaamheden van stadsbouwmeesters in Nederland. Dit keer Max van Aerschot, stadsbouwmeester in Haarlem.
Max van Aerschot
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Viganella
Hans den Hartog Jager

Foto omslag
83 Days of Darkness (2011)
Niels Stomps (1974) is autonoom documentair fotograaf en documenteerde in 83
Days off Darkness het verhaal over het
bergdorp Viganella en zijn bewoners. Het
boek is te bestellen via www.nielsstomps.nl
of via info@nielsstomps.nl. Stomps
studeerde aan de HKU en het St. Joost in
Breda. Hij exposeerde onder andere in het
Nederlands Foto Museum, FOAM, en nam
deel aan diverse fotofestivals in binnen- en
buitenland. Zijn werk was ondermeer te zien in New York, Berlijn en Athene.
Voor de cover van Architectur Lokaal stelt telkens een andere (architectuur)
fotograaf zijn mooiste archieffoto ter beschikking.
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Praktijk
EYE Instituut als aanjager

Binnenkort opent het EYE Instituut in Amsterdam haar deuren in een
heel andere ruimtelijke en economische context dan bij aanvang in 2004
werd gedacht.
Olv Klijn en Bas Driessen
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Na de tsunami
Foto’s: Juan Fernandez

Nieuw Masterplan voor het eiland Juan Martinez dat verwoest werd
door de tsunami

De
Chileense
manier
Op 27 februari 2010 werd Chili getroffen door een
tsunami. Dat was sinds de aardbeving van 1960 bij
de stad Valdivia (kracht 9,5) niet meer voorgekomen.
Nu weten we dat onze steden wat betreft hun
stedelijke ontwikkeling niet zijn opgewassen tegen
dit natuurgeweld, dat op elk willekeurig punt aan
de kust (6435 km kustlijn) kan optreden. Het
ministerie van Volkshuisvesting en Stedenbouw
(MINVU) bezint zich daarop om op de randvoorwaarden voor stedenbouwkundige plannen. Het
ministerie gaf opdracht voor het uitwerken van
132 wederopbouwmasterplannen voor de meest
getroffen gebieden. Nu met speciale aandacht voor
deze ‘nieuwe’ natuurlijke factor: de tsunami.
En dus begonnen adviesbureaus, regionale
overheden, regionale afdelingen van het ministerie
van Volkshuisvesting en Stedenbouw, gemeenten
en andere lokale actoren gezamenlijk aan de eerste
20 plannen. Het doel is stedelijke projecten te
realiseren, die het gebruik van de openbare ruimte
verbeteren én de harmonische groei van de steden
stimuleren. Tegelijkertijd verwacht het ministerie
voor 2014 62 andere strategische stedenbouw
kundige plannen te hebben uitgewerkt. Daarin
wordt gezocht naar mogelijkheden om de openbare
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ruimte in steden te revitaliseren en te vernieuwen
om zo de levenskwaliteit voor haar inwoners te
verbeteren.
Voor een goede start heeft de regering een aantal
strategische plannen opgesteld, die een impuls
moet geven aan (de rest van) de ontwikkeling van
deze stedelijke projecten. Daarom is het belangrijk
voor de regering om enerzijds ‘gereedschap’ te
hebben voor het stellen van vragen om de toekomst
van de stad in kaart te brengen. Het is ook van
belang een aantal concrete projecten te hebben, dat
verbonden is met en geëvalueerd wordt door lokale
groepen en gemeenschappen die een visie hebben
op de stad. Op deze manier kunnen publieke en
private partijen de projecten uitvoeren die deel
uitmaken van een gecoördineerd transformatieproces van de Chileense steden.
Carlos Andrés Castillo Cortés is architect in
Valparaíso en directeur van Archiprix Chile, dat op
zijn initiatief wordt opgericht. In 2012 bericht hij
over architectuur en opdrachtgeverschap in Chili.
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Schoonheid

‘Schoonheid is
een overbodig
begrip’
Interview > Tekst: Indira van ’t Klooster > Beeld: Maarten van Schaik

John Habraken (1928) werd bekend in de jaren 60
van de vorige eeuw met zijn theorieën over drager en
inbouw. Zijn ideeën over de alledaagse woonomgeving,
lang weggezet als niet haalbaar, winnen heden ten dage
snel terrein nu particulier opdrachtgeverschap en
duurzaam bouwen steeds vanzelfsprekender worden.
Sindsdien heeft Habraken zich, onder andere als
hoogleraar aan het MIT, verdiept in de methodologie
en theorie van het ontwerpen. Hij zoekt naar de kracht
van variatie, patronen en systematiek. Schoonheid
speelt voor hem geen enkele rol. ‘Als het al ergens te
vinden is, dan zeker niet in de architectuur.’
Ergens in de bossen van Apeldoorn staat de villa die John Habraken vijftig jaar
geleden voor zijn ouders ontwierp. Inmiddels woont hij er zelf. Het ochtendlijke
zonlicht valt via de bovenramen op het lichte, houten interieur. Het ziet er
prachtig uit. Het zou zomaar schoonheid kunnen zijn, maar in het wereldbeeld
van Habraken speelt het begrip schoonheid nadrukkelijk geen rol. In deze
reeks gesprekken over schoonheid lijkt hij daarom geen logische gespreks
partner, of juist daarom toch wel.
Habraken, stellig: ‘Ik kan me niet herinneren dat ik dat begrip ooit waar dan
ook, of met wie dan ook heb besproken, of dat het naar voren kwam in een
vaktechnisch gesprek. Het is een beetje een ouderwets begrip, zeker geen
begrip dat in de professionele discussie aan de orde is.’ Juist dat het begrip
voortkomt uit de kunst- en architectuurkritiek, uit de hoek van mensen die
over architectuur schrijven, maar zelf niet kunnen ontwerpen, voedt zijn
weerstand. ‘Er is een verschil tussen hoe ontwerpers praten over hun vak en
hoe critici praten over de resultaten daarvan. De criticus mag zeggen wat hij
voelt of wat hij vindt, maar architecten hebben hun eigen taal, een vaktaal.
Helaas is die maar heel matig ontwikkeld. Studenten leren tegenwoordig zelfs
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hun ontwerpen te verdedigen met het vocabulaire van de architectuurkritiek.’
Vaak, Habraken zegt het hoofdschuddend, kan een architect niet anders. ‘Als je
geen sterk begrippenkader hebt, kun je niet zuiver over architectuur praten.’
Maar de vaktaal van de architect is toch juist heel sterk ontwikkeld? ‘Wel in
technische zin, maar niet in de zin van ontwerpkwaliteit. Moderne architecten
hebben geen begrippenkader waarmee zij kunnen beargumenteren wat een goed
ontworpen gebouw is en wat niet, wat een goede of een slechte architect is.’
In de Renaissance kon je praten over verhoudingen en symmetrie. In de 19e
eeuw was precies omschreven welke stijlelementen bij een bepaalde bouwstijl
hoorden. Maar het vak is gecompliceerder geworden. ‘Kerken en musea
hebben plaatsgemaakt voor een alledaagse woonomgeving. En juist daarover
praten we alleen functioneel, terwijl de vorm de functie allang niet meer volgt.
In het onderwijs begint een module nog steeds met een programma van eisen,
niet met een methodiek. Ik praat juist over vorm en niet over functie.’
Voor Habraken zijn andere begrippen om de kwaliteit van een ontwerp te
beoordelen veel belangrijker. Capaciteit bijvoorbeeld. ‘In de tijd van de Stichting
Architecten Research (SAR) zijn we begonnen met het zoeken maar nieuwe
ontwerpmethoden. We noemden het principe ‘open bouwen’. Architecten
ontwerpen het gemeenschappelijke deel van een gebouw, de bewoners beslissen
over het persoonlijke inbouwpakket. Maar zonder plattegronden konden
opdrachtgevers niet zeggen of het goed was, en dus konden banken het niet
financieren, en aannemers het niet bouwen. Dat was dus een methodologisch
probleem. Hoe beslis je tussen twee open bouwen-ontwerpen welke de beste
is? Welke beoordelingscriteria moet je daarvoor ontwikkelen? Dan draait alles
om het begrip capaciteit. Inzicht geven in de mogelijkheden van invulling die
worden geschapen door een ontwerp.’
De weerstand tegen deze manier van denken, en tegen het open bouwen,
was groot, niet in de laatste plaats onder architecten zelf. Toch merkt Habraken
dat die weerzin afneemt, met name onder jonge architecten. Zij lijken minder
waarde te hechten aan het belang van een hoogstpersoonlijke, kunstzinnige
uiting. Dat is een belangrijke stap voorwaarts. ‘Het gaat in de architecten
praktijk altijd om samenwerking tussen teams van verschillende ontwerpers.
Er is de horizontale relatie, die bepaalt hoe werktaken in een team worden
verdeeld. En er is een verticale relatie tussen stedenbouwer, architect en
bewoners. Eén architect kan niet in zijn eentje alle beslissingen nemen die
tijdens het ontwerpproces worden gemaakt. Afstemming horizontaal en
verticaal is cruciaal, maar het wordt altijd gezien als een compromis. Alsof het
iets wegneemt van de eigenlijke vrijheid van de architect, het wordt nooit
besproken als een essentieel onderdeel van het vak. Er wordt zeker geen les in
gegeven!’
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Schoonheid

‘De angst voor saaiheid,
maakt de architectuur saai.’

