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Competitie
Het kan niemand zijn ontgaan dat de zomer van 2012 is benoemd tot ‘de sportzomer’. 
Het draait om de beste prestaties, en welke dat zijn wordt bepaald door het organiseren 
van wedstrijden. Je zou verwachten dat bij competities altijd iemand wint, en dan zijn de 
anderen de verliezers. Bij architectuurwedstrijden is dat nog weleens minder duidelijk. 
Zo won een jonge architect een tijdje geleden een projectprijsvraag die uitzicht bood op 
een mooie ontwerpopdracht van een gemeente. Vervolgens werd deze gemeente samenge
voegd en vernam de architect dat de nieuwe bestuurlijke organisatie had besloten om 
‘iedereen’ te vragen naar ideeën voor de betreffende locatie, zonder kaders of spelregels. 
Er werden tientallen ideeën ingediend, voor tijdelijk gebruik of voor een langere periode. 
Wat daarmee gaat gebeuren weet nog niemand, ook de architect tast in het duister.

Volgens hoogleraar Elisabetta Manunza, gespecialiseerd in Europees 
aanbestedingsrecht, moet een architect hard lopen om een opdracht 
te krijgen. ‘Maar bij concurrentie loop je allemaal nog harder. Daarom 
is aanbesteden bevorderlijk voor kwaliteit.’ Zij vindt dat de overheid de 
mogelijkheden van aanbesteden en prijsvragen beter moet gebruiken. 
Een mooie wedstrijd kent naast goede deelnemers duidelijke spel
regels en een transparante beoor de ling  en wordt uiteraard afgesloten 
met het uitreiken van de beloofde prijs. Daarom komt Architectuur 
Lokaal in het najaar met een digitale handleiding voor het uitschrijven 
van prijsvragen.

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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Lokaal Mondiaal
Carlos Andrés Castillo Cortés  

Regie
‘Schoonheid is geen leegte’
Hans Laumanns (1938) weet wat schoonheid is, maar vindt het 
een gewetensvraag in hoeverre hij zijn eigen ideeën op mag 
dringen aan andere mensen.
Indira van ’t Klooster en Cilly Jansen

De Hallen, de architect en de doorstart  
Waar financiering op de ‘ouderwetse’ manier stukliep, redden 
particulieren met hart voor de stad de herbestemming van 
een monumentale tramremise in Amsterdam. gezamenlijk 
investeren zij €10 miljoen. 
Dirk Bergvelt

Van Van Rey naar Aalberts
Het Designer Outlet Centre roermond is een zegen voor 
MiddenLimburg, aldus wethouder Van rey. Maar over omgang 
met monumenten op een eigentijdse manier hoort hij graag meer.
Jos van Rey

Chinese toestanden in Flevoland
Op het eerste gezicht hebben Flevoland en het Chinese Shenzen 
weinig met elkaar gemeen. Daar denkt Leen Verbeek, commissaris 
van de koningin in Flevoland, heel anders over. 
Frank van de Poll

Praktijk
Braak!
tijdelijke bestemming voor braakliggende terreinen. Amsterdam 
en Zaanstad hebben dit fenomeen alvast digitaal in kaart gebracht. 
Wie volgt?
Bram Talman en Margot de Jager

Nieuwe zorgconcepten 
bij woningcorporaties
in De Ontmoeting: rocco reukema (2by4architects) ontmoet 
rob Vinke, directeur bestuurder van tBV Wonen.
Rocco Reukema

Jonge creatieve ondernemers in Slowakije
Martin Ondrej en Michal Mihalák winnaars van de Woensel
Westwedstrijd in Eindhoven reflecteren op het Nederlandse 
architectuurklimaat. ‘Als er niets verandert, zal ons land nooit 
leidend worden qua architectuur.’
Michel Geertse en Bram Talman

De agenda van: Pascal Wauben
Wat doet een stadsarchitect eigenlijk de hele dag? Lees mee 
over de werkzaamheden van stadsbouwmeesters in Nederland. 
Dit keer bericht uit Sittardgeleen.
Pascal Wauben

Aliens
Hans den Hartog Jager

Inhoudsopgave
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Praktijk
Hergebruik is wél een optie   
in Oss werd het gemeentehuis hergebruikt. Na deze make-over oogt en 
functioneert het als nieuw, maar de kosten zijn veel lager dan bij 
nieuwbouw.
Anne Luijten

Praktijk
Nieuw leven voor een oude gevangenis 
De verborgen wereld van de gevangenis wordt door herbestemming publiek 
toegankelijk. De transformatie vraagt veel van bestuurders en betrokkenen, 
maar bovenal een lange adem. 
Elbert Arens

16

20

22
Praktijk
Tina meets Max
tina Saaby, stadsarchitect van kopenhagen ontmoet Max van Aerschot, 
stadsarchitect van Haarlem. 
Indira van ’t Klooster

Foto omslag
Low-Tech #1 
roel Backaert (1978) studeerde fotografie aan de SiSA 
in Antwerpen, aan de Hogeschool Sint Lucas in Brussel 
en de gerrit rietveld Academie in Amsterdam. De foto’s 
van Backaert zijn geen snapshots, maar zorgvuldige 
studies naar menselijke sporen in het stedelijk landschap. 
We zien in zijn foto’s een door mensen gecreëerde 
omgeving, zonder dat er een mens te zien is. De 
gebouwen zijn leeg zo lijkt het; er heerst totale stilte. 
Naast foto’s van gebouwen, die hij veelal in het 
voormalige Oostblok maakte, is Backaert gefascineerd 

door machines, voertuigen, controlekamers en bouwplaatsen, die de wens van de 
mens uitdrukken de natuur, de productie en mensen onder controle te houden. 
Backaert exposeerde o.a. in Brussel, Haarlem, Zagreb en Jemen en publiceerde 
zijn werk in o.a. A10, AWM, NrC en De Standaard.

Voor de cover van Architectur Lokaal stelt telkens een andere (architectuur)
fotograaf zijn mooiste archieffoto ter beschikking.

ˆ



4 Architectuur Lokaal #86

Lokaal Mondiaal

De implementatie van een nieuwe huursubsidie
regeling voor kwetsbare gezinnen begint vorm te 
krijgen. in april j.l. sloot rodrigo perez, minister 
van Volkshuisvesting, een samenwerkingsover
eenkomst met zijn Amerikaanse collega Shaun 
Donovan om de nieuwe subsidie in 2014 in te 
kunnen invoeren. 
 Volgens een rapport van de OESO (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikke
ling) van januari dit jaar moet Chili een aantal 
wijzigingen doorvoeren in het lokale woonbeleid 
om de armoede en de onderontwikkeling te 
verminderen. Het rapport merkt verder op dat 
Chili op dit moment het huizenbezit zeer sterk 
bevordert door middel van fiscale voordelen en 
het geven van subsidie bij de aankoop van een 
woning. Dit benadeelt de ontwikkeling van een 
huurmarkt en het beperkt de arbeidsmobiliteit 
van werknemers. De huurmarkt in Chili is een van 
de kleinste in de OESO en in LatijnsAmerika.  
 De OESO geeft de regering het advies de huidige 
subsidies te heroverwegen en de huurmarkt te 
stimuleren om de mobiliteit van werknemers te 
bevorderen en de segregatie te verkleinen.
 Het is de bedoeling dat de Chileense huursubsi
dieregeling deel zal gaan deel uitmaken van een 
woonbeleid dat specifiek gericht is op jonge 
gezinnen die geen spaargeld hebben en meer 
dynamische banen  hebben. Daarnaast ook op 
ouderen voor wie het eigen woningbezit geen 

prioriteit is. in NoordAmerika werkt het model 
door middel van een voucher die aan gezinnen 
wordt gegeven. Woningcorporaties bekijken, 
samen met pandeigenaren, wie er voor de subsidie 
in aanmerking komt, stellen wachtlijsten samen en 
betalen een deel van de huur aan de pandeigenaar. 
De rest van de huur, die de gezinnen betalen, mag 
niet meer bedragen dan 30% van hun inkomen. 
 in Europa en Amerika heb je voor de huurmarkt 
een groot aantal vastgoedeigenaren en investeerders 
met huizenbezit in allerlei prijsklassen. De nieuwe 
Chileense huursubsidieregeling kan de opkomst 
van een huurmarkt stimuleren, die nu nog hoofd
zakelijk bestaat uit particulieren die hun huis 
verhuren. Naar verwachting zal de vraag naar 
huurwoningen het aanbod echter overstijgen door 
de subsidieregeling. Dat wordt dan mogelijk wel 
een probleem. 
 toch zijn deze ontwikkelingen goed nieuws. 
Het initiatief voor de nieuwe huursubsidieregeling 
laat zien dat het land sociale en demografische 
veranderingen heeft doorgemaakt in de afgelopen 
jaren. De grotere arbeidsmobiliteit vraagt om 
nieuwe instrumenten om aan die vraag te voldoen. 

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.

De Chileense 
manier: 
huursubsidie 

De nieuwe Chileense volkshuisvesting

Informele oplossing voor de uitbreiding van een huis

De regering geeft aankoopsubsidies
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Schoonheid

Interview > Tekst: Indira van ’t Klooster en Cilly Jansen  > Beeld: Maarten van Schaik

Hans Laumanns is een romanticus met grote 
afschuw voor modernistische leegte. Zijn rustieke 
rietgedekte villa in Schoorl staat dan ook helemaal 
vol met mooie dingen. Wat schoonheid is, dat weet 
hij wel, maar in hoeverre je je eigen ideeën op kunt 
dringen aan andere mensen, is voor hem een 
gewetensvraag. ‘Moet je mensen zelf laten kiezen, 
of moet je dat voor hen doen?’

gezeten in een weelderige fauteuil citeert Hans Laumanns uit een stuk in 
Elsevier: “Wie trendy wil wonen, propt zijn huis vol spullen en snuisterijen 
van opgezette schapen tot Mingvazen”. ‘ik hou van Victoriaanse volheid. 
Dit huis is als een warme deken. Niks “Less is more”. Less is leeg.’
 Het is een overtuiging die langzaam gegroeid is. in 1965 begon hij aan de 
andere kant van het stilistische spectrum als hoofdambtenaar groen bij 
publieke Werken in Amsterdam. Zijn eerste grote opdracht was het ontwerpen 
van het Bijlmerpark. ‘ik kreeg die opdracht, maar er was geen programma 
van eisen. ik had zelfs nog nooit een park ontworpen. Dus ik heb eens een 
rondje door het Vondelpark gelopen en ben toen aan de slag gegaan. ik wilde 
beschutting bieden aan de mensen die in die enorme flatgebouwen moesten 
wonen. Een explosie van groen maken in een explosie van beton. Met een 
weide om in te spelen. Verderop: bosschages, en hoge bomen die wind 
konden vangen. ik maakte een opzet van wijkers, zoals populieren en elzen, 
en blijvers, zoals wilgen en eiken. Drie weken later was het klaar, is het 
zowaar aangelegd!’
 publieke Werken was in die periode oppermachtig. De ontwerpers, plano
logen en verkeerskundigen bepaalden hoe de stad eruit zag. geen wethouder 
die zich ermee bemoeide. in de Bijlmer was hoofdontwerper Siegfried Nassuth, 
sinds 1962 aangesteld, zijn ambtelijke baas. Hij had zijn bedenkingen bij het 
ontwerp van Laumanns. ‘Hij wilde een Hyde park – grote graslanden met 

