Gesprekken over bouwcultuur

Zestien Nederlandse wethouders vroegen de afgelopen vier jaar
naar elkaars ervaringen bij ruimtelijke opgaven in Nederland.
Dwars door partijpolitieke grenzen reiken zij elkaar ideeën aan.
Waar kun je een tramhalte op een historisch plein zetten?
Wat heeft boortechniek te maken met groen in de stad? Wat is
een flitsvergunning? En hoe wordt een argwanende wethouder
enthousiast? De open brieven van de Wethoudersestafette geven
inzicht de dagelijkse praktijk van de publieke opdrachtgevers
en hun gedachten over de aanpak van ruimtelijke opgaven.
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Wethoudersestafette
In het kwartaaltijdschrift Architectuur Lokaal wordt sinds 2008 een
estafette gelopen door wethouders uit verschillende gemeenten
in Nederland. Telkens vertelt een wethouder in maximaal 800
woorden 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 eigen
gemeente. De wethouder beantwoordt hiermee telkens een concrete vraag van een collega wethouder in een andere gemeente
en stelt een eigen vraag aan weer een andere collega, die in het
volgende nummer van Architectuur Lokaal het stokje overneemt.
In het voorjaar 2012 gaat de estafette de grens over, naar
Antwerpen in België. Dat moment markeren we door de zestien
vragen en antwoorden die vanaf 2008 zijn gesteld en beantwoord,
te bundelen in dit boekje Wethoudersestafette, het tweede in onze
reeks gesprekken over bouwcultuur. De verhalen zijn interessant
omdat ze vanuit de eerste hand een beeld geven van opgaven
die door de jaren heen spelen in de dagelijkse praktijk van de
publieke opdrachtgevers in Nederland en vooral, hoe de opgaven
door hen worden aangepakt. De wethouders lieten de estafette
dwars door het land lopen: van Roosendaal tot Groningen en van
Maastricht tot Den Haag, dwars door partijpolitieke grenzen van
zowel kleine lokale politieke partijen als grote landelijke. Daarbij
hielden de politici van de VVD de discussie het meest in eigen
kring. Drie van de 16 wethouders zijn inmiddels (tussentijds)
afgetreden.
De estafette ging in 2008 van start. De bestuurders waren elkaar
concreet behulpzaam vanuit hun eigen ervaringen. Zij spraken
over ingrepen in historische stadscentra, zowel wat betreft
bebouwing als inpassing van openbaar vervoer, herbestemming,
gebiedsontwikkeling en krimp, particulier opdrachtgeverschap
en financieel-economische aspecten van ruimtelijke kwaliteit.
Wat krimp betreft kwamen leefbaarheid, woningbouw, het verdwijnen van rijksdiensten, lange termijnplanning voor ruimtelijke
ordening en, wederom, financiële consequenties aan de orde. Bij
de recente verhalen worden risicospreiding bij grote ruimtelijke
projecten en beperkter budgetten belangrijker.
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De aftrap werd verricht door wethouder Adriaansen van Roosendaal. Wethouder Hazeu informeerde hem desgevraagd over de
manier waarop Maastricht omgaat met herbestemming van
kerken. De betrokkenheid van verschillende eigenaren vraagt
om coördinatie door de gemeente. Hazeu lichtte de jarenlange
planontwikkeling voor de Lambertuskerk toe en hoopte op een
financiële bijdrage van de rijksoverheid. Zelf wilde Hazeu weten
hoe Groningen een tram in de oude binnenstad inpast. Wethouder
Dekker had bewoners en bedrijven betrokken bij de planvorming,
die was gericht op het vergroten van de leefbaarheid van de
binnenstad. Ze greep de gelegenheid aan om de planontwikkeling
te combineren met andere projecten. Tramhaltes kun je volgens
Dekker beter langs de randen van een historisch plein leggen dan
er midden op. Maar hoe pakt Den Haag de aanleg van tram
tunnels aan? Wethouder Smit baseerde zich bij recente plannen
op ervaringen, onder meer op boortechnieken waardoor de
groenstructuur kan worden gespaard en vergroot. Hij wees op
de relatie met andere openbaar vervoersnetten en de hoge
kosten van ondergrondse infrastructuur, die niet zonder rijks
bijdragen kan, maar ook op mogelijkheden boven de grond. Aan
wethouder Van Woensel van Leiden vroeg hij hoe een oude stad
podium kan zijn voor vernieuwende architectuur. Op zijn beurt
droeg Van Woensel tal van instrumenten aan, zoals het betrekken
van een architectuurcentrum, het uitschrijven van een prijsvraag,
het uitgeven van kavels voor particulier opdrachtgeverschap, het
beperken van reclame, het instellen van een subsidieregeling om
historische puien terug te brengen en het instellen van een
flitsvergunning voor aanvragen voor een lichte bouwvergunning.
Hij verbreedde de discussie naar gebiedsontwikkeling: hoe richt
Breda het heel stationskwartier opnieuw in, waarbij verouderde
industrieterreinen moeten worden herontwikkeld? Een enorme
opgave, die 20 jaar in beslag neemt. Wethouder Aarts wees op
de noodzaak van zorgvuldige aanpak bij zo’n langjarig project,
“ook als het economisch tij even tegenzit”. De status van Sleutelproject was, behalve voor het genereren van geld, ook van
belang voor nauwe samenwerking met het rijk en partijen zoals
provincie, NS, Prorail en de Spoorwegarchitect. Het vasthouden
aan het beoogde kwaliteitsniveau was voor hem de grootste
uitdaging. Aarts vroeg wethouder Polderman uit Vlissingen hoe
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het is om te werken aan de Westerschelde Container Terminal
(WCT), die voor de hele Nederlandse economie van groot
belang is. Polderman verhaalt van een moeizame (bestuurlijke)
voorgeschiedenis van de ontwikkeling van de WCT. Hij vroeg
zich aanvankelijk af of het project te groot was voor Zeeland, maar
zag er gaandeweg ook nieuwe mogelijkheden in, zoals voor de
ontwikkeling van een natuurgebied: “Ik ben van argwanend
