
Festival Ruimtelijke Kwaliteit
Nederlanders zijn in stilte jaloers op de wijze waarop Brabanders de tijd 
nemen voor een gezonde lunch. De tijd nemen voor elkaar. Deze gemoe-
delijkheid gecombineerd met de Brabantse gepassioneerde teamspirit 
om gezamenlijk dingen aan te pakken maakt dat Brabant economisch, 
ecologisch en ruimtelijk zoveel aantrekkingskracht biedt wat kwaliteit 
van leven betreft. De talloze “Genius Loci” – letterlijk vertaald: de geest 
van een ruimte – verspreid over een groot mozaïek van stad en platte-
land waarop de ruimtelijke kwaliteiten van Brabant gestalte krijgen, zien 
we onder andere terug in vooruitstrevende architectuur, vernieuwende 
gebiedsopgaven, bruisende marktpleinen aangekleed door ondernemers 
en burgers, renovatie- en herbestemmingsopgaven van een oud cultureel 
erfgoedcomplex met een mix van nuttige functies die een oud klooster 
weer tot leven wekt. Samen even stilstaan bij de kwaliteit van leven dat 
zich manifesteert in al deze publieke ruimten is dan ook een viering 
waard! Tijdens het Festival Ruimtelijke Kwaliteit ontmoetten initiatiefne-
mers, specialisten, ondernemers, onderwijs, overheden en genomineer-
den van De Brabantse Stijlprijs elkaar en wisselden hun verhalen en 
ervaringen onderling uit met elkaar. Tijdens netwerkworkshops kwamen 
dialogen tot stand met vragen en inzichten die erop duiden dat we aan 
het begin staan van een nieuw tijdperk. Een tijdperk vol kansen en uit-
dagingen op het gebied van ons toekomstige woon-, werk- en leefmilieu. 
Uitdagingen die we gezamenlijk moeten aanpakken vanuit onze nieuwe 
rol als ontwerper, nieuwe rol als overheid, nieuwe rol als burger: de 
energieke samenleving als één coöperatief geheel.
ir. Sam Eftegari, stedenbouwkundig innovator

Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit 
Het festival Ruimtelijke Kwaliteit werd georganiseerd door BERK, Brabants 
Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit, van de Provincie Noord-Brabant. Meer 
informatie over BERK is te vinden op: www.brabant.nl/ruimtelijkekwaliteit. 
Het juryrapport en de inzendingen van De Brabantse Stijlprijs zijn te down-
loaden op www.brabant.nl/brabantsestijlprijs
Twitter mee over Ruimtelijke Kwaliteit via: @BERKbrabant

Programmamanager ruimtelijke kwaliteit: Ted Berenschot 

Provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit: Anne van Kuijk, Eltjo Kugel, Annick van Tilburg 

Projectteam festival ruimtelijke kwaliteit: Jos Andriessen, Anne van Kuijk, Rob Mulder, Floor 

Naus, Frank van der Steen, Hans van Vastenhoven, Emiliek van Vugt

Festivalkrant festival Ruimtelijke Kwaliteit
en uitreiking van De Brabantse Stijlprijs van 15 september 2014
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De Brabantse Stijlprijs
In de bomvolle zaal vol belangstellenden gaf gedeputeerde en juryvoorzitter Yves de 
Boer eervolle vermeldingen aan de gemeente Eersel voor hun kwaliteitsplan en aan de 
gemeente Oss voor ‘t Gengske. Vervolgens leidde Yves de Boer de wethouders Ton Linssen 
(gemeente Bergen op Zoom), Bart Claassen (gemeente Schijndel), Jan Goijaarts (gemeente 
Veghel) en Jan Peters (gemeente Oosterhout) geroutineerd en levendig langs hun ambities 
en ervaringen. Bijna terloops kondigde hij tenslotte de winnaar aan. Het duurde dan ook 
even tot het tot wethouder Goijaarts doordrong dat de jury van De Brabantse Stijlprijs 
2014 de bescheiden, maar zeer doordachte, eigentijdse transformatie van een leegstaand 
klooster tot kloppend hart van zijn kerkdorp Zijtaart tot beste had verkozen. Daarbovenop 
kwam direct het aanbod van een prachtig dorpsfeest rond de bijzondere magnolia op 
de binnenplaats van het klooster en de aanbieding van een glazen kunstobject dat werd 
gemaakt door kunstenares Simone van Bakel. Het applaus was zo mogelijk nog groter dan 
de blijdschap van de winnaars. Pers van radio en televisie dromden samen op het podium. 
En ook in Zijtaart bleef het nog lang onrustig…
Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal
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Workshop grootschalige erfgoedcomplexen 
De provincie investeert in de herontwikkeling van kloosters, 
kastelen en landgoederen, fabrieken en militaire com-
plexen. Dat gebeurt in samenwerking met diverse partijen. 
In de workshop werd gediscussieerd aan de hand van stel-
lingen over het belang van de buitenruimte en planmatig 
werken. De deelnemers waren het grotendeels eens dat bij 
herontwikkeling de focus vaak te veel op het gebouw ligt. 
Met als extra complicatie als er meerdere eigenaren zijn, 
dat ieder vanuit een eigen visie opereert. Het advies: kijk 
samen waar de identiteit ligt van gebouw en buitenruimte 
en hoe je die behoudt. Want dat biedt ook op langere 
termijn waarde aan het gehele gebied. 