Ook dat is iets wat de nieuwe generatie wel weer oppakt. Na het samenwerken
in de jaren 70 hebben we nu open source, het delen van kennis op uiteenlopende
manieren. Maar dat gaat Habraken nog lang niet ver genoeg. Hij experi
menteerde jarenlang met ontwerpmethoden die het mogelijk maken om het
ontwerpproces te verdelen in onderdelen. ‘Ik had een groep studenten voor
zes weken. Eerst stelden we kaders, en vervolgens kreeg iedereen een taak.
Iemand hield zich bezig met hoe je de openbare ruimte kon benutten, een
ander met parkeeroplossingen, gevelsystemen of pleinen. Weer een ander was
bezig met typologieën voor ingangspartijen. Eigenlijk ging het over patronen
die gemeenschappelijk zijn en door de hele wijk heen terugkeren. Iedereen
kreeg drie weken de tijd om een patroon te ontwerpen. Vervolgens konden we
drie weken, met gebruikmaking van elkaars studies, een hele wijk ontwerpen
die een eindeloze variatie kende. Elk gebouw, elke gevel, elke ingang was
anders, maar met een grote onderlinge coherentie. Daarvoor was veel
belangstelling. De verdeling van ontwerptaken in een groot project is een veel
voorkomend probleem, maar het wordt zelden besproken noch onderwezen.
‘Wat ontwerpers delen - typologie, patronen en systemen - daar wordt op
neergekeken, maar het betekent niet meer dan een serie afspraken van hoe de
zaken zich tot elkaar verhouden, waarin elke oplossing anders kan zijn.’ En
juist die werkwijze biedt volgens Habraken coherentie en variatie in een
bouwwerk.
Waar is het dan toch mis gegaan? Toen architecten nog ‘gewoon’ kerken en
paleizen ontwierpen, speelde dit toch allemaal niet? ‘Het is een modernistisch
probleem dat bestaat sinds de architect de alledaagse omgeving vormgeeft.
Niemand onderkende dat een woonblok een andere manier van ontwerpen
vereist dan het ontwerpen van een kerk of een museum. Er is nooit een dialoog
geweest over hoe architecten de dynamiek van de alledaagse ongeving kunnen
stimuleren. Welk vakmanschap dan nodig is.’
Maar de CIAM dan? Of de Internationale Bau Austellungen (IBA) in
Duitsland? De talloze oefeningen in woonblokken die architecten zichzelf
opleggen in prijsvragen, debatten, studies? ‘Er wordt wel gezocht naar
systematiek en variatie, maar op de verkeerde manier. Nu zoekt een architect
variatie door niet één plattegrond, maar tien plattegronden te maken. Maar
dan wordt het alleen maar duurder. En het blijft variatie op het niveau van de
ontwerpcapaciteiten van één architect. Echte variatie komt van verdeling van
ontwerpbevoegdheid binnen een gemeenschappelijk kader. Maar we denken
dat centrale controle een voorwaarde is voor goede architectuur. Al het andere
is belemmering. De gedachte dat volledige vrijheid de kwaliteit bevordert is een
idiote gedachte! Alle interessante dingen zijn ontstaan uit begrenzingen, uit
problemen die opgelost moesten worden.’
Het is dus, denkt Habraken, vooral een probleem van de moderne architect.
De historische steden die we bewonderen tonen variatie in herhaling van
architectonische onderdelen. Een kelder, een dak, een zolder, een entree, een
veranda. Iedere cultuur heeft zijn eigen kenmerken.‘De Georgian Bay window
is iets anders dan de Arabische asrabia, terwijl het allebei erkers zijn. In elke
cultuur is een rijk vocabulair, waarin alle gebouwonderdelen hun eigen namen
hebben, waarover ook leken kunnen praten. Maar welke hedendaagse
elementen hebben we daar nog aan toegevoegd? Le Corbusier introduceerde
de pilotis , maar die zijn van hem, en navolging is taboe tegenwoordig. In die
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hele geschiedenis van het modernisme hebben we nooit een gemeenschappelijk
kader van architectonische elementen gevonden, waar we gezamenlijk over
kunnen praten.’ Sterker nog, veel van die architectonische elementen zijn
verdwenen.
Architectonische vormen hebben gebruikers nodig om aledaags te worden.
In een tijdperk waarin de architect niet in staat is een gemeenschappelijk
vocabulaire te ontwikkelen en die te verankeren in het referentiekader van de
leek, past het niet om over schoonheid te praten. ‘Daar zijn we nog lang niet
aan toe! De gebouwen zijn vandaag geen gemeenschappelijk goed, maar
slechts de expressie van een architect. Zelfs eenvoudige voorwaarden van
flexibiliteit en hergebruik kunnen we niet leveren! De angst voor saaiheid,
maakt de architectuur saai.’ Zelf heeft hij het meest geleerd van het bestuderen
van oude, stedelijke weefsels en vernacular architectuur. ‘Daar vind ik goede
voorbeelden van variatie en coherentie. Niet alleen in de Amsterdamse grachten,
ook in Venetië. Eindeloze variatie, en heel duurzaam. Het is niet mijn wens om
terug te gaan naar het verleden, maar om uit het verleden dingen te leren die
we vandaag de dag kunnen toepassen op eigen wijze.’
Dus nee, vandaag gaan we het niet hebben over schoonheid. ‘Als die al ergens
bestaat, dan buiten de architectuur. We kunnen wel praten over karakter,
variatie, patroon, kwaliteiten en intelligentie. Als dat allemaal klopt, kun je het
schoonheid noemen, maar dan haal je het direct weer onderuit. Het is dus geen
begrip waar architecten wat aan hebben, het draagt niet bij aan onze vaktaal.’
Maar stel dat we al die problemen hadden opgelost, dat de hedendaagse
architect een vaktaal had ontwikkeld die bespreekbaar was met de leek en die
onderling bruikbaar was om kwaliteit te beoordelen. Stel dat architecten in
staat waren om langs methodologische weg te komen tot nieuwe vormen van
variatie en coherentie. Stel dat architecten een nieuwe typologie zouden
kunnen ontwikkelen die stand houdt en die flexibel en duurzaam is. Zouden
we dan over schoonheid kunnen praten? ‘Ja, als we dat allemaal hadden
opgelost, dan zou het kunnen, maar dan hadden we een begrip als schoonheid
helemaal niet nodig om kwaliteit te benoemen.’
Informatie
Dit interview is het derde in een reeks gesprekken met ‘oude mannen’ over
schoonheid. Een welhaast ouderwets woord, dat bij architectenselecties
tegenwoordig bij voorkeur gedefinieerd en gekwantificeerd dient te worden.
Een begrip waar zoveel over te zeggen is, vooral in retrospectief. John Habraken
(Bandung, 1928) studeerde architectuur aan de TU Delft. Na de publicatie van
zijn invloedrijke boek De Dragers en de mensen, het einde van de massa
woningbouw (1961) richtte hij de Stichting Architecten Research (SAR) op
waarvan hij tot 1975 directeur was. Daarna werd hij benoemd tot hoofd van
de afdeling Architectuur van de MIT in Cambridge, USA. Gedurende zijn
loopbaan ontving hij vele prijzen waaronder de David Roëll prijs (1979),
The King Fahd Award for design and research in Islamic Architecture (1986)
en de Oeuvreprijs van het Fonds BKVB (1996). Zijn laatste boek Palladio’s
Children (2005) gaat nader in op de vraag waarom hedendaagse architecten niet
weten hoe ze om moeten gaan met de alledaagse omgeving als ontwerpopgave.
Momenteel werkt hij aan een nieuw boek, dat in 2013 zal verschijnen.
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Regie

De deconstructivistische
geest van Rem Koolhaas
Reportage > Tekst: Carien Overdijk > Beeld: Hans van der Meer

’Van een onthutsende lelijkheid’ noemde een kwaliteitskrant de stads- en
dorpscentra die fotograaf Hans van der Meer toont in zijn nieuwe boek
Nederland - uit voorraad leverbaar. Zelf drukt de fotograaf zich subtieler
uit. In zijn commentaren verbaast hij zich over het designmeubilair uit
catalogi, het gefröbel met klinkerbestratingen, het gebrek aan identiteit.
Wat vinden wethouders zelf eigenlijk van de manier waarop hun gemeente
is verbeeld? Drie wethouders reageren op de foto’s van Hans van der Meer.
‘Ja, dit beeld is lelijk, maar het was nog veel erger hoor.’

De inrichting van de openbare ruimte blijkt een
hachelijke onderneming. Niet alleen omdat groeiscenario’s tegenvallen en omdat ketenwinkels met
hun schelle kleuren het primaat van de markt
vieren. Maar ook omdat een trendy vormgeving
snel gedateerd raakt. Zo etaleren veel steden nu
nog ongewild het vooruitgangsdenken van voorbije
decennia: beton, kunststof luifels, grofmazigheid,
opdringerige sculpturen. Dat geldt overigens
evenzeer voor de identiteitarme buitenwijken van
de grotere steden, die in deze fotoserie buiten schot
blijven. Getuige de navolgende interviews staat
authenticiteit nu meer centraal. Ook straatreclame
en winkelpuien worden aangepakt. En die pleinen
vol klinkers? Die vertegenwoordigen, naast een
oer-Hollandse nestgeur, ook Hollands pragmatisme.
In de woorden van een wethouder: ‘Alle kabels
liggen eronder. Je moet er snel bij kunnen.’

Informatie
Carien Overdijk is freelance journalist met de
specialisaties urbanisatie en architectuur.
Ook is ze werkzaam als boekrecensent.
Ze schrijft onder meer voor De Volkskrant,
het tijdschrift Binnenlands Bestuur en SMAAK,
blad voor de Rijkshuisvesting.
Nadere informatie: www.carienoverdijk.nl
Hans van der Meer, Nederland - uit voorraad
leverbaar, ISBN 978-90-802655-0-9,
NAi Boekverkopers, Rotterdam, € 39,50.

Nieske Ketelaar, wethouder ruimte en wonen,
gemeente Smallingerland
‘Waaraan je kunt zien dat je in Drachten bent?
Dat is een inkoppertje! Aan het carillon natuurlijk.
Het hing oorspronkelijk in een van onze stadsparken
en staat hier nu alweer zo’n vijftien jaar. De architect
Gunnar Daan ontwierp de constructie. Het is
gedecoreerd met een gedicht over het turfstekersverleden van de streek. Veel mensen vinden het
prachtig, sommigen zeggen: spuuglelijk.
Het landschap hier is opgebouwd uit een veenvaartenstructuur. Drachten ontstond uit een gekruiste
lintbebouwing vanaf deze plek, waar vroeger de
hoofdbrug over de Drachtstervaart ging. De straat
die je ziet, is onderdeel van een historische NoordZuidroute, er liep zelfs een tramlijn overheen.
Met de komst van Philips een halve eeuw geleden,
is de stad snel gegroeid. De vaarten in het centrum
werden gedempt en deze straat werd een winkelpromenade met luifels, typisch de hypermoderne
inrichting van een geworden stad. In de jaren
negentig is hier lang overlegd over herinrichting.
Je ziet het resultaat: de bestrating, de bomen, het
carillon. De luifels zijn verwijderd en veel middenstanders hebben daarna in de restauratie van hun
gevel geïnvesteerd. Nu zijn er plannen om de
Drachtstervaart weer open te graven, om het water
weer terug te brengen in het centrum. Maar door de
crisis ligt dit even stil. We zijn in de hele gemeente
bezig om de kwaliteit van de openbare ruimte te
verhogen, uitgaande van de shared space-gedachte:
de ruimte is van ons allemaal. Dat gaat vanaf een
keuze voor toegepaste kunst tot aan de stijl van de
lantaarnpalen, ook in de dorpen. Wat ik persoonlijk
van het carillon vind? Het is jammer dat het bouwwerk het hele plein opslokt. Maar de opvallende
kleur en vorm zie ik als een statement, daar is niks
mis mee. De winkeliersvereniging zet hem soms,
voor evenementen, van tentdoek een muts op.’
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Peter Drenth, wethouder ruimtelijke
ordening, gemeente Doetinchem
‘Ja, dit beeld is lelijk. Het was nog veel erger hoor.
Een paar jaar geleden stond het hier vol auto’s.
De fontein die net buiten beeld is, was kapot en
veel winkels stonden leeg. Terwijl dit gebied toch
direct aansluit op de binnenstad. Sinds drie jaar
hebben we een kwaliteitsboek voor de openbare
ruimte in het winkelgebied. Overal komt een
bestrating van gele gebakken klinkers, met brede
stoepranden in donkere natuursteen. De uitvoering
is gevorderd tot aan de fontein, op deze foto zie je
dat niet. Dat metalen object? Dat is nieuw, een
ondergrondse vuilcontainer. Je ziet ook al een
nieuwe bank en een boom. De bank is een uniek
ontwerp van onze eigen stedenbouwers, door onze
eigen timmerman gemaakt van hout uit het gemeentebos. Zowel de bank als de boom vind je
straks overal terug in de binnenstad, het worden
verbindende, kenmerkende elementen voor Doetinchem. De dure plataan met zijn grote blad was
een aanbeveling van onze dienst beheer, die de
operatie leidt. Hij laat in één keer al zijn blad
vallen, dat spaart onderhoudskosten. Want je kunt
wel iets moois neerzetten, maar de crux is om het
mooi te houden. Dat typische jaren 80-blok met de
C1000 staat voor de helft leeg. Vroeger zat V&D
erin. We zijn in gesprek met de eigenaar over
verwijdering van die dominante uitstulping en over
een openbare passage door het gebouw heen.
Daarachter komt een stadspark. De entree van de
supermarkt verhuist naar die kant. Het pand links,
met die extreem gedateerde luifel, was een belastingkantoor. Daar komen starterappartementen,
zodat het ‘s avonds licht uitstraalt. Het hele gebied
wordt trouwens met nieuwe lichtarmaturen aan
gepakt. Het geld is er hoor, het gaat echt gebeuren.
Met kerst kun je hier al een complete transformatie
zien.’