sympathisant uitgegroeid tot een enthousiaste trekker.”
Polderman wilde weten hoe Delfzijl met krimp omgaat. Wethouder
Van der Molen wees erop dat zijn gemeente niet gegroeid is zoals
in het vooruitgangsdenken van de vorige eeuw werd verwacht.
Bij de huidige krimp en leegstand is een goed voorzieningen
niveau belangrijk, sloop en nieuwbouw soms trouwens ook. Het
initiatief voor regionale samenwerking met buurgemeenten heeft
geld van het rijk opgeleverd. Heeft Doetinchem ook regionale
afspraken gemaakt voor woningbouw bij krimp? Dat zal in deze
Achterhoekse gemeente vanaf 2025 zeker het geval zijn, volgens
wethouder Drenth. Doetinchem koestert zijn centrumfunctie,
stimuleert diversiteit en weert grootschalige bedrijven. Het idee
van Drenth’s ‘krimptoets’, voordat een rijksdienst mag verdwijnen
uit de regio, vond wethouder Van Hulle van Terneuzen een
interessant idee. Het rijk stopt immers veel geld in krimp, maar
draagt er ook zelf aan bij. Toch twijfelt Van Hulle aan het effect van
zo’n toets als er niet op alternatieven wordt ingegaan. Elk krimpgebied vraagt volgens hem om andere oplossingen, het gaat om
maatwerk. Daarbij is er wat hem betreft nog een wereld te winnen
voor het rijk en de provincie. Zou een (al dan niet gedwongen)
solidariteit zoals die gangbaar is bij woningcorporaties denkbaar
zijn tussen krimp- en groeigemeenten? Deze vraag bracht wethouder Duivesteijn van Almere ertoe zijn frustratie te uiten over
de financiering van de volkshuisvesting en de verzelfstandiging
van de corporaties. De hoge winsten zijn inmiddels vervlogen,
nu gaat het om flinke tekorten, “de woningmarkt was gebaseerd
op luchtkastelen”.
Duivesteijn zette in op particulier opdrachtgeverschap. Hij heeft de
stap “van winstmaximalisatie naar woonmaximalisatie” gemaakt
en denkt dat het in Amsterdam ook mogelijk moet zijn om de
woningmarkt van aanbodgericht naar vraaggestuurd om te
buigen. Volgens wethouder Van Poelgeest kan Amsterdam niet
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om zelfbouw heen, maar dat brengt in het stedelijk weefsel van
deze oude stad vele nieuwe vragen mee. Hij was van plan om
eind 2011 duizend kavels voor particulier opdrachtgeverschap
uit te geven en om aan te sluiten bij door inwoners gewenste
ontwikkelingen op aansprekende plekken in de stad. Van Poelgeest wilde weten hoe Zaanstad met collectief particulier
opdrachtgeverschap experimenteert. En welke rol is daarbij
weggelegd voor stedenbouwkundigen en architecten? Wethouder Straat ried kleinschaligheid en slow urbanism aan. De
‘nieuwe’ particuliere woningbouw past trouwens beter in de
Zaanse stadsontwikkeling dan institutionele woningbouw. Straat
zag een overeenkomst met Rotterdam wat betreft de combinatie
van wonen en werken in havengebieden. Hoe gaat wethouder
Baljeu daarmee om in de Rotterdamse Stadshavens? Baljeu wees
erop dat het behalve om ontwerp, net zozeer gaat om talentontwikkeling en werkgelegenheid. Gemengde functies geven extra
dynamiek, maar bouwen in een groot havengebied brengt weer
andere problemen mee, bijvoorbeeld geluidsoverlast. Wethouder Baljeu bracht de estafette opnieuw naar de gebiedsontwikkeling in Breda. Zou wethouder Arbouw meer kunnen vertellen
over risicospreiding in onzekere tijden? In Breda bleek de focus
op gebiedsontwikkeling inmiddels te zijn verschoven naar
“ankerpunten die de ontwikkeling in gang kunnen brengen”. Het
College stelde, onder druk van de economie, zijn uitgangspunten
bij: wat moet nu, wat kan later? Breda wil ruimte creëren voor
flexibiliteit en creativiteit, tijdelijkheid en experiment. Arbouw
kijkt uit naar de 3e Internationale Architectuur Biënnale, die is
gericht op andere manieren om een stad te maken. Vooruitlopend
daarop steekt hij de grens naar België vast over. Hoe borgt
Antwerpen ruimtelijke kwaliteit met minder geld? Als schepen
Van Campenhout daar meer dan 800 woorden voor nodig heeft,
nodigt Arbouw hem en de lokale architectuurinstellingen graag
uit in Breda. Van Campenhout heeft echter minder last van de
crisis en beschrijft een hernieuwd Antwerpen - dankzij de inbreng
van, ook veel Nederlandse, architecten en stedenbouwkundigen.
De beoogde resultaten blijken niet allemaal te worden bereikt.
De restauratie van de Lambertuskerk in Maastricht is daad
werkelijk gestart; als alles goed gaat zullen de kerkklokken in
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mei 2012 weer luiden, ook die zijn dan helemaal opgeknapt.
Het particulier opdrachtgeverschap in Almere gaat gestaag door.
Maar de aanleg van de regiotram in Groningen is onzeker
geworden door de financiële omstandigheden en recent moest
ruim 12 miljoen worden afgeboekt op het bouwproject Scheldekwartier. Volgens wethouder Polderman was dat nodig was om
geïnteresseerde projectontwikkelaars over de streep te trekken
om te investeren. In maart dit jaar moest de wethouder aftreden.
De wethoudersestafette laat zien dat, ook wanneer de ambities
onder financiële druk staan, ruimtelijke kwaliteit een aandachtspunt blijft. Publiek opdrachtgeverschap vraagt behalve om
ambities en geld ook om visie, samenwerking en uithoudings
vermogen. Het gaat ook om de traditie van de gemeente, en om
het kennisnemen van vraagstukken die elders spelen, ervaringen
die elders zijn opgedaan en ideeën die elders worden bedacht.
Daarom zetten we de estafette voort in het kwartaaltijdschrift
Architectuur Lokaal voort (zie www.arch-lokaal.nl). In de zomer
draagt de Vlaamse schepen Van Campenhout het stokje weer
over naar Nederland, naar wethouder Van Rey van Roermond.
Cilly Jansen
Architectuur Lokaal
April 2012
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Steven Adriaansen
Wethouder Roosendaal