Workshop onderwijs en openbare ruimte 
De workshop onderwijs en openbare ruimte stond 
onder de enthousiaste leiding van Eveline Visser en 
Lucas Zoutendijk, twee oud studenten van de Design 
Academy Eindhoven, die inmiddels een eigen bureau 
studio 1:1 hebben. De methodiek die deze oud stu-
denten zich tijdens hun studie hebben eigen gemaakt 
hebben zij aan de hand van enkele opdrachten uit de 
praktijk toegelicht. Daarna hebben de workshopdeel-
nemers het ‘belangen’ spel met elkaar gespeeld. De 
spelers opereerden vanuit een andere dan hun ‘dage-
lijkse’ rol: bijvoorbeeld als burger/bewoner, onderne-
mer of vanuit het onderwijs, gemeente of provincie. 
Een zoektocht naar mogelijkheden om verschillende 
belangen met elkaar te verbinden. Een van de uitkom-
sten van de workshop betreft de kennisverspreiding 
tussen de 3 O’s (onderwijs, ondernemer en overheid) 
door middel van een vraag en aanbod app. 
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Workshop Mijn Mooi Brabant 
Mijn Mooi Brabant wil Brabant mooier maken door Ruimtelijke 
Activering: Door initiatieven uit de samenleving komt 
Ruimtelijke Kwaliteit in Noord-Brabant tot een hoger niveau. 
Groen heeft een grote rol voor herstel, zorg en gezond-
heid volgens Joop van Hezik (directeur NAHF). Groen en 
zorg zijn onderdelen van het programma van Mijn Mooi 
Brabant. Dit geldt niet voor de Voorste Stroom, toegelicht 
door Jan-Hein Biemans. De groene gebieden rond de 
Voorste Stroom zouden beter aan kunnen sluiten bij het 
dorp Oisterwijk. Dit gaat echter niet vanzelf. Hiervoor is 
een sterkere samenwerking met partners uit de samenleving 
nodig volgens de deelnemers van de workshop. Hiermee 
sloegen zij de spijker op zijn kop; dit past bij de nieuwe rol 
die de provincie heeft binnen Mijn Mooi Brabant.
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Workshop Ontwerpkwaliteit in openbare 
ruimte
In een boeiend gesprek, onder leiding van Mark 
Hendriks, werden de 4 genomineerde inzendingen 
van De Brabantse Stijlprijs verkend door de deelne-
mers in de zaal. Wat is de Brabantse stijl, waarom 
zou je dat moeten willen definiëren, en wat denken 
we vanuit die bril van de 4 genomineerden? Termen 
als kleinschaligheid, vertrouwen, doe maar gewoon, 
samenwerking, huiselijkheid en het organiseren van 
je tegenstand gonsden door de zaal. Mark Hendriks 
prikkelde af en toe met vergelijkingen naar de 
Gelderse stijlprijs en projecten elders in het land. Niet 
altijd gelijkgestemd, maar wel eens over het basisfeit 
dat er in beeldtaal geen echte Brabantse stijl bestaat 
en dat het dus vooral in de houding en proces zit. En 
bij stemming aan het einde toch met een duidelijke 
publiekswinnaar; Zijtaart! Heeft de officiële jury dat 
toch goed gezien?
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Workshop gemeente als opdrachtgever 
Aan de hand van twee plannen wordt inzicht gegeven in 
de breedheid van het opdrachtgeverschap van gemeenten. 
De gemeente Eersel presenteerde een duidelijk kwaliteits-
kader voor de belangrijkste historische dorpslinten. Het 
kwaliteitsplan is een bundeling van lokale kennis en biedt 
inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen op het vlak 
van openbare ruimte, erf en architectuur. De gemeente 
Helmond presenteerde het plan over de herinrichting van 
de kasteeltuin en Traverse ten einde de samenhang tussen 
centrumgebied en kasteel te herstellen. De gemeente heeft 
in dit proces en planvorming een duidelijke regierol gehad. 
In de discussies komt naar voren dat het belangrijk is voor 
goed opdrachtgeverschap om van te voren goed te realise-
ren waar je op gaat sturen én dat de burger als ‘professio-
nal’ betrokken wordt bij de planvorming.
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Workshop Kunst en openbare Ruimte 
Bkkc, brabants kenniscentrum kunst en cultuur, heeft 
aan de hand van drie projecten laten zien welke rol en 
waarden kunst kan hebben bij meerjarige gebiedsop-
gaven en projecten, in het bijzonder hoe dit bijdraagt 
aan ruimtelijke kwaliteit. De projecten werden door 
betrokken partners, kunstenaars en ontwerpers toege-
licht: Landgoed Stapelen in Boxtel, lichtkunst ontwerp 
‘Love Boat’ in de Piushaven in Tilburg en het lichtkunst-
concept ‘Lightlines’ aan Brainport Avenue Eindhoven. 
De voorbeelden tonen aan dat kunst op verschillende 
momenten en niveaus een rol speelt en bijdraagt aan 
de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte: kun-
stenaars kunnen meedenken over de fysieke inrichting 
van de openbare ruimte, ze kunnen het gebruik van 
de ruimte door bewoners en bezoekers stimuleren en 
de identiteit van een regio en zijn bewoners versterken 
middels ‘storytelling’ en het immaterieel erfgoed ver-
beelden. Het is belangrijk dat kunsttoepassingen in een 
vroeg stadium worden meegenomen in een gebiedsop-
gave. Een integrale werkwijze creëert meer mogelijkhe-
den dan achteraf nog een toevoeging doen.

5/6

Workshop Initiatieven uit de samenleving 
Een interessante workshop waarin het ‘Padenplan Lith’ 
van de gemeente Oss en het plan ‘Oerlevendig, Oerle 
ons dorp’ van de gemeente Veldhoven gepresenteerd 
zijn. Een tweetal plannen waarbij de essentie ligt op de 
verschillende vormen van initiatieven uit de samenleving 
ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling. De enthousiaste 
gemeenten gaven ons een indruk van hoe om te gaan 
met diverse initiatieven en hoe samen te werken om 
ruimtelijke opgaven te realiseren. De vragen vanuit de 
aanwezigen in de zaal gaven aan dat dit onderwerp 
erg actueel is en dat verschillende partijen zoekende zijn 
hoe om te gaan met dergelijke initiatieven uit de samen-
leving. In hoeverre kun je als gemeente echt loslaten? 
Zou je subsidiegelden bijvoorbeeld in beheer kunnen 
geven bij de bewoners? Duidelijk werd dat we ons in 
een transitiefase bevinden, waarin we al werkende weg 
leren over de balans tussen de rol van de overheid en 
van de samenleving bij plannen zoals in Lith en Oerle.
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MozaïekBrabant | Ontwerpen aan het 
Nieuwste Brabant
De stand “MozaïekBrabant | Ontwerpen aan het 
Nieuwste Brabant” stond in het teken van interactie. 
De aanwezigen hebben op een interactieve manier 
kennis gemaakt met het traject dat  9 oktober in 
het Designhuis in Eindhoven van start gaat. Met de 
Brabantse kaart en de thema-posters zijn meerdere 
initiatieven, ideeën en wensen opgehaald. Door het 
uitdelen van de MozaïekBrabant flyers en een hand-
out met achtergrondinformatie verwachten we de 
komende weken nog meer respons op de oproep mee 
te doen en denken over de toekomst van Brabant. 
Weten wat er in de steden de komende 5 maanden 
gaat spelen en hoe daar welllicht bij aan te sluiten? 
Binnenkort is via www.mozaiekbrabant.nl het groei-
ende programma te vinden. Volg @mozaiekbrabant 
via twitter.
Frederiek Dijkstra, brabants kenniscentrum kunst en cultuur
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