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Toekomstgoed
Wie zijn of haar rol bij ruimtelijke 
opgaven op een traditionele 
manier vervult, loopt tegen 
onneembare vestingen aan.  
Wie daarentegen goed luistert, 
scherp nadenkt, vragen stelt, 
belangen inziet, koppelt, vooruit-
kijkt en reflecteert, schept juist 
mogelijkheden om diens rol in 
deze ingewikkelde tijd, met veel 

(tegengestelde) belangen, op een intelligente manier te spelen en daarmee 
daadwerkelijk bijzondere resultaat te behalen. Dat komt naar voren in dit 
tijdschrift van Architectuur Lokaal, waarin mensen vertellen over nieuwe 
manieren waarop zij hun rol vervullen en daarmee successen wisten te boeken. 
Het zijn verhalen over ambtenaren die werken in een gemeente zonder fysiek 
gemeentehuis, over boeren die optreden als grondwatermanagers. Over een 
Tilburgse wethouder, die erfgoed bij het ontwikkelen van de gemeentelijke 
omgevingsvisie inzet als ‘toekomstgoed’ en zo van dat ‘lastige’ erfgoed een 
kansrijk procesinstrument heeft weten te maken. Over een architect die voor de 
nieuwbouw van de Rietveldacademie het Do-It-Yourself-principe als 
uitgangspunt nam waardoor het gebouw niet alleen voor, maar ook door de 
studenten is bedacht. Over een andere architect die haar ontwerpersrol inzette 
om sociale duurzaamheid vorm te geven in een uniek woonproject. Over weer 
andere architecten, die het groeiende toerisme in Kinderdijk in goede banen 
wisten te leiden. Hoewel er meer bezoekers komen lijkt het daardoor juist 
rustiger geworden. En over de projectontwikkelaar die als regisseur (af en toe 
politieagent) de verbouwing van ’s lands meest bekende paleis (Soestdijk) tot 
platform en uitstalkast weet te maken van alles wat innovatief Nederland heeft 
te bieden. 
Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die laten zien dat de invulling van 
een rol tegenwoordig flexibiliteit, inventiviteit, aanpassingsvermogen, 
invoelingsvermogen en zeker ook daadkracht vereist. Ga er maar aanstaan, zou 
je denken. Lees en laat je overtuigen! 

Cilly Jansen,
directeur Architectuur Lokaal 
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Het vogelobservatorium ‘Tij 
Het vogelobservatorium ‘Tij heeft de vorm van het ei van de Grote Stern, is uitgevoerd in hout en bedekt met 
lokaal riet. Het ligt in een landschappelijk ontworpen nest van riet, palen en zand in natuurgebied de 
Scheelhoek vlakbij de Haringvlietdam. 

‘Tij werd ontworpen door RO&AD Architecten uit Bergen op Zoom/Middelburg en RAU Architecten uit 
Amsterdam en is opgeleverd in april 2019. Het observatorium maakt onderdeel uit van het Droomfonds project: 
een gezamenlijk project van natuurorganisaties die werken aan een ambitieus natuurherstelplan en 
recreatieve impuls voor het Haringvliet. Het landschapsplan voor dit vogelrijke natuurgebied is gemaakt door  
H+N+S Landschapsarchitecten. 

FOTO’S:  KATJA EFFTING 
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Opdrachtgevers
Vogelbescherming Nederland 
Vereniging Natuurmonumenten

Het Droomfondsproject is een project 
van: ARK, WWF, Staatsbosbeheer, 
Sportvisserij Nederland, Postcodeloterij 
Nederland

Ontwerp
RO&AD Architecten en RAU
www.ro-ad.org
www.rau.eu
www.hnsland.nl

Het ontwerp van RO&AD Architecten en 
RAU is uniek in de wereld: een houten 
reuzenei van twee verdiepingen dat 
alleen toegankelijk is via een tunnel.  
Het is volledig ecologisch gebouwd en de 
toegangsweg, de tunnel en het ei bieden 
tal van natuurverrassingen

INFORMATIE

http://www.ro-ad.org
http://www.rau.eu
http://www.hnsland.nl
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Virtueel
Molenwaard en Giessenlanden werden samen de gemeente 
Molenlanden. Wie de site van de gemeente opent ziet niet zoveel 
bijzonders. Een gewone site, zoals je die kent van andere gemeenten. 
Je kunt een klacht doorgeven, een afspraak maken of belangrijke 
informatie vinden. Maar wie vervolgens een afspraak wil maken, ziet 
toch iets opvallends: ‘U kiest zelf waar u de gemeente wilt ontmoeten: 

thuis, op uw bedrijf, bij de gemeente [er wordt gewerkt met service-
punten, red.] of een andere locatie.’ Een ambtenaar bij u thuis aan de 
keukentafel, wie wil dat nou niet? Het idee ontstond toen er in 2015, 
vanwege een eerdere fusie, een nieuw gemeentehuis gebouwd moest 
worden. Maar waar moest het komen? Nu de gemeente zoveel groter 
werd ontstonden zorgen over toenemende afstand tot de bewoners. 
Kon je van de burgers verwachten dat zij een eind moeten reizen 
terwijl de gemeente juist dichter bij hen wilde staan? Uit deze 
retorische vraag ontstond de nieuwe virtuele gemeente. 

In 2015 stond de gemeente Molenwaard in Zuid-Holland in het centrum van de belangstelling. Het was de 

eerste gemeente wereldwijd zonder gebouwd gemeentehuis. De gemeente werd genomineerd door  

Microsoft voor de Government Partner of the Year Award. Veel gemeenten uit de hele wereld volgden het met 

belangstelling. Als het een sprookje was zou het verhaal hier ophouden, en ze leefden nog lang en gelukkig. 

Maar in de werkelijkheid was de keuze voor een virtuele gemeente natuurlijk pas het begin?  MEREL MELIEF

Zelfsturende teams
Natacha van Eck werkt sinds de fusie in januari 2019 als spelverdeler 
bij gemeente Molenlanden. ‘Na vijfentwintig jaar ervaring bij 
verschillende gemeenten wilde ik hier vanwege de bijzondere aanpak 
heel graag werken. In de afgelopen jaren is er behoorlijk veel 
veranderd in de manier van werken bij de gemeenten. Vroeger werd 
er in het gemeentehuis aan een plan geschreven, dat als het klaar 
was aan de bewoners werd gepresenteerd. Nu proberen we 
bewoners zoveel mogelijk aan de voorkant te betrekken. Dat wordt 
door veel gemeenten gezegd, maar het mooie is dat het hier ook echt 
gebeurt. We worden nu gedwongen om flexibel te zijn en naar 
bewoners toe te gaan. Dat is niet altijd makkelijk, maar we doen het 
nu wel. Dat vind ik echt spreken van durf.’ 
Van Eck ziet ook dat zo’n verandering veel van de werknemers 
vraagt. ‘Als je zo’n keuze maakt moet je daar wel in investeren, want 
het gaat niet vanzelf. We werken ook met zelfsturende teams, waar 
dus geen afdelingshoofd meer bij is. Dat betekent dat werknemers 
veel beslissingen samen of zelf moet maken. Dat vraagt om een 
nieuwe manier van denken en voor sommigen is het makkelijker dan 
voor anderen. Een nieuwe aanpak betekent veel oefenen met elkaar. 
We hebben dan ook coaches in huis die daarbij helpen.’ 

‘Het loslaten van de stenen heeft de 
gemeente in beweging gebracht’

Er was eens… een virtuele gemeente 

Molenlanden: de eerste gemeente 
zonder gemeentehuis 

 | VAN KLEIN NA AR GROOT |

FOTO:  FLEUR CORNELISSE FOTO’S:  GEMEENTE MOLENLANDEN
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Twee werklocaties
Dat het soms wennen is, merkt ook Els de Jong, telefoniste van het 
informatiecentrum. ‘Laatst zat een collega thuis te werken, begint er 
opeens een bouwploeg de hele straat open te breken. Tja, dat is dan 
wel even onhandig met bellen.’ Maar over het algemeen vindt ze het 
heel makkelijk dat je in overleg kan bepalen waar je werkt. ‘Als het 
geen lekker weer is, hoef ik niet meer door de regen naar buiten.’ 
Toch mist De Jong het contact met haar collega’s wel. Niet dat ze 
altijd thuis werkt, maar er zijn twee werklocaties en je loopt elkaar 
dan toch vaker mis. ‘Sommige collega’s heb ik al langere tijd niet 
gezien.’ Ook Van Eck herkent dat. ‘Soms rijd ik op een dag wel drie 
keer heen en weer tussen onze twee werklocaties. Dat is natuurlijk 
niet handig. Ik zie wel dat de zelfsturende teams met eigen 
oplossingen komen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld: op deze dag zitten 
we op die locatie en de week daarop op de andere locatie, en dan kan 
iedereen daar komen werken. Thuiswerken draait ook om 
vertrouwen, maar als je dat met elkaar kan opbouwen is dat een 
mooi uitgangspunt.’ 

Zeepkist
En hoe zit het met de bewoners? Wat hebben zij aan de 
veranderingen? ‘Bewoners en ondernemers merken wel dat we veel 
naar hen toe komen’, zegt Van Eck. ‘We organiseren veel avonden 
waar burgers kunnen meedenken over de belangrijkste onder-
werpen, en daar doen we dan ook echt wat mee. Maar natuurlijk zijn 
er ook zorgen. Na de fusie heeft de coalitie opdracht gekregen een 
samenlevingsprogramma op te stellen. Dat wilde ze echt met de 

bewoners doen. Er werden avonden georganiseerd om input te 
krijgen en er was een zeepkist waarop mensen hun zegje konden 
doen. Ik kan me goed herinneren dat een vrouw zei: “Allemaal leuk 
en aardig wat jullie willen, maar niet iedereen kan dat online.  
Er zullen vast ouderen zijn met kleinkinderen die kunnen helpen, 
maar niet iedereen heeft die hulp.” Dat hebben we heel serieus 
genomen. Het is niet zo dat we ons hele plan dan in de prullenbak 
gooien, maar we zoeken naar oplossingen. Nu kunnen mensen 
binnenlopen bij een van de vijf servicepunten van de gemeente.  
In principe op afspraak, maar we zorgen er wel voor dat er tijd is om 

iemand die geen afspraak heeft, toch te woord te staan. Al is het 
maar om te helpen met het inplannen van een afspraak, daarbij zijn 
de telefonisten goud waard. Een gemeente zonder gemeentehuis is 
geen sprookje, kunnen we concluderen. Maar sprookjes gaan dan 
ook niet over het echte leven. Het loslaten van de stenen heeft de 
gemeente in beweging gebracht en gedwongen flexibel te zijn en over 
slimme oplossingen na te denken.’ 