Identiteit en cultuurhistorie staan volop in de belangstelling,
ook in de Brabantse gemeente Roosendaal. De gemeente is
vooral na de oorlog sterk tot ontwikkeling gekomen. Alhoewel
Roosendaal stedenbouwkundig een sterke opzet kent, steekt
het niet echt met haar architectuur boven het maaiveld uit.
Steven Adriaansen, wethouder Grondzaken, Ruimtelijke
ordening en Wonen: ‘We vragen ons nu vaak af hoe we dat
vroeger ooit mooi konden vinden.’ Nu maakt hij zich sterk voor
behoud van monumenten en herbestemming van kerken.

12

van Adriaansen naar Hazeu
Karakteristieke panden verdienen creatieve aanpak

De aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Roosendaal
groeit. In mijn optiek is dat niet alleen een zaak voor de
gemeentelijke organisatie. Het vraagt om een debat met alle
betrokkenen over wat past bij de eigenheid en identiteit van de
gemeente. Het ruimtelijk beleid dat de afgelopen jaren in gang
is gezet, is in het bijzonder gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van de bestaande stad. Zo heeft de herstructurering van
naoorlogse woonwijken het mogelijk gemaakt grote aantallen
woningen te vervangen. Veel woningen verkeerden in slechte
staat en waren achteraf gezien op een te eenzijdige doelgroep
gericht. Die zijn nu vervangen door gevarieerde en mooie
woningen. De wijken hebben een ware metamorfose ondergaan,
met een goede verhouding tussen bestaande en nieuwe
bebouwing. De komende jaren vinden nog meer transformaties
plaats, met als belangrijkste opgave de ontwikkeling van
SpoorHaven, een direct aan de binnenstad grenzend voormalig
bedrijventerrein. Dit gebied zal worden ontwikkeld tot een
nieuw stuk centrumgebied met ruimte voor wonen, werken,
onderwijs en vrije tijd. Vanzelfsprekend met oog voor een mooie,
eigentijdse architectuur.
Roosendaal is geen gemeente die gebouwen zomaar afbreekt.
Integendeel, zo is het monumentenbeleid vorig jaar nog nieuw
leven ingeblazen. Een brede inventarisatie van maar liefst 900
panden toonde aan dat nog veel historische gebouwen met een
bijzondere architectuur ‘vogelvrij’ zijn en dat deze het beschermen
meer dan waard zijn.
Dit heeft geleid tot het verdubbelen van het aantal gemeentelijke
monumenten. Dat is een goede zaak, gezien het feit dat diverse
karakteristieke panden de afgelopen decennia onder de sloophamer terecht zijn gekomen. Het bewustzijn van het behoud van
karakteristieke panden, die bijdragen aan datgene wat een stad
maakt, is groter dan ooit tevoren. Er is zelfs een Hurksgenootschap
opgericht door eigenaren van woningen van de Roosendaalse
architect Jacques Hurks. De trotse huizenbezitters hebben bijvoorbeeld het oeuvre van Hurks in kaart gebracht.
Ook wordt hard gewerkt om vrijkomende religieuze gebouwen
13
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Interieur St. Janskerk, ontwerp J. Franssen (1839)
Ludwigstraat 2, ontwerp Jacques Hurks (1929)