Joyce Oskam - Van Beek, wethouder
ruimtelijke ordening, gemeente Leusden
‘De vorm van dit plein berust op het deconstructivisme in de geest van Rem Koolhaas, heb ik me
laten vertellen. Dat zie je aan de onregelmatige
vormen en de kleuraccenten. Het plaatselijke comité
milieuzorg vroeg om die kappen en pergola’s, voor
de zwaluwen. Ik citeer uit een boekje van 1978: “de
gaten en uitsteeksels vormen materiaal waaraan het
leven zich kan hechten, zoals organismen dit doen
aan een ruw blok kalksteen en niet aan een glad stuk
plastic.” Dit plein is onderdeel van ons centrumwinkelgebied. Dat is ooit bemeten op een groei
naar 70.000 inwoners, maar we zitten al heel lang
op ongeveer 28.000. Deze plek is in 1995 al eens
onderhanden genomen. Van die tijd dateren de gele
baksteen en de bogengalerij. Het is allemaal nogal
in zichzelf gekeerd, met de bedoeling geborgenheid
te bieden. Dat is helaas niet zo herkenbaar. Het is
eigenlijk vooral kaal, met die saaie bestrating. En de
woningen hebben opgangen aan de achterzijde, een
echte planningsfout. De reclame-uitingen zijn
regelmatig punt van discussie. Je houdt ze niet
tegen, maar de frietzak en de ijsco moeten wel elke
avond naar binnen. En we zitten met een erfenis
van veel grootwinkelbedrijven. Hier is dat de
C1000, elders wilde de HEMA alleen komen als er
ook een AH kwam. Je hebt daar als gemeente
weinig zeggenschap over. We zijn nu druk bezig
met de winkeliers en de eigenaren om het plein te
revitaliseren. De markt is er niet naar om grote
dingen te doen, maar we kunnen hier wel een
prettig verblijfsgebied van maken. We willen meer
maatschappelijke functies aantrekken om het
levendiger te maken, ook buiten winkeltijden.
We gaan de eigen identiteit in het winkelaanbod
stimuleren, er komen bomen. Groen hoort bij het
dorpse karakter van Leusden.’
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Van Van Campenhout naar Van Rey

‘Creativiteit is
het fundament van
onze toekomst’
Wethoudersestafette > Tekst: Ludo van Campenhout > Beeld: gemeente Antwerpen

Met enorm veel plezier neemt Van Campenhout in Antwerpen het
estafettestokje van Alfred Arbouw uit Breda over. ‘Omdat ik naast
schepen voor Stadsontwikkeling ook de schepen van Sport ben, is zo’n
estafettecross een uitdaging die me op het lijf geschreven lijkt.’ Hij wil
dan ook op een sportieve manier antwoorden op de vraag van wethouder
Arbouw, hoe Vlaanderen en Antwerpen stedenbouwkundige kwaliteit
kunnen garanderen.

Het Theaterplein van de Stadsschouwburg is heringericht door de Italiaanse architecten Secchi & Viganò
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Ludo van Campenhout. Foto: Walter Saenen
Eerlijk is eerlijk: vooral dankzij de steun van
architecten en stedenbouwkundigen. Met Willem
Jan Neutelings, Claus en Kaan, Buro Lubbers,
Atelier Kempe Thill, WEID, LOS stad-om-land en
MAXWAN om maar enkele namen te noemen. En
er was jullie landgenoot René Daniëls, onze eerste
stadsbouwmeester.
Het is mede door hen en andere buitenlandse en
binnenlandse ontwerpers dat we in Antwerpen een
mooi palmares kunnen presenteren. Noorderburen,
die Antwerpen al een tijdje niet bezocht hebben,
zullen onze stad nog amper herkennen. Want onze
Scheldestad is permanent in beweging. Ik denk
daarbij aan prachtprojecten zoals het park Spoor
Noord of het Justitiepaleis. Er is het trendy Zuid en
het erg populaire MAS met zijn jachthaven op het
Eilandje. Of het Theaterplein met het afdak boven
de Vogeltjesmarkt, de stadsbibliotheek Permeke en
het gerestaureerde Centraal Station met het gloednieuwe Kievitstation en zijn omgeving. Dit zijn
enkele van onze grote spraakmakende projecten,
onze bakens en landmarks. Maar in stadsontwik
keling is het minstens even belangrijk om van onderuit te werken met een kleinschalige aanpak: onze
speerpuntprojecten. Waarbij we met eerder bescheiden budgetten en projecten op strategische plekken
in buurten investeren. In de hoop dat zo ook de
bewoners, de eigenaars en andere privé-investeerders
mee op de kar springen. De ervaring leert dat dit
geen ijdele hoop is, maar een strategie die zijn
vruchten afwerpt. De positieve én zichtbare kentering in onder meer de Seefhoek, de Damwijk of het
Schipperskwartier zijn daarvan het levende bewijs.
We noemen in Antwerpen deze metamorfose de
‘Werf van de Eeuw’. Een permanente werf trouwens,
want we blijven doorzwoegen om onze stad te
verbeteren. Als u bijvoorbeeld vandaag uit ons
Centraal Station stapt, botst u op de werken van de
De Keyserlei. We willen dit visitekaartje van onze
stad herstellen in zijn oorspronkelijke grandeur.
Zodat het opnieuw een stadsboulevard wordt,
waarbij iedereen op deze verbindingsas tussen
Schelde en station aangenaam tussen terrasjes kan
flaneren.
	U vraagt zich dan misschien af waarom we
kunnen blijven investeren in kwaliteitsprojecten
voor onze stad. Wel, dat heeft verschillende redenen.
Niet onbelangrijk is alvast dat de vastgoedcrisis ons
land veel minder geteisterd heeft dan Nederland.
Dat geeft ons al meteen een voorsprong. Daarnaast
rekenen we bij onze speerpuntprojecten op het
gezegde ‘elke Belg is geboren met een baksteen in
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zijn maag.’ Zelf bouwen – of toch minstens een eigen
woning hebben – is in ons land een topprioriteit voor
de meeste gezinnen. Onze stadsontwikkelings
projecten worden dan ook dikwijls gedragen door
de privésector. Waarbij we alleen de regiefunctie
opnemen en deze privé-projecten een kwalitatieve
kant opsturen. Met deze strategie sorteren we veel
effect, zonder dat we veel overheidsmiddelen moeten
aanspreken.
Het ruimtelijk strategisch plan Antwerpen
Ontwerpen is daarbij ons richtsnoer. Dat is geen
strak keurslijf vol do’s en dont’s. Want Antwerpen
is een trotse kunststad met namen als Rubens,
Jordaens, Walter Van Beirendonck, Dries Van
Noten, Jan Fabre, Guy Cassiers, Tom Barman, om
er opnieuw maar enkele te noemen. Creativiteit is
dan ook het fundament voor de toekomst van onze
stad. Binnen de architectuur en stadsontwikkeling
willen we dan ook voldoende ruimte creëren voor
flexibiliteit, vrijheid en creativiteit. Maar wel steeds
met kwaliteit voor ogen.
Antwerpen is de enige Vlaamse stad met een
stadsbouwmeester, die deze kwaliteit bewaakt.
Kristiaan Borret en zijn voorganger René Daniëls
opteerden daarbij voor een horizontale aanpak,
waarbij architectuur, stedenbouw én het openbaar
domein in evenwicht zijn en in elkaar vloeien. Deze
vorm van kwaliteitsbewaker bestaat amper twaalf
jaar in onze stad, maar drukte ondertussen met
succes zijn stempel op onze buurten en wijken.
	Tenslotte wil ik nog een Antwerpse troef uit
spelen die al eerder in Architectuur Lokaal aan bod
kwam. In Nederland wordt de Europese regelgeving
op overheidsopdrachten volgens mij nog te dikwijls
te eng geïnterpreteerd, wat tot een erg gesloten
aanbestedingscultuur leidt. In Antwerpen investeren
we zwaar in een open cultuur van wedstrijden.
Waarbij uiteindelijk het ontwerp – of beter de
kwaliteit van het ontwerp – een meer doorslag
gevende rol speelt bij onze projecten. Het geeft onze
stad meteen de kans om op een meer uitdagende
manier met stedenbouw en architectuur om te
gaan. Wie Antwerpen nu bezoekt, zal merken dat
deze open wedstrijdcultuur zijn vruchten afwerpt.
Ik heet iedereen dan ook welkom om met onze
‘zuiderse’ aanpak kennis te maken.
Ik breng het estafettestokje terug over de grens en
speel het graag door naar Jos van Rey, wethouder
van Roermond. Na een succesvol bezoek aan het
Designer Outlet Roermond (ook open op zondag)
vraag ik me af of zo’n grootschalig outletcentrum
het handelscentrum en stedelijk weefsel van Roermond versterkt? Of verzwakt? En wat is de invloed
op de ruimere omgeving?

Het Eilandje tussen de oude dokken, met in het midden het Museum
aan de Stroom (MAS), ontwerp Neutelings Riedijk Architects

Het Schipperskwartier, de rosse buurt van Antwerpen, werd geheel gerenoveerd

Informatie
www.antwerpen.be
Ludo Van Campenhout is wethouder Stads
ontwikkeling van de stad Antwerpen
In deze rubriek vertelt telkens een andere wethouder
over een concrete bouwopgave, een discussie over
ruimtelijke kwaliteit, een prangend voorbeeld van
verrommeling, een regionale aanpak of iets anders
dat actueel is in de gemeente. Elk artikel eindigt met
een concrete vraag aan een wethouder van een
andere gemeente, die in het volgende nummer van
Architectuur Lokaal het stokje overneemt.

Het gerestaureerde Centraal Station
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Gouden Regels
voor de
Omgevingswet
Omgevingswet > Tekst: Marijke Beek, José van Campen, Marinus Kooiman > Beeld: Marijke Beek

In het najaar van 2011 zijn de contouren van de nieuwe Omgevingswet
bekend gemaakt. In de loop van 2012 zal het wetsontwerp aan de
Tweede Kamer worden aangeboden. De Omgevingswet zal een groot
aantal bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ordening,
bouwen, wonen, monumenten, infrastructuur, water, milieu en natuur
beheer, gaan vervangen. Drie gemeenten gingen alvast aan de slag en
inventariseerden de mogelijkheden.

Veranderende regelgeving
De Omgevingswet heeft vier doelstellingen:
verminderingen van procedures, vermindering
van planvormen, vermindering van onderzoeksen adviesverplichtingen en het vergroten van
de bestuurlijke keuzeruimte. De vraag of een
bepaald project op een bepaalde plek acceptabel is, zal in de toekomst veel meer van kwalitatieve argumenten afhangen dan van sectorale
toetsingen. Er komt meer afwegingsruimte voor
het bevoegd gezag. De behoefte aan een flexibel
beoordelingskader zal daardoor toenemen (1).
Het oude welstandstoezicht zal wellicht volledig
van kleur veranderen.
(1) Met het project Mooiwaarts onderzoekt De Federatie
Welstand momenteel hoe gemeenten in kunnen spelen
op de behoefte aan een flexibel en ruimte biedend
afwegingskader. De resultaten van Mooiwaarts worden
in het najaar van 2012 verwacht.

Gouden regels
De Gouden Regels benoemen de essenties van
Beemster en geven de speelruimte aan voor
ontwikkeling en de richting van ontwerpoplossingen. Zo luidt de vierde regel: ‘De landschappelijke openheid is een belangrijke, maar
kwetsbare kwaliteit van De Beemster. De polder
bestaat visueel-landschappelijk uit een aantal
‘kamers’, begrensd door randen met bebouwing
en opgaande beplanting: de linten, de ringdijk
en de beboomde wegen. Eventuele verdichting
in het buitengebied vindt alleen plaats binnen
bestaande linten, in dezelfde zone waarin nu de
bebouwing staat. De openheid van de kamers
blijft zo gewaarborgd.’ De Gouden Regel schrijft
dus geen specifieke oplossing voor, maar daagt
plannenmakers uit om op de specifieke kwaliteiten van de polder in te spelen. Ook voor
Haarlem is het idee van Gouden Regels ingebracht. In Haarlem geven de Gouden Regels
aan op welke manier de gemeente omgaat met
de samenhang tussen bebouwde en onbebouwde
ruimte: waar liggen de prioriteiten. De regels
waren richtinggevend voor het uitwerken van
het beoordelingskader. Gouden Regels geven
aldus de uitgangspunten voor de omgang met
het gebied of de stad in kwestie.