‘Zo’n verandering vraagt veel van de 
werknemers’

INFORMATIE

In de rubriek Van klein naar groot volgen we een recent 
samengevoegde gemeente. Molenlanden is een gemeente in de 
provincie Zuid-Holland, die op 1 januari 2019 is ontstaan uit een 
fusie van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden.

Merel Melief is hoofdredacteur van het tijdschrift Noorderbreedte 
en freelance journalist. 
www.noorderbreedte.nl

http://www.noorderbreedte.nl
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Hoge nood
Sinds het gebouwenensemble in 1997 tot Unesco Werelderfgoed 
werd benoemd, zijn dat er steeds meer; van Amerika tot Japan 
komen ze, met bussen tegelijk. Dat had zijn weerslag op het 
zeshonderd inwoners grote dorp. Op de Molenkade ontstonden 
menselijke files rond campers en touringcars die stonden te keren. 
De souvenirwinkel met koffiehoek die een lokale ondernemer in het 
oude schaatsclub huis had ingericht, was te klein om hen op te 
vangen, het toeristisch centrum dat aan de dorpsdijk werd gebouwd, 
ging failliet. Bij gebrek aan sanitaire voorzieningen belden toeristen 
met hoge nood aan bij omwonenden, die klaagden over de overlast. 
Waarop de gemeente een rij cabinetoiletten aan de Molenkade 
plaatste. 

Ontwerpprijsvraag
Een kritisch artikel over de Werelderfgoed-onwaardige situatie in 
landschapsarchitectuurtijdschrift De Blauwe Kamer uit 2011 (titel: 
Een sanitaire stop van wereldklasse) bracht het besef dat er een 
‘deltaplan’ nodig was om de toeristenstroom in betere banen te 
leiden. Al polderend kwamen de gemeenten Nieuw-Lekkerland en 
Alblasserdam, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en 

bewoners in 2013 tot een ruimtelijke visie voor het gebied.  
De parkeer  plaats voor touringcars werd naar buiten het dorp 
verplaatst, er kwam een camperterrein en een waterbuslijn richting 
Rotterdam en de verrommelde kade werd ontdaan van bouwsels. 
Voor de inrichting van de buitenruimte en een bezoekerscentrum met 
brug  verbinding over het water richting de bus parkeerplaats, 
organiseerde SWEK een (open) ontwerpprijsvraag in samenwerking 
met Architectuur Lokaal. Uit 132 inzendingen werd het plan van het 
jonge bureau M&DB als winnaar gekozen.

Bezoekerscentrum Kinderdijk:  
een ‘deltawerk’ om het  
toerisme te bedwingen

Sober en doelmatig
Nu staat daar een ‘kijkdoos’ in de geest van architect Ludwig Mies 
van der Rohe’s Farnsworth House. Hij bestaat uit een vloer die deels 
boven het water, deels boven het maaiveld ‘zweeft’ en een plat dak 
met panoramaterras, met daartussen twee glazen ruimtes - een 
voor ontvangst, een voor vertrek - die van elkaar gescheiden worden 
door een patio. In de ontvangstruimte kun je een introductiefilm 
bekijken en met een kaartje kun je twee museummolens, het 
Wisboomgemaal en de filmzaal bezoeken. Afsluitend is er de optie 
om te shoppen in de souvenirwinkel en koffie te drinken in het café, 
waaronder de wc’s zijn, in het souterrain.
Als je vanuit de polder terugblikt richting de dijk, valt het gebouw 
nauwelijks op. ‘We wilden een sober en doelmatige uitstraling’, zegt 
architect Michael Daane Bolier, ‘passend bij de omringende sluizen 
en gemalen, als onderdeel van het hydrologisch landschap.’  
Een ander punt waarop het plan zich onderscheidde van andere 
inzendingen, is dat de gevraagde brug niet aan, maar net voorbij het 
bezoekerscentrum is gepositioneerd. Het ‘paste beter in het land-
schap en de logistiek’, legt de architect uit. 

Waterhuishouding
In dat laatste schuilt de grote meerwaarde van architectuur, vindt 
SWEK-directeur Cees van der Vlist, de motor achter de prijsvraag. 
‘Hoe kun je de 600.000 mensen die jaarlijks naar Kinderdijk afreizen 
op gepaste wijze ontvangen? Vaak gaat het om groepen die met een 
touroperator reizen volgens een strak schema, waarbij een bezoek 
van anderhalf uur tussen twee eetmomenten wordt ingepland.  
Hoe loods je die van de ene naar de andere plek?’ 
Een ander punt was dat slechts twintig procent van de bezoekers een 
kaartje (8 euro online, 9 euro aan de kassa) kocht. ‘Die inkomsten zijn 
belangrijk voor ons, als stichting zonder subsidie. Het onderhoud van 
de molens is kostbaar’, wijst hij op een molenromp die in de steigers 
staat. ‘Dat kan dankzij de toeristen.’ De Werelderfgoedstatus is niet 
vrijblijvend, legt hij uit. ‘Je moet het erfgoed in stand houden én 
overdragen aan mensen waarom het van bijzondere waarde is.  
Ook daarom organiseren we rondleidingen, onder begeleiding van 
vrijwilligers.’ 

‘Een kritisch artikel over de Werelderfgoed-
onwaardige situatie bracht het besef dat er een 
‘deltaplan’ nodig was om de toeristenstroom in 
betere banen te leiden’

 | EN DE WINNA AR IS... |

Nederlanders hebben van oudsher een sterk geloof in ontwerpkracht. Ons halve polderland 
is een creatie van de mens, net als de waterschappen die namens de bewoners van een 
bepaald gebied de waterhuishouding regelen. Voor buitenlandse bezoekers, maar zelfs 
voor sommige Nederlanders, is het moeilijk te bevatten: wonen onder zeeniveau, het 
‘poldermodel’. Hoe werkt dat? Bij Kinderdijk kun je het ervaren. In Werelderfgoed 
Kinderdijk staan 19 molens. 18 uit de 18de eeuw, één uit de 17de. In totaal staan er in de 
Alblasserwaard vijftig molens. Ze vormen ook een prachtig plaatje; de toeristen die op deze 
zonnige dag naar het Zuid-Hollandse dorp zijn gekomen, grijpen massaal naar hun 
smartphone om foto’s en selfies te nemen.   KIRSTEN HANNEMA

FOTO’S:  STICHTING WERELDERFGOED KINDERDIJK
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In de rubriek En de winnaar is… belichten we het verloop en de weg naar 
realisatie na afsluiting van een ontwerpprijsvraag.

Bezoekerscentrum Kinderdijk
Opdrachtgever: Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, www.kinderdijk.nl
Architect: M&DB architecten, m-db.nl/nl/work/bezoekerscentrum/0
Interieurontwerp: Lilith Ronner van Hooijdonk,  
www.lilithronnervanhooijdonk.nl

Kirsten Hannema is architectuurcriticus en -journalist. Ze werkt voor  
De Volkskrant en vakbladen als ArchitectuurNL en Museumtijdschrift. 
Sinds augustus 2016 is ze hoofdredacteur van het Jaarboek Architectuur 
in Nederland. www.hannemaaboutarchitecture.eu

Daane Bolier: ‘Buitenlandse bezoekers denken soms dat in de molens 
graan gemalen wordt, maar in feite zijn het machines. Dat is de sfeer 
die we met de architectuur van het bezoekerscentrum willen 
oproepen.’ Het gebouw richt ook onbewust de blik op bepaalde 
elementen. De waterpatio biedt doorzicht naar het Wisboomgemaal 
aan de overkant van het water, dat je ook kunnen bezichtigen.  
‘Dat gebouw is belangrijk om de ontwikkeling van de waterhuis-
houding te tonen, van wind naar stoom-, diesel- tot elektrisch 
gemaal’, legt de architect uit. ‘Vanaf het dakterras overzie je het 
landschap als geheel. De brug hebben we in de breedte verdubbeld: 
het ene deel is voor de oversteek, het andere om foto’s te schieten. 
Want dat willen toeristen ook.’ 

Strategisch positioneren
Het doel is niet om meer bezoekers te trekken, benadrukt Van der 
Vlist, maar de verwachting is dat het aantal verder zal stijgen naar 
700.000 per jaar. Door hen langs het - strategisch op de kruising van 
de aanlooproutes gepositioneerde - gebouw te geleiden, hoopt de 
stichting dat de helft voortaan betaalt. De verkoop van souvenirs en 
koffie zijn ‘bijzaak.’ Maar dankzij de sfeervolle, kleurrijke inrichting, 
ontworpen door architectenbureau Lilith Ronner van Hooijdonk, is de 
verleiding om neer te strijken en iets te kopen groter. 

Wat kun je doen tegen (over)toerisme? Hoe breng je economie en 
leefbaarheid met elkaar in balans? Het is een vraag die steden en 
dorpen, al dan niet met Werelderfgoedstatus, over de hele wereld 
zichzelf stellen. Van der Vlist denkt dat met ontwerp veel te 
verbeteren valt, en staat daarin niet alleen. Veelzeggend is dat de 
gemeente Molenlanden vorig jaar een tweede prijsvraag heeft 
georganiseerd om de problemen rond de toegankelijkheid van het 
gebied op te lossen. Het winnende ontwerp, dat een entree vanaf de 
rivier maakt door een koker van de bestaande spuisluis, zal worden 
uitgevoerd. 