een tweede leven te geven door middel van herbestemming.
Diverse kerken in de dorpen en wijken komen leeg te staan.
Steeds weer is maatwerk nodig, creativiteit en samenwerking
met alle partijen om zo tot succesvolle oplossingen te komen.
De eerste resultaten mogen er zeer zeker zijn. De St. Janskerk in
hartje Roosendaal is inmiddels volledig opgeknapt en omgebouwd
tot cultuurcentrum. Bij het herbestemmen kunnen we niet altijd de
kerkgebouwen volledig intact laten. Het interieur van de St. Janskerk laat zien dat het goed mogelijk is om historische gebouwen
te combineren met nieuwbouw. Wetende dat een dergelijke
discussie in de gemeente Maastricht een tijd geleden succesvol is
gevoerd, zou ik van wethouder Wim Hazeu graag willen weten
hoe de gemeente Maastricht omgaat met de herbestemming van
kerken. Het verleden kent successen zoals de Selexyz boekhandel
en het Kruisherenhotel. Nu is de Lambertuskerk, eigendom van
woningcorporatie Servatius, een actuele kwestie.
Wat zijn belangrijke factoren bij de herbestemming van kerken?
Wie zijn de eigenaren? Waar komen de budgetten vandaan? Hoe
belangrijk is particulier ondernemerschap? Kortom, waar
moeten we in Roosendaal allemaal aan denken?
Zomer 2008
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Wim Hazeu
Wethouder Maastricht

In de vorige bijdrage maakte Steven Adriaansen, wethouder
van Roosendaal, zich sterk voor het behoud van monumentale
kerkgebouwen. Hij wijst op het succes dat in Maastricht is
geboekt met het Kruisherenhotel en Boekhandel Selexyz
Dominicanen. Is die succesformule ook toepasbaar als
reddingsplan voor de Lambertuskerk?
Wim Hazeu uit Maastricht heeft zich al vele jaren ingezet om dit
rijksmonument een nieuwe bestemming te geven en daarmee
van de ondergang te redden. Op dit moment worden in
Maastricht ook plannen gemaakt voor de herintroductie van de
stadstram in de binnenstad.
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van Hazeu naar Dekker
Sleutelen aan een draaiende motor

Onlangs verscheen de rapportage De Oude Kaart van Nederland
waarmee Fons Asselbergs een somber beeld schetst van de
leegstand die we de komende jaren in de Nederlandse kerk
provincies kunnen verwachten. Alleen al in Limburg wordt
geschat dat de komende decennia slechts één op de vier kerken
zijn oorspronkelijke functie zal behouden. Ook in Maastricht
zullen veel kerkgebouwen in die periode een andere functie
moeten krijgen, want anders zal de slopershamer onverbiddelijk
toeslaan. De gemeente Maastricht telt nog ruim 60 kerkgebouwen
en daarvan heeft slechts de helft nog de oorspronkelijke functie
behouden. De gemeente verwacht dat de komende tien jaar door
herschikking van parochiegrenzen nog eens tien kerken aan de
eredienst worden onttrokken en daaronder zijn ook monumentale
gebouwen. De gemeente streeft in de meeste gevallen naar
behoud van het kerkgebouw, vanwege de wijk- en gemeenschapsfunctie en omdat de kerk in de wijk een belangrijke identiteits
bepalende factor is. Voor de komende decennia zal de gemeente
een voortrekkersrol moeten vervullen om de erfenis van de
bijzondere kerkgebouwen in goede banen te leiden. Het bisdom
is helaas vaker voorstander van verkoop aan een ontwikkelaar,
want dat is financieel aantrekkelijk en door de sloop van de kerk
wordt een negatieve herbestemming onmogelijk gemaakt. Een
herbestemming als wijkgebouw, expositieruimte of bibliotheek
wordt wel getolereerd, maar aan een nieuwe functie als sporthal,
winkelcentrum, casino of moskee zal het bisdom geen enkele
medewerking verlenen.
Eén van de meest bijzondere kerken buiten het stadscentrum is
de Lambertuskerk. De nieuwe kerk werd in 1916 boven op de
geslechte vestingwerken gebouwd, direct grenzend aan de
nieuwe singelboulevard. Het ontwerp is van de Bossche architect
Jan van Groenendael, die in dit werk de barokke plattegrond van
de St. Pieter in Rome combineerde met de Romaans-Byzantijnse
vormgeving van de Parijse Sacré-Coeur, die twee jaar eerder
was voltooid. Helaas heeft de instabiele ondergrond van het
voormalige vestingterrein indirect ook het verval van de kerk
veroorzaakt en voor de stabilisatie van de kerk is nu een extra
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Het toekomstige interieur van de Lambertuskerk
met kantoor woningstichting Servatius
Tekening: architectenbureau Boosten Rats (2006)
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De St. Lambertuskerk vormt een markante stedenbouwkundige blikvanger op
het scharnierpunt van de singel rond de westzijde van de stad ( 2008)