Tips & tricks
Het werken aan de nota’s heeft een aantal
inzichten opgeleverd dat een rol kan spelen bij
de uitwerking op lokaal niveau van een nieuw
wetgevingsstelsel:
- de drie gemeenten hebben heel verschillende
nota’s gekregen, toegesneden op hun eigen
wensen. Dit is alleen mogelijk als de lokale
overheid niet bang is om keuzes te maken en
richtinggevende principes te verwoorden;
- het formuleren van Gouden Regels op een
hoog schaalniveau is een kans om binnen een
gemeente een reeks breed gedragen principes
voor ontwikkelingen op te stellen;
- vanwege de integraliteit van de Omgevingsnota of Nota Ruimtelijke Kwaliteit is het belangrijk dat verschillende sectorale gemeentelijke
diensten van begin af aan samen optrekken;
- het benoemen van ‘ordenende principes en
dragende kwaliteiten’ per gebiedstype is een
krachtige basis voor initiatieven van private
partijen en particulieren;
- vanwege de mogelijkheid helder onderscheid
te maken tussen meer en minder kwaliteit is een
nota ruimtelijke kwaliteit een goed instrument
om mee aan te geven waar het beleid strikt dan
wel losser kan zijn.
Rottekade, Lansingerland
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Lansingerland
Lansingerland, in 2007 ontstaan door samenvoeging
van de gemeenten Berkel-Rodenrijs, Bergschenhoek
en Bleiswijk, heeft de ambitie om uit te groeien tot
een aantrekkelijke parkstad waarin het goed wonen,
werken en recreëren is. Ruimtelijke kwaliteit is
daarmee een expliciete gemeentelijke ambitie.
Tegelijk wil Lansingerland haar burgers niet belasten
met een overmatige regeldruk en speelt ruimtelijke
kwaliteit niet overal een zelfde belangrijke rol.
Na de fusie en de inwerkingtreding van de Wabo
in 2010 moest in Lansingerland een nieuwe
welstandsnota komen. De gemeente greep dit aan
als kans om het welstandsbeleid toegankelijker en
transparanter te maken. Daarom werd gekozen voor
een zeer beknopte Welstandsnota met daarnaast
een Nota Cultuurhistorie Plus, die de ruimtelijke
geschiedenis van het gebied beschrijft. De plus zit
in de uitbreiding van wat normaal gesproken onder
cultuurhistorie valt (ontwikkelingsgeschiedenis tot
circa vijftig jaar geleden) met recente ontwikkelingen.
Deze zijn voor Lansingerland, als gemeente met veel
nieuwbouw, een grote oppervlakte glastuinbouw en
moderne infrastructuur, sterk bepalend voor het
ruimtelijk beeld. In de nota wordt per gebiedstype
geanalyseerd wat vanuit ruimtelijke kwaliteit de
‘ordenende principes en dragende kwaliteiten’ zijn.
De welstandsnota formuleert vervolgens op basis
hiervan welstandscriteria. De Nota Cultuurhistorie
Plus wordt inmiddels ook gebruikt als basis voor
beleid voor de openbare ruimte en voor bestemmingsplannen.

Beemster
De Noord-Hollandse gemeente Beemster is,
vanwege de uitzonderlijk grote cultuurhistorische
waarde, in 1999 geplaatst op de Werelderfgoedlijst
van de Unesco. Pas in 2005 kwam een proces op
gang, gericht op zowel behoud van de uitzonderlijke kwaliteit van de polder als op voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst.
Momenteel nadert dit proces zijn juridische
voltooiing met het afronden van de gemeentelijke
structuurvisie, het bestemmingsplan voor het
buitengebied en de nieuwe Omgevingsnota.
De gemeente formuleerde in 2005 de Ontwik
kelingsvisie Des Beemsters. Die geeft aan hoe
toekomstige ontwikkelingen kunnen worden
toegesneden op de karakteristieke maat en schaal
van Beemster. De gemeente richtte vervolgens
het projectbureau Des Beemsters op en stelde
een kwaliteitsteam samen om ontwikkelingen
te begeleiden. Na nog enkele specifieke studies
(bijvoorbeeld over het Beemster erf) kreeg het
proces uiteindelijk zijn weerslag in een nieuw
bestemmingsplan voor het buitengebied, de
Omgevingsnota en een structuurvisie. De structuurvisie formuleert de gemeentelijke ambities, tegen
de achtergrond van zowel de werelderfgoedstatus
als de verwachte ontwikkelingen in de agrarische
sector. Letterlijk sturend zijn de elf zogenaamde
Gouden Regels voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Deze zijn zo geformuleerd dat ze niet één oplossing
voorschrijven, maar ontwerp- en beoordelings
principes aangeven op het niveau van de polder als
geheel.

Haarlem
Binnen de gemeente liggen vijf (potentiële)
beschermde stadsgezichten, 1650 rijks- en
gemeentelijke monumenten en veel erfgoed zonder
officiële bescherming. De gemeente wil erfgoed en
openbare ruimte een belangrijke rol laten spelen
bij de duurzame doorontwikkeling van de stad.
Zij streeft naar een hoge kwaliteit van openbare
ruimte en gebouwen. Erfgoed - tegelijkertijd het
‘eigene’ van de stad - heeft zich wat dat betreft al
bewezen. In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit ligt de
nadruk dan ook op de (historische) lange lijnen en
structuren van de stad.
De gemeente Haarlem gaf begin 2011 opdracht tot
het maken van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, die
nadrukkelijk niet alleen over de bebouwde omgeving
moest gaan. Wethouder Cassee: ‘Ruimtelijke kwaliteit
is meer dan alleen maar goed passende architectuur,
[...] het gaat er ook om hoe de mensen die stad
ervaren. Is het prettig om in die stad te zijn, is het
een sociaal veilige stad, is het een goed bereikbare
stad, is het een toekomstbestendige stad?’
Het eerste deel van de nota bevat de Visie, met - ook
hier - Gouden Regels. Cassee: ‘Alles wat in de stad
gaat gebeuren, leggen we langs de meetlat van die
regels.’ In het tweede deel van de nota, de beoor
delingskaders, wordt aandacht besteed aan de
belangrijke historische structuren, zoals wegen,
pleinen, waterlopen en grote groene ruimtes.
In deze meer ‘publieke’ ruimtes wordt bijzondere
aandacht gevraagd voor de inrichting en voor de
bebouwing erlangs. In woongebieden die geen
beschermd gezicht zijn krijgen bewoners meer ruimte.
Voordat de twee delen van de nota werden opgesteld,
zijn burgers via sociale media en bijeenkomsten
uitgenodigd ideeën in te brengen. Momenteel worden
de reacties verwerkt.

Informatie
www.beemster.nl
www.haarlem.nl
www.lansingerland.nl
www.beekenkooiman.nl
www.woordenplaats.nl
Bronnen:
Welstandsnota en Nota Cultuurhistorie Plus,
gemeente Lansingerland 2012, José van Campen
woord en plaats en Beek & Kooiman Cultuurhistorie.
Beemster Omgevingsnota, concept 2011, WZNH
in samenwerking met: José van Campen woord en
plaats, Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Marlies
van Diest ontwerp.
Nota Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem, concept
2011, Deel 1 Visie, Steenhuis Meurs en Deel 2.
Beoordelingskaders, WZNH in samenwerking met
José van Campen woord en plaats, Beek & Kooiman
Cultuurhistorie, Marlies van Diest ontwerp, Marina
Roosebeek architekt.

Historische waterstructuur in Haarlem
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Leren door doen
Opdrachtgeverschap > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland

Scholen zijn de lichtpuntjes in tijden van stagnerende bouw.
De laatste cijfers over aanbestedingen laten wel een lichte daling zien,
maar ook nu is onderwijshuisvesting de grootste opgave waarvoor
architectuuropdrachten worden aanbesteed. Daarbij tekent zich een
trend af naar meer professioneel opdrachtgeverschap. Een paar jaar
geleden onderzocht Architectuur Lokaal de ervaringen van gebruikers,
opdrachtgevers en ontwerpers bij het maken van brede scholen.
Inmiddels is er veel verbeterd.

bouw. Tot dusver is de methode van het Schoolschap met succes toegepast op verbouwopgaven.
Gebleken is dat bij aanpassingen aan scholen met
de beste bedoelingen steeds dezelfde fouten werden
begaan. Zo leidden verbouwingen keer op keer tot
het verstoren van de ventilatie omdat ramen
werden dichtgezet. Is de oorzaak van de miskleun
eenmaal opgespoord, dan kan die in de toekomst
worden voorkomen en kunnen er andere oplossingen worden gezocht. Hetzelfde principe is ook bij
nieuwbouw toepasbaar.
Het onderzoek wordt regionaal aangepakt, het
formuleren van ambities ook. Zonder feiten kan
het niet, maar stelling nemen is ook nodig. Daarom
werkt het Schoolschap aan integrale gebiedsvisies

‘Nog steeds is scholenbouw
een opgave met veel onervaren
opdrachtgevers.’

De publicatie Aap Noot Mis van Architectuur
Lokaal (2008) laat zien dat destijds het nodige mis
ging. Dat kwam onder meer door een onduidelijke
taakverdeling tussen gemeente en schoolbestuur.
Ook leidde het nieuwe verschijnsel van de brede
school tot beginnersfouten. Overal in Nederland
was men hetzelfde wiel aan het uitvinden. Nog
steeds is scholenbouw een opgave met veel onervaren opdrachtgevers. Dat was het vertrekpunt van
het grote debat over scholenbouw tijdens de 3e EU
Aanbestedingendag eind 2011. Inmiddels zijn er
wel allerlei initiatieven die het makkelijker maken
van elkaars ervaringen te leren. Op gemeentelijk
niveau begon het met scholen die hun krachten
gingen bundelen om financiële afspraken te kunnen maken met de lokale overheid. Dan gaat het
over het doorsluizen van budget dat het rijk sinds
1997 via de gemeenten beschikbaar stelt. Dit
bundelen is iets anders dan fuseren tot megascholen; het biedt perspectief op een nieuw soort
maatschappelijke opdrachtgever. Naast woningcorporaties ontstaan coöperatieve verenigingen van
schoolbesturen. Een dergelijke vereniging kan meer
kennis opbouwen dan een afzonderlijke school.
Met een gezamenlijk huisvestingsplan kan men ook
naar de lange termijn kijken. In Breda zijn positieve
ervaringen opgedaan met een coöperatie in het
voortgezet onderwijs: Building Breda. Dat succes
biedt inspiratie om een vergelijkbare coöperatie te
vormen voor het Bredase primair onderwijs.
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In de noordelijke provincies krijgt een regionale
aanpak steeds duidelijker contouren. Verschillende
gemeenten werken samen en de provincies doen
ook mee. Op initiatief van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland is in 2010 de Stichting
Scholenbouwmeester Noord-Nederland aan de slag
gegaan als regionaal expertisecentrum voor schoolbesturen, gemeenten, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en andere betrokkenen. De combinatie van
krimp, ontoereikende budgetten en slechte gebouwen dwingt het noorden om naar nieuwe oplossingen te zoeken. Uit die noodzaak is het idee van een
‘Schoolschap’ ontstaan, een regionale werkmaatschappij voor onderwijshuisvesting. Hoe het
Schoolschap precies gaat werken, ligt nog niet vast.
In het oosten van Groningen vormt de gemeente
Bellingwedde een proeftuin om ideeën in de praktijk te toetsen.
Een belangrijk werkterrein voor het Schoolschap
is het doen van onderzoek. Bureau Scholenbouwmeester heeft in de eerste periode ‘de feiten’ uitgebreid in kaart gebracht: hoe staat het precies met de
daling van het aantal leerlingen in de diverse kernen?
Uit welke periode stammen de huidige scholen?
Hoe staat het met onderhoud, duurzaamheid,
binnenklimaat? Hoe groot zijn de financiële
tekorten? Verder wordt systematisch onderzoek
gedaan naar de resultaten van bouwprojecten.
Terugkoppeling vanuit de praktijk is een echte stap
voorwaarts in de professionalisering van scholen-