INFORMATIE

TWEE PRIJSVRAGEN IN KINDERDIJK
De prijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk is in 2014 uitgeschreven 
door de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk in samen werking met 
Architectuur Lokaal. Alle informatie over de prijs vraag 
(reglement, inzendingen en juryrapport) is te vinden op  
arch-lokaal.nl/open-oproep-werelderfgoed-kinderdijk.
In vervolg hierop schreef de gemeente Molenlanden in 2018 de 
prijsvraag Waterentree Kinderdijk uit. Deze prijsvraag is 
gewonnen door het team van Stijn Tijhuis en Marco Buckers, 
Witteveen+Bos. Een vervolgopdracht voor uitwerking van dit plan 
tot een voorlopig ontwerp, in nauwe samenspraak met direct 
betrokkenen, zal als uitgangspunt dienen om de benodigde 
financiering voor de realisatie te verkrijgen. Alle informatie over 

deze prijsvraag (reglement, 
inzendingen en juryrapport) is 
te vinden op arch-lokaal.nl/
prijsvraag-waterentree-
kinderdijk

‘De verwachting is dat het aantal bezoekers verder 
zal stijgen naar 700.000 per jaar’

 
De derde trap, Witteveen+Bos

http://www.kinderdijk.nl
http://m-db.nl/nl/work/bezoekerscentrum/0
http://www.lilithronnervanhooijdonk.nl
http://www.hannemaaboutarchitecture.eu
https://arch-lokaal.nl/open-oproep-werelderfgoed-kinderdijk/
http://arch-lokaal.nl/open-oproep-werelderfgoed-kinderdijk
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk/
http://arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk
http://arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk
http://arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk
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FOTO’S: JOHN LEWIS MARSHALL

Aan de drukke en lawaaiige Amsterdamse ringweg een nieuw stuk stad ontwikkelen. Met daarin  

239 middeldure woningen, bedrijfsruimte, parkeergarage en groen. In een hoge dichtheid en met een zeer 

lage EPC. Dat alles voor elkaar krijgen zonder weerstand vanuit de buurt, die zich het kavel min of meer  

had toegeëigend. 

Dat klinkt als een droom die nooit uit zal komen. Toch is het TANGRAM Architekten uit Amsterdam gelukt in 

het project Rhapsody om al deze aspecten met elkaar te verenigen. Een project waarbij duurzaamheid niet 

louter is teruggebracht is in kwantificeerbare getallen, maar waar sociale duurzaamheid en binding met de 

buurt op een bijzondere manier tot stand is gekomen. Want ‘waar je van houdt, bewaar je’. Een gesprek met 

Charlotte ten Dijke, partner-architect bij TANGRAM Architekten.   VINCENT KOMPIER

‘Waar je van houdt, bewaar je’
Project Rhapsody in Amsterdam: sociale duurzaamheid als sleutel



TANGRAM Architekten
www.tangramarchitekten.nl

Cascoland
www.cascoland.com

Urban Sync
www.urbansync.nl

INFORMATIE
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 | DE WOONVRA AG - DILEMMA’S IN DE WONINGBOUW |

In 2014 schreef de gemeente Amsterdam een 
tender uit voor een braakliggende kavel langs 
de ringweg A10 en de Bos en Lommerweg. 
De kavel was in gebruik genomen door 
buurt bewoners, maar er moesten middeldure 
huurwoningen gebouwd worden; een 
categorie waaraan in Amsterdam - en in veel 
andere steden - grote behoefte is. 
TANGRAM Architekten schreef, samen met 
de ‘stadsmakers’ Urban Sync, in op de tender 
met een gemengd team met daarin ook de 
ontwikkelende bouwers De Nijs en Smits 
Bouwbedrijf en als financier belegger CBRE. 
Ook werd een ongebruikelijk partij bij de 
inschrijving betrokken: kunstenaarscollectief 
Cascoland . Dit collectief probeert al jaren in 
de wijk Bos en Lommer de situatie te 
verbeteren. De buurt stond jarenlang negatief 
in de belangstelling door achterstand en 
onveiligheid. Cascoland was een van de 
partijen die de kavel al gebruikte voor allerlei 
buurtevenementen. Een houten vlonder 
fungeerde als ontmoetingsplek voor buurt-
bewoners, waar activiteiten georganiseerd 
konden worden. Waarom deze partij dan niet 
bij de tender betrekken, dacht TANGRAM 
Architekten. Dat heeft uitstekend uitgepakt.

Vijf gebouwen
Het project Rhapsody bestaat uit vijf bouw-
blokken, waarvan er drie een bijzondere, 
ronde vorm hebben. Dit verwacht je niet 
direct in deze buurt die bekend staat als 
staalkaart van Het Nieuwe Bouwen met zijn 
gesloten bouwblokken. De ronde vormen 
hebben verschillende achtergrond: 
compactheid van de blokken, verzachting van 
de dichtheid en ‘wegbegeleiden’ van het 
overtollige verkeersgeluid. Maar dat was niet 
het enige. Ten Dijke: ‘We wilden de filosofie 
van licht, lucht en ruimte vasthouden en 

versterken met vrolijkheid en vrijheid.’ Dat is 
onder meer gelukt door het binnenterrein 
openbaar toegankelijk te maken. Op dat 
binnenterrein is een glazen kas één van de 

‘Het gaat steeds om de vraag  
of individuele besluitvorming  
van toepassing kan zijn, of dat 
collectieve publieke besluit - 
vorming is geïndiceerd’

‘Nieuwe financiële formules 
kunnen worden ingezet om het 
draagvlak bij burgers voor de 
energietransitie sterk te 
vergroten’

bijzondere elementen. ‘Eerder was hier al 
een ontmoetingsplek van de buurtbewoners. 
Die hebben we, na veel gesprekken met 
bewoners en andere betrokkenen, in de vorm 
van een glazen kas terug laten komen in het 
ontwerp.’ 
Waren de architecten door de gemeente 
gewaarschuwd voor mogelijke weerstand uit 
de buurt, die nu eigen gebruik van het terrein 
moest opgeven? Volgens Ten Dijke was die 
weerstand minimaal. ‘Door iedereen mee te 
nemen bij de planontwikkeling is een project 
ontstaan dat niet alleen uitblinkt in fysieke, 
maar vooral in sociale duurzaamheid. 
Duurzaamheid wordt vaak uitgedrukt in 
kwantificeerbare cijfers, maar wij vinden 
sociale duurzaamheid net zo belangrijk. 
Waar je van houdt, bewaar je.’

Samenvoegen van belangen
De taak die de architecten zichzelf hadden 
toebedeeld was om partijen bij elkaar te 
brengen en om de belangen zo veel mogelijk 
samen te voegen: ‘We hebben de potentie om 
processen los te trekken.’ Daarmee doelt  
Ten Dijke op het idee om Cascoland en Urban 
Sync te betrekken bij de tender; de gemeente 
had hier niet om gevraagd. Ook is het gelukt 
om CBRE ervan te overtuigen dat het 
niet-woonprogramma een belangrijke 
duurzaamheidswaarde vertegenwoordigt. 
‘Daarmee wordt de waarde van het project 
op langere termijn veiliggesteld.’ Vroeger 
was het zo dat een belegger iets kocht, naar 
het rendement keek en het beheer uitvoerde, 
maar bij Rhapsody nam de belegger taken op 
zich die vroeger bij uitstek door corporaties 
werden uitgevoerd. In dit project gaat het niet 
alleen om de kas, die door de bewoners 
wordt geprogrammeerd, maar ook om het 
logeerhuis, de gemeenschapsruimte en de 
community managers. Dat is niet iets dat 
iedere belegger per definitie zal ontwikkelen 
en afnemen.

‘Beleggers zien dat ze meer moeten doen. Zij 
willen steeds vaker daadwerkelijk een 
bijdrage leveren aan de discussie over een 
duurzame samenleving. Uiteraard zijn 
bezettingsgraad, commerciële waarde en 
beheer belangrijk voor hen, maar we hebben 
hen weten te overtuigen dat het extra 
programma in dit project ook de waarde op 

zowel korte als langer termijn kan 
vermeerderen.’ Een aantal bewoners in 
Rhapsody heeft een programmeer- en 
beheertaak gekregen, in ruil voor huur-
verlaging. Zo wordt op de lange termijn het 
succes van de kas, en van de bijzonderheid 
van het openbare binnenterrein, gewaar-
borgd, en daarmee van het gehele complex 
en de connectie met de buurt.

Geen leien dakje
Nu de gebouwen te bewonderen zijn lijkt het 
alsof alles van een leien dakje is gegaan.  
Dat is niet zo. Zowel de technische randvoor-
waarden, de geluidsbelasting van de ringweg 
A10 en de Bos en Lommerweg, als de manier 
waarop de buurt betrokken is, hebben 
TANGRAM de nodige uitdagende uren gekost. 
‘Het gebouw dat tegen de ring aan gebouwd 
moest worden, had wegens de enorme 

geluidsbelasting de potentie om het slechtste 
gebouw te worden. Maar veel mensen vinden 
dat nu juist het mooiste onderdeel van het 
plan.’ Dat de gemeente streng vasthield aan 
een lage EPC-norm vindt Ten Dijke terecht: 
‘Dat is een uitdaging waar ambitie uit spreekt.’ 
Minder flexibel was de gemeente wat betreft 
het verplichte aantal parkeerplaatsen. Aan 
deze eis viel niet aan te tornen. Ruimtelijk is 
deze kwestie opgelost door het parkeren in 
de ‘buik’ van het project onder te brengen. 
Daarmee is een verhoogd binnenplein 
ontstaan waar de gebouwen op zijn geplaatst, 
en dat alleen voor voetgangers toegankelijk is. 
Ten Dijke vindt dat de ervaring die haar bureau 
heeft met ingewikkelde planprocessen een 
belangrijke succesfactor is geweest bij de 
realisatie van Rhapsody. Niet alleen de 
technische voorwaarden zijn belangrijk om 
bij een project als Rhapsody onder de knie te 
krijgen, maar ook hoe het spel gespeeld 
moet worden. ‘Architecten zouden veel meer 
kennis van processen moeten hebben. Je 
moet weten wat er speelt aan de overkant 
van de tafel.’  

http://www.tangramarchitekten.nl
http://www.cascoland.com
http://www.urbansync.nl
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Op 26 september lanceerde Architectuur 

Lokaal de website TheFulcrum.eu:  

het eerste internationale portal voor 

archi tec tuur  opdrachten in alle Europese 

landen. TheFulcrum.eu beoogt de 

aanbestedings- en prijsvraagcultuur in 

Europa inzichte lijker en toegankelijker

te maken en daarmee bij te dragen aan 

de ontwikkeling van een gezonde bouwcultuur in Europa. Hiermee geven we 

samen met alle partners invulling aan de Verklaring van Davos 2018, 

(www.davosdeclaration2018.ch) waarmee de Europese Ministers van Cultuur 

opriepen tot de ontwikkeling van een hoog  waardige ‘Baukultur’ in Europa. 