inspanning vereist. De gemeente heeft al twee ton uitgegeven
voor noodherstel aan de kerk, zodat wind en water geen directe
bedreiging meer vormen en ook is er een nieuwe bestemming
voor de kerk gevonden. De gemeente heeft vijf jaar geleden voor
de herbestemming van de Lambertuskerk een expertmeeting
georganiseerd teneinde zoveel mogelijk belangstellenden in de
gelegenheid te stellen een realiseerbaar voorstel te doen. Twee
van de meest spraakmakende ontwerpen zijn verder uitgewerkt:
deze plannen hadden betrekking op een inbouwkantoor van de
Woningstichting Servatius (Architectenbureau Boosten Rats) en
op een overdekte begraafplaats (Architectenbureau HamersVoorveltNijssen). De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor
het plan van de Woningstichting Servatius en voor de realisatie
bovendien 1,6 miljoen euro gereserveerd. De totale restauratiekosten van de Maastrichtse Sacré Cœur zijn geraamd op 12

het scharnierpunt van de singel rond de westzijde van de stad ( 2008)

miljoen euro en de subsidiabele kosten zijn begroot op 9,5 miljoen
euro. Helaas is de financiering van het restauratieproject nog niet
rond. De hoop is nog steeds gevestigd op een aanvullende rijkssubsidiering voor het wegwerken van restauratieachterstanden.
Niet alleen leegstand vormt een bedreiging van het monumentale
erfgoed, maar op een hoger schaalniveau kunnen ook infra
structurele werken grote invloed hebben op de historische
structuur en de belevingswaarde van de stad. Stedenbouwkundige
ingrepen in een historische binnenstad zijn door de Groningse
hoogleraar Ed Taverne wel vergeleken met het sleutelen aan een
draaiende motor, een activiteit die niet zonder risico’s is, want met
een ondoordachte ingreep kan de hele motor vastlopen. Ook in de
Maastrichtse binnenstad is in de loop der eeuwen heel wat gesleuteld, maar de stad heeft daarbij nooit haar identiteit verloochend.
Ik zou van mijn Groningse collega Karin Dekker graag vernemen
hoe men in Groningen de inpassing van de nieuwe trambaan in
de binnenstad mogelijk maakt. Die trambaan zal straks ook over
de Grote Markt rijden. Dat is voor de bereikbaarheid van het
centrum een groot winstpunt, maar tegenwoordig is de sneltram
niet meer het nostalgische vervoermiddel van vroeger, toen de
tram nog stapvoets en met een rinkelbel door het centrum reed.
De huidige sneltram kun je beter vergelijken met een trein, want
er komen verhoogde perrons. De tram rijdt straks in een betonnen
bak en in de straten worden bovenleidingen gemonteerd. Er
worden waarschijnlijk ook historische panden in de binnenstad
gesloopt omdat de draaicirkel van de sneltram anders een te
scherpe hoek gaat maken. Aan Karin Dekker wil ik vragen hoe
men in Groningen het tracé van de tram heeft vastgesteld en hoe
de voor- en nadelen van die binnenstadslijn tegen elkaar zijn
afgewogen. Wordt er ook met de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschappen en Monumenten overleg gevoerd en hoe
gaan burgers uit de binnenstad om met dit plan, dat zo’n
ingrijpende invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit van de
historische binnenstad?
Herfst 2008
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Karin Dekker
Wethouder Groningen

In 1949 verdween de tram uit het stadsbeeld. Precies 65 jaar
later, in 2014, keert de tram terug in Groningen. Het staat nog
niet vast of de eerste lijn van de regiotram de binnenstad zal
doorkruisen. Er zijn drie mogelijkheden om van het hoofdstation
naar het Zernikecomplex te komen - door de binnenstad over
de Grote Markt, over de Diepenring, om de binnenstad heen en over bestaand spoor langs de westelijke ringweg naar
Zernike. Uit deze drie varianten kiest Groningen komend jaar
de beste. Wethouder Dekker vertelt en speelt het stokje door
naar Peter Smit in Den Haag.
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van Dekker naar Smit
Leefbare binnenstad dankzij de tram