vrijstaande bomen. ik was jong en overtuigd van mijn kunnen en won de 
strijd. Mijn park kwam in enorm hoog tempo omhoog. Het was prachtig! 
Maar toen kwam de crisis van de jaren 70, en daarmee werd de bevolking 
van de Bijlmer anders. Mijn park bleek niet meer te werken. Achteraf gezien 
had Nassuth helemaal gelijk. ‘ 
 Laumanns heeft geen enkele moeite om dat toe te geven. Niet alleen is het 
juist goed om fouten te maken, vindt hij, een park moet ook aangepast kunnen 
worden aan de eisen van de tijd. toen de beschutting van zijn ontwerp zich 
slecht bleek te verhouden tot de veiligheid ervan, dacht hij intensief mee over 
een andere aanpak. En toen Mecanoo in de jaren 90 een nieuw ontwerp 
maakte dat zich meer concentreerde op de gebruikswaarde, nam hij dat 
evenmin persoonlijk op. ‘Eerst was ik trots dat ik dat park voor elkaar had 
gekregen, maar later realiseerde ik me: het was wel mooi, maar het had geen 
inhoud, geen verhaal, geen verankering op de plek. Als je ouder wordt, word 
je toch ook wijzer.’
 in de jaren 70 nam de politiek de macht terug over de stad. Wethouder 
Lammers deelde de gemeentedienst op in kleinere eenheden. Laumanns, 
inmiddels een ontwerper met een goede reputatie bij publieke Werken, werd 
tuinarchitect van de Bijlmer. ‘Maar toen hoorde ik dat er een nieuwe stad zou 
worden gebouwd  de Zuidweststad. ik wilde weer iets nieuws, maar vooral: het 
concept van de Bijlmer deugde niet, dat voelde ik al. De  grote, ruime woningen 
waren goed, maar de binnenstraten functioneerden niet. te anoniem, alles 
was gemeenschappelijk en collectief, maar een Nederlander wil zijn eigen 
territorium. Nederlanders zijn niet geschikt voor collectiviteit. Duitsers wel, 
die zijn verantwoordelijker, die kun je aansturen, overtuigen.’
 En voor deze nieuwe stad aan het gooimeer werd hij aangesteld als land schaps 
architect. Almere. En zoals veel dingen intuïtief gaan in het leven van Laumanns 
stuitte hij nu bij toeval op een boek. Die gegliederte und aufgelockerte Stadt, 
van Johannes göderitz (1957). uitgeleend en niet terug gekregen, maar de 
inhoud is hij nooit vergeten. ‘ik was enorm onder de indruk van zijn betoog 
voor een conglomeraat van verdichting, in de nabijheid van het groen, gedra
gen door het water. precies dat heb ik toegepast in AlmereHaven. 
in die zin voel ik me echt een van de vaders van Almere.’ 
 Vervolgens verdiepte hij zich in het fenomeen van Environmental Areas. 
‘Mensen hebben een buurtschap nodig. Het huis is een onderdeel, maar dat 
alleen is niet genoeg, een buurt moet niet groter zijn dan 150 woningen. Zo 
heb ik die buurt in AlmereHaven opgezet.’ Onder leiding van Dirk Frieling, 
hoofd van het projectbureau, ontstond zo de onderlegger van AlmereHaven. 

‘Schoonheid 
is geen leegte’
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Niet intuïtief, zoals zijn park in de Bijlmer, maar op basis van analyse, 
rapporten, verkeerssystemen, openbaar vervoer en groene lobben. ‘ik vind 
nog steeds dat AlmereHaven heel erg geslaagd is. Mensen willen zich 
kunnen identificeren, een eigen gebied hebben en zich tot elkaar verhouden, 
dat is daar heel goed gelukt. Er was en is daar betrokkenheid, en ik ben ervan 
overtuigd dat je dat als ontwerper kunt maken.’
 Dat buurtgevoel, de stedenbouwkundige opzet, daar paste alleen baksteen 
bij. ‘kneuterigheid ten top, die bruine baksteen, dat is me ook verweten, door 
wethouder Lammers bijvoorbeeld. Maar ook door de architectuurcritici. ik 
ben iemand van traditie. ik hou niet van trends. tegen hen heb ik gezegd: 
“Luister, jullie komen, gesubsidieerd en wel tot in Japan. Maar ik niet, ik weet 
niet wat ze in Japan doen, ik doe oerHollandse degelijkheid.’ Het succes van 
AlmereHaven bracht hem meer opdrachten. Voor de regenboogbuurt, de 
Seizoenenbuurt. Dat was in de karige jaren 80. ‘toen moest er bezuinigd 
worden. Maar bezuinigen op de woningen is het ontwerpen van de armoe in 
de toekomst. Saaiheid troef. Steeds maar weer die woonvelden van 1500 tot 
2000 woningen. ik dacht: dat moet toch anders kunnen? toen ben ik thema’s 
gaan verzinnen. ik was vroeger gefascineerd door de kleurenwijken Berlijn in 
van Bruno taut. Dat heb ik gebruikt als uitgangspunt voor de regenboort
buurt. En daar ontwierpen we echt alles. tot aan de details van de deuren 
hebben we alles geregeld.’ 
 Zeven kilometer zwarte hekjes. Hagen werden aangeplant. ‘Anders komen 
al die bewoners met hun eigen verzinsels dacht ik toen, van overheidswege 
moeten we eenheid maken. En ineens riep een politicus: Betutteling!
 Nog steeds is de verwarring die Laumanns toen voelde hoorbaar in zijn 
stem. ‘ik was de staatsarchitectuur in hoogsteigen persoon geworden. ik ben 
heel erg gehecht aan het geluk van de kleine man. ik heb zelf in die milieus 
gewoond en ik weet wat hen bezighoudt en hoe ik hen gelukkig kan maken. 
ik deed het niet uit zelfverheerlijking, maar voor hun bestwil. ik was verrast 
en ook een beetje beledigd: betutteling! ik?’
 En toen, zoals dat al zijn hele leven gaat, diende zich ook daar een uitweg 
aan. Een nieuwe manier om woonwijken te gaan bouwen. ‘ik raakte toevallig 
betrokken bij een plan voor Sint Maarten op Curação. Daar waren al diverse 
stedenbouwkundige plannen gemaakt, maar niets lukte. Elke ingreep werd 
gesaboteerd of aardde niet. Moeten wij dan als buitenstaanders zeggen hoe zij 
hun stad moeten opknappen?’, dacht ik. ‘Dat weten ze toch zelf veel beter?’ 
Hij is mensen gaan interviewen. inventariseerde de problemen en ook de 
oplossingen, die de bewoners zelf al 100 keer hadden bedacht. ‘Dat hebben 
we samen gebracht in een plan, en toen kregen we applaus van de bevolking.  
Dat was feitelijk de eerste vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap. 
Daar heb ik het licht gezien.’
 Exit kilometerlange straten met allemaal dezelfde hekjes. Mensen moeten 
zelf aan de slag. ‘En dat werkt, omdat ze iets van zichzelf herkennen. Maar wat 
is nu beter?’ Het werd een gewetensvraag. ‘Moet je mensen zelf laten kiezen 
of moet je dat voor hen doen? Nu denk ik dat mensen zelf ook kwaliteit 
kunnen maken, dat je hen moet bevragen en dan hún ideeën vormgeven, niet 
je eigen ideeën opdringen.’
 En zo is hij verder gegaan. in Enschede, na de vuurwerkramp in roombeek 
en later weer in Almere. Wijken ontwerpen, of de bouw daarvan begeleiden 
langs lijnen van geleidelijkheid. ‘Mensen hebben ontzettend veel ideeën. 

Ontwerpers moeten daar naar luisteren en die ideeën vormgeven.’ Dan wordt 
het potlood misschien minder belangrijk, maar de kracht van het woord des 
te meer. ‘ik heb door de jaren heen gezien hoe goed leiderschap, psycholo
gisch inzicht, daadkracht, intuïtie en overtuiging van cruciaal belang zijn 
voor de voortgang van dingen. Dirk Frieling vroeger. Adri Duivesteijn nu. 
Het zijn goede praters, met gevoel voor mensen, die op het juiste moment een 
knoop doorhakken.’ Dat ook Duivesteijn wel degelijk met regels werkt, dat de 
mensen niet alles zelf doen, dat ziet hij heel scherp. En zo moet het ook, 
denkt hij. 
 uiteindelijk gaat het niet om uiterlijke schoonheid. ‘Schoonheid is emotie. 
Als je stil wordt, bij het zien van architectuur, het lezen van literatuur en het 
horen van muziek. Als je naar woorden moet zoeken om het te beschrijven. 
Dan ervaar ik schoonheid. Zo’n moment heb ik laatst ervaren bij het zien 
van het nieuwe EYE Filminstituut in Amsterdam. ik pleit voor innerlijke 
schoonheid. innerlijke harmonie. ik voel me verwant met Sjoerd Soeters. Hij 
is een architect die werkt vanuit de genius loci. Er is altijd een verhaal en dat 
komt niet uit de lucht vallen, dat groeit uit de locatie, op een natuurlijke, 
organische manier. Dat kan op allerlei manieren. Als ontwerper moet je niet 
alles zelf willen doen, en ook niet alles laten gebeuren, maar je moet altijd 
een goed verhaal hebben. Als het maar niet kil is. ik wil traditie, en veel toeters 
en bellen. Alsjeblieft geen leegte.’

Informatie
Hans Laumanns (1938) werd geboren nabij Mönchengladbach in het stadje 
Odenkirchen in Duitsland. Na het Gemeentelijk gymnasium aldaar leerde 
hij in de stadskwekerijen het tuindersvak in de praktijk. Na een studie 
landschapsarchitectuur in Berlijn ging hij in 1965 aan de slag bij Publieke 
Werken, aanvankelijk onder zijn niveau om de taal te leren en om het 
ambacht van ontwerpen vanaf de basis te leren. Al snel werd hij verant-
woordelijk voor de groenplannen in de Bijlmer. Het strakke modernisme van 
de jaren 60 paste niet bij zijn idee van hoe mensen moeten wonen, dus toen 
de kans zich voordeed om in Almere als ontwerper mee te tekenen aan de 
nieuwe stad, greep hij zijn kans. Met mensen als Roel van Duijn (hoofd 
Rijksdienst IJsselmeerpolders) en Dirk Frieling (hoofd Projectbureau) maakte 
hij Almere-Haven en diverse wijken in Almere-Buiten. Na een opdracht op 
Sint Maarten in de Cariben kwam hij tot zijn huidige overtuiging: dat mensen 
zelf het beste weten hoe ze moeten wonen, maar dat zij daarbij wel geholpen 
moeten worden door professionals. Deze zienswijze heeft hij meegenomen 
naar zijn huidige woonplaats in de gemeente Bergen. Momenteel is hij lid 
van het kwaliteitsteam in Schoorl, waar de oorspronkelijke dorpskern 
—  nogal gehavend in de jaren 80  en 90 —  wordt hersteld aan de hand van 
een herinrichtingsplan van stedenbouwkundige Ad Trompert, op basis van 
voorstellen van bewoners.
Dit interview is het vierde 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. Eerder sprak 
Architectuur Lokaal met Tjeerd Dijkstra, Friso Kramer en John Habraken.

Schoonheid

‘Nederlanders zijn niet 
geschikt voor collectiviteit’
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Praktijk

De Hallen, 
de architect 
en de doorstart 

Voor dit nieuwe culturele centrum zijn eerst 
plannen gemaakt door projectontwikkelaars, 
maar het lukte hen niet om de financiën rond te 
krijgen en draagvlak in de buurt te vinden. 
Woningcorporaties konden het initiatief niet 
redden maar een groep vrijwilligers slaagde er wel 
in om de stagnerende planontwikkeling vlot te 
trekken. Aan architect André van Stigt de vraag: 
wat is het geheim? ‘Er moet een groep ontstaan 
die erin gelooft en die bereid is  zich in te zetten. 
En je moet het slim organiseren. Hier hebben we de 
tramremise Ontwikkeling Maatschappij (trOM) 
opgericht. Deze stichting bundelt deskundigheid 
en enthousiasme. Het moet zakelijk goed in 
elkaar zitten, maar er komt niets van de grond als 
verdienen het enige motief is.’ 
 Vaak wordt gezegd, dat kleinschalige projecten 
van buurtbewoners en architecten de toekomst 
hebben nu woningcorporaties en projectontwik
kelaars naar de zijlijn verdwijnen. De Hallen laten 
zien dat de werkelijkheid iets ingewikkelder in 
elkaar zit. inderdaad, de stichting trOM sluit aan 
bij ideeën uit de buurt en inderdaad is de architect 
een van de trekkers. Maar er is meer aan de hand. 
Want echt kleinschalig kan je een initiatief niet 
noemen als particulieren meer dan € 10 miljoen 
gaan investeren op het totaal van € 39 miljoen. 
Van Stigt: ‘We doen dit niet alleen met de directe 
buren. Allerlei groepen uit de Amsterdamse 
samenleving zijn betrokken. Ook de aannemers 
leveren een bijdrage. in de hele stad speelt het 
probleem dat er te weinig stageplekken zijn 
waardoor jongeren hun opleiding niet afmaken. 
We hebben met de aannemers van De Hallen 
afgesproken dat zij hier structureel veel leerlingen 
gaan inzetten. Daarbij helpt, dat we de aannemers 
betrekken op basis van een meerjarig onderhouds
plan. Zij zijn hier minimaal tien jaar aanwezig en 
vestigen zich in De Hallen met een ambachten

Opdrachtgeverschap > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: Architectenbureau J. van Stigt

particulieren zullen meer in cultuur moeten investeren om Nederland 
aan de top te houden. Bij het Concertgebouw in Amsterdam is het 
traditie dat vermogende burgers zelf geld bijeenbrengen. Een paar 
kilometer verderop gaat iets vergelijkbaars gebeuren in de 19e eeuwse 
kinkerbuurt. Mensen met oog voor de stad investeren in de her be
stemming van een monumentale tramremise tot een veelkleurig complex 
met ondermeer een bibliotheek, een filmtheater, een ambachten centrum, 
een hotel en restaurants: De Hallen. 
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centrum voor het overdragen van vakkkenis. Voor 
de aannemers is dit niet alleen werk, maar ook een 
antwoord op het te verwachten tekort aan vak
mensen. Zij verstrekken daarnaast ook een lening 
als participatie.’
 trOM vraagt aan individuele Amsterdammers 
om te investeren. is het vergelijkbaar met de 
aandelen emisse van het Concertgebouw waarbij 
de nieuwe geefwet belastingvoordeel oplevert? 
Van Stigt: ‘Ook bij De Hallen krijgen particulieren 
een deel van hun geld terug via de inkomsten
belasting, maar in dit geval is deelname aftrekbaar 
als achterstallig onderhoud aan een rijksmonument. 
Dat is een beetje wrang, want het achterstallig 
onderhoud is door de overheid zelf veroorzaakt. 
De gemeente heeft de remise jarenlang verwaar
loosd toen er alleen tijdelijk gebruik was. Maar dat 
is geschiedenis. Nu zijn we blij dat de belasting
dienst zwart op wit heeft aangegeven deze aftrek
post te aanvaarden. Hierdoor kunnen onze inves
teerders een redelijk rendement halen.’ gaat het 
om crowdfunding met veel mensen die een klein 
bedrag overmaken? ‘We mikken hier op mensen 
die minimaal een paar ton willen investeren. Dat 
gaat redelijk want het benodigde bedrag is bijna 
verzameld. Door onderhandelingen met de bank 
over de rest van de financiering lopen we iets 
vertraging op, maar naar verwachting kunnen 
de werkzaamheden komende september starten. 
De huurders staan al klaar; het is vrijwel compleet 
verhuurd, dat is ook de kracht van het plan in 
deze tijd.’
 Bij deze herbestemming zit Van Stigt in de groep 
die de organisatie op poten zet en de financiering 
regelt. Wat is verder zijn rol als architect? ‘Dit type 
project begint met kennis van het gebouw. Je moet 
de geschiedenis en de actuele situatie in de vingers 
hebben om een ontwerp te kunnen maken voor 
nieuwe functies. De tramremise kenden we goed, 

omdat we ook de eerste verkenningen en haal
baarheidsstudies al deden. toen de ontwikkelaars 
afhaakten hebben we de plannen economischer 
gemaakt door het nieuwe gebruik beter af te 
stemmen op de beschikbare ruimte. Een voorbeeld: 
bioscoopzalen zijn nu gesitueerd in delen van het 
complex waar geen daglicht komt. Dat is goedkoper 
dan de eerder bedachte doorbraken en het blijft 
dichter bij het origineel. Als architect moet je voor 
nieuwe gebruikers een aantrekkelijk ontwerp 
maken, maar het is ook de kunst om de juiste 
functies op de juiste plek te krijgen. Ooit waren er 
plannen voor een megauitgaanscentrum. Daar zat 
de buurt niet op te wachten. Nu is er evenwichtige 
mix van nieuwe gebruikers gevonden. Het complex 
is op voorhand al grotendeels verhuurd, waarbij 
commerciële partijen bereid zijn meer te betalen 
dan culturele en maatschappelijke functies. Zij 
begrijpen dat hun hotel of restaurant baat heeft 
bij een goed lopend geheel. Straks kan je via een 
mooie passage binnendoor van de Bilderdijkkade 
naar de ten katemarkt lopen. Dat wordt een 
publiekstrekker en een verbindende schakel 
tussen de culturele functies, de werkplekken en 
de horeca. Bij het onderhoud en beheer van die 
ruimte spelen niet alleen de aannemers een rol. 
Ook voor zorgaanbieder Arkin wordt dit een plek 
waar mensen werkervaring kunnen opdoen.’ 
De doorstart van de planvorming berust op geloof, 
hoop en liefde. En op vakmanschap. De mensen 
achter trOM zijn minstens zo professioneel als 
de marktpartijen die er niet uitkwamen. 

Informatie
www.dehallen.nl
www.burovanstigt.nl
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De vraag van schepen Van Campenhout is een heel 
logische in het licht van de kwaliteiten van histori
sche binnensteden, zoals in Antwerpen en in 
roermond. Versterking of verzwakking? Het is ook 
zo ongeveer de meest gestelde vraag die ik over de 
ontwikkeling van het Designer Outlet Center (DOC) 
krijg. toen ik in 1998 in contact kwam met de 
initiatiefnemer van het DOC was het detailhandel
beleid in Nederland nog erg restrictief. Het was ook 
een beleid dat sterk uit ging van een ruimtelijke 
ordeningsbenadering van detailhandel, gericht op 
behoud van structuren en voorkomen van concur
rentie. Wij hebben voor en tijdens de ontwikkeling 
van de eerste fase van het DOC met onderzoeks
rapporten moeten aantonen dat de ontwikkeling 
van een DOC niet zou leiden tot een verstoring van 
bestaande structuren. in de praktijk blijkt nu  een 
aantal jaren en een aantal ontwikkelingsfasen 
verder  dat de effecten van het DOC op de sociale, 
economische en stedelijke structuur van onze stad 
veel positiever is dan onderzoeksrapporten ooit 
hebben kunnen of durven beschrijven. Wij zijn dan 
ook erg gelukkig met de plannen voor een inmiddels 
vierde fase in de ontwikkeling van het DOC roer
mond. Een ontwikkeling die het mogelijk maakt om 
niet alleen het DOC, maar ook het waterfront meer 
nadrukkelijk in ons stedelijk weefsel te integreren. 
Alle gemeenten hun eigen Outlet Centre dus?!
 ik denk dat we gevoeglijk kunnen concluderen 
dat het ontwikkelen van grootschalige detailhandels
ontwikkelingen buiten het kernwinkelgebieden 
niet garant staat voor succes. Dat dat ook voor de 
ontwikkeling van outlet centra geldt is met voldoende 
voorbeelden in binnen en buitenland te onder
bouwen. Er is een aantal aspecten te benoemen die 
in combinatie met elkaar de verklaring vormt van 
de succesvolle ontwikkeling in onze stad. 
De belangrijkste zijn wel: 
• het catchmentgebied waarbij we in roermond in 
de gelukkige omstandigheid zijn dat het ruhrgebied 
in onze achtertuin ligt;
• de locatie Het outlet centre ligt op slechts twee 
minuten loopafstand van ons kernwinkelgebied;
• onderscheidend vermogen Wij hebben kunnen 
borgen dat het outlet centre zich onderscheidt van 
het kernwinkelgebied, zowel naar ondernemerstype, 
assortiment als uitstraling. Daarnaast streven wij er 
per definitie naar om ons te onderscheiden van 
anderen; dat is er in onze optiek een garantie voor 
dat je altijd bezoekers hebt.

Van Van Rey naar Aalberts

‘Je moet als bestuurders het lef 
hebben om van gebaande paden af 
te gaan, maar ook het lef om het 
debat te zoeken met je tegenstanders. 
Dat brengt je verder.’

Wethoudersestafette > Tekst: Jos van Rey > Beeld: hetarresthuis.nl (p.10), Harry Segers en Christine Jansen (p.11 boven, 
Mc ArthurGlen (p.11 onder)

Zo’n grootschalig outletcentrum, versterkt dat nu het handelscentrum 
en stedelijk weefsel van roermond, of juist niet? En wat is de invloed 
op de ruimere omgeving? Dat vroeg schepen Ludo van Campenhout 
van Antwerpen aan Jos van rey van roermond. ‘Om maar gelijk met 
de deur in huis te vallen! Het Designer Outlet Centre roermond is een 
zegen, niet alleen voor onze stad, maar voor heel Midden Limburg’, 
aldus wethouder Van rey. Ook de tweede vraag beantwoordt hij graag.

Interieur Arresthuis, voormalige gevangenis, herbestemd tot hotel. Zie ook pagina 20. 
Ontwerp: Engelman Architecten. Het Arresthuis is winnaar BNA Gebouw van het jaar 2012 regio zuid.

Wethouder Jos van Rey
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• kwaliteit Onder dit verzamelbegrip pak ik ook 
ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en het feit dat 
je zaken doet met een sterke, betrouwbare partners;
• lef Je moet als bestuurders het lef hebben om van 
gebaande paden af te gaan, maar ook het lef om het 
debat te zoeken met je tegenstanders. Dat brengt je 
verder.
 in dit laatste schuilt ook het antwoord op de 
tweede vraag van schepen Van Campenhout. De 
ontwikkeling van grootschalige retailontwikkelin
gen brengt natuurlijk niet bij iedereen de handen 
op elkaar. Met name in de (Eu)regio worden de 
ontwikkelingen met de nodige scepsis bekeken. ik 
geloof echter niet dat de ontwikkeling in onze 
gemeente ergens in de grotere regio structuren heeft 
verstoord. Daar staat tegenover dat het outlet 
centre wel voor zo’n 2000 werkzoekenden een 
baan creëert, waarvan ruim de helft niet in de 
gemeente roermond woonachtig is.
 roermond is natuurlijk veel meer dan het outlet 
centre. gelukkig krijgen we de laatste jaren ook 
daarvoor steeds meer de erkenning. Meer bedrijven 
vestigen zich in en om roermond, inwoners van de 
(Eu)regio kiezen voor een woning in onze gemeente 
en toeristen en recreanten kiezen voor een bezoek 
en/of verblijf. Het is voor ons als stadsbestuur dan 
ook zaak te blijven investeren in al die kwaliteiten 
die het woon en verblijfsklimaat in Midden Limburg 
zo aantrekkelijk maken. De noodzaak om te blijven 
investeren in behoud van monumenten reken ik daar 
ook onder. ik ben erg blij dat het Ondernemers
plein (waarin diverse belangenorganisaties voor het 
bedrijfsleven met de kamer van koophandel 
worden samengebracht in één onderkomen) 
gekozen heeft voor renovatie van historische 

panden in onze binnenstad waar recent Van der 
Valk bijvoorbeeld de voormalige gevangenis heeft 
verbouwd tot een prachtig hotel. Maar als gemeente 
hebben wij er bijvoorbeeld ook zelf voor gekozen 
om het voormalige ECicomplex, een rijksmonu
ment waarvan de bebouwing terug gaat tot het 
begin van de 19e eeuw, om te bouwen tot een 
aantrekkelijk nieuw gebied waarin kunst en cultuur 
hun plaats vinden. Vanaf september van dit jaar is 
de ECi Cultuurfabriek geopend.
 Omdat ik weet hoe complex het is om op een 
juiste wijze invulling te kunnen geven aan monu
mentaal vastgoed wil ik het estafettestokje graag 
doorgeven aan wethouder Johan Aalberts van de 
gemeente Middelburg, met 1100 rijksmonumenten 
de zevende monumentenstad van Nederland. Mijn 
vraag aan hem is concreet: ‘Hoe slaagt de gemeente 
Middelburg er in om met respect voor het verleden, 
invulling te geven aan de wensen van vandaag?’

Informatie
www.roermond.nl
Jos van Rey is wethouder volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening van de gemeente Roermond

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.

ECI Cultuurfabriek, opdrachtgever: Ontwikkelingscombinatie ECIbr,
ontwerp: Ton Kleinjans

Designer Outlet Centre, Roermond
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Reportage > Tekst: Frank van de Poll > Beeld: Daan Roggeveen

Crisis of geen crisis, Flevoland wil en kan doorgroeien. tot op 
heden was de expansietactiek vooral gericht op woningbouw. 
Bij een krimpende bevolkingssamenstelling richt de provincie 
haar pijlen nu op bedrijvigheid. Naar Chinees model. 

Chinese 
toestanden 
in Flevoland 

Flevoland en Shenzhen: twee regio’s die ogen
schijnlijk niets met elkaar te maken hebben. De 
een met de twee middelgrote steden Almere en 
Lelystad, gelegen tussen natuurgebieden en 
akkerland; de ander een ultieme handelsstad, na 
Shanghai en Hong kong de derde havenstad van 
China. En terwijl de inwoners van Almere en 
Lelystad in hun suburbane wereld leven en wer
ken in Amsterdam of ‘t gooi, wordt aan de andere 
kant van de wereld in een bruisende metropool 
met meer dan 10 miljoen arbeidersmigranten hard 
gewerkt aan de modernisering van de Chinese 
samenleving. Hoe verschillend wil je het hebben. 
 Maar toch zijn er ook overeenkomsten, onder
vond journalist en voormalig Chinacorrespondent 
van Vrij Nederland, Michiel Hulshof. Hij reisde 
samen met architect Daan roggeveen langs een 
aantal megasteden in China om te kijken hoe die 
supersnelle stedengroei nu precies in zijn werk gaat. 
‘toen we in Shenzhen waren, realiseerde ik me dat 
de ontwikkeling van zowel Zuidelijk Flevoland als 
Shenzhen eind jaren ’70 van de vorige eeuw is 
begonnen’, zegt Hulshof. ‘Shenzhen is een gebied 
met speciale economische zones, waarin allerlei 
vrijheden gelden voor bedrijven. in Flevoland zou 
je dat systeem van economische vrijheden kunnen 
overnemen, want de provincie wil juist werkgelegen
heid scheppen omdat er nog voldoende ruimte 
voor bedrijven is en omdat Flevoland gunstig ligt 
ten opzichte van de randstad. Het zijn nog maar 
gedachtesprongen, maar je zou kleinschalig kunnen 
beginnen bij de luchthaven Lelystad, die al in 
ontwikkeling is, waar je dan achter de douane een 
soepeler regelgeving hanteert. Op die manier zou 
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je dat kunnen uitbreiden. Dus door allerlei regel
geving te versoepelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van het ontslagrecht of de bouw van kantoren, 
kan Flevoland buitenlandse investeerders uit 
opkomende economieën trekken.’
 Hulshof en roggeveen richtten het Go West 
Project op en werkten het idee verder uit tot een 
futuristisch plan waarin de twee regio’s uitvoerig 
met elkaar worden vergeleken en waarin vervol
gens Flevoland wordt omgetoverd tot een vrije 
economische zone. Dat plan is nu te zien op de 5e 
internationale Architectuur Biënnale in rotterdam. 
 in Flevoland wordt het plan met grote belang
stelling gevolgd. Leen Verbeek, commissaris van 
de koningin in Flevoland: ‘Wij waren zelf ook al 
bezig met het onderzoeken van dat idee. ik was al 
een aantal keren in China geweest waar ik ook 
een aantal vrije zones had bezocht. tijdens de 
presentatie van het boek van Hulshof en rogge
veen, waar ik aanwezig was, sprak een Chinese 
professor over de ontwikkeling van die economi
sche zones in China. Vervolgens heb ik hier intern 
de vraag opge worpen of wij misschien ook eens 
moesten gaan nadenken over een Nederlandse 
versie van dit vrije marktconcept. Want het mag 
duidelijk zijn dat we het niet één op één van China 
kunnen kopiëren.’ 
 Er is bovendien sprake van uiteenlopende 
culturen op allerlei niveaus, vervolgt Verbeek. 
‘Waar China de markt volledig controleert met 
schadelijke gevolgen als gedwongen onteigening 
van woningen, onroerendgoedspeculatie en 
milieuschade, heeft Flevoland slechts één middel: 
de grondprijs. Die is verhoudingsgewijs erg laag.’ 

Verder zou je  kunnen onderzoeken of een 
belastingvrijstelling voor startende bedrijven van 
vijf jaar een mogelijkheid is. ‘Die regel bestaat in 
Shanghai’, zegt Verbeek. ‘Je krijgt daar vijf jaar de 
tijd om je te ontwikkelen, maar daarna betaal je 
het volle pond. Op dit soort prikkels reageert het 
bedrijfsleven.’ 

inmiddels is er een stuurgroep opgericht met 
vertegenwoordigers van VNONCW, het Ministerie 
van EL&i en Verbeek namens de provincie, die de 
opdracht heeft te onderzoeken of er een Nederlands 
concept denkbaar is dat afgeleid is van een dergelijk 
Chinees model. ‘Let wel’, verduidelijkt Verbeek, 
‘we zijn ons alleen aan het oriënteren. We gaan nog 
geen besluit nemen om hier een vrije economische 
zone te vestigen, maar we kijken alleen maar of 
er voldoende aanleiding is om zo’n traject op te 
starten. Een voorvooronderzoek dus.’
 toch is de keuze voor Flevoland als vrije econo
mische zone zo gek nog niet, als je bedenkt wat de 
ambities zijn van de provincie. De economische 
ontwikkeling rond Almere en Lelystad is erg 
belangrijk en die kan juist door dit soort ideeën 

Regie

gestimuleerd worden. ‘Flevoland wordt gezien als 
overloopgebied van NoordHolland en utrecht. 
Zij hebben ruimtegebrek en wij hebben ruimte zat. 
Ons vestigingsbeleid is daarom ook wat soepeler. 
Daarom kan er hier ook veel meer dan bij  steden 
als Zaandam, Amsterdam of purmerend.’
 Maar nog belangrijker volgens Verbeek is dat 
Almere wil doorgroeien naar 350.000 inwoners en 
Lelystad naar 100.000 inwoners. Als dat niet 
gepaard gaat met een eigen economie heeft dat 
grote gevolgen voor de belasting van het wegennet, 
zelfs als de capaciteit de komende jaren wordt 
verdubbeld. Verbeek: ‘Want als je niets doet, gaan 
die mensen allemaal naar Amsterdam, Zwolle of 
utrecht om daar te werken. Je moet dus zorgen 
voor een eigen economie om die reizigerstroom af 
te romen of deels in omgekeerde richting te laten 
plaatsvinden’. 
 Dat het tij economisch gezien nu even niet meezit, 
is volgens Verbeek niet zo relevant. ‘De huidige 
economische crisis is een tijdsmoment op een hele 
lange tijdbalk. Als de schaalsprong AlmereLelystad 
over veertig jaar klaar is, dan hebben we het knap 
gedaan. in die tijdspanne is de crisis dus een 
momentum. ik neem hem wel serieus, begrijp me 
goed, maar in de ontwikkeling van Flevoland is 
het van minder belang. Overigens is de uitgifte van 
bedrijfsterreinen in Flevoland de laatste jaren zo 
gek nog niet. Er wordt nog steeds grond gekocht 
en er wordt nog steeds gebouwd’. Na de zomer 
brengt de stuurgroep een advies uit. Vervolgens zal 
de provincie samen met de gemeenten Almere en 
Lelystad beoordelen of en hoe het traject naar een 
vrije economische zone wordt voortgezet. 