TheFulcrum.eu is tot stand gekomen in 

gekomen in nauwe samen werking met   

A10 new European architecture cooperative 

(EU), Project Compass (UK) en vele partners 

in de verschillende Europese landen. 

TheFulcrum.eu is een van de resultaten van 

het programma Competition Culture Europe  

dat Architectuur Lokaal 2017-2020 uitvoert 

met een bijdrage van het Nederlandse 

Stimulerings fonds Creatieve Industrie.    

CILLY JANSEN

Architectuur Lokaal zet zich, onder meer via 
het Steunpunt Architectuuropdrachten en 
Ontwerpwedstrijden, structureel in voor het 
verbeteren van de aanbestedingscultuur bij 
architectuuropdrachten in Nederland. 
Internationale samenwerking is in dit 
vak gebied, en zeker voor jongere generaties, 
steeds vanzelfsprekender. Maar hoewel de 

Aanbestedingswet van de Europese lid-
staten één en dezelfde wet is, kennen de 
verschillende landen ieder hun eigen 
nationale (bouw)culturen en praktijken.  
Dat maakt het, evenals nationale wetten en 
regels op nationaal niveau, moeilijk om 
elkaar goed te begrijpen. Daarom initieerde 
Architectuur Lokaal het programma 

Competition Culture Europe in samenwerking 
met de architecten en architectuurcritici, 
aangesloten bij A10 new European architecture 
cooperative en met de Britse partner Project 
Compass CIC. Internationale bijeenkomsten 
vonden onder meer plaats in Amsterdam, 
Venetië, Chęciny en Vilnius. 

Startpagina
De toegang tot aanbestedingen en prijs -
vragen is niet in alle Europese landen, al dan 
niet lidstaat van de Europese Unie, even 
groot. Ook zijn veel betrokkenen bij architec-
tuur opdrachten (zowel aan bestedingen van 
architectendiensten, werken met een 
volledige architectuur opdracht, prijsvragen 
en ontwikkel competities) niet of slecht op de 
hoogte met de aanbestedingsregelgeving van 
zowel de Europese Unie als de afzonderlijke 
Europese landen. 

TheFulcrum.eu heeft het karakter van een 
startpagina. Per land kan de Europese 
wetgeving in de eigen taal worden geraad-
pleegd. De nationale vlag linkt naar de 
aanbestedingswetgeving van het land zelf. 
Per land zijn de aanbestedings- en prijs-
vraagportals te raadplegen, evenals 
publicaties, architectuurnetwerken en 
publieke en private organisaties die te maken 
hebben met de aanbestedingen en prijs-
vragen in dat land. Al deze informatie is niet 
eerder zo overzichtelijk per land en voor 
Europa als geheel toegankelijk gemaakt.  
De portal blijft continu in ontwikkeling. 
Aanvullingen en andere reacties zijn welkom. 
TheFulcrum.eu is kosteloos toegankelijk 
voor iedereen. 

 | EUROPA |
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Czech Republic

Italy

Sweden

Austria

Bulgaria
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The Netherlands
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United Kingdom

Ireland
Spain

France
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Finland
Germany

Norway

Greece
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http://TheFulcrum.eu
http://TheFulcrum.eu
https://davosdeclaration2018.ch/programme/
https://davosdeclaration2018.ch/programme/
http://TheFulcrum.eu
http://TheFulcrum.eu
http://TheFulcrum.eu
http://TheFulcrum.eu
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Koeien op het water
Drijvende zuivelboerderij in 
Merwehaven Rotterdam

Circulaire zuivelproductie
De aan- en afvoer van water, de energieopwekking, de afvalverwerking en 
voeding moeten allemaal binnen het gesloten systeem van de Floating Farm 
plaatsvinden. Er wordt gebruik gemaakt van zonne-energie, het veevoer bestaat 
deels uit restproducten van de industrie uit de stad - te denken valt hierbij aan 
bierbostel van de bierbrouwerijen en aardappelschraapsel van de FrietFabriek, 
urine en mest worden afgevangen en hergebruikt in compost, regenwater wordt 
gereinigd en hergebruikt. Kortom: de hele productielijn van de zuivel is 
circulair.  

Initiatiefnemers
Beladon, een ontwikkelingsmaatschappij voor duurzame drijvende objecten, 
Courage, melkvee-innovatieorganisatie en de (voormalige) Rotterdamse 
stadsboerderij Uit je eigen stad, een inmiddels voormalige stadsboerderij, 
waren de initiatiefnemers. CityLab010 heeft het educatieve lesprogramma voor 
de basisschool financieel ondersteund. Dit lesprogramma is bedoeld om 
basisleerlingen vertrouwd te maken met de agrarische sector. De boer en de 
zuiveldame runnen de zuivelboerderij, waar inmiddels 40 Maas-Rijn-IJssel 
(MRIJ) koeien op de drijvende koeienweide grazen. Wie het bedrijf bezoekt kan 
ook de zuivel kopen die er wordt geproduceerd.

Programma
Het ontwerp voor Floating Farm Rotterdam van het Rotterdamse architecten-
bureau GOLDSMITH is in essentie een agrarisch gebouw op basis van nautische 
principes. De basis van de boerderij vormt een betonnen drijfbak van 30 bij 40 
meter, met daarop 1.000 vierkante meter aan weide en stallen, een winkel en 
een bezoekerscentrum. Het project is met private partijen gefinancierd; de 
totale investering bedroeg € 2.7 miljoen. 

De activiteiten in de haven van Rotterdam verschuiven door schaal-

vergroting en automatisering steeds meer in westelijke richting van 

de stad. Hiermee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor wonen en 

andere stedelijke ontwikkelingen. Zo is de Merwe-Vierhaven (M4H) 

een ontwikkelingszone waar Rotterdam innovatieve en experimentele 

activiteiten wil stimuleren en faciliteren. In dit gebied staat nu de 

eerste drijvende stadsboerderij: de Floating Farm Rotterdam, een 

compacte en efficiënt gestapelde drijvende stadsboerderij met een 

sterk publiek en educatief karakter. Het is wereldwijd het eerste 

agrarische bedrijf waar de koeien op een drijvende ‘koeienweide’ 

staan.  MARGOT DE JAGER

INFORMATIE

Floating Farm Rotterdam, www.floatingfarm.nl

GOLDSMITH, www.goldsmith.company

FOTO’S: RUBÉN DARIO KLEIMEER

 | GRENSVERLEGGERS |

FOTO'S:  RUBÉN DARIO KLEIMEER

http://www.floatingfarm.nl
http://www.goldsmith.company
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Deze zomer werd het lijvige boek Stad van de toekomst, tien ontwerpstudies voor vijf locaties gepubliceerd. 

Het boek geeft de oogst weer van een omvangrijk onderzoek op initiatief van onder meer BNA, TU Delft en 

de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Tien multidisciplinaire teams 

bogen zich over verschillende actuele opgaven zoals de energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, 

circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties. Dat leverde een aantal ontwerpvisies op 

voor de stad van de toekomst. Stedenbouwkundige Daniel Casas Valle, een van de onderzoekers, reflecteert 

op het project.  DANIEL CASAS VALLE

Inspiratie voor de leefruimte van morgen
De ontwerpstudie De stad van de toekomst  Stad maken in tijden van 
grote transities werd uitgevoerd door meer dan honderd 
professionals. De teams bestonden uit onderzoekers, architecten, 
sociologen, mobiliteitsdeskundigen en big data managers. Zij deden 
voorstellen voor vijf testlocaties van een vierkante kilometer in 
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Plenaire 
tussenpresentaties via het Pecha-Kucha format en verschillende 
themabijeenkomsten boden ruimte om de transitieopgaven te 
verdiepen en om verder met de betrokken gemeenten te spreken. 
Uiteindelijk kwam alles samen: ideeën, analyses, oplossingen, 
voor stellen, mogelijkheden, richtingen en strategieën. Het boek is 
dan ook een aanrader voor iedereen die werkt aan de leefruimte van 
morgen. 

Waterberging koppelen aan roeibaan
Mijn team FIT koos het thema gezondheid en bewegen. We ont-
wikkelden een visie voor de testlocatie Utrecht Oost. Een locatie met 
veel veldsport, ruimtelijke barrières, monofunctioneel van opzet, 
geïsoleerd en doorsneden met infrastructuur. We keken naar de 
kansen voor nieuwe vormen van sport en bewegen en de mogelijk-
heden om de ruimtelijke mogelijkheden te testen en de verschillende 
opgaven te verbinden. 
Zo kan klimaatadaptatie (meer waterberging) gekoppeld worden aan 
de aanleg van een roeibaan. Een deel van het historische inundatie-
systeem van de Hollandse Waterlinie kan worden gebruikt als nieuw 

stedelijk park, waar ruimte is voor vrije vormen van bewegen en 
spelen (hardlopen, fietsen, speelplekken, boot camps) en ook voor 
georganiseerde sport. Tegelijkertijd kan het park tijdelijk fungeren 
als waterpark dat, naast de functie waterberging, gebruikt kan 
worden als waterspeelpark, zwemwater of als schaatsbaan. 
Interessant aan deze voorbeelden is dat het consequent doordenken 
van klimaatadaptatie nieuwe mogelijkheden oplevert voor sport en 
bewegen, die vrijer zijn dan de huidige dominantie van de 
conventionele veld- en bondsport. Ook bleek dat voor een integrale 
aanpak een publiek masterplan met een sterke visie nodig is. 

Sociologische en culturele dimensies 
Om inzicht te krijgen in de actuele transitieopgaven zijn tijdens de 
ontwerpstudie zes masterclasses georganiseerd over energie, 
klimaatadaptatie, mobiliteit, circulariteit, agglomeratiekracht en 
systeemintegratie. Hoewel deze thema’s sociologische en culturele 

dimensies in zich hebben, lag de focus op de technische benadering. 
Een collectieve definitie of culturele duiding van zowel de lokale als 
regionale opgave is minstens zo belangrijk. De vraag is immers, wat 
is een stad eigenlijk? Het stedelijk fenomeen gaat over de grotere 
schaal, over het stedelijk landschap met daarbinnen specifieke 
plekken en gebieden. Het gaat over activiteiten, stromen en dicht-
heden en over plekken van ontmoeting en uitwisseling waar ruimte is 
voor diversiteit en interactie, en waar ook een gezonde portie van 
frictie mogelijk is. 
Bij de opgave voor Utrecht Oost hielp het om het episch centrum van 
de regio mentaal van ‘Dom’ naar ‘Kromme Rijn’ te verplaatsen, en 
daarmee los te komen van de stadsranddiscussie of van stad-land 
tegenstellingen. De focus verschoof naar het maken van stedelijke 
plekken die zowel lokaal als regionaal verankerd zijn. 