Onze inwoners zijn volop betrokken bij de keuze van het tracé
voor de eerste tramlijn. Het afgelopen jaar stond in het teken van
burgerparticipatie. Binnenstadsbewoners, ondernemers, winkeliers
en andere belanghebbenden; iedereen kon zijn zegje doen.
Dat leverde veel nieuwe ideeën op die zijn opgenomen in de
planstudie. Die studie is nu afgerond. Nog dit jaar brengen we
onze voorkeur naar buiten in de inspraakfase. Bij de beoordeling
van de drie varianten is gekeken naar de stedenbouwkundige
impact, de ruimtelijke inpassing, de kansen voor ontwikkeling
langs de tramlijn en de effecten op het gebied van vervoer en
(ander) verkeer. Uiteraard spelen aspecten als geluidsbelasting,
milieu en veiligheid een grote rol, maar ook de groenstructuur,
archeologie en de kosten worden meegewogen.
Parallel aan de introductie van de regiotram zijn we in Groningen
aan de slag met een grootschalige verbouwing van de Grote
Markt. De gehele oostwand van dit belangrijkste plein van
Groningen gaat op de schop en komt vijftien meter naar voren.
Daarmee herstellen we de vooroorlogse sfeer en intimiteit van
de Grote Markt. In de binnenstadsvariant vervangt de tram de
stadsbussen die nu nog met honderden per dag over het marktplein rijden. Sinds 1977 is het stadscentrum van Groningen het
domein van fietsers en voetgangers; je kunt sindsdien niet meer
met een auto naar en over de Grote Markt rijden. Helaas gold dit
niet voor de bussen.
De komst van een tram maakt het eindelijk mogelijk om bussen
uit de binnenstad te weren. Daardoor kunnen de bushaltes en de
metersbrede rijbaan van de markt verdwijnen en komt er nog
meer ruimte voor voetgangers, groen en terrassen.
De nieuwe tramhaltes zijn niet op de markt zelf gepland, maar op
de hoek van het plein, voor de voet van de Martinitoren. Zo maken
we er weer een authentieke binnenstad van. Zonder uitlaatgassen
en geluidsoverlast.
Wim Hazeu heeft gelijk als hij veronderstelt dat de Groningse
regiotram niet lijkt op het rinkelende, nostalgische tramstelletje
van vroeger. Maar ook de nieuwe regiotram zal niet op hoge
snelheid door de binnenstad kunnen rijden. Alleen op een vrij
23

24

Grote Markt, zuidzijde met stadsbussen

liggende, rechte baan of op bestaand spoor kan hard worden
doorgereden. In de drukke binnenstad moet de regiotram zijn
snelheid aanpassen. Veiligheid is dan het devies. In de binnenstadsvariant vergroten we die veiligheid nog eens extra door het
tramverkeer waar nodig te scheiden van het fietsverkeer. Voor
fietsers ontstaat zo een rechtstreekse noord-zuidroute door de
binnenstad via de Nieuwe Ebbingestraat, Oude Ebbingestraat en
Gelkingestraat. Gelukkig hoeven er geen monumenten of beeldbepalende panden te worden gesloopt door de komst van de
tram. De schade blijft waarschijnlijk beperkt tot een brug en een
aantal portiekwoningen.
Het moge duidelijk zijn… een tram door de binnenstad heeft mijn
voorkeur. We bestendigen ons autoluwe beleid, verstevigen het
historische karakter en krijgen er een fantastische, goed bereikbare binnenstad voor terug. De leefbaarheid van de binnenstad
gaat dankzij een tram met sprongen vooruit. Of de tram daadwerkelijk door de binnenstad gaat rijden, besluiten we in 2009.
Van de Haagse verkeerswethouder Peter Smit zou ik graag
willen weten hoe de versterking van de stedelijke, ruimtelijke
structuur heeft meegespeeld in de besluitvorming over de
aanleg van tunnels. Recent is in Den Haag de Hubertustunnel
geopend en Smit heeft plannen voor een tramtunnel onder de
Koningskade. Let hij bij zijn afwegingen vooral op reistijd,
bereikbaarheid en kosten of spelen kwalitatieve argumenten ook
een rol? In Groningen willen we de zuidelijke ringweg ondergronds brengen om de verkeersbarrière tussen het noorden en
zuiden van de stad te slechten en het Sterrebos in oude luister te
herstellen. Dat is een kostbare variant, maar wat ons betreft het
onderzoeken meer dan waard.
Winter 2008
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Peter Smit
Wethouder Den Haag

Bij de tramtunnel onder de Koningskade spelen allerlei factoren
een rol en kwaliteit is daarbij een belangrijke. Niet alleen bij de
Hubertustunnel, maar bij allerlei infrastructurele projecten in
Den Haag. Peter Smit reageert op de vraag van Karin Dekker en
speelt het estafettestokje door naar Pieter van Woensel in Leiden.
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van Smit naar Van Woensel
Den Haag, tunnelstad