waarin overheden en instellingen samen hun
doelstellingen en waarden formuleren. Het idee is
daarbij, dat scholen individuele wensen kunnen
hebben in verband met de identiteit van de school
en de plek. Dat kan zo zijn, maar iedereen wil voor
zijn kinderen het best mogelijke binnenklimaat.
Daarom moeten voor alle scholen dezelfde basiseisen
gelden.
Bureau Scholenbouwmeester heeft in samenwerking met regisseur Jeen de Vos en cameraman Arno
Cupedo een mooie film laten maken: de documentaire Verhalen van de scholen van het Noorderland.
De film slaagt erin om de geschiedenis van scholenbouw levend te maken. Uit de verhalen van geïnterviewden spreekt de emotionele betekenis van
scholen op het platteland. Van oudsher voelen
ouders zich sterk verbonden met de school van hun
eigen gezindte, maar deze mentaliteit is veranderd.
Een school dichtbij huis wordt belangrijker dan een
school van de eigen gezindte. De bereidheid om
samen te werken groeit. De noodzaak hiertoe
wordt in deze (krimp)regio’s sterk gevoeld.
Ontwikkelingen aan de kant van gebruikers en
opdrachtgevers inspireren ook ontwerpers tot actie.
BNA Onderzoek sluit hierop aan met het ontwerplab Scholen in het Noorderland waarin jonge
ontwerpers samenwerken met ervaren architecten
met als doel: nadenken over de toekomst van het
basisonderwijs en van hieruit duurzame strategieën
ontwikkelen voor het onderwijs in de noordelijke
krimpregio’s. Een nieuw type opdrachtgever en
betrokken architecten die zich al in het vraagstuk
verdiepen voordat om een gebouw wordt gevraagd,
daar zullen de scholen beter van worden.
Informatie
De documentaire Verhalen van de Scholen van
het Noorderland is te zien via:
www.scholenbouwmeester.nl
www.bna.nl/Over-BNA/BNA-Onderzoek/
Scholen-voor-het-Noorderland
arch-lokaal.nl/scholenbouw
Een overzicht van aanbestedingen bij scholenbouw
is te vinden op: www.ontwerpwedstrijden.nl
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De consument centraal
De ontmoeting > Tekst: Evelyn Galsdorf > Beeld: Eva Kasbergen

Evelyn Galsdorf (030ARCHITECTEN, Utrecht) ontmoet Rits Verkerk,
directeur van Janssen de Jong Projectontwikkeling.

Waarom deze opdrachtgever?
De aanleiding voor dit gesprek was mijn nieuwsgierigheid naar de verschillen
tussen de ontwikkelpraktijk in Nederland en die in het buitenland. Janssen
de Jong Caribbean, een zusterbedrijf van Janssen de Jong projectontwikkeling,
is namelijk al bijna 60 jaar actief op de Nederlandse Antillen.
Wat kwam er aan de orde?
Al snel tijdens het gesprek werd duidelijk dat de basis voor het oprichten van
Janssen de Jong Caribbean economische noodzaak was. Zestig jaar geleden
adviseerde de overheid de bevolking, gezien de deplorabele Nederlandse
economische situatie van na de oorlog, het geluk elders te beproeven en te
emigreren. Zo gezegd, zo gedaan. En omdat het eerste internationale werk een
project op Haïti was, lag het voor de hand om Curaçao als kantoorlocatie te
kiezen. Inmiddels is Janssen de Jong Caribbean op alle zes eilanden actief.
Een belangrijk aspect bij het ontwikkelen en bouwen in het Caribische gebied
is de import van bouwmaterialen. De meeste bouwmaterialen moeten worden
geïmporteerd. De architect moet dus in zijn ontwerp rekening houden met de
maatvoering van de materialen voor transport. Naast verschillen zijn er ook
overeenkomsten en is ook op Curaçao het begrip woningtekort bekend. Via
een selectie is Janssen de Jong Caribbean eind jaren ‘90 begonnen huizen voor
de middenklasse te ontwikkelen. Hiervoor is Eigen Woning Plan opgericht
en is er een nieuwe publiek private samenwerking met de overheid ontstaan.
Betrokken bij het eerste plan was onder andere directeur Walter Hofstede,
die ruim 12 jaar op Curaçao woont. Hij benaderde eveneens actief de lokale
banken om hypotheken voor de bevolking mogelijk te maken. Inmiddels zijn
er verschillende projecten gerealiseerd en wordt sinds 2002 door Janssen de
Jong Caribbean ook de internationale markt voor de tweede woning benaderd.
Zowel in Nederland als in het Caribische gebied wordt bewust voor lokale
architecten en adviseurs gekozen, die vertrouwd zijn met de regelgeving en
lokale gebruiken.
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Wat heb je van het gesprek opgestoken?
Er zijn grote regionale verschillen die moeten worden gerespecteerd en benut.
Zo is het op Curaçao veel belangrijker hoe de huizen op de wind staan dan een
EPC van 0,6 te halen. Zonder een overdekt terras, de porch, kan het ontwerp
meteen in de prullenbak. Verder valt op dat de woningen vooral gelijkvloers
zijn en zowel keuken als sanitair en tegelvloer tot de standaardinrichting
behoren. Daarnaast is het gebruik van kleuren essentieel. De ontwikkelaar
krijgt pas een bouwvergunning van de overheid voor een woningbouwproject
op Curaçao nadat de gehele infrastructuur van de nieuwe wijk is aangelegd:
eerst bestrating en lantarens daarna pas de huizen. Geen moerasachtige
bouwstraat met diepe gaten maar meteen de juiste uitstraling bij thuiskomst.
Fantastisch!
Komt er een vervolgafspraak?
Rits Verkerk zei: ‘De rol van de architect verandert. Vroeger was de architect
bouwheer en bepaalde hij hoe mensen zullen wonen. Hij ontwierp het huis met
meubilair en soms zelfs het servies. Nu moet hij vooral aan de gebruiker laten
zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.’ De consument komt
steeds meer centraal te staan wat vooral tot uiting komt bij projecten met
particuliere opdrachtgeverschap. Die uitspraak biedt voldoende stof voor een
volgend gesprek.
Informatie
In deze nieuwe rubriek vraagt Architectuur Lokaal aan een jonge architect met
welke opdrachtgever hij graag in gesprek zou willen. Vervolgens bemiddelen
wij in het contact en leggen de ontmoeting vast. De architect beschrijft wat er
is besproken. Ben je architect en heb je een brandende kwestie die je graag aan
een opdrachtgever wilt voorleggen? Laat het ons weten en stuur je bericht aan:
indira.vantklooster@arch-lokaal.nl of @ArchLokaal
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EYE Film Instituut
als aanjager
De Opening > Tekst: .FABRIC > Beeld: René den Engelsman

In april opende het EYE Film Instituut in Amsterdam voor het
publiek. Hoewel vooraf al vast stond dat het een spectaculair gebouw
zou worden, kon niemand vermoeden onder welke uitzonderlijke
omstandigheden het gebouw uiteindelijk gerealiseerd zou worden.
Bedacht als het scharnierpunt tussen een luxueus woonkwartier, een
imposante hoogbouwstrip met internationale allure en het nieuwe
Oeverpark vormde het EYE in de planvorming de aanjager voor het
gebied. Als gevolg van de huidige financiële situatie blijkt deze rol
veel letterlijker uit te pakken dan voorzien.

De geschiedenis van het EYE Film Instituut wordt
gekenmerkt door een voortdurend zoeken naar een
eigen plek, zowel letterlijk als figuurlijk. De zoektocht begint in 1946 met wat toen het Historisch
Film Archief heette, in een kamertje van filmzaal
Kriterion. Met de naamsverandering naar Film
museum in 1952 komt er naast het archiveren en
conserveren van filmmateriaal ook de doelstelling
bij om de filmcultuur in Nederland te bevorderen.
Het Filmmuseum vindt onderdak in het Stedelijk
Museum, maar krijgt ook daar niet de ruimte die
haar naam toekomt. De verhuizing naar het Vondelpark in 1972 biedt voor het eerst een eigen
gebouw, maar het filmarchief is inmiddels zo groot
dat ontsluiten moeilijk is.(1)
In 1998 brengt directeur Hoos Blotkamp een
discussie op gang om het Filmmuseum te verhuizen
naar Rotterdam, waar het samen kan gaan met
andere beeldinstellingen op de nieuwe Kop van
Zuid. De verontwaardiging in Amsterdam is groot;
het plan wordt teruggedraaid en Blotkamp vertrekt.
Rien Hagen wordt als nieuwe directeur benoemd
en krijgt de opdracht een nieuw museumgebouw en
een depot in Amsterdam te realiseren.
Het programma van eisen van het museum liegt
er niet om: vier filmzalen met een totale capaciteit
van 620 stoelen, drie tentoonstellingsruimten,
educatieruimten, filmlab, café-restaurant, museumwinkel en kantoren. Bovendien worden aan de
omgeving eisen gesteld, zoals een goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid, maar ook voorzieningen
en levendigheid. Bij de locatiekeuze voor het nieuwe
museum blijkt dat alle geschikte plekken al zijn
vergeven aan ontwikkelaars, waardoor de locatiekeuze meteen ook een keuze voor een ontwikkelaar
betekent. Hoewel EYE het nieuwe museumgebouw
zal gaan huren is men niet op zoek naar een turnkey
constructie. In tegendeel: men stelt als eis intensief
mee te mogen denken over de nieuwbouw. De
ontwikkelcombinatie ING Real Estate-Ymere biedt
op de locatie Overhoeks in Amsterdam Noord de

EYE Film Instituut, ontwerp: Delugan Meissl Associated Architects, opdrachtgever: EYE Film Instituut
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meest aantrekkelijke combinatie van locatie,
huurprijs en samenwerkingsverband.
De selectie van een architect in 2005 vindt plaats
onder leiding van toenmalig Rijksbouwmeester Mels
Crouwel, met in de commissie Rien Hagen (Filmmuseum), Wico Mees (ING Real Estate), Hans
Hoogerbrug (Ministerie van OCW), Ton Schaap
(gemeente Amsterdam) en Maarten Kloos
(ARCAM). Crouwel heeft de mogelijkheid om
zonder uitgebreide Europese selectieprocedure vijf
bureaus te selecteren voor dit nieuwe museum:
Foreign Office, John Körmeling, Wiel Arets , NL
Architects en de uiteindelijke winnaar Delugan
Meissl. Het juryrapport getuigt van het belang dat

Als de beslissingen in dit proces
ook maar een paar maanden later
waren gevallen, was het project
waarschijnlijk nooit van de grond
gekomen.
de commissie hecht aan een open relatie met de
omgeving en de tentoonstellingsfunctie als kern
van het museum.
Het ontwerpproces dat volgt op de keuze voor
Delugan Meissl verloopt spoedig, vertelt project
manager Nicolette van Gorp van EYE. Het Filmmuseum neemt zelf deel aan het tweewekelijkse
ontwerpoverleg en weet vast te houden aan de
eisen die het in 2004 opstelde. De samenwerking
tussen Rien Hagen, Delugan Meissl en Wico Mees
van ING Real Estate verloopt goed omdat allen de
ambitie hebben een bijzonder gebouw neer te zetten.
Ook de omstandigheden waaronder gewerkt wordt
zijn gunstig. De sky is the limit, althans dat is lang
de stemming waarin in Nederland (en de rest van
de Westerse wereld) wordt gewerkt.
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	Tot 2008, als het conceptbestek klaar is en er een
bouwteam gevormd moet worden. De prijzen van
aannemers blijken dan opeens sterk te stijgen en
ING zet de aanbesteding stop. ING noemt als
oorzaak de complexiteit van het ontwerp van
Delugan Meissl, dat moeilijk aan te passen is aan
alle bouwvoorschriften. Pas als het ProjectManagement Bureau van de gemeente aandringt, wordt de
aanbesteding doorgezet. Van de oorspronkelijke
drie kandidaten komt alleen Bouwbedrijf De Nijs
en Zonen met een daadwerkelijke aanbieding. De
prijs van De Nijs is echter hoog. Om er toch uit te
komen wordt een financiële constructie bedacht.
De vijf partijen die het hele gebied Overhoeks
ontwikkelen - gemeente Amsterdam, Ministerie van
OCW, ING Real Estate, Ymere en Vesteda - besluiten het risico te verdelen. Dat risico bedraagt negen
miljoen: het verschil tussen de bouwsom van de
aannemer en de minimale verkoopprijs waarvoor
ING het nieuwe gebouw denkt te kunnen verkopen
aan beleggers. Eind 2008 is de constructie rond en in
de zomer van 2009 geeft minister Plasterk (OCW)
het startsein van de bouw. Net op tijd, naar nu blijkt.
Als de beslissingen in dit proces ook maar een paar
maanden later waren gevallen, was het project
waarschijnlijk nooit van de grond gekomen.
Het bouwproces is ingewikkeld, zoals te verwachten is bij een museumontwerp van dergelijke
allure en architecten die liever geen rekening
wensen te houden met de wetten van de zwaartekracht. Ook technische en esthetische eisen zorgen
voor veel hoofdbrekers en hoge kosten. Het akoestische plafond bijvoorbeeld, dat de architect strak
afgewerkt wil hebben, is alleen mogelijk met een
kostbare stuclaag die de tentoonstellingbouwers nu
al ‘beschuit’ noemen vanwege de kwetsbaarheid
ervan. Ook de inrichting van de tentoonstellingsruimte vraagt om inventiviteit van de tentoonstellingsmakers. Hoewel het Filminstituut vroeg om
afzonderlijke ruimtes zette de architect in op een
aaneengesloten tentoonstellingsruimte. Een gunstige

ontwikkeling was de versoepeling van regelgeving
voor museumklimaten, waardoor bespaard kon
worden op kostbare installaties.
Het imposante gebouw dat inmiddels aan de voet
van de voormalige Shelltoren pal tegenover Amsterdam Centraal is verrezen doet recht aan de status
van het Filmmuseum, dat eind 2009 fuseerde met
het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, de
Beeldbank en Holland Film tot EYE Film Instituut.
Op deze spectaculaire plek aan het IJ krijgen niet
alleen bijna de helft van de 160 medewerkers van
het instituut hun werkplek maar wordt bovenal de
enorme collectie met 46.000 films, 500.000 foto’s,
41.500 affiches en talloze scenario’s en filmobjecten
voor het publiek ontsloten. Met de vier filmzalen kan
bovendien een serieuze programmering worden
ingezet en er zijn plannen voor grote internationale
tentoonstellingen.
Nu de gevolgen van de financiële crisis ook in de
stedelijke ontwikkeling zichtbaar worden - ING Real
Estate Development heeft al haar overige posities
in Overhoeks opgegeven en de realisatie van
woningen door de andere partijen ligt nagenoeg stil
- is er een bijzondere situatie ontstaan. Want het
gebouw dat voorzien was als stedenbouwkundig
sluitstuk en publiek gezicht van een lang verborgen
instituut krijgt er lijkt onverwachts een rol bij als
aanjager van het gebied. Aan de ruimtelijke
kwaliteiten van het gebouw zelf zal het niet liggen,
maar het is de vraag wat het effect zal zijn van dit
fantastische icoon voor het tot op heden nogal
verlaten achterland.
(1) Het ideale Filmmuseum - Utopia 2009, Karin Wolfs,
Filmkrant juli/augustus 2006

Informatie
www.eyefilm.nl
www.fabrications.nl
EYE Film Instituut is op 5 april officieel geopend.
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Kloppend
Hart van
Warmond
De Selectie > Tekst: Michel Geertse en Bram Talman > Beeld: Atelier PRO

Het Trefpunt is al tien jaar het sociaal cultureel centrum van Warmond.
In de avonduren wordt het veelvuldig gebruikt, maar overdag is er onderbezetting. De drie scholen in Warmond kampen met een teruglopend
leerlingaantal en zijn verouderd. De gemeente besloot te kijken of nieuwbouw van de scholen gecombineerd kon worden met verbouwing van
Het Trefpunt. Voor dit Kloppend Hart van Warmond, een huis van en
voor de gemeenschap, werd burgerparticipatie succesvol ingezet. De
betrokken projectleider, Roland Theeuwen van adviesbureau Procap, en
gemeentelijk beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling Henk
Lelieveld vertellen over de procedure.
Hoe is het project voorbereid?
Aanvankelijk was er weerstand onder de bewoners
tegen het Kloppend Hart van Warmond. Ze hadden veel vragen die wij niet konden beantwoorden.
De gemeente was nog niet zo ver als de bewoners
dachten. Behoud van groen en zichtlijnen werd
ingebracht als belangrijke thema. Er werden werkgroepen opgericht om de invulling van het Kloppend Hart te definiëren. Bij de lokale supermarkt
werd een babbelbox, bekend van het televisieprogramma Man bijt hond, geplaatst waar bewoners
hun ideeën konden spuien. De scholen vonden het
aanvankelijk best eng om samen te werken. Daarom heeft een ambassadeur van het Landelijk
Steunpunt Brede Scholen voorbeelden getoond en
uitleg gegeven. Nadat eensgezindheid bereikt was,
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koos de gemeente voor een brede school, die onderdak moet bieden aan de drie scholen, peuterwerk,
kinderopvang, bibliotheek en het rijke verenigingsleven. De gemeente wil een duurzaam gebouw.
Daar is extra geld voor gereserveerd.
Waarom een total engineering opdracht?
Een opdracht als deze zet je niet zomaar in de
markt. Wat als tijdens het proces een projectpartner
wegvalt? Dan heb je bij een geïntegreerd contract
een probleem. Daarom hield de gemeente het
project in eigen hand. We kozen heel bewust voor
total engineering. Duurzaamheid en lifecycle costs
zijn erg belangrijk. Zo krijg je teams die op elkaar
ingespeeld zijn. En als opdrachtgever heb je natuurlijk één aanspreekpunt. Los contracteren was voor

deze opgave geen optie. Dan koppel je adviseurs
die elkaar niet uitgekozen hebben. Bovendien wil
ik als projectmanager niet tussen de architect,
constructeur en installateur gaan zitten, dat bevordert de samenwerking niet.
Er was geen uitgekristalliseerd programma van
eisen (pve) voor de aanbesteding. De benodigde
expertise voor de uitwerking van het pve werd
immers aanbesteed. Het winnend ontwerpteam
moest samen met de scholen en andere belanghebbenden een definitief pve opstellen.
Waarom heeft de gemeente geen omzeteis gesteld?
De gemeente wilde ook kleinere bureaus een kans
geven. Een omzeteis is terugkijken, dat biedt geen
garantie voor de toekomst. Ook een bureau met
een solide omzet kan onder de huidige marktomstandigheden omvallen. Eigenlijk kun je beter naar
de orderportefeuille kijken, al zegt ook dat weinig
als je niet ook de hele organisatiestructuur in
ogenschouw neemt. Maar dan wordt het objectief
beoordelen van de financiële draagkracht een
welhaast ondoenlijke opgave. Helemaal voorkomen dat een bedrijf omvalt kun je toch niet. Natuurlijk wil je wel enige zekerheid. Daarom verlangden we een minimale solvabiliteit en een bewijs van
verzekering.
Hoe is het aantal gegadigden teruggebracht naar vijf?
We ontvingen 37 aanmeldingen, soms met kleine
onvolkomenheden. Als een vinkje ontbreekt mag je
best de gelegenheid bieden dat te repareren. De
architecten moesten minimaal één en maximaal
vier referentieprojecten indienen voor een beoordeling op vier kerncompetenties: proces, architectuur,
duurzaamheid en participatie. Dat hoefden geen
schoolgebouwen te zijn. Zo krijgen bureaus die de
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Hart van Warmond, ontwerp: Atelier PRO, opdrachtgever: gemeente Warmond
gevraagde competenties opgedaan hebben in
andere type projecten ook een kans. De opdracht is
een pilotproject, we zochten iets vernieuwends,
innovatieve voorbeelden. Dan hoop je dat architecten met iets oorspronkelijks komen, dat hadden
niet alle architecten begrepen.
Vertegenwoordigers van de gemeente en de directeur van een van de scholen hebben eerst de referenties individueel beoordeeld. Daarna is in discussie een gezamenlijk eindoordeel vastgesteld.

‘Een programma van eisen
is slechts een geschreven
document.’
Een gesprekkencarrousel in de gunningsfase is
uitzonderlijk.
Wij vonden het belangrijk dat de architect zoveel
mogelijk gevoel bij de opgave zou krijgen en in een
vroeg stadium de belangrijkste projectparticipanten
kon leren kennen. Een pve is slechts een geschreven document. Daarom organiseerden we voor de
geselecteerde architecten een rondleiding door Het
Trefpunt, gevolgd door een gesprekkencarrousel.
Iedere architect kreeg een klaslokaal toegewezen
voor vormvrij contact met de participanten. Iedere
vijftien minuten wisselden de acht groepen van
participanten van lokaal. Deze hadden geen zitting
in de gunningscommissie. Zowel de architecten als
de belanghebbenden waren zeer positief over de
gesprekscarrousel.
Wie hadden zitting in de gunningscommissie?
Deze bestond uit drie vertegenwoordigers van de
gemeente, drie van de scholen en een externe
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architect. De klankbordgroep en de verenigingen
kregen een adviserende stem. De oorspronkelijke
architect van het Trefpunt, Jim Klinkhamer van
Jonkman en Klinkhamer architecten, liet weten
niet aan de aanbesteding deel te nemen. Daarop
hebben we hem gevraagd zitting te nemen in de
gunningscommissie als architectenlid. Hij kent het
te verbouwen gebouw tenslotte het beste.
Hoe zijn de inschrijvingen beoordeeld?
We vroegen om visies op architectuur en proces en
een honorariumopgave. De teams moesten de
visies eerst schriftelijk indienen en vervolgens
presenteren. Dit gaf de commissie gelegenheid de
presentaties voor te bereiden en stelde de klankbordgroep en verenigingen in staat om advies te
geven. Voor de presentaties heeft Klinkhamer de
commissieleden geïnstrueerd hoe naar een visiepresentatie te kijken. Je kiest een partner met een visie,
niet een ontwerp. De commissie was eensgezind
over de rangorde: Atelier PRO stak met kop en
schouders boven de rest uit. Deze keuze sloot aan
bij de adviesstemmen. Pas na de presentaties
werden de prijsenveloppen geopend. Dat was een
spannend moment. Hoewel de prijs slechts voor
30% meeweegt in de beoordeling, zou de rangorde
nog kunnen wijzigen. Dit was niet het geval, Atelier
PRO had ook de scherpste prijsaanbieding gedaan.
We hebben trouwens bewust de weging van de
prijsfactor beperkt. Daarvoor hadden we twee
redenen: de markt is gunstig en, belangrijker toch,
je wilt een kwalitatief goede architect selecteren.

lukken. Het wordt een hele uitdaging om alle
belanghebbenden in dit tempo mee te krijgen. Dat
is spannend, maar ook leuk. Nu wordt het concreet, kan de omgeving zien wat er gaat gebeuren.
We doen het samen en zullen de voortgang samen
vieren.
Informatie
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, niet-commerciële
helpdesk voor uitschrijvers van aanbestedingen en
prijsvragen in Nederland. Hiermee wordt beoogd bij
te dragen aan professionalisering van het opdrachtgeverschap en aan een gezonde bouwcultuur in
Nederland. Het Steunpunt biedt ondersteuning aan
alle opdrachtgevers. Om hen behulpzaam te zijn bij
het opstellen van een goede (Europese) aanbestedingsprocedure voor architectendiensten heeft
Architectuur Lokaal, samen met de Rijksbouwmeester, VNG, BNA, NEPROM en PIANOo KOMPAS light ontwikkeld, een digitale standaard die
voor alle partijen de nodige vereenvoudiging en
transparantie biedt. KOMPAS light is te vinden op
www.ontwerpwedstrijden.nl

Hoe nu verder?
We hebben een zeer ambitieuze planning, het
Kloppend Hart moet in 2014 opengaan. We hebben er vertrouwen in dat dit met Atelier PRO gaat
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Boer zoekt stal
Ontwerpend onderzoek > Tekst: Anne Luijten > Beeld: DAAD architecten

Megastallen roepen veel weerstand op. Toch kan groter ook mooier en
duurzamer zijn, stelt Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes naar
aanleiding van een prijsvraag voor mooie en innovatieve varkensstallen.