Spannend
De hernieuwde aandacht voor vergezichten raakt de ruimtelijke 
dimensie op vele fronten. Dat vraagt om continuïteit van het 
ontwerponderzoek, om de kennis te delen in participatietrajecten en 
om actuele opgaven beter te formuleren. Maar soms kan het beter 
zijn om een project, hoe lastig ook, opnieuw te definiëren. 
Bijvoorbeeld om bij de verbreding van de A27 aan de oostkant van 
Utrecht nog eens kritisch te kijken naar het gezondheidsaspect.
Een van de conclusies van de ontwerpstudies is dat de ideeën direct 
aansluiten op de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie. Als de ideeën 
uit de studies werkelijk kunnen worden gerealiseerd, wordt het 
spannend. Dan wordt Nederland radicaal anders. 

‘Als de ideeën uit de studies werkelijk 
kunnen worden gerealiseerd, wordt 
het spannend’ 

Verplaatsing van het perspectief

De stad van overmorgen

‘Voor een integrale aanpak is een 
publiek masterplan met een sterke 
visie nodig’

 | VAN GROOT NA AR KLEIN |
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Daniel Casas Valle is stedenbouwkundige, ontwerper en onderzoeker.
www.urbandynamics.info 

Team FIT bestond uit: Bas Horsting, Pinar Balat, Gertjan de Vries, Hugo van der Poel, Raoul Teekamp, David Kloet en Daniel Casas Valle.

De Stad van de Toekomst is een initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam,  
Den Haag, Utrecht en Eindhoven, Ministerie van IenW en Ministerie van BZK.

De stad van de toekomst  tien ontwerpvisies voor vijf locaties/Verbeelding voor een vierkante kilometer stad, ISBN 9789492474193, 
Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen, € 29,95

INFORMATIE



Van monarchie naar magie
Herontwikkeling Paleis Soestdijk: een interview met  
Maya Meijer-Bergmans, MeyerBergman Erfgoed Groep 

Het voelt nog wat onwennig om 
op deze locatie allerhande 
bedrijvigheid te zien, waar in de 
jaren vijftig, zestig en zeventig 
van de vorige eeuw toenmalig 
koningin Juliana op haar 
verjaardag het jaarlijkse defilé 
langs zag trekken. Paleis 
Soestdijk staat in de belang-
stelling. Er worden televisie-

opnamen gemaakt, er wordt een film geproduceerd en 
ondertussen moet het winnende plan voor de prijsvraag 
voor herontwikkeling worden uitgevoerd. Een gesprek met 
Maya Meijer-Bergmans van de MeyerBergman Erfgoed 
Groep over hemelbestormende plannen, het belang van 
duurzaam erfgoed voor de maatschappij en bange 
bestuurders.   VINCENT KOMPIER

Plezier in erfgoed
De MeyerBergman Erfgoed Groep is onder meer bekend als het brein 
achter de herontwikkeling van het Westergasfabriekterrein in 
Amsterdam, en als herontwikkelaar van Buitenplaats Doornburgh in 
Maarssen, waar een voormalig klooster een buitenplaats voor kunst 
en wetenschap is geworden. 
Wat is de achtergrond van de MeyerBergman Erfgoed Groep en waar 
komt haar belangstelling voor erfgoed vandaan? Het echtpaar Ton en 
Maya Meijer-Bergmans is eigenaar van dit bedrijf. De groep komt 
voort uit de MAB (Maatschappij voor Bedrijfsobjecten), de project-
ontwikkelaar waar Ton Meijer jarenlang de scepter zwaaide, en die in 
2004 is verkocht aan het Bouwfonds Nederlandse gemeenten. Al in 

2000 had de MeyerBergman Erfgoed Groep de voormalige 
Westergas fabriek in Amsterdam gekocht. ‘Hou maar’, was de reactie 
van de Rabobank over dit project van MAB waar de bank zelf minder 
brood in zag. Wat te doen met de veertien hectare waarop veertien 
gebouwen stonden die, nadat de Westergasfabriek in 1967 definitief 
werd gesloten, in een Doornroosjeslaap leken verzonken? 
‘Wij kregen er steeds meer plezier in om dergelijke plekken te 

ontwikkelen. Een van de hoofdvragen waarmee we aan de slag 
gingen was: wie wil je daar hebben?’, vertelt Maya Meijer-Bergmans. 
Het Westergasfabriekterrein ligt in stadsdeel West, met toen nog een 
sterk stadsdeelbestuur. Dat had ook zo haar eigen wensen, belangen 
en prioriteiten. Wat moet een ontwikkelaar uit Den Haag nu met dat 
terrein?, was het sentiment dat Meijer-Bergmans bespeurde.  
‘Maar goed, je moet geduld hebben. Ontwikkelen gaat nooit lineair, 
nooit langs een rechte lijn.’ Vrienden worden en vertrouwen winnen, 
dat is waar Meijer-Bergmans in heeft geïnvesteerd. Het resultaat 
mag er wezen: het is een, zowel voor de buurt als voor de stad en 
zelfs voor de rest van Nederland, aantrekkelijk ensemble, een 
cultuurpark waar voor een brede doelgroep geprogrammeerd wordt. 

Platform voor innovatie
In 2017 won de MeyerBergman Erfgoed Groep de prijsvraag die het 
Rijksvastgoedbedrijf uitschreef voor de herontwikkeling van Paleis 
Soestdijk. Er werden 120 inzendingen ingediend. Het Paleis deed drie 
eeuwen lang dienst als woon/werkpaleis, zomerverblijf en jachthuis 
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‘Vroeger waren er meer bestuurders 
die zeiden: “Dit is een goed idee, we 
gaan ervoor!”’ 

Paleis Soestdijk  |  FOTO:  MEYERBERGMAN ERFGOED GROEP



MeyerBergman Erfgoed Groep, www.mbegroep.nl 
Paleis Soestdijk, www.paleissoestdijk.nl
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van de Oranjes; nu moest het een onafhankelijk podium en platform 
worden voor innoverend Nederland.
’In de 21ste eeuw zet Paleis Soestdijk in Baarn de stap van monarchie 
naar magie’, aldus de webpagina van de MeyerBergman Erfgoed 
Groep. Vanaf 2022 zal Soestdijk een platform zijn voor het beste van 
de Nederlandse industrie en innovatie, waarbij de focus zal liggen op 
water, agricultuur en voeding, gezondheid en energie. Juist op die 
terreinen onderscheiden Nederlandse ondernemingen zich wereld-
wijd door middel van innovatieve oplossingen en technische 
verbeteringen. Naast het presenteren biedt Paleis Soestdijk de 
mogelijkheid om investeerders en producten samen te brengen. 
Gevestigde bedrijven en instellingen, jonge ondernemers en iedereen 
met vernieuwende ideeën kunnen zich presenteren aan elkaar én aan 
een breed publiek. Daarnaast zal het zich ook richten op de aan-
sluiting van vraag en aanbod van arbeidskrachten, met name in de 
maakindustrie. Er is een tekort aan praktisch en technisch 
geschoolde mensen in bedrijfssectoren waar juist veel carrière-
kansen liggen. Deze kansen zullen in Paleis Soestdijk in beeld 
gebracht gaan worden. Een hele grote opgave, in een spannend 
tijdperk waar disruptie en transitie aan de orde van de dag zijn. 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid
Waarom wilde Meijer-Bergmans aan zo’n ingewikkeld project 
beginnen? ‘Onze visie bij het ontwikkelen van projecten is dat we het 
voor de lange termijn doen. Duurzaamheid is daarbij leidend.’ Dat zal 
ook leidend thema zijn voor het herontwikkelen van de 31 gebouwen 
die Paleis Soestdijk rijk is. ‘We willen maatschappelijk verantwoord 
ontwikkelen, de maatschappij moet er wat aan hebben.’ Om vast te 

kunnen houden aan het gekozen ontwikkelconcept en om dit te 
bewaken tot aan de realisatie moet Meijer-Bergmans streng zijn en 
vaak ‘nee’ verkopen. Bij de herontwikkeling van het Westergas-
fabriekterrein was een voorwaarde van de deelraad: het cultureel-
maatschappelijk ontwikkelen van het terrein en de gebouwen. 
‘Aanvankelijk ervaar je dergelijke kaders als sterk dwingend; 
terugkijkend vind ik ze toch erg goed.’ 
Als directeur van het creatieve onderdeel van de MeyerBergman 
Erfgoed Groep heeft Meijer-Bergmans de taak om dat wat in het 
bidbook voor Paleis Soestdijk is aan gedragen, daadwerkelijk te 
realiseren. In die rol is ze, met de projectdirecteur, afwisselend 
acteur, regisseur en politieagent. ‘Het Paleis is aan ons verkocht door 
het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente Baarn had ineens met ons als 
partij te maken. Dat wekt soms argwaan, en die argwaan moet 
worden weggenomen door zo open mogelijk te communiceren wat 
we van plan zijn te gaan doen. Er veranderen dingen door onze 
komst, dat lijkt me vanzelfsprekend. Net als tijdens de periode dat 
het Rijksvastgoedbedrijf het Paleis bestierde, zullen ook wij proberen 
een gedeelte van het park open te houden voor publiek. Alhoewel dat 
tijdens de restauratie van het Paleis niet 100 procent zeker is.’ 

Vertrouwen
Niet iedere gemeente heeft een te herprogrammeren paleis in de 
aanbieding. Heeft Meijer-Bergmans desondanks aanbevelingen voor 
gemeenten die belangwekkend erfgoed ter herontwikkeling op de 
agenda hebben staan? ‘Elkaar vertrouwen is het belangrijkste. Ik kan 
me voorstellen dat gemeenten voorzichtig zijn als een ontwikkelaar 
met een plan komt, maar het onbegrip tussen gemeente en 
ontwikkelaar heeft baat bij kennis van elkaars rollen en belangen. 
Als die kennis en begrip er eenmaal zijn, dan is het opbouwen van 
vertrouwen een stuk makkelijker. Vertrouwen als werkwoord!.’ 