Informatie
Frank van de poll is architectuurhistoricus en journalist.
Michiel Hulshof en Daan roggeveen, 
De stad die naar meneer Sun verhuisde, 
iSBN  9789461050281, Sun, Amsterdam 2012, 
€19,50. www.gowestproject.com
5e Architectuur Biënnale rotterdam, www.iabr.nl

‘Als de schaalsprong Almere-
Lelystad over veertig jaar klaar is, 
dan hebben we het knap gedaan. 
In die tijdspanne is de crisis dus 
een momentum.’
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Braak! 
Braakliggende terreinen (en dichtgetimmerd 
vastgoed) zijn geen visitekaartje voor de stad en
stimuleren ook niet de vestiging van nieuwe 
ondernemers of investeringen van beleggers of
ontwikkelaars. De ontwikkeling van dergelijke 
percelen gaat door de economische crisis langer 
duren. Nietgebruikte grond en leegstaand vast
goed hebben een negatief effect op de werk en 
woonomgeving en geven een gevoel van onveilig
heid. tijdelijke invulling kan een instrument zijn 
in het testen van het, in een later stadium, vestigen 
van nieuwe functies in de stad en in het in stand 
houden van de kwaliteit van de leefomgeving.
Maar zonder duidelijk overzicht van lege 

terreinen, ook geen initiatieven. De gemeente 
Amsterdam heeft daarom in samenwerking met 
architecten een digitale kaart gemaakt met daarop 
aangegeven alle lege terreinen. De raad formuleerde 
in 2011 het initiatiefvoorstel: Ruimte voor tijdelijk 
gebruik voor braakliggende terreinen, waarbij de 
gemeente een faciliterende rol speelt bij het 
tijdelijk beschikbaar stellen van braakliggende 
terreinen aan buurtbewoners en andere initiatief
nemers. Door deze strategie wordt het terrein voor 
de invulling en het onderhoud de collectieve 
verantwoordelijkheid van de buurt. Dit Amster
damse initiatief heeft inmiddels tot vergelijkbare 
initiatieven geleid in de gemeente Zaanstad en het 

Tekst: Bram Talman en Margot de Jager > Beeld: gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht

Braakliggende terreinen vormen een actueel probleem in veel 
gemeenten. Daarom zijn diverse initiatieven gestart om die gebieden 
in kaart te brengen en open te stellen voor tijdelijke initiatieven. 
Misschien ook iets voor uw gemeente?

utrechtse stadsdeel Leidsche rijn. Ook zij hebben 
een digitale kaart, waarop iedereen informatie 
(over omvang, beschikbaarheid, eigenaar etc.) kan 
opvragen over een terrein. 
De digitale kaart van braakliggende terreinen in 
Amsterdam heeft inmiddels tot tal van initiatieven 
geleid. Zo zijn er diverse plannen voor de tijdelijke 
invulling van een braakliggend terrein op het 
Zeeburgereiland. De plannen variëren van een 
schaapskudde tot goedkope bedrijfsruimte, en van 
recreatieve voorzieningen tot tuintjes voor de buurt. 
Het terrein wordt voor een periode van tien jaar 
voor de symbolische prijs van één euro ter 
beschikking gesteld. Bij tijdelijke bestemmingen 
valt verder te denken aan studentenhuisvesting, 
stadslandbouw, horeca, een evenemententerrein, 
een park, de huisvesting voor een kanovereniging 
en een speelplaats met ruimte voor activiteiten die 
de buurt zelf organiseert. in Amsterdam zijn al 25 
kavels ingevuld en 33 per direct beschikbaar. in 
Zaandam zijn 27 kavels per direct beschikbaar en 
zijn twee initiatieven gerealiseerd.

Informatie
Digitale kaart Amsterdam: 
www.gisdro.nl/braakliggende_terreinen
Voor stadsbrede initiatieven in Amsterdam: 
Aukje Teppema, de Stadsloods van de gemeente 
Amsterdam, stadsloods@dro.amsterdam.nl 
of 020-255 1569 
In Zaanstad: Yvonne van Amelsvoort, 
y.amelsvoort@zaanstad.nl of 06-5209 8307
Digitale kaart Leidsche Rijn: 
www.objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/225
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De ontmoeting > Tekst: Rocco Reukema > Beeld: Loek Blonk

rocco reukema (2by4architects) ontmoet rob Vinke, 
directeur bestuurder van tBV Wonen.

Waarom deze opdrachtgever?
Ouderenhuisvesting is gezien de aankomende vergrijzing en afnemende 
verzorgingsstaat een enorm maatschappelijke uitdaging. De piek aan ouderen 
wordt rond 2030 verwacht, die pas na 2040 afneemt. Op dit moment kost zorg 
per hoofd van de bevolking €5.000. in 2040 kan dit oplopen tot €25.000. 
Daarnaast is er door de grijze druk nu één oudere op vijf werkenden en in 2040 
naar schatting één oudere op twee werkenden. Onderzoek heeft aangetoond 
dat 200.000 ouderen zich eenzaam voelen. reden genoeg om eens na te denken 
over nieuwe concepten om ouderen kwalitatief en kostendekkend te huisvesten. 
tBV Wonen is een corporatie uit tilburg met een sterk maatschappelijke drive 
die veel investeert in  ouderenhuisvesting. 2by4architects werkt met frisse 
nieuwe ideeën aan ruimtelijk oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken.

Wat kwam er aan de orde?
Ouderen van vroeger zijn niet meer de ouderen van nu. De ‘nieuwe ouderen’ 
zijn draagkrachtig, maar 7% van de ouderen is enkel aangewezen op AOW. 
De overige hebben een redelijk aanvullend pensioen. De nieuwe ouderen zijn 
vitaal, veeleisend en kennen een grote diversiteit in levensstijl. Voor deze 
nieuwe groep ouderen ontwikkelt tBV Wonen projecten waarbij Scheiden 
Wonen en Zorg de basis vormt voor wooneenheden van minimaal 70m2. 
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CpO) zie je ook steeds meer 
ontstaan onder ouderen. rob Vinke ziet hier een taak voor de woningcorpo
ratie. Zo is de corporatie bezig met een initiatief van een aantal kunstenaars 
die gezamenlijk willen wonen met atelierruimte aan huis. Voor de toekomst 
zijn ook kleinschalige groepswoningen voor specifieke culturen te verwachten. 
Nu worden die nog vaak door familie opgevangen, maar hier is een sterke 
verschuiving waarneembaar  zowel de jongeren als de ouderen zien dit niet 
meer als vanzelfsprekend. kleinschalig groepswonen kan het sociale isolement 
waarin veel ouderen zitten doorbreken en zelfredzaamheid bevorderen. Op 
bijna alle projecten zit een onrendabele top die de corporatie vanuit de 

Nieuwe zorgconcepten bij woningcorporaties  

maatschappelijke doelstelling accepteert. Deze kan oplopen tot €70.000 per 
appartement. Dit kan worden gereduceerd door kleinere appartementen te 
ontwikkelen. De groep die over 20 jaar met pensioen gaat, zou echter wel 
eens veel minder draagkrachtig kunnen zijn. Wellicht  moeten er voor deze 
groep wel kleinere appartementen worden gerealiseerd tegen een lage huur. 
tBV Wonen is met de bouw bezig van een grootschalige complex voor 
buitenlandse studenten en kenniswerkers met studio’s van 24 m2. 

Wat heb je van het gesprek opgestoken?
2by4 heeft samen met de SEV een prototype ontwikkeld die in de zogenaamde 
empty nestfase, wanneer de kinderen het huis uit zijn, het comfort vergroot 
en die op een eenvoudige wijze omgevormd kan worden tot zorgunit binnen 
de WMO (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning). rob Vinke ziet 
kansen voor dit concept bij kleine woningen die nu niet geschikt zijn voor 
gezinnen. Met dit concept kunnen kleine woningen worden vergroot en 
direct levensloopbestendig worden. projectmatige aanpak is daarbij wel 
nodig om de kosten te kunnen reduceren, denkt hij. 2by4 heeft in rijssen een 
woonzorgcomplex ontworpen onder de naam Eltheto. Hierbij is ingezet op 
een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte die aanzet tot sociale interactie. 
De zorgservicevoorzieningen zijn alleen te bereiken via deze buitenruimte, 
waardoor mensen de buitenruimte intensiever gaan gebruiken en elkaar 
vanzelf ontmoeten. rob Vinke onderkent het belang van de buitenruimte. 
Er zou onder ontwerpers meer inlevingsvermogen moeten zijn in de behoeften 
en het gebruik van de buitenruimte door ouderen. Een goede buitenruimte 
hoeft niet altijd duur te zijn. 

Komt er een vervolgafspraak?
2by4architects en tBV Wonen delen een aantal visies op de toekomst 
van ouderenhuisvesting. Hierdoor is een goede basis ontstaan voor een 
toekomstige samenwerking. 

Informatie
In deze nieuwe rubriek vraagt Architectuur Lokaal aan een jonge architect 
met welke opdrachtgever hij graag in gesprek zou willen. Vervolgens bemid-
delen 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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Een helaas maar al te bekend probleem: een 
relatief jong gebouw dat niet meer voldoet aan de 
eisen van de tijd. Het gemeentehuis in Oss was 
een doolhof uit de jaren ’70 met een uitbouw uit 
de jaren ’90. Zowel functioneel (dienstverlenings
concept en het nieuwe werken) als klimaattech
nisch voldeed het gebouw niet meer. Middels een 
Europese aanbesteding is het bureau De twee 
Snoeken in 2004 geselecteerd voor het ontwerp. 
projectarchitect Maarten Willems bestudeerde 
grondig de politiek in Oss alvorens hij zijn visie op 
de nieuwe situatie neerlegde. Oss, de thuisstad van 
de Sp, is bij uitstek een no-nonsense gemeente, 
waar je flauwekul maar beter achterwege kunt 
laten. Vanaf 2004 komt duurzaamheid in Oss 
steeds meer op de maatschappelijke agenda te 
staan. Willems: ‘Wij zijn op zoek gegaan naar 
optimale functionaliteit voor een redelijk bedrag. 
Doe maar gewoon was het devies.’
 Het schema van Willems was helder en simpel. 
Structureel zat het gebouw prima in elkaar. De 
begane grond en de verdieping zijn daarom als het 
ware leeg geveegd en open gemaakt. Zo ontstond 
ruimte voor een publiekshal en open werkvloeren 
op de verdieping. De Hstructuur van het gebouw 
bleef gehandhaafd en de ‘oksels’ werden gevuld. 
Een list, noemt Willems het. Hierdoor was sloop 
noch een investering voor grote ingrepen, zoals 
een aanbouw, nodig. Ook de jaren ’90 uitbreiding 
kon worden gehandhaafd en kreeg een dun vlies, 
waarin een patio en werkplekken werden ge
maakt. Willems: ‘Het idee van hergebruik werd 
ingegeven door de politieke realiteit van Oss. Het 
sloeg enorm aan, we hebben er de aanbesteding 
op gewonnen.’
 Hergebruik dat er uitziet en functioneert als een 
nieuw gebouw, maar dus zónder de hoge kosten 
van nieuwbouw, dat was de trigger voor Oss. ‘We 
wilden op een simpele manier een tijdloos gebouw 
neerzetten dat weer 30 jaar mee kan en waarin 
efficiency, helderheid en gebruiksvriendelijkheid 
voorop staan’, aldus Willems. Maar ook klimaat
technisch zit het gebouw voorbeeldig in elkaar. 

Willems: ‘Het uitgangspunt was natuurlijk al erg 
duurzaam, doordat we het bestaande gebouw 
hebben gehandhaafd.’
 De gemeente Oss begon er lol in te krijgen. Zo 
ontstond een gezamenlijke beweging van op
drachtgever en architect. Zo’n extreem voorbeel
dig opdrachtgeverschap kom je niet vaak tegen, 
geeft Willems toe. ‘Ze hadden een enorm groot 
vertrouwen in ons. Onze projectleider werd ook 
hun projectleider.’ Echte conflicten of problemen 
waren er eigenlijk niet, hoe bijzonder dat ook 
moge klinken. Door de ‘korte klappen’ tussen 
opdrachtgever en architect konden beslissingen 
altijd snel en in goed overleg worden genomen. 
 Waarom moeilijk doen, zegt Willems. De kunst 
is om ‘de zaak integraal aan te pakken’. De archi
tect had dan ook een vrijwel volledige opdracht 
met onder meer de directievoering. ‘Alle adviseurs 
vielen onder ons. Zo ontstond een team, in plaats 
van allemaal losse schakeltjes met eigen belangen.’ 
Nu het gebouw al enige jaren is opgeleverd, kun je 
ook zeggen dat het werkt. De gebruikers zijn 
positief, zowel de Ossenaren die van de publieks
functies gebruik maken als de gemeente zelf. De 
ambtenaren zijn tegelijkertijd met het in gebruik 
nemen van het gebouw overgegaan van cellenkan
toren naar het nieuwe werken. Ook dat nieuwe 
werkconcept blijkt zeer goed uit te pakken. Wil
lems: ‘Er is intensief geïnvesteerd in begeleiding 
destijds, en we hebben verschillende soorten werk
plekken gemaakt. Van 700 werkplekken konden 
we terug naar 500. Maar de investeringskosten 
bleven gelijk: die zijn gestopt in de kwaliteit.’
 Ook de architect zelf beleefde veel lol aan het 
traject en specialiseerde zich min of meer in deze 
opgave. Willems: ‘Overal worden grote projecten 
nu stil gezet. ik geniet er van om de uitdaging aan 
te gaan om te zien of het wél kan. Om met mini
maal budget een maximale kwaliteit te realiseren. 
Er zit vaak nog zoveel potentie in bestaande 
gebouwen. Daarom zeg ik altijd, denk nog eens 
drie keer na voordat je iets afbreekt. Er kan nog 
zoveel!’ 

Het advies van Willems aan gemeenten en 
architecten is dan ook om vooral niet meteen te 
gaan schetsen en eerst te kijken welke bruikbare 
elementen een gebouw nog heeft. ‘Vooral belang
rijk is een goede analyse van de hoofdstructuur. 
probeer een opdrachtgever te overtuigen dat het 
ook financieel interessant kan zijn om in plaats 
van nieuwbouw te kiezen voor hergebruik.’
 De kosten voor hergebruik kunnen meevallen. 
De kunst is om met een integraal team naar het 
gebouw te kijken. Veel opdrachtgevers zijn bang 
voor wat er allemaal tevoorschijn komt aan 
problemen gaandeweg het proces. Willems: ‘Men 
is bang voor overschrijding en kiest voor de weg 
van de minste weerstand. 
Dat is vooral angsthazerij. Als je een heldere en 
integrale aanpak hebt, kom je juist tussen de 20 
en 40% lager uit dan met sloop en nieuwbouw.’ 
 Door het handhaven van het skelet en het 
creëren van een nieuwe klimaatgevel voldoen 
hergebruikte gebouwen aan de hoogste eisen aan 
duurzaamheid. Dat vraagt soms om onorthodoxe 
oplossingen. ‘Vooral de moed niet laten zakken’, 
zegt Willems. Hij geeft een voorbeeld. Bij pro
blemen met de verdiepingshoogte kun je zeggen 
‘ok, we komen er niet uit, het lukt niet’, of je gaat 
op zoek naar oplossingen, zoals een speciaal 
klimaatplafond. ‘Je moet het als een uitdaging zien 
en het leuk vinden om oplossingen te bedenken. 
Zo kom je steeds weer tot innovaties.’ 
 Nog los van de financiën zullen gemeenten ook 
onder maatschappelijke druk vaker kiezen voor 
hergebruik, denkt Willems. ‘Nieuwbouw moet je 
tegenwoordig uitleggen.’ Met de Sp heeft De twee 
Snoeken in hun tijd in Oss een goede band opge
bouwd. Momenteel werkt het bureau aan de het 
nieuwe kantoor van de partij in Amersfoort, een 
soortgelijke opgave. Willems: ‘Naar aanleiding 
van het gemeentehuis zei de partij “dat willen wij 
ook!”. Een oud pand geven wij een complete 
metamorfose. We hebben laten zien dat het kán, 
dan wordt het vanzelf een treintje dat gaat lopen.’

Informatie
Het gemeentehuis is op 14 juni j.l. uitgeroepen tot 
het mooiste gebouw van Oss. De verkiezing werd 
georganiseerd door de Stichting Ontwerperskring 
Oss in samenwerking met het Brabants Dagblad.
www.tweesnoeken.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

Gemeentehuis Oss

Hergebruik 
is wél een optie 
De Opening > Tekst: Anne Luijten > Beeld: Norbert van Onna (bovenste en onderste twee) en Yvonne Lukkenaar (overige foto’s)

Met hergebruik en duurzaamheid als prangende opgaven op tafel is het 
goed om eens om te kijken naar de projecten die hun tijd vooruit waren. 
Daarom deze keer in De Opening de renovatie van het gemeentehuis 
in Oss door De twee Snoeken. 



18 Architectuur Lokaal #86

Selectie

Hoe komt een jong Slowaaks bureau bij een 
Nederlandse prijsvraag terecht?
‘Die vraag wordt ons wel vaker gesteld. Eigenlijk 
was het puur toeval. toen de prijsvraag werd 
uitgeschreven, had ik (Martin) een werkplek in de 
Creative Factory in rotterdam, een instelling die 
zo’n honderd werkplekken biedt aan jonge 
creatieve ondernemers, inclusief coaching en 
begeleiding. Bij de Creative Factory werk je samen 
met een of meerdere andere creatieve ondernemers. 
richard klapwijk van Atelier 8 legde voor mij de 
link met de Creative Factory. toen mijn verblijf in 
rotterdam op zijn eind liep, attendeerde richard 
me op de prijsvraag in Eindhoven. ik heb toen 
contact opgenomen met Michal in Slowakije en 
we zijn samen gaan ontwerpen.’

Zijn er in Slowakije ook ontwerpwedstrijden?
‘in onze thuisstad kosice was vorig jaar een 
prijsvraag. Het stadsverwarmingsysteem was 
vernieuwd, waardoor een viertal oude warmte
centrales overbodig werd. Zo ontstonden midden 
in arme wijken zonder voorzieningen open 
ruimtes en kansen voor het realiseren van buurt
voorzieningen. We behaalden de eerste prijs in 
de prijsvraag die werd uitgeschreven voor de 
transformatie van een van deze energiecentrales. 
Wij stelden voor de centrale om te vormen tot 
plaats van sport, straatcultuur en ontmoeting. 
Het betreft low budget interventies. Neem de 
voorgestelde cinema. ’s Zomers worden films 
geprojecteerd op de gevel.’

Zijn er wezenlijke verschillen tussen een 
Nederlandse en een Slowaakse prijsvraag?
‘We hebben pas vijf jaar openbare ontwerpwed
strijden in Slowakije. Daarvoor beslisten politici 
wie iets mocht ontwerpen. Er zijn veel misstanden. 
Neem de internationale prijsvraag voor de nieuwe 
bibliotheek in praag. Die werd overtuigend 
gewonnen door Jan kaplický, maar zijn ontwerp 
wordt niet gerealiseerd. Dat gebeurt in Slowakije 
voortdurend. Of er wordt om vier ontwerpen 
gevraagd, waarvan uiteindelijk maar één gereali
seerd wordt. Ook de opdracht wordt vaak ter elfde 
ure aangepast. Bij voorbeeld, een prijsvraag voor 
de transformatie van een kazerne tot cultuurplein. 
Na de verkiezingen gooide de politiek het roer 
om. Opeens moest er een bedrijfsgebouw komen, 
het moest commerciëler. in meer algemene zin 
speelt het probleem dat opdrachtgevers niet de 
nadruk leggen op kwaliteit of cultuur, maar op 
kwantiteit en geld.’

Zijn er dan wel voldoende kansen voor jonge 
Slowaakse architecten?
‘Als jonge architect kun je mogelijkheden in het 
buitenland zoeken. in Slowakije kun je gaan 
werken bij een groot bureau, maar er is weinig 
werk en je wordt slecht of niet betaald. Architec
ten worden in Slowakije niet gewaardeerd. De 
meeste Slowaken zien het belang van een goed 
ontwerp niet. Als je een verlichte opdrachtgever 
treft, heb je geluk. Het probleem is dat de midden
klasse wel kwaliteit wil maar geen geld heeft. En 
opdracht gevers met geld zoeken geen kwaliteit.  
Er is veel corruptie en daardoor weinig concurren
tie. Zelfs als je goede architectuur maakt word je 
niet erkend. Het gaat niet om architectuur, maar 

De Selectie > Tekst: Michel Geertse en Bram Talman > Beeld: FUSIOON architects

Begin juni bezochten de jonge architecten Martin Ondrej en Michal 
Mihalák van het Slowaakse bureau FuSiOON het kantoor van 
Architectuur Lokaal. Het Slowaakse duo behaalde eerder de eerste 
prijs in de door trudo uitgeschreven WoenselWestWedstrijd, die 
Architectuur Lokaal organiseerde. Ontwerpers werd gevraagd een 
bijzondere opbouw te ontwerpen op een geselecteerde hoek in de 
Edisonstraat in de Eindhovense arbeiderswijk WoenselWest. Het 
Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden greep de 
kans om de Nederlandse prijsvraagpraktijk door Slowaakse ogen 
te aanschouwen en te vernemen hoe het er in Slowakije aan toegaat. 

Jonge creatieve 
ondernemers in 
Slowakije 

Eerste prijs: inzending WoenselWestWedstrijd ‘Plug in’

ˆ

ˆ
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om het kennen van de juiste personen. Niemand 
neemt verantwoordelijkheid voor de publieke 
ruimte. iedereen ontwerpt zijn individuele gebouw 
zo goedkoop mogelijk en kijkt niet naar de ruimte
lijke samenhang. We hebben wel een supervisor 
die opmerkingen over een ontwerp mag maken, 
maar hij kan geen aanpassingen afdwingen. 
in historische stadscentra gelden wel strengere 
regels. per saldo wordt creativiteit nauwelijks 

gestimuleerd. De Slowaakse praktijk verschilt 
enorm met die van landen als Nederland, Duits
land en Denemarken. Een matig pand in Neder
land wordt in Slowakije bestempeld als voorbeel
dige architectuur. Als er niets verandert, zal ons 
land nooit leidend worden qua architectuur. 
Maar dan hebben we wel verlichte opdrachtgevers 
nodig. Zonder goed opdrachtgeverschap zal geen 
goede architectuur ontstaan. Spraakmakende 
architectuur onder voorbeeldig opdrachtgever
schap kan een voorbeeld zijn en de algehele 
kwaliteit van de publieke ruimte omhoog stuwen.’

Heeft Europa nog invloed op deze situatie?
‘We profiteren niet van Europese subsidies. De 
bureaucratie is een enorme barrière. Bovendien 
moet je de juiste personen en politici kennen, 
anders krijg je niets. Je moet die personen van te 
voren betalen, nog voor je weet of de subsidie ook 
daadwerkelijk toegekend wordt. De Europese 
aanbestedingsregels versterken de neiging om 

opdrachten aan de goedkoopste architect te 
gunnen. Aan de andere kant, zonder Europa 
hadden we nu waarschijnlijk ook geen openbare 
prijsvragen.’

Hoe ziet de toekomst eruit? Blijven jullie in 
Slowakije of willen jullie Nederland veroveren?
‘Als de kans zich aandient, willen we zeker vaker 
in Nederland werken. Maar we willen ook actief 
blijven in Slowakije. tijdens het communisme 
werden grote monotone wijken gebouwd met 
hooguit een paar cafés, heel veel huizen en weinig 
voorzieningen. Van de 5 miljoen inwoners wonen 
2 miljoen in de steden, waar dat soort wijken zijn. 
3 miljoen wonen buiten de steden. in de dorpen is 
het wel beter, maar ook daar zijn gemeenschappe
lijke voorzieningen onder de maat. Wij willen de 
bewoners een alternatief bieden. Het onderwijs in 
Slowakije is goed, maar zet jongeren niet aan tot 
kritisch denken. Wij geloven dat wanneer je als 
architect alternatieven laat zien, mensen dit ook 
willen. Mensen willen niet meer in grauwe appar
tementen wonen, maar in eigen eengezinswonin
gen. Neem de buurtcentra in kosice, dat zijn 
knooppunten die andere vormen van vrijetijdsbe
steding tonen wat tot hechtere gemeenschappen 
leidt. Nu sluiten mensen hun deuren en ramen. 
Ze zijn het niet gewend om elkaar in de publieke 
ruimte te ontmoeten. Dat moet groeien.’

Onderwijs speelt een belangrijke rol in jullie 
toekomstperspectief.
‘We hebben het nut van kritisch onderricht per
soonlijk ervaren. kosice heeft een grote technische 
universiteit met ongeveer 10.000 studenten. 
Architectuur is onderdeel van de faculteit kunsten. 

Bij de opleiding architectuur kun je ook (kunst)
vakken van een van de andere opleidingen 
binnen de faculteit kiezen. We hebben ongeveer 
1 begeleider per 4 studenten, dat is goed. Alle 
begeleiders hebben daarnaast een eigen praktijk. 
De universiteit fungeert als een creatieve vrijplaats 
en forum waar verschillende klassen, leeftijden en 
opleidingsrichtingen samenkomen, kennis en 
ideeën bediscussiëren en uitwisselen. Dat systeem 
werkt, zo vind je samen oplossingen en doe je 
inspiratie op. De universiteit maakt je geen 
architect, maar opent de route ernaartoe.’

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

‘Als je een verlichte opdrachtgever 
treft, heb je geluk’

Eerste prijs: inzending Kosice ‘Spots’
ˆ
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Begin 19e eeuw veranderde het denken over straf 
en toezicht in het gevangeniswezen op ingrijpende 
wijze. Waar voorheen in tuchthuizen ‘gehechten’ 
werden ondergebracht in zalen waar vele gevange
nen bijeen zaten, werd met de invoering van het 
Cellulaire Stelsel (1851) een methode van een
zame opsluiting nagestreefd. Zonder de verderfe
lijke invloed van medegevangenen zouden de 
gevangenissen plaatsen van bezinning moeten 
worden in plaats van broeinesten van criminele 
verfijning. De invoering van dit stelsel zorgde voor 
een ongekende bouwproductie van nieuwe gevan
genissen in de tweede helft van de 19e eeuw. 
Architecten als i. Warnsinck, A.C. pierson en W.C 
en J.F Metzelaar hebben voor een groot deel 
persoonlijk gestalte gegeven aan deze opgave.
 in Nederland zijn eind 19e eeuw en begin 20e 
eeuw tussen de dertig en veertig van deze peniten
tiaire inrichtingen gebouwd, waarvan ondertussen 
een deel gesloopt, herbestemd of gerenoveerd is. 

in de huidige tijd is het gebruik van deze gevange
niscomplexen steeds meer ter discussie komen te 
staan. Een voortdurend veranderende opvatting 
over de omgang met gevangenen is voor de Dienst 
Justitiële inrichtingen, de rijksdienst die verant
woordelijk is voor de huisvesting van gedetineerden, 
aanleiding om de exploitatie van hun gebouwen 
steeds opnieuw te beoordelen op functionele 
efficiëntie. Maar ook de regelgeving omtrent 
brandveiligheid en andere normen op het gebied 
van de gebouwde omgeving kunnen Justitie voor 
moeilijke keuzes stellen. Mede door de relatieve 
inflexibiliteit in architectuur en constructie van 
deze monumentale gevangeniscomplexen komt in 
steeds belangrijkere mate afstoot en herbestemming 
naar voren als toekomstscenario voor een deel 
van deze bijzondere gebouwen. Wanneer Justitie 
als gebruiker deze complexen verlaat doemt de 
vraag op: wat te doen met deze vrijkomende 
justitiecomplexen?

Leegstand, sloop of herbestemming kunnen van 
grote invloed zijn op de complexen zelf, maar met 
name ook op de directe omgeving, zowel in fysiek, 
emotioneel als sociaaleconomisch opzicht. Een 
vergelijking kan worden gemaakt met leegstaande 
grote kerken en kloosters, maar ook bijvoorbeeld 
met kazernes. Dit zijn verborgen werelden, die 
door herontwikkeling publiek toegankelijk kun
nen worden. in Leeuwarden (Blokhuispoort) en 
Den Bosch (Spinhuiswal) zoeken overheden, 
particuliere belangstellenden en marktpartijen 
naar oplossingen voor herontwikkeling. Hierbij 
komen uiteenlopende belangen en opvattingen 
naar voren, tussen de verschillende partijen, maar 
ook binnen de rijksoverheid. Deze ontwikkelin
gen waren aanleiding om met de betrokken rijks 
 diensten een tweedaagse excursie te organiseren 
langs zes (voormalige) gevangeniscomplexen. 
Deelnemende partijen waren de rijksgebouwen
dienst (rgD), de rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (rCE), de Dienst Justitiële inrichtingen 
(DJi), het rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf 
(rVOB) en het Atelier rijksbouwmeester 
(ArBM). 
in Amsterdam bezocht het gezelschap het 
voormalige huis van bewaring en de rechtbank 
(nu: De Balie) aan het kleinegartmanplantsoen. 
Hier ontstond in de jaren ’60 van de vorige eeuw 
maatschappelijk verzet tegen de sloop van het 
complex  waardoor de plannen van een ontwikke
laar konden worden voorkomen. in Hoorn was de 
voormalige rijkswerkinrichting het Oostereiland 
onderwerp van discussie. Hier was de gemeente 
zelf ontwikkelaar, met alle voor en nadelen van 

Herbestemming gevangenissen > Tekst en beeld (p.20): Elbert Arens > Beeld: Ruud van Aerde (p.21)

Al zo lang er mensen bestaan, is straf en vergelding onderdeel van de 
maatschappij en zijn de opvattingen over straf en strafinrichtingen mee 
veranderd met de samenleving. Bij veel mensen spreken gevangenissen, 
inrichtingen, tuchthuizen en kerkers tot de verbeelding. Ook kunstenaars, 
schrijvers en filosofen zijn al honderden jaren geïntrigeerd door deze 
enclaves van misdaad en straf. Enclaves die tegelijkertijd integraal 
onderdeel vormen van onze samenleving.

Renaissance de la prison; 
of een nieuw leven voor 
een oude gevangenis

“Stone walls do not a prison 
make, nor iron bars a cage; 
minds innocent and quiet 
take that for an hermitage.”

richard Lovelace, uit: 
For Althea, from prison (1649)

Interieur voormalige gevangenis Amsterdam Oostereiland ‘te koop’, Hoorn
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dien. in Den Bosch maakte het gezelschap fysiek 
kennis met het Spinhuiswalcomplex. rijk en 
gemeente tekenden over dit complex tijdens de 
provada een samenwerkingsovereenkomst. Een 
soortgelijke overeenkomst lag ten grondslag aan 
de procedure voor de succesvolle verkoop van het 
complex aan de Noordsingel in rotterdam. Bij het 
tot hotel omgetoverde Arresthuis in roermond 
was een succesvolle herontwikkeling in combinatie 
met sloop en nieuwbouw zichtbaar. tenslotte 
bezocht het gezelschap  de nog in gebruik zijnde 
koepelgevangenis in Arnhem (p.i. de Berg) en 
gevangenis het Wolvenplein (p.i. het Sticht) in 
utrecht. 

Essentieel in de processen van afstoot en heront
wikkeling blijkt telkens de mate waarin succes
volle samenwerking tussen rijk en gemeente 
plaatsvindt. De monumentale gevangeniscom
plexen staan dikwijls aan de rand van historische 
binnensteden met economisch vruchtbare per
spectieven, maar zijn daarentegen zeer specifiek 
voor één functie gebouwd. De transformatie van 
gevangenis of rechtbank vraagt veel van bestuurders 
en betrokkenen, maar bovenal: een lange adem. 

periodes van leegstand en bijkomend verval 
kunnen leiden tot maatschappelijke onrust. 
Openstelling of tijdelijk gebruik van deze gesloten 
objecten kan dan zorgen voor (hernieuwde) 
aandacht bij particulieren en investeerders. 
 in Hoorn is het Oostereiland omarmd door de 
bevolking, juist door het openstellen van het 
complex voor tijdelijke activiteiten. Eenzelfde 
ontwikkeling doet zich voor bij de voormalige 
strafgevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden.
gemeentes hebben veel belang bij de transformatie 
van deze voormalige gevangenissen. Zij kunnen 
via bijvoorbeeld bestemmingsplannen kaders 
stellen bij herontwikkeling van deze voor de stad 
waardevolle complexen. Door in een vroeg stadium 
gemeente en rijk op één lijn te krijgen over de 
kaders voor herontwikkeling zijn er voor inves
teerders meer mogelijkheden om breed gedragen 
voorstellen te doen. Door gezamenlijk of in 
overleg met betrokken rijkspartijen vooronderzoek 
naar ontwikkelscenario’s  te verrichten, kunnen de 
potenties van deze voorheen gesloten plekken in 
de stad blootgelegd worden. 
 Een vaak veronachtzaamde optie blijkt ook het 
doorontwikkelen van deze complexen als justitiële 
inrichting. De mogelijke betekenis van een zicht
bare herinnering aan misdaad en straf centraal in 
de samenleving wordt geen recht gedaan door het 
verbannen van deze inrichtingen naar de rand van 
de stad. De belangrijkste observatie tijdens de 
discussie na afloop van de excursie was misschien 
wel het gebrek aan ketenregie dat tijdens processen 
van afstoot en herontwikkeling node wordt 
gemist. Door betere afstemming van belangen en 

wensen tussen rijksdiensten en gemeentes zouden 
de afwegingen voorafgaand aan een besluit tot 
afstoot op integrale wijze beoordeeld kunnen 
worden.
 Er bestaat breed draagvlak voor de opvatting 
dat deze bijzondere complexen voor het nageslacht 
bewaard moeten blijven. Op wat voor manier dat 
gebeurt zal bepalend zijn voor het succes van 
renovatie of herontwikkeling. Behoud en transfor
matie hoeven dan elkaar niet uit te sluiten. Liever 
nog dan van het verleden een toekomst te vragen, 
zouden we de toekomst een verleden moeten 
bieden.

Informatie
Elbert Arens is architect bij het Atelier Rijksbouw-
meester, www.rgd.nl
De excursie, op 31 mei en 1 juni, werd georganiseerd 
door Willem Gasman (Rijksgebouwendienst) in 
nauw overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, het Atelier Rijksbouwmeester en 
Architectuur Lokaal.

De transformatie van gevangenis 
of rechtbank vraagt veel van 
bestuurders en betrokkenen, 
maar bovenal: een lange adem.

Cellenvleugel en  binnenplaats Spinhuiswal, Den Bosch Exterieur overzicht luchtkooien en cellenvleugel Spinhuiswal, Den Bosch
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tina Saaby begint met uitleggen dat de Nederlandse 
Superdutchbeweging van grote invloed is geweest 
op de Deense architectuur. ‘twaalf jaar geleden 
waren er nauwelijks buitenlandse architecten aan 
het werk, maar de komst van MVrDV was het 
begin van een hechte NederlandsDeense connectie. 
Adriaan geuze ontwierp het havengebied, Sjoerd 
Soeters maakte een plan voor de wijk Slusen
holmen. Daar hebben we veel van geleerd.’
 inmiddels lijkt de situatie omgekeerd. terwijl 
in Denemarken jonge bureaus als Big en trANS
FOrM grote opdrachten krijgen, komt de jonge 
Nederlandse garde nauwelijks aan het werk. toch 
begint nu ook in Denemarken het tij te keren. 
‘Hoewel we nog steeds bescheiden groeien, heb
ben we wel last van het economische tij. En die 
groei is alleen in kopenhagen, niet daarbuiten.’ 
Dat biedt ruimte voor nieuwe thema’s zoals 
duurzaamheid. En voor een hechtere verbinding 
tussen stad en landschap. De tijden dat de Deense 
landschapsarchitecten veel met beton werkten, is 

alweer voorbij. Als stadsarchitect concentreert ze 
zich op het leggen van verbindingen: in groen
structuren, mobiliteitsnetwerken, maar ook op het 
creëren van sociale interactie in tijdelijke of kleine 
projecten. Dat is voor haar een fulltimebaan die ze 
in dienst van de gemeente kopenhagen uitvoert. 
Dat Max van Aerschot naast zijn werk als stadsar
chitect nog een eigen bureau heeft, verbaast haar 
enorm. ‘Valt wel mee hoor’, zegt Van Aerschot, 
‘zelfs de rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft 
nog steeds zijn eigen bureau.’
 Dat Max van Aerschot niet in dienst is van de 
gemeente geeft hem ruimte die ze zelf ook wel zou 
willen hebben, zegt ze. De vrije rol die je dan hebt, 
biedt de mogelijkheid om meer te agenderen. ‘Aan 
de andere kant: een goede relatie met de ambtena
ren is cruciaal. Als je rechtstreeks rapporteert aan 
de wethouder, bestaat het gevaar dat je mee moet 
in de kortetermijnscoringsdrift van bestuurders. 
Sommige processen duren nu eenmaal lang 
zonder snel resultaat, maar dat maakt ze niet 

Tekst: Indira van ’t Klooster > Beeld: Peter van Dam

in mei jl. was tina Saaby, stadsarchitect van kopenhagen, een dagje in 
Nederland. Ze gaf een lezing over haar plannen voor de komende jaren 
en maakte en passant van de mogelijkheid gebruik om iets meer te leren 
over hoe stadsbouwmeesters in Nederland werken in een gesprek met 
Max van Aerschot, stadsbouwmeester van Haarlem. ‘Heb jij een directe 
lijn met de wethouder?’

Tina meets Max
minder belangrijk.’ 
 Ze denkt even na, dan; ‘toch ben ik wel jaloers 
op jouw positie. ik zit niet eens in hetzelfde 
gebouw als mijn wethouder. Dat maakt de dialoog 
soms heel moeizaam. Maar het ideale systeem 
bestaat niet, en zoals ik werk kan ik mijn positie 
bepalen afhankelijk van de situatie. ik kan meer 
adviseren of meer ontwerpen, ik kan er in duiken 
of een beetje afstand houden, extrovert of introvert 
opereren, de positie van de wethouder steunen of 
die van de ambtenarij.’
 Ook de schaal waarom beide stadsarchitecten 
opereren verschilt. Waar Van Aerschot bij voor
keur de opgaven opschaalt naar de regio of het 
rijk, werkt Saaby ook op microschaal: aan 
achtertuinenbeleid bijvoorbeeld, of gANgi, 
dat functioneert als aanspreekpunt voor uiteenlo
pende burgerinitiatieven. Dat zijn vaak informele 
trajecten, maar dat stoort haar niet. ‘De informele 
dialoog is juist een fijn middel, juist dat ik niets 
kan beloven geeft ruimte. tegenwoordig doen we 
wekelijks een vrijdagochtendontbijt. Dan ontbijten 
we met de directeuren van de gemeentelijke 
diensten, andere belangrijke ambtenaren, ontwik
kelaars en beleggers. Het eerste half uur leggen we 
uit wat de stand van zaken is. Waar we mee bezig 
zijn. Het volgende half uur stellen zij vragen en 
geven wij feedback op waar zij problemen zien. 
Soms kunnen we uitleggen waarom dingen lang
zamer gaan. Soms horen we hun probleem voor 
het eerst, maar kunnen we het naderhand snel 
oplossen.’
 Letterlijk: ‘Vandaag hebben we een beton
element ontworpen voor een gebouw. Als er geen 
geld is, ziet beton er altijd lelijk uit. Als je geen 
geld hebt: maak een gebouw dan in baksteen! 
Dat kan goedkoop, mooi en efficiënt. interessante 
discussie, die me de naam De Baksteenvrouw 
heeft opgeleverd.’ Van Aerschot lacht: ‘Mijn 
bij naam is Max Maximaal, omdat ik altijd maxi
male kwaliteit zoek.’
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8:10 - fiets
Samen met mijn twee dochters op de fiets naar 
school, daarna door naar het station.

8:40 - trein Maastricht - Geleen
in de trein heb ik telefonisch vooroverleg met de 
supervisor, Jo Coenen& Co, over het preadvies 
met betrekking tot een woningbouwproject 
binnen Zitterd reviSited. Deze nieuwbouw met  
gestapelde en grondgebonden sociale woning
bouw van de corporatie wordt in de Ark 
(Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit) bespro
ken. Afgelopen weken is het project een aantal 
malen behandeld in het Atelier Zitterd reviSited, 
het twee wekelijks overleg tussen projectmanager, 
supervisor en stadsbouwmeester.

Een dag uit het leven van de stadsbouwmeester 
Pascal Wauben, Sittard-Geleen

9:30 - Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Als stadsbouwmeester ben ik regelmatig aan
wezig tijdens een deel van de vergadering van 
de Ark. Vandaag bespreken we het woning
bouwproject collegiaal met de commissie en de 
supervisor. De discussie spits zich toe op 
materiaalgebruik en gevelindeling. Als tweede 
onderwerp wordt een beeldkwaliteitplan voor 
een viertal erfwoningen besproken. Vroegtijdige 
afstemming met de commissie is van belang 
omdat het Bkp uiteindelijk hun sturings
instrument en toetsingskader wordt. Er wordt 
afgesproken om met een afvaardiging van de 
commissie, in een separaat overleg, de laatste 
details uit te werken en vervolgens het Bkp 
vast te stellen.

11:30 - trein Geleen - Sittard

12:30 - overleg directeur Omgeving en 
Economie
Binnen een van de wijkvernieuwingsprojecten 
gaat de ontwikkeling van het laatste plandeel 
langzamer dan voorzien. Samen met de verant
woordelijk directeur en de projectmanager 
worden alternatieve ontwikkelingsstrategieën en 
faseringen besproken. Hierbij breng ik als 
stadsbouwmeester met name de ruimtelijke 
consequenties en mogelijkheden in beeld. 
gezamenlijk komen we tot een mogelijke 
oplossing die ik later uitwerk in een voorstel.

13:30 - broodje

13:45  verkeersontwerp Dobbelsteen 
Voor de DO fase van het openbare ruimte plan 
Dobbelsteen (Zuyd Hogeschool, bibliotheek, 
filmhuis, museum en retail, start bouw 2013) 
dient een aantal verkeerskundige knopen te 
worden opgelost. Met de verkeersontwerper 
bespreek ik mogelijkheden en oplossingen in 
relatie tot het gebouwontwerp.

14:15 - uitwerken voorstel ontwikkelstrategie
De conclusies met betrekking tot een alternatieve 
ontwikkelstrategie voor het wijkvernieuwings
project werk ik uit in een voorstel.

15:00 - stadsbouwmeesteroverleg 
wethouder
tijdens het maandelijks overleg met de wethouder 
komen diverse ruimtelijke ontwikkelingen aan 
de orde. inhoud en ruimtelijke kwaliteit zijn 
leidende thema’s in deze gesprekken. 

16:30 - opening hotel Merici
De herbestemming van het kloosterkwartier in 
Sittard wordt in fases opgeleverd. De eerste  
appartementen zijn inmiddels bewoond. Vandaag 
wordt het 4sterren hotel Merici geopend. Het 
hotel bevindt zich in het voormalige pensionaat
deel van het ursulineklooster. Het nieuwe hotel is 
een zeer waardevolle aanvulling op het historische 
centrum van Sittard en een belangrijke stap bij 
de herbestemming van het totale complex. Na 
de rondleiding door dit fantastische project 
spreek ik nog kort met de bouwer/ontwikkelaar 
over mogelijk andere herbestemmingopgaven in 
de stad. 

18:20 - trein Sittard - Maastricht

18:45 - thuis eten 

19:45 - fiets 

20:00 - Maastricht LAB
Op uitnodiging van de gemeente Maastricht 
neem ik deel aan het eerste MaastrichtLAB. 
Vertegenwoordigd is een breed palet aan ‘stad 
denkers en makers’ zoals de corporatie, de 
ontwikkelaar, de omgevingsrecht jurist, de 
universiteit, de winkelstraatmanager en de 
academie van bouwkunst. Het MaastrichtLAB 
vormt een tijdelijke katalysator om via het 
vormen van nieuwe coalities, het uitwisselen van 
kennis en ervaringen en het doen van concrete 
experimenten te komen tot een nieuwe manier 
van stadsontwikkeling. De avond resulteert in 
een stevige en open, inhoudelijke discussie over 
de toekomst van de stadsontwikkeling.

22:30 - afsluiting met een biertje en op de 
fiets naar huis



Natuurlijk zijn de kleuren het ergste. Het groen dat 
Roel Backaert heeft gevangen op deze machines is zo 
hard, zo kunstmatig dat je meteen gaat twijfelen aan 
het werkelijkheidsgehalte van deze foto. Heeft 
Backaert dit beeld geconstrueerd met kunstmatige 
lampen? Met Photoshop? Gebruikt hij simpelweg een 
lange sluitertijd? Aan de andere kant: de bomen en 
de gebouwen aan de horizon zien er behoorlijk na-
tuurlijk uit. Wat is hier aan de hand? Wat wil Backaert 
ons laten zien?
Low Tech #1 van Roel Backaert past heel mooi in een 
interessante hedendaagse traditie van architectuur-
fotografen die de toeschouwer aan zijn eigen geloof 
in de werkelijkheid willen laten twijfelen. Kunstenaars-

fotografen als Edwin Zwakman, Frank van der Salm 
en Thomas Demand maken beelden van architectuur 
in het landschap waarin nooit een mens is te zien, en 
waarbij je je, hoe langer je kijkt, steeds meer afvraagt 
wat er ‘echt’ is – en meteen daar achteraan of je hun 
beelden zelf ook zou kunnen vinden. Als je goed zou 
opletten. Beter zou opletten. Beter zou zien.
Daar lijkt het Backaert ook om te doen. De machines 
op deze foto zijn door zijn camera vreemde ruimte-
wezens geworden, aliens, op aarde geland om... 
ja wat eigenlijk? We kunnen ze niet plaatsen, niet 
begrijpen. En toch, lijkt Backaert te willen zeggen, 
zijn ze onder ons, om onze levens langzaam te 
beïnvloeden. Te ondergraven. Als we niet opletten.

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.

Aliens