O o, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. De ligging zo
direct aan zee vormt één van de sterkste troeven van de Hofstad.
Het is inderdaad iets om jaloers op te zijn. Een keerzijde is er ook.
Als Haags verkeerswethouder kijk ik op mijn beurt soms weer
begerig naar andere grote gemeenten landinwaarts waar de
toenemende stroom autoverkeer wordt afgewikkeld via slimme
ringen en ruiten rondom de stad. Vanuit deze optiek bezien ligt
de Noordzee voor Den Haag enorm in de weg.
Hoe kwetsbaar de stad bij het hedendaagse verkeersaanbod is,
blijkt elke keer weer wanneer er op de Utrechtsebaan in de
ochtend- of avondspits iets mis gaat. De gevolgen daarvan zijn
dan direct tot ver buiten de stadsgrenzen op alle snelwegen van
en naar Den Haag merkbaar. Heel wat verkeerswethouders voor
mij hebben zich al in dit typisch Haagse bereikbaarheidsvraagstuk
vastgebeten en creatieve oplossingen bedacht.
Den Haag geldt als één van de meest groene steden van Nederland
en is tegelijkertijd ook één van de dichtst bebouwde. Wie zo
moet schipperen met de ruimte, moet echt álle mogelijkheden
verkennen. Zo bezien is het geen verrassing dat veel oplossingen
ondergronds werden gezocht en gevonden.
Mijn Groningse collega Karin Dekker schreef eind vorig jaar:
‘Recent is in Den Haag de Hubertustunnel geopend en Smit heeft
plannen voor een tramtunnel onder de Koningskade. Let hij bij
zijn afwegingen vooral op reistijd, bereikbaarheid en kosten of
spelen kwalitatieve argumenten ook een rol?’ Als ik heel eerlijk
ben is die vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. De (on)bereikbaarheid is altijd het startpunt en bij het bedenken van een plan
kijk je natuurlijk ook naar de kosten. Maar kwalitatieve aspecten
spelen een dominante rol. Dat is geen loze stelling; je ziet het
direct terug in de projecten die al zijn uitgevoerd.
Karin Dekker verwijst naar de Hubertustunnel die op 1 oktober
vorig jaar door minister Camiel Eurlings is geopend. ‘De Hubertus’
is een belangrijke schakel in de nieuwe verbindingsweg tussen
Den Haag en de A4 die de stad aan de noordkant moet ontsluiten.
De tunnel zelf ligt in een kwetsbaar duinlandschap. Voor de aanleg
is gebruik gemaakt van een aparte boortechniek waardoor we
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De Koekamp met daaronder de Hubertustunnel

de natuurlijke omgeving hebben kunnen sparen. Het project kon
zonder noemenswaardige vertraging en binnen het vastgestelde
budget worden uitgevoerd. Dezelfde boortechniek gaan we over
enkele jaren ook gebruiken bij de aanleg van het Trekvliettracé
aan de zuidkant van de stad. Na de Utrechtsebaan en Noordelijke
Randweg wordt dit de derde belangrijke aansluiting van Den
Haag op het rijkswegennet. Al deze maatregelen bij elkaar
maken de stad Den Haag optimaal bereikbaar. Medio vorig jaar
stelde het kabinet voor dit doel 225 miljoen euro beschikbaar,
waarbij is afgesproken dat het stadsgewest Haaglanden en de
gemeente Den Haag hetzelfde bedrag investeren.
Middenin de stad, pal naast het station Den Haag Centraal ligt de
Koningstunnel. Persoonlijk vind ik dat misschien nog wel het
mooiste voorbeeld van waar Karin Dekker in haar bijdrage voor
de wethoudersestafette eind vorig jaar naar vroeg.
De Koningstunnel ontvlecht in de eerste plaats het drukke auto-,
tram- en busvervoer bij het station. Létterlijk daar bovenop
ontstonden door de aanleg van de tunnel mogelijkheden om een
Central Park-achtige omgeving (de Koekamp) te creëren. De
passagiers van tramlijn 9 – met ruim 40.000 reizigers per dag de
drukste van Den Haag – kunnen de Koekamp dagelijks zien, want
deze lijn rijdt vanaf het station door dit park de stad in.
Met name in de spits is het op deze lijn vaak zo druk dat overvolle trams de wachtenden bij de haltes moeten laten staan.

Momenteel worden plannen voorbereid om met name op deze
lijn meer trams op het niveau en in de frequentie van RandstadRail
te laten rijden. Dat kan alleen maar als een oplossing wordt
gevonden voor de kruisingen met het autoforensen-verkeer van
en naar de Utrechtsebaan. Ook hier kijken we weer naar de
mogelijkheden ondergronds. Den Haag, tunnelstad.
Bovengrondse oplossingen zijn er ook. De manier waarop Rand
stadRail 3 zich sinds enkele jaren door de zakenwijk Beatrix
kwartier begeeft, mag gezien worden. Het tramviaduct ter
hoogte van halte Beatrixkwartier van Zwarts & Jansma heet door
de opvallende constructie in de volksmond nu al ‘de netkous’.
Zo’n koosnaam is snel ingeburgerd. Wie zich een beetje verdiept
in de Haagse volksaard weet dat je als stedenbouwkundig ontwerper geen groter compliment kunt krijgen. Architectenbureau
Zwarts & Jansma is ook ingeschakeld voor het ontwerp van twee
nieuwe perrons voor de Erasmuslijn vanuit Rotterdam. De RandstadRailverbinding uit Rotterdam krijgt een futuristisch ogend
station boven het busplatform.
Tot zover de toekomst van Den Haag. Hoe ga je met dergelijke
ingrepen om in een stad als Leiden? Die vraag leg ik graag voor
aan wethouder Pieter van Woensel. Hij is nu langer dan een jaar
wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken
in Leiden. Van hem zou ik graag willen weten hoe hij omgaat
met welstand in de stad Leiden. Ik zou graag willen weten hoe in
een historische binnenstad zoals in die van Leiden en in de
beschermde stadsgezichten van de stad invulling wordt gegeven
aan welstand zonder teveel te tornen aan de creativiteit van de
architect. Is daar een middenweg in te vinden? Kan een stad als
Leiden toch een podium zijn voor vernieuwende architectuur?
Lente 2009
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Pieter van Woensel
Wethouder Leiden