‘Ik zou heel graag de voormalige 
Amerikaanse ambassade willen 
herontwikkelen, of het paleis  
Lange Voorhout’

Paleis Soestdijk  |  FOTO:  MEYERBERGMAN ERFGOED GROEP

 | ERFGOED |

Gezien haar ervaring in het herontwikkelen van erfgoed, wat valt 
Meijer-Bergmans dan op? ‘Bestuurders en politici zijn banger 
geworden. Ze verschuilen zich, eerder dan vroeger, achter de 
regeltjes, of vrezen voor hun of haar positie. Vroeger waren er meer 
bestuurders die zeiden: “Dit is een goed idee, we gaan ervoor!”  
Je moet uiteraard autoriteit altijd op een goede manier inzetten.  
Niet op de manier om de baas te zijn om maar de baas te zijn.  
Daar prikken mensen snel genoeg doorheen. Maar sterkere 
bestuurders met meer visie zijn zeer welkom.’ 
Heeft zij, naast Paleis Soestdijk, zelf nog een wensenlijstje voor te 
herontwikkelen gebouwen? ‘Ik zou heel graag de voormalige 
Amerikaanse ambassade willen doen, alhoewel die zoals het er nu 
uitziet al vergeven is aan een andere partij. Of het Paleis Lange 
Voorhout, beiden in Den Haag. Allebei prachtige plekken met heel 
veel potentie.’. 

Buitenplaats Doornburgh, Maarssen  |  FOTO:  OSSIP VAN DUIVENBODE

Buitenplaats Doornburgh, Maarssen  |  FOTO:  RONALD TILLEMAN
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 Blijven of verhuizen?
Het veroorzaakte een storm van protest: het vergaande voorstel van 
de directie van de Rietveldacademie in 2009 om de locatie aan de 
Zuidas in Amsterdam op te geven en te verruilen voor het GAK-
gebouw aan de Ring A10 in Amsterdam Bos en Lommer. Daar was 
meer ruimte, en daar konden de verschillende afdelingen van de 
academie, die door groei niet allemaal op een en dezelfde locatie 
waren gelegen, geclusterd worden. Met de verhuizing zou een einde 
komen aan de plek waar sinds 1968 de kunstnijverheidsschool werd 

omgedoopt tot Gerrit Rietveld Academie. Het ontwerp van Rietveld 
voor het onderwijsgebouw staat bekend om de heldere, open 
structuur en bouwwijze. Het sterke protest van zowel studenten als 
docenten leidde bij de directie tot herbezinning. Toch op de locatie 
Zuidas blijven? Dan diende er wel nieuwbouw op de plek plaats te 
vinden. 
In 2004 kwam naast het bekende Rietveldgebouw een tweede 
gebouw gereed. Dit gebouw is ontworpen door BenthemCrouwel 
architecten en huisvest studenten van het Sandberg Instituut, de 
masteropleiding van de Rietveldacademie. Met dit gebouw was het 
ruimteprobleem echter niet de wereld uit. Door groei van het aantal 
masterstudenten bleef er behoefte aan meer werkplekken. Daarom 
besloot de directie in 2011 een prijsvraag uit te schrijven voor een 
nieuw gebouw onder studenten, docenten en alumni. De directie leek 
geleerd te hebben van de vele protesten op het verhuisvoorstel. 

Gerrit + Willem, een Do-It-Yourself-
competitie als gebouw
Aan de Amsterdamse Zuidas schiet de ene na de andere hoogbouwtoren de grond uit. Tussen al die 

imponerende hoogbouw blijft een klein cluster dapper laag. Dat is het cluster van de Rietveldacademie en 

het Sandberg Instituut, dat na een woelige periode als gevolg van verhuisplannen in 2009, alsnog op de 

Zuidas is gebleven. Daar is nu de laatste uitbreiding gerealiseerd op basis van de Gerrit & Willem  

Do-It-Yourself-competitie, waar de DIY-mentaliteit (Do It Yourself) leidend is geweest. Een gesprek met 

Paulien Bremmer, architect en projectleider van het nieuwe gebouw. ‘Het gebouw heeft me verrast,  

omdat het ruimte geeft.’  VINCENT KOMPIER

‘Bremmer liet onderdelen van het 
schetsontwerp door studenten en 
alumni ontwerpen’

De prijsvraag
Bij de prijsvraag waren twee principes leidend: het maximaal 
gebruiken van de aanwezige kwaliteiten bij de Rietveld en het 
Sandberg, en goed opdrachtgeverschap met ruimte voor experiment. 
Het DoItYourself-karakter diende meer te zijn dan louter een idee. 
Architect Paulien Bremmer, initiator van Fedlev, een multidisciplinair 
samenwerkingsverband voortkomend uit de Rietveld academie 
gekoppeld aan haar bureau Studio Paulien Bremmer, won de 
prijsvraag. Naast het ontwerp bestond de inzending uit een visie op 
de invulling van het DIY-aspect. Er werd in het ontwerpvoorstel een 
parallel getrokken tussen de ontwikkeling van het gebouw en de 
ontwikkeling van het kunstonderwijs. Dat laatste zou toekomstig 
bestaansrecht alleen behouden als de interdisciplinariteit tussen de 
kunstonderwijsdisciplines versterkt zouden worden. Daartoe 
dienden de verschillende afdelingen van de Rietveldacademie 
ruimtelijk gereorganiseerd te worden. De begane grond van de 
nieuwbouw zou een sociale ruimte moeten zijn waar interactie als 
vanzelfsprekend tot nieuwe ideeën en inspiratie zou moeten leiden. 
Het gebouw zou uitwisseling en interdisciplinariteit moeten 

bevorderen. ‘In de prijsvraag was een globaal aantal vierkante 
meters aangegeven. Verder was het Programma van Eisen relatief 
vrij.’ Bremmer en haar team gingen de samenwerking aan met 
Hootsmans architectuurbureau en kozen ervoor om zoveel mogelijk 

‘Als je langsloopt, zie je altijd en overal 
dat studenten van verschillende 
afdelingen en disciplines iets aan het 
maken zijn’

FOTO:  JEROEN VERRECHT
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opdrachtgever, met de gebruikers. Dat was ook nodig omdat het 
Programma van Eisen in zekere zin flexibel was. In de creatieve 
omgeving die de Rietveldacademie is, worden normen nog weleens 
aan de orde gesteld: ‘Moet de verluchting volledig worden 
geconditioneerd of is het eigenlijk prettiger met de hand een raampje 
open te kunnen zetten? Deze omgeving is kritisch op dergelijke 
normen.’ 
Bremmer beschouwt de enorme vrijheid die haar en haar team 
gegund is door de opdrachtgever als extreem bijzonder. Als keerzijde 
van die vrijheidsmedaille leidt dat tot veel verantwoordelijkheid.  
‘Als een gebruiker iets nodig had, of een wens had, kon hij dat tot op 
het laatste moment kenbaar maken. Daar werd naar geluisterd.  
Dat kon tot op het laatste moment tot wijzigingen leiden.’ 

Gestolde interdisciplinariteit
Het gerealiseerde gebouw is door zowel directie en studenten als de 
architectuurvakpers goed ontvangen. Heeft Bremmer hier een 
verklaring voor? Zij wijt het succes aan een aantal aspecten in haar 
ontwerp, die steeds interactie als doel hadden. Zo kent het gebouw 
zeven ingangen, zijn er eigenlijk geen gangen - zoals in het 

allereerste Rietveldgebouw - en zijn veel plekken in het gebouw op 
meerdere manieren te gebruiken. ‘Het is eerder een stedenbouw-
kundig plan dan een gebouw’, overweegt Bremmer. Allerlei eisen en 
wensen van allerlei afdelingen moesten gecombineerd, 
gecomprimeerd en gecoördineerd worden en tot een bruikbaar 
gebouw omgevormd worden. Op de begane grond kunnen delen van 
de gevel helemaal open worden gezet, waarmee het gebouw als het 
ware versmelt met het plein dat er naast ligt. Buiten wordt binnen, 
en andersom. Het onderwijslandschap van de binnenruimte 
verplaatst zich naar buiten toe. Dat levert communicatie en uit-
wisseling op. De gevel is gelaagd; glas, pui, overstek en raster gevel 
maken dat het gebouw zich langzaam filtert naar de omgeving. ‘Als je 
langsloopt, zie je altijd en overal dat studenten van verschillende 
afdelingen en disciplines iets aan het maken zijn. Bremmer is er 
trots op dat er een bevrijdende omgeving is gecreëerd. ‘Het gebouw 
heeft me verrast, omdat het ruimte geeft.’  

‘De Rietveldacademiedirectie was 
genereus en luisterde goed; dat maakte 
dit proces bijzonder en succesvol’

 | ONDERWIJS |

op het Rietveldterrein zelf aan het werk te gaan en het ontwerp 
daarop uit te werken. ‘Die zichtbaarheid en benaderbaarheid was van 
groot belang.’
Een ander belangrijk aspect van het DIY was dat Bremmer er voor 
koos onderdelen binnen het schetsontwerp door studenten en alumni 
te laten ontwerpen. Binnen de opgave schreef Bremmer een aantal 
miniprijsvraagjes uit. Zo heeft Caro de Jonge, toenmalig student van 
de afdeling Keramiek driedimensionale tegels langs de trap naar het 
souterrain ontworpen en alumnistudent Anastasia Starostenko de 
gordijnen voor het auditorium. 

Braziliëreis als inspiratie
Van grote invloed op het denken van Bremmer is haar onderzoeks-
periode in Brazilië geweest. In 2011 heeft zij drie maanden tussen 
wat ze ‘bevrijdende gebouwen’ noemt, mogen studeren. Braziliaanse 
architecten als Villanova Artigas en Lina Bo Bardi inspireerden haar 
met gebouwen die zowel publiek, collectief en openbaar toegankelijk 
waren. ‘Dat is geëngageerde architectuur van architecten die vinden 
dat dergelijke gebouwen als universiteitsgebouwen, musea en 
bibliotheken zo publiek mogelijk moeten zijn. Op die manier maken ze 
daadwerkelijk deel uit van de stad. En het zijn daarmee enorme 
toevoegingen aan het collectieve domein van de stad. Dat publieke 
heb Ik in het ontwerp voor de nieuwbouw van de Rietveldacademie 
willen realiseren, door bijvoorbeeld het dak toegankelijk en 
bruikbaar te maken voor exposities of bijeenkomsten. Het dak als 
bevrijdende ruimte. Ik hoop dat het gebouw in die zin ook een 
bevrijdend gebouw is geworden.’ 

Faciliterend opdrachtgeverschap
Faciliteren is vaak een toverwoord bij overheidsinstellingen, als 
panacee om opdrachtgeverschap op een andere manier in te vullen. 
Maar dat leidt in de praktijk lang niet altijd tot succes, omdat de 
definitie van faciliteren vaak wordt ingevuld door niets doen. Was dat 
hier ook het geval? Voor de opdrachtgever was het DIY-aspect 
essentieel voor het ontwikkelproces. Bremmer noemt de Rietveld-
academiedirectie ‘genereus. Vooral het goed willen luisteren door 
deze opdrachtgever maakt dit proces bijzonder en succesvol. 
Luisteren naar de behoeftes van de verschillende afdelingen en dat 
dan faciliteren.’ 
Na het winnen van de prijsvraag in 2011 werd in de opgave voor het 
nieuwe gebouw vastgelegd dat het DIY-aspect op allerlei manieren in 
het proces terug zou komen. Leidt de DIY-aanpak ook tot een ander 
soort opdrachtgeverschap? ‘Heel belangrijk is dat de opdrachtgever 
bleef communiceren met de gemeenschap die de Rietveldacademie 
is. Hier was geen managementbureau dat als externe partij een 
dichtgetimmerd Programma van Eisen vaststelde. Rietveldmensen 
hebben goede ideeën, daar moet je als opdrachtgever dus ruimte aan 
geven. Dat is hier gebeurd.’ Dit vereist heel veel overleg: met 

Paulien Bremmer    www.paulienbremmer.org
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Open veenweiden worden een 
mozaïeklandschap
Door het klimaatakkoord en de stikstofproblematiek gaat het aanzien van de Nederlandse veenweiden 

veranderen. De gebieden worden natter om inklinking en afbraak van het veen te vertragen en de uitstoot 

van broeikasgassen te verminderen. In opdracht van provincies en waterschappen in het Groene Hart 

bereidt Frank Lenssinck, directeur van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), melkveehouders voor op 

andere verdienmodellen en een flexibeler grondwaterbeheer. Jaco Boer sprak met hem over de toekomst 

van het Nederlandse veenweidelandschap.   JACO BOER

Bodemdaling
Iedereen waardeert het Nederlandse veen -
weidelandschap om zijn uitgestrekte 
weilanden met grazende koeien en 
karakteristieke boerderijen. Door het 
klimaatakkoord en de discussie over het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) staan 
deze gebieden inmiddels ook bekend om hun 
bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. 
Op sommige plaatsen zakt het maaiveld 
jaarlijks met meer dan een centimeter.  
Ook stoten de veenweiden per jaar zo’n  
4 miljoen ton CO2 uit. Dat is 5% van het 
Nederlandse totaal.
Regionale bestuurders én landbouw-
organisaties beseffen dat de inklinking en 
afbraak van het veen (oxidatie) als gevolg van 
de eeuwenlange ontwatering een steeds 
groter probleem wordt. Het aanpassen van 
wegen en riolering in het Groene Hart en de 
Friese veenweiden kost niet alleen erg veel 
geld. De uitstoot van koolstofdioxide en 
ammoniak uit dierlijke mest schaadt ook het 
klimaat en de omringende natuur. 

Veenweiden  
worden natter 
Het vernatten van delen van de veenweide-
gebieden lijkt daardoor onontkoombaar. 
Directeur Frank Lenssinck van het Veen-
weiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld is 
het daarmee eens. ‘De vraag is alleen hoe 
nat een gebied moet worden en hoe snel je 
dat wilt realiseren.’ In opdracht van de 
provincies en waterschappen in het Groene 
Hart onderzoekt hij met zijn organisatie hoe 
veehouders en waterschappen op een andere 

‘Als je de boer als landeigenaar 
niet meekrijgt, houdt het op’

manier met de grond en het water om kunnen 
gaan. Het behouden van perspectief voor de 
landbouw is daarin een belangrijke rand-
voorwaarde. ‘Als je de boer als land eigenaar 
niet meekrijgt, houdt het op.’
Vernatten kun je volgens Lenssinck op twee 
manieren doen: met handhaving van het 
huidige landgebruik of in combinatie met het 
realiseren van nieuwe verdienmodellen voor 
de boeren. In het eerste scenario speelt de 
aanleg van onderwaterdrainage een grote 
rol. Anders dan de naam doet vermoeden, 
wordt hierbij met smalle buizen onder het 
maaiveld water in de bodem geïnfiltreerd. 
‘Beschouw het maar als ondergrondse 
slootjes waarmee we de natuur in droge 
perioden een handje kunnen helpen. Op die 
manier kan de bodemdaling tot soms wel 

vijftig procent worden verminderd.’ 
Afgelopen jaar werd in het plaatsje 
Driebruggen een gebied van 200 hectare 
voorzien van 450 kilometer aan drainage-
buizen. Het was het grootste onderwater-
drainageproject tot nu toe in Nederland.  
De komende jaren wordt volgens Lenssinck 
nog eens 73.000 hectare aangepakt. 

De boer als 
grondwatermanager 
Naast het vertragen van de bodemdaling ziet 
Lenssinck in onderwaterdrainage ook een 
manier om boeren vaker het grondwaterpeil 
zelf te laten beheren. In een nieuwe variant 

Zegveld  |  FOTO’S:  VEENWEIDEN INNOVATIECENTRUM Waterinfiltratie met drukdrainage, Stichtse Vecht

Oogst lisdodden

Waterinfiltratie met drukdrainage; pompputten

Lisdoddedag juni 2018

Cranberry-teelt  |  FOTO:  CASPER CAMMERAAT

 | BUITEN |
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Jaco Boer is zelfstandig journalist/docent/uitgever en publiceert in verschillende vakbladen op 
het gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening, waaronder RO Magazine en NUL20.
www.jacoboer.nl, @jaco_boer

In opdracht van de drie provincies en zes waterschappen in het Groene Hart richt het 
kenniscentrum Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) zich op aan integrale en innovatieve 
oplossingen voor de belangrijkste opgaven in de westelijke veenweiden, en op de noodzakelijke 
transities in het gebied. Het VIC experimenteert in samenwerking met de coöperatie 
Kennistransfercentrum Zegveld (die van Wageningen University een proefboerderij overnam,) 
met alternatieve gewassen en onderwaterdrainage. Medewerkers van het VIC hebben een 
agrarische achtergrond en onderhouden goede contacten met de veehouders in het gebied.
www.veenweiden.nl

met pompputten - drukdrainage - kan de 
natheid van de bodem zelfs tot op perceel-
niveau nauwkeurig op de behoeften worden 
afgestemd. ‘Waterschappen redeneren nog 
teveel in robuuste peilen voor grotere 
een heden. Wij laten hen zien dat ze een 
aantal maatschappelijke doelstellingen even 
goed of zelfs beter kunnen behalen met een 
flexibel peilbeheer, uitgevoerd door de boer.’ 
Sinds enkele jaren experimenteren het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
en zeven melkveehouders in de gemeente 
Stichtse Vecht al met zo’n andere vorm van 

grondwaterbeheer. Maar volgens Lenssinck 
staan veel waterschappen niet te trappelen 
om hun macht over het water op te geven. 
Bovendien zijn ze bang dat boeren hun 
afspraken niet nakomen. ‘Dat laatste 
probleem is via monitoring en big data 
eenvoudig op te lossen. Met satellieten kun je 
vanuit de ruimte het grondwaterpeil van 
individuele percelen meten. Bedrijven die 
over de schreef gaan, geef je eerst een 
waarschuwing. Trekken ze zich daar niets 
van aan, dan trek je simpelweg hun water-
vergunning in. De tijd dat boeren zaken 
kunnen verbergen, is echt voorbij.’

Cranberries  
en lisdodden 
Op plekken waar vernatting van de veen-
weiden moeilijk is te combineren met het 
huidige landgebruik, moet de boer op zoek 
naar alternatieve verdienmodellen.  
Op zijn proefboerderij doet het VIC bijvoorbeeld 
onderzoek naar de teelt van cranberries.  
‘Die bessen hebben hun gezonde imago mee 
en worden in Letland al op grote schaal op 
veen geteeld. De plant is wel kwetsbaar en 
vraagt om intensief beheer. We experimenteren 
nu met de teelt op biologisch afbreekbaar 
plastic waardoor allerlei onkruiden de 
veenbes in zijn kwetsbare eerste levensjaren 
niet kunnen verdringen.’ Ook vezelgewassen 
als miscanthus en riet kunnen een nieuw 
verdienmodel voor boeren worden. Al gelooft 
Lenssinck niet in een grootschalige productie 
en vermarkting van deze producten. ‘Daar is 
de grond in Nederland veel te duur voor. 
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‘Veel waterschappen staan niet 
te trappelen om hun macht over 
het water op te geven’

‘Met satellieten kun je vanuit de 
ruimte het grondwaterpeil van 
individuele percelen meten’

VEENWEIDE ATELIER FRIESLAND

In 2014 onderzocht AtelierZZ van Architectuur Lokaal hoe in de provincie Friesland 
wordt aangekeken tegen en omgegaan met de veenweideproblematiek, welke 
belanghebbenden het krachtenveld in dit landschap bepalen, hoe er over de toekomst 
van dit landschap wordt beslist, welke economische drijfveren er de ruimtelijke 
ontwikkelingen bepalen en hoe het geheel georganiseerd wordt.  
Lees de resultaten van het onderzoek op de website www.mijnomgevingsvisie.nl
Victor Vroegindeweij maakte de documentaire Dilemma’s in het Veen, www.youtube.
com/watch?v=f6M6EgezAIs.

Bovendien heb je het over zulke beperkte 
hoeveelheden dat ik meer zie in een exclusieve 
teelt met grote toegevoegde waarde. Een 
doodskist van lisdoddenhout levert nu 
eenmaal meer op dan het produceren van 
isolatieplaten voor de bouw.’

Verlies openheid
In boerenkringen wordt vaak nog wat 
schamper gedaan over deze nieuwe teelten, 
maar Lenssinck ligt daar niet wakker van. 
‘Als er perspectief is en boeren worden 
aangesproken op hun ondernemerschap, 
krijg je ze wel mee.’ Het is misschien lastiger 
om bij waterschappen en burgers voldoende 
draagvlak voor alle veranderingen te 
realiseren. ‘We zijn er zo aan gewend dat 
alles maakbaar is en we iedere centimeter 
grond in ons land naar onze hand kunnen 
zetten. Maar die tijd is voorbij. We gaan toe 

naar een adaptieve landbouw die inspeelt op 
de lokale condities. Het open veenweide-
landschap zoals we dat kennen, zal daardoor 
ook veranderen. De veenweiden worden een 
mozaïeklandschap waarin op steeds meer 
plekken biomassa wordt geproduceerd.  
Dat zal best even wennen zijn, maar het 
landschap is door de eeuwen heen wel vaker 

op de schop gegaan. Mijn kinderen weten 
dadelijk niet beter dan dat de veenweiden uit 
een mengeling van open weilanden en natte 
velden met wilgenbosjes en lisdodden 
bestaan.’   
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http://www.jacoboer.nl
http:// www.veenweiden.nl
https://mijnomgevingsvisie.nl/wp-content/uploads/2014/11/Atelier-ZZ_rapportage_OOT_2014.pdf
http://www.mijnomgevingsvisie.nl
file:
http://www.youtube.com/watch?v=f6M6EgezAIs
http://www.youtube.com/watch?v=f6M6EgezAIs
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Tilburgse trots brandstof 
voor omgevingsplan
De rol van cultureel erfgoed

Tilburg bereidt zich samen met haar burgers voor op de invoering van de 
Omgevingswet. Al in 2015 stelde de gemeenteraad haar omgevingsvisie vast. 
Opvallend is de rol voor cultureel erfgoed in dit document. Het verhaal van 
Tilburg moet niet alleen dienen als ‘aanknopingspunt voor belevingswaarde 
en herkenbaarheid van de Tilburgse identiteit’, maar ook als belangrijke 
ingrediënt voor ‘het betrekken van bewoners en daarmee voor levendigheid 
en sociale cohesie in onze wijken en buurten’. Veelbelovend hoog ligt de lat. 
Wethouder Mario Jacobs (Groen Links) was destijds nieuw in het college en 
fervent pleitbezorger van zo’n brede blik op erfgoed. Nu bestiert hij zelf de 
portefeuilles omgevingswet en monumentenzorg. Hoe vertaalt hij ambitie 
naar praktijk? ‘We zitten midden in dat proces. In ieder geval is het veel 
meer dan vinkjes zetten in omgevingsplannen.’   BERNY VAN DE DONK
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‘Voorbij de vinkjes wordt het magisch’

‘Erfgoed is een kansrijk 
procesinstrument’ 

 | OMGEVINGSWET |

Groeiende trots
‘Toen ik hier in 1991 kwam wonen vanuit Geleen herkende ik veel’, 
zegt wethouder Jacobs. ’Kerktorens en schoor stenen waren mij niet 
vreemd. Wel verbaasde ik me over de gebrekkige samenhang tussen 
allerlei projecten, over de uitstraling van gebouwen. Mijn interesse 
voor erfgoed is geboren vanuit het gevoel dat we veel meer kunnen 
met deze stad. Tilburg is geen Den Bosch. Het is geen stad waar je 

nooit meer aan mag zitten. De verhalen druipen hier bij wijze van 
spreken niet van de voorgevels. De afgelopen tijd emancipeert onze 
stad, groeit ook hier de trots. Aansprekende projecten zoals 
Spoorzone en Piushaven doen inwoners beseffen dat we samen veel 
moois tot stand kunnen brengen. Bij de opening van de veelgeprezen 
LocHal sprak ik twee oud-werknemers. Ze waren tot tranen geroerd 
over het resultaat. Door hun verhalen gaat zo’n pand nog veel meer 
leven, krijgt het waarde. Voor mij zijn materieel en immaterieel 
erfgoed sterk met elkaar verbonden: een gebouw of gebied zonder 
verhaal is een lege huls’.

Magisch proces
‘Op dit moment oefenen we met het maken van omgevings plannen in 
‘gewone’ wijken. In die gebieden staan natuurlijk niet overal iconen 
als de LocHal. We nemen ruim de tijd voor dat proces, doen het 
samen met bewoners. Wat voor buurt bén je, wat wil je zijn, wat voor 
buurt wil je nalaten? Een risico is dat het abstract blijft, het gezel-
schap te select. We zoeken daarom aansluiting bij de belevings-
wereld van mensen. En dat gaat vaak over wat ze hebben mee-
gemaakt, wat hun ouders hebben meegemaakt, hoe dat verschilt van 
nu. Dan kom je dicht op de huid, het is een trigger om mensen te 
interesseren mee te gaan praten. Het gaat om verhalen vertellen, 
mensen zijn echt wel bereid naar elkaar te luisteren. Voor je het weet 
komt daar een nieuw verhaal uit.’ 

Erfgoed is volgens Jacobs veel meer dan één van de 26 wetten die 
een plek moeten veroveren in het omgevings plan. ‘Het is een kansrijk 
procesinstrument dat we ons met vallen en opstaan eigen proberen 
te maken. Je moet dat overigens weer niet al te romantisch zien. Als 
er niemand in de buurt opstaat die erfgoed als issue op de agenda 
zet, doen wij dat als gemeente. Wij hebben ons huiswerk gedaan. Van 
de meeste buurten hebben we een beeld van het (steden)bouwkundig 
erfgoed. Dat brengen we dan op tafel. Het verrast mij trouwens dat 
bewoners het daarna vaak alsnog omarmen, dat ze een bepaald 
stratenpatroon of gebouwensemble belangrijk gaan vinden. Via die 
weg komt de verhalenmachine op gang. Het heeft iets te maken met 
vat krijgen op je identiteit, ik vind dat een magisch proces.’

Bushokje
Het aanwijzen in 2018 van vijftig nieuwe, naoorlogse gemeentelijke 
monumenten dwars door de stad hielp ook. ‘Ik zie het als kans om de 
identiteit van de stad verder vorm te geven. Tilburgers vinden respect 
voor ons verleden steeds belangrijker. En ik merk dat ook hier in de 
werk organisatie, al zijn we er nog lang niet. ‘Monumenten aanwijzen, 
is dat niet te klassiek?’, kreeg ik te horen. Misschien, maar het helpt 
wel. Het wordt tastbaar, zichtbaar. Als je ziet wat het deed in de 
publiciteit! Zelfs een betonnen bushokje in het buitengebied werd 
door die schijnwerpers een bron van verhalen. In het nieuwe 
bestuursakkoord spraken we af om nog eens vijftig plekken te 
identificeren. We zoeken gebouwen of structuren van na 1965. 
Gewaagd, want dat is voor erfgoed een geheel nieuw speelveld. 

Maar samen met de stad willen we juist plekken vinden waarvan we 
door de oogharen kijkend zeggen: dit zou in de toekomst weleens 
heel belangrijk kunnen zijn.’
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Toekomstgoed
‘We moeten namelijk niet de fout maken té klassiek na te denken 
over erfgoed. Ons blindstaren op dat ene mooie pandje in het 
centrum. Het gaat niet om erfgoed, het gaat om toekomstgoed. Welke 
geschiedenis willen we nú schrijven voor onze achterkleinkinderen? 
Ik wil luisteren naar mensen die nieuwe verhalen laten ontkiemen in 

hun omgeving. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een oefenplek in 
Tilburg-Noord van de wereldberoemde voetbalkunstenaar Nasser El 
Jackson. Alleen al de vraag stellen of zoiets een goed tijdsbeeld is, is 
waardevol. We moeten erkennen dat die jongeren een eigen verhaal 
aan het optekenen zijn. Hoe kunnen we zoiets verweven met 
bestaande verhalen van zo’n stadsdeel? Tilburg-Noord is gebouwd in 
de jaren ’60 en ’70. Het ligt rondom De Schans, een van de oudste 
nederzettingen binnen de gemeente. Flats, eengezinswoningen, veel 
groen. Oorspronkelijk bewoond door blanke gezinnen uit de midden-
klasse. Nu wonen die bewoners samen met 120 andere nationaliteiten, 
in denkbeelden van toen. We gaan proberen die wijk aan de stadsrand 
weer passend te maken, onder andere door mee te doen aan de 
ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal van het College van Rijks-
adviseurs. Dat verweven van verhalen zit overigens in het DNA van 
dit gebied. In De Schans bevindt zich een kloostergemeenschap van 
Norbertijnen. Zij zijn van oudsher aanwezig in onze stad en stonden 
aan de wieg van het succesvolle Ronde Tafel Huis in Noord. Ze slagen 
er in om mensen letterlijk aan tafel te krijgen, om de boel niet uit 
elkaar te laten drijven. Heel knap hoe zij het laten evolueren tot een 
nieuw verhaal. Dat gaat ons zeker helpen bij de ingewikkelde fysieke 
en sociale uitdagingen die we hier hebben.’ 

In de rubriek De Omgevingswet belichten we inspirerende 
voorbeelden over de totstandkoming van een gemeentelijke 
omgevingsvisie.

Informatie over de Prijsvraag Panorama Lokaal is te vinden op 
www.PanoramaLokaal.nl

Berny van de Donk is zelfstandig adviseur gebiedsontwikkeling 
en storytelling.   
www.bernyvandedonk.nl
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‘Nu wonen die bewoners samen  
met 120 andere nationaliteiten,  
in denkbeelden van toen’

Mario Jacobs | FOTO’ S:  GEMEENTE TILBURG
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http://www.PanoramaLokaal.nl
http://www.bernyvandedonk.nl
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De rubriek Crossover gaat over ruimtelijke opgaven, die geïnspireerd 
worden door een andere discipline of vice versa.

Aquarel van Liesbeth van der Pol (Dok architecten) van de Parkeergarage 
Katwolderplein in Zwolle.

Van der Pols werk kenmerkt zich door aandacht voor locatie en gebruiker; 
kracht, kleur en expressie. Haar gebouwen zijn uitgesproken karakters. 
In de zoektocht naar de eigenheid van de gebouwen gebruikt zij aquarellen 
en schetsen, waarin de kern van de ontwerpen besloten ligt. 
www.dokarchitecten.nl

 | CROSSOVER |

http://www.dokarchitecten.nl