Winnend ontwerp Eiland voor Sus Domesticus Blokhoven van het Utrechtse team,
dat bestond uit boer Steef Uijttenwaal, DAAD architecten en adviseur Van Bekkum

Het begrip megastal is inmiddels ingeburgerd in
ons taalgebruik. Megastallen zijn ‘dierfabrieken’
waar volgens de definitie van kennisinstituut
Alterra tenminste 1.200 varkens verblijven (of
120.000 leghennen, of 1.200 koeien). Het zijn de
toekomstige kiloknallers van goedkoop geproduceerd vlees, waar Wakker Dier in reclamespotjes
tegen ten strijde trekt. De toekomst van de
intensieve veehouderij heeft na een aantal beruchte
uitbraken van onder meer de varkenspest en
mond- en klauwzeer dan ook al een tijdlang de
aandacht van overheid, dierenwelzijnsorganisaties
en verontruste burgers.
Onlangs is zelfs een officiële brede maatschap
pelijk discussie gevoerd over megastallen onder
leiding van oud-minister van VROM, Hans Alders.
In het najaar bood Alders een rapport aan met de
uitkomsten van de discussie aan staatssecretaris
Bleker. Het beleid op dit terrein moet anders,
concludeerde Alders. Daarmee doelde hij met
name op meer nadruk in het beleid voor volks
gezondheid en dierenwelzijn. Al in 1997 voerde
de overhead het LOG-beleid in: de promotie van
landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) met
moderne, dier- en mensvriendelijke stallen, goed
ingebed in het landschap.
Van dit beleid is echter bitter weinig terecht
gekomen, concludeerde Rijksadviseur voor het
Landschap Yttje Feddes al in 2010. De megastallen
of varkensflats zouden moeten worden geconcentreerd in agro-industrieparken, waardoor de rest
van het landschap open bleef. Omdat ook buiten de
officiële LOG’s nog stallenbouw mogelijk was, is
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dat een papieren wensbeeld gebleven. Feddes
constateerde: ‘Nieuwe stallen worden verspreid
over het landelijk gebied gebouwd en hebben over
het algemeen een onaantrekkelijk en laagwaardig
uiterlijk.’ Feddes pleitte na haar tocht langs de 136
LOG’s voor óf een strengere, beperkende wetgeving,
óf voor loslaten van het LOG-beleid en het stop
zetten van schaalvergroting door bedrijven toe te
staan maximaal tot 1,5 hectare uit te breiden. Ze nam
het initiatief tot een nieuwe ruimtelijke strategie
voor de intensieve varkenshouderij met het project
Stalontwerp: een mooie innovatieve varkensstal.
Onlangs werd het resultaat van dit project
gepresenteerd in het Stallenboek, officieel Mooie en
innovatieve varkensstallen geheten. Hierin worden
zes ontwerpen voor varkensbedrijven gepresenteerd;
voorbeelden van mooie en betaalbare varkensstallen
die bijdragen aan een meer duurzame vleesproductie.
Feddes werkte voor het project samen met de
provincies Noord-Holland, Noord-Brabant (de
provincie met de hoogste veedichtheid van Nederland), Overijssel, Gelderland en Utrecht. Elke
provincie stelde een team samen van een varkenshouder, een stallenbouwer, een landschapsarchitect
en een architectenbureau. Feddes ondervond veel
bijval voor het project. ‘Het is hard nodig om
duurzamer te produceren. Dat is een overtuiging
die op dit moment breed wordt gedeeld, ook door
veel varkenshouders.’
De verduurzaming van de intensieve veehouderij
en bijbehorende reconstructie van het landschap en
omgooien van de productieketen zijn langetermijnzaken, waarbij nieuw beleid en afstemming met de

hele keten, van veevoederindustrie tot supermarkt,
nodig is. Feddes wil met haar Stallenboek dan ook
concrete oplossingen bieden voor de individuele
varkensboer; oplossingen die hij nú al kan doorvoe-

Elke provincie stelde een team
samen van een varkenshouder, een
stallenbouwer, een landschaps
architect en een architectenbureau.
ren bij uitbreiding en nieuwbouw van zijn bedrijf.
‘Een kleine stap in een complex proces, maar
inspirerende voorbeeldprojecten kunnen juist een
groot vliegwieleffect hebben’, stelt Feddes in het
voorwoord van het Stallenboek.
De ontwerpopdrachten kregen de vorm van een
prijsvraag en gingen uit van een concrete vraag van
een varkenshouder. De prijs van het Rijk bestaat uit
het uitwerken van het ontwerp in een definitief ontwerp. De provincies betaalden de ontwerpopdracht
van ‘hun’ team. Het ontwerpproces wordt uitvoerig
beschreven in het boek, waarin ook paginagrote
foto’s in onvervalste boer-zoekt-vrouw-romantiek
van de trotse varkensboeren zijn opgenomen.
Compleet met schattig biggetje of juist een stoere
schop in de handen. Het is een ontmoeting van twee
werelden, stelt journalist Martin Woestenburg in zijn
begleidende essay. Weinig architecten zijn bekend
met de wereld van de varkenshouderij. De boeren
blijken meer van binnenuit te denken, oftewel
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vanuit het gebruik, en de architecten denken meer
vanuit ‘buiten’, oftewel de architectonische vorm en
de landschappelijke inpassing. Ondanks dat zijn de
ontmoetingen ‘gemoedelijk’, stelt Woestenburg.
	Gemoedelijk zijn ook de illustraties van de
gemaakte ontwerpen, zelfs ronduit romantisch.
Bij vrijwel alle ontwerpen badderen varkens in de
modder of worden ze door kinderen rondgesjouwd.
De varkens gaan overal naar buiten. De tegenstelling
met de huidige praktijk, waarbij varkens het daglicht
niet te zien krijgen, lijkt wel erg groot. Maar Feddes
is overtuigd van de haalbaarheid van de ideeën. De
architectuur bouwt in de meeste gevallen voort op
de bekende typologieën van schuren en stallen in
traditionele kapvormen. De ontwerpen doen
daarmee vertrouwd aan, maar ze hebben wel
degelijk een nieuwe, frisse uitstraling. Er wordt
bijvoorbeeld veel hout gebruikt voor zowel gevel
als interieur.
De jury onder leiding van Feddes koos uiteindelijk
het ontwerp Eiland voor Sus Domesticus Blokhoven
van DAAD Architecten en het Utrechtse team als
winnaar. Een aansprekend ontwerp, aldus de jury,
voor nieuwbouw na sloop van een stal en een
bezoekerscentrum voor een biologisch varkens
bedrijf. ‘Ik heb het gevoel dat de boer en de architect
elkaar voor dit ontwerp hebben geïnspireerd en
versterkt’, aldus de jury. Dit ontwerp is het enige van
de zes die een heel nieuwe ontwerptaal hanteert,
die niet direct refereert aan het verleden. De jury
prijst de slimme bouwvorm rond een binnenhof, de
mooie afwisseling in de gevelwanden en de duurzame oplossingen voor energie en mestverwerking.
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Dierenwelzijn staat voorop - hier lopen de varkens
in het riet – en de basisbehoeften van het varken
zijn leidend voor het ontwerp. Maar er is ook
gezocht naar gevarieerde bronnen van inkomsten,
zoals een bezoekerscentrum en een Bed en
Breakfast. Samen met producten als duurzaam
opgewekte energie en gezuiverd water is hier
sprake van ‘randstedelijk boeren’, aldus het
ontwerpteam. Diversificatie blijkt broodnodig,
want met alleen varkenshouderij kan het bedrijf in
de geschetste vorm met 1.200 varkens niet rendabel
draaien.
Opvallend is de algemene conclusie van Feddes
na het Stallenproject. Zij stelt naar aanleiding van
de resultaten dat de beperking tot anderhalve
hectare niet automatisch de sleutel is tot meer
duurzame veehouderij. ‘De plannen in dit project
die zich niet aan een dergelijke oppervlakte
beperking hoefden te houden, laten zien dat groter
ook mooier en duurzamer kan zijn.’ Feddes
verwijst naar de plannen Veldhoekporc en Inside
Out, die drie hectare beslaan maar juist door hun
royale, groene erven goed in het landschap zijn
ingebed. De Uitspanning voegt vier, verspreid in het
landschap liggende, bedrijven samen in één groter
bedrijf. De term megastal en de negatieve connotaties
die daaraan kleven gaan voor Feddes dan niet op.
‘Een goede ruimtelijke ordening van de veehouderij
is complexer dan alleen het stellen van een maximale
oppervlaktemaat. Een werkelijk duurzame koers
vraagt om kwalitatieve regels en om maatwerk: het
slim en zorgvuldig inspelen van het ontwerp op een
specifieke situatie.’

Informatie
Yttje Feddes, Mooie en innovatieve varkensstallen,
te verkrijgen en te downloaden via
www.collegevanrijksadviseurs.nl
Anne Luijten is architectuurhistoricus en onderzoeker
en schrijft over architectuur en ruimtelijke ordening.
Ze is o.a. redacteur van het Jaarboek Architectuur en
hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu
De ontwerpwedstrijd voor innovatieve varkensstallen werd uitgeschreven door de Rijksadviseur voor
het Landschap Yttje Feddes en Noord-Holland,
Utrecht, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.
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HubCity de corporatie
van de toekomst
Opinie > Tekst: Bart Snijders > Beeld: JAM Visueel Denken

2012 is het jaar van de corporatie, maar juist in dit jaar komen woningcorporaties vooral in het nieuws vanwege wanbeleid in het verleden.
Toch zijn veel corporaties bezig met het zoeken naar nieuwe manieren
om maatschappelijk en sociaal relevant te blijven. Ontwikkelaar Bart
Snijders schetst een beeld van die toekomst.
De grootste corporatie van Nederland, de grootste
corporatie van Noord Nederland, de grootste
corporatie van Baarn en ga zo maar door. Een
rondje op het internet leert al snel dat corporaties
graag de grootste willen zijn. Dat leidt tot fusiedrang. Waren er in 1950 nog 700 corporaties in
Nederland, nu zijn er nog ongeveer 430 woningcorporaties over. Veel bedrijven zijn meerdere malen
gefuseerd tot regionaal of zelfs landelijk werkende
grote corporaties met een vermogen van enkele
miljoenen tot meerdere miljarden euro’s. Dat dit
niet alleen voordelen biedt, is inmiddels genoegzaam bekend.
Het zorgvuldig opgebouwd maatschappelijke
kapitaal zit vast in grote traditionele organisaties en
hun vastgoed. Toekomstige ontwikkelingen zoals
vergrijzing, de eindigheid van fossiele brandstoffen
en de globalisering versus het individualisme
vragen om een nieuwe visie. Een visie waarbij
kleinschaligheid, transparantie en aanpasbaarheid
een steeds grotere rol gaan spelen. In de toekomst
komen de voordelen van een grote corporatie en
van een kleine corporatie samen.
De corporatie van de toekomst heeft een hub in
iedere wijk waar ze actief is. Het Engelse woord

hub betekent ‘naaf’. In een computernetwerk is een
hub het middelpunt van de aangesloten computers.
De hub van de corporatie is een glazen ontmoetingsplek, het middelpunt in de wijk waar mensen
welkom worden geheten door gastheren en -vrouwen. Je zou het ook de muziekkapel 2.0 kunnen
noemen! Iedere hub heeft een breed inzetbaar
team, dat verantwoordelijk is voor het beheer van
de woningen in haar wijk, het thuis van haar
klanten. De wijkmanager is verantwoordelijk voor
het team, dat bestaat uit enkele medewerkers die
zich dienstverlenend en servicegericht instellen. In
de hub zijn niet alleen mensen aan het werk voor
de corporatie, iedereen kan gebruik maken van de
geboden faciliteiten, zoals Wi-Fi en printers, of een
stiltewerkplek. De hub is een dynamische omgeving
om (samen) te werken, te ontmoeten en kennis te
delen. De hub verandert de scheidslijn tussen
klanten, werknemers en buurtbewoners.
Naast de dagelijkse werkzaamheden biedt de corporatie wijkbewoners renovatieconcepten aan, ook
wel upgradeconcepten genoemd. Concepten die
allemaal voldoen aan de minimale eis van de corporatie en haar klanten wat betreft kwaliteit, prijs en
tijd. De voorwaarden van ieder concept moeten zo

interessant zijn dat huurders zelf vragen om de
aanpassing van hun woning. De huurder kan zijn
woning na een upgrade ook kopen. De nieuwe
eigenaar heeft een woning waarin hij bij behoud
van inkomsten in lengte van dagen kan blijven
wonen. Het verschil tussen de verkoopwaarde en
de beleggingswaarde gebruikt de corporatie om
nieuwe woonconcepten in een woning mogelijk te
maken. Doelstelling is niet het handhaven of
vergroten van de woningvoorraad, maar het verbeteren van de kwaliteit van de woningportefeuille in
iedere wijk.
Bij sloop-nieuwbouw legt de corporatie de focus
op het huisvesten van mensen. Corporaties blijven
of worden eigenaar van de grond. Dit eigendom
waarborgt dat er nu en in de toekomst ruimte is
voor voldoende sociale huurwoningen. De corporatie bepaalt samen met haar klanten de kwaliteit en
stelt hier een gegarandeerde afname van sociale
huurwoningen tegenover. Resultaat is geen opstalrisico en nauwelijks vermogensbeslag. Dat is nodig
om weer duurzaam te kunnen investeren in het
bestaande vastgoed.
Doordat het eigendom van de opstal overgaat
naar commerciële partijen neemt de kwaliteit van
nieuwbouw toe. Corporaties sluiten DBFM-contracten. Dat maakt het voor investeerders zinvol
om bij realisatie een extra investering in kwaliteit te

Het verschil tussen de verkoopwaarde en de beleggingswaarde
gebruikt de corporatie om nieuwe
woonconcepten in een woning
mogelijk te maken.
doen om hoge kosten tijdens de exploitatie te
voorkomen. De langdurige samenwerking zorgt
ervoor dat niet de levensduur van het vastgoed,
maar van de afzonderlijke componenten leidend
zijn. Dit resulteert in flexibel vastgoed dat over
langere termijn aansluit op de wensen van iedere
individu in haar omgeving.
De toekomst vraagt om nog veel meer transparantie. Dit komt het meest zichtbaar tot uiting in de
glazen hub, waar iedere buurtbewoner de werkzaamheden van de corporatie op de voet kan
volgen. De corporatie daagt buurtbewoners uit om
hier zelf een steentje aan bij te dragen. Daarnaast is
de huur die een wijk iedere maand betaalt inzichtelijk. Op die manier ziet iedereen welk gedeelte van
de huur naar de netwerkorganisatie gaat en welk
gedeelte de corporatie in de wijk investeert. Bewoners bepalen welke investeringen de corporatie in
de wijk doet. Dit kan uiteen lopen van duurzame
investeringen in de woning tot huiswerkondersteuning of ondergrondse vuilcontainers.
De doelstelling van corporaties is en blijft het
huisvesten van mensen en instellingen, die op de
reguliere markt niet of nauwelijks aan bod komen.
Mijn visie is dat corporaties deze doelstelling halen
zonder dat ze streven naar het vergroten van hun
woningvoorraad. Door slimme vormen van samenwerking tussen corporaties, marktpartijen, netwerkpartners en bewoners kunnen corporaties het
maatschappelijk kapitaal duurzaam inzetten. We
bedienen onze doelgroep beter, terwijl we de
risico’s verkleinen. Er ontstaat een nieuwe markt
voor commerciële partijen. De kleinschalige aanpak maakt de werkzaamheden van corporaties
inzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen. De
wijkbewoners bepalen zelf de behoeften voor hun
toekomst: de klantgedrevencorporatie.
Informatie
Bart Snijders werkt als ontwikkelaar bij Portaal
en schreef dit artikel op persoonlijke titel.
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college. Apart item met betrekking tot adviezen
stadsbouwmeester: hoe/wanneer verwerken van
actueel rijksbeleid (inclusief Atelier Rijksbouwmeester) in gemeentelijk beleid, zoals visie erfgoed
en ruimte, architectuurbeleid, opdrachtgeverschap.
Voorstel themabijeenkomst college met korte
presentatie stadsbouwmeester naar aanleiding van
in ontwikkeling zijnde visies om samenhang en
urgentie in beeld te brengen.
12.30 - telefoon
Verzoek Haarlems Dagblad voor interview over
het resultaat van de studies van het Atelier Rijksbouwmeester in Haarlem-Oost en de vrijdag jl.
door wethouder Cassee geopende expositie van de
Hogeschool van Amsterdam in het Architectuurcentrum. Toezegging morgen mits wethouder
akkoord.
12.45 - koffie/broodje
13.15 - fiets halen Gedempte Oude Gracht
13.30 - PM-overleg
Periodiek overleg tussen gebiedsmanagers
(ambtelijk opdrachtgevers stadsbreed) en de
stadsbouwmeester. Onderwerpen onder andere:
mobiliteitsnetwerk (stad vs. regio).
Voortgang proces gebiedsontwikkeling in de
stadsdelen.
Voorstel transformatie van bepaalde zones langs
Spaarne oevers om te komen tot voorstellen
herziening structuurvisie c.q. bestemmingsplannen.
Bespreken (on)mogelijkheden.
15.00 - bilateraal overleg
Ambtelijke voorbespreking met hoofd afdelings
managers/concern ten behoeve van een presentatie
stadsbouwmeester in directie en college naar
aanleiding van vier jaar periode stadsbouwmeester.
Motto: review 2008-2012 en preview 2012.
Belangrijk moment om adviezen van stadsbouwmeester in beeld te brengen en vooral te koppelen
aan actuele thema’s.

21 februari 2012
Een dag uit het leven van de stadsbouwmeester
Max van Aerschot, Haarlem
8.00 - management-bureau jss
Bespreking op bureau Max van Aerschot Architect
met projectarchitect over lopende projecten.
8.50 - telefoon
Afstemming project/manager/gemeente, met
betrekking tot Ruimtelijk Kwaliteitskader - herontwikkeling Brinkmann - locatie aan de Grote Markt.
9.00 - verduurzamen De Kamp
Bespreking met projectleider en assistent, naar
aanleiding van een initiatief om de bestaande
gemeentelijke parkeergarage De Kamp “in te
pakken” met verticaal groen/gevelschermen als
follies in de historische rooilijnen (beschermd
stadsgezicht).
9.40 - telefoon
Overleg met de supervisor van het Raaksproject
over de laatste onderhandelingen met betrekking
tot de afwikkeling van het project met de gemeente
en de ontwikkelaar.
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10.00 - voorbereiden avondprogramma
Controle genodigden/aanmeldingen in verband
met een bijeenkomst met raadsleden. Voorbereiden/bespreken programma en rol(len). Controle
verslag van de bijeenkomst “ontwikkelstrategie
Haarlem-Oost dd 23-12-11 met wethouders”.
10.50 - overleg secretariaat/agenda, laatste
info, telefoonnotities etc.
11.00 - Structuurvisie openbare ruimte/nrk
Wekelijks overleg met ambtelijk projectverantwoordelijke over voortgang ontwikkeling structuurvisie openbare ruimte en supervisie rol
stadsbouwmeester. Ook ten aanzien van te starten
participatie/pip.
Bespreking inspraak reacties/planning nota
ruimtelijke kwaliteit en controle stadsbouwmeester
op status nota in relatie tot andere in ontwikkeling
zijnde beleidskaders.
Overleg presentatie stadsbouwmeester/samenhang
adviezen stadsbouwmeester richting directie en

16.30 - reistijd
Met wethouder per auto naar portefeuillehouderoverleg stadhuis Zandvoort.
17.00 - portefeuillehoudersoverleg RO/Zandvoort
Na kleine vismaaltijd: periodiek overleg tussen
wethouders in de regio om actuele onderwerpen te
bespreken op initiatief van wethouder Cassee.
Belangrijk onderwerp: advies stadsbouwmeester
om Inter Gemeentelijke Structuurvisie (IGS) op te
starten. Na voorbereidende presentaties nu
draagvlak om te starten met IGS. Voor zomer 2012
bestuurlijk bespreken. Wethouder Cassee is leading,
stadsbouwmeester supervisor die een en ander ook
met Atelier Rijksbouwmeester zal bespreken.
19.30 - reistijd
Met de auto van de wethouder terug naar het
stadhuis: bespreken diverse lopende projecten.
20.00 - bijeenkomst cie. Ontwikkeling en Beheer
Ymere NAi prijsvraag
Presentatie prijsvraag-winnaars in een reeks
georganiseerd door NAi/Ymere in samenwerking
met de stadsbouwmeester. Raadsleden kunnen
interactief reageren op presentatie met betrekking
tot Haarlem-Oost.
21.30 - afronding
Stadsbouwmeester rondt bijeenkomst af met
toelichting op status prijsvraag, vervolg en relatie
tot structuurvisie openbare ruimte.
22.00 - borrel in Dodici
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Viganella
Je ziet het meteen: dit is niet echt. Natuurlijk niet.
Daarvoor is het dal te diep, zijn de huizen te popperig,
en vooral: is het licht veel te theatraal. Zo werkt dat
niet, zeker niet in zo’n diep, weids dal.
Maar echt is het dus wel. Sterker nog: dit is echter dan
echt. Op deze foto zien we het dorpje Viganella, vlakbij de Zwitserse grens. Viganella heeft al eeuwen een
curieus probleem: het ligt zo diep tussen de bergen dat
de zon van 11 november tot 2 februari er niet in slaagt
haar straten en huizen te bereiken – de burgers trokken
weg, Viganella liep leeg. Daarom bedacht de burgemeester van Viganella een ingenieus plan. Hij liet,
hoog in de Alpen, een spiegel neerzetten die overdag
zeven uur lang zonlicht in het dorp weerkaatst. Dat
bleek een verrassend rijk idee: niet alleen wordt de

spiegel gebruikt voor extra licht, maar ook om opgevroren wegen te ontdooien, en af en toe een huis in het
zonnetje te zetten. Dat laatste is eigenlijk het bijzonderste. Door deze ingreep leven de bewoners van Viganella allemaal in speciaal voor hen geschapen licht,
alsof ze voortdurend door een theaterlamp worden
bijgeschenen, alsof elke dag van hun leven een aflevering is van The Truman Show. Sterker nog: het licht van
de spiegel doet sterk denken aan veertiende-eeuwse
schilderijen waarbij sobere, kaarsrechte lichtstralen
van buitenaf de voorstelling binnen priemen om de
komst van de Heilige Geest aan te kondigen. Het licht
als symbool en voorbode van God – de bewoners van
Viganella wanen zich ongetwijfeld al halverwege de
hemel.

In 2012 reageert Hans den Hartog Jager (1968) op de foto op de voorpagina. Hans den Hartog Jager is kunstcriticus bij
NRC Handelsblad en schrijver. Hij publiceerde succesvolle boeken over kunst(werken), zoals Verf en Haai op sterk water.
In 2011 stelde hij de tentoonstelling Meer licht in Museum De Fundatie in Zwolle samen. Tegelijk met de tentoonstelling
verscheen van zijn hand het boek Het sublieme – het einde van de schoonheid en een nieuw begin.