In de monumentale binnenstand van Leiden is vernieuwende
architectuur zeker niet uitgesloten. Prijsvragen, flitsvergunningen
en sneltoetscriteria: er zijn allerlei mogelijkheden. Pieter van
Woensel, wethouder van Leiden, gaat in op de vraag van de
Haagse wethouder Peter Smit en geeft het estafettestokje door
aan Els Aarts in Breda.
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van Van Woensel naar Aarts
Versnacking in de binnenstad tegengaan

Hoe krijgen innovatieve en creatieve ideeën van architecten een
plek in een stad waar welstand zo’n belangrijk rol speelt? Ik vind
dat Leiden hier een goede middenweg in heeft gevonden. Leiden
heeft een prachtige historische binnenstad en ook buiten het
centrum zijn een aantal beschermde stadsgezichten. Toch is er
ook voldoende ruimte voor vernieuwende architectuur. Dit kwam
duidelijk naar voren in de architectuurverkiezing die afgelopen
najaar is georganiseerd door het Rijnlands Architectuur Platform
(RAP). Leidenaren konden hierbij stemmen op een aantal
genomineerde gebouwen. Het onderwijsgebouw van het Leids
Universtitair Medisch Centrum (LUMC) won de prijs voor de
mooiste nieuwbouw die de afgelopen vijf jaar in de Leidse regio
is neergezet. Het Kamerlingh Onnes Gebouw is het mooiste
voorbeeld van een bestaand pand dat een nieuwe bestemming
heeft gekregen. De winnaars van deze wedstrijd laten zien dat
het wel kan: vernieuwende architectuur in een monumentale
stad. En er staan voldoende andere projecten in de planning om
er zeker van te kunnen zijn dat dit geen toevalstreffers waren.
Een uniek nieuwbouwproject is de woonwijk Nieuw Leyden.
Leiden vervult hiermee een voorbeeldfunctie omdat particulier
opdrachtgeverschap in een binnenstedelijke omgeving op een
schaal als deze nog nooit is vertoond. De particuliere opdrachtgever koopt in dit project geen huis, maar alleen een stuk grond
om een huis op te bouwen. Ontwerpen en bouwen doet de
opdrachtgever geheel naar eigen inzicht, welstandsvrij maar wel
binnen een beperkt aantal randvoorwaarden.
Door zo min mogelijk eisen te stellen aan de vorm, de verdiepingshoogte van de woningen en de variatie in de kavelgrootte ontstaat
een gevarieerd woningaanbod.
Ook het ontwikkelen van een nieuwe bestemming voor een
bestaand pand krijgt voldoende aandacht. Het RAP heeft in
opdracht van de gemeente een architectuurprijsvraag uitgeschreven voor de Leidse watertoren. Doel van de prijsvraag was
om ideeën te verzamelen voor een nieuwe bestemming voor dit
rijksmonument. Het was een prachtige ontwerpopgave voor
architecten om een creatief plan te maken voor een nieuwe
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publieke bestemming voor dit industriële monument. De 59
inzendingen hadden dan ook veel verschillende en inspirerende
oplossingen.
Naast het stimuleren van vernieuwende architectuur neemt
Leiden ook diverse initiatieven om de monumentale waarde van
de stad te behouden. We creëren een aantrekkelijker winkel- en
verblijfsgebied onder andere door schreeuwerige reclames en
de versnacking van de binnenstad tegen te gaan. Ook zal het
historisch karakter van de gevels behouden blijven en zo nodig
worden versterkt door het project Historische Winkelpuien.
Achter heel wat bestaande winkelpuien blijken waardevolle
historische details verstopt te zijn. Die kunnen, als we ze weer
zichtbaar maken, een grote bijdrage leveren aan de Leidse
binnenstad. Eigenaren en gebruikers van panden worden via
een subsidieregeling gestimuleerd om op basis van onderzoek
hun oude historische winkelpui weer zichtbaar te maken, passend
bij de uitstraling van de historische binnenstad.
Ook hebben we samen met ondernemers en architecten het
modellenboek gevelreclame ontwikkeld. Reclame-uitingen
krijgen hiermee een passende plek in de stad: in sommige
gebieden ingetogen, in andere gebieden uitbundiger. Belangrijk
voordeel voor de ondernemers is dat er een flitsvergunning
mogelijk is, als zij de gevelreclame van hun bedrijf willen
veranderen en het plan aan de regels voldoet. De bouwvergunning
kan dan sneller worden afgegeven dan gebruikelijk.
Analoog aan de flitsvergunning voor reclames in de binnenstad
stelt de gemeente een procedure op om lichte bouwvergunningsaanvragen voor het gebied de Zuidelijke Schil (de wijk langs de
zuidelijke rand van de binnenstad) sneller te kunnen afhandelen.
De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van sneltoets
criteria. De aanleiding voor het opstellen van de sneltoetscriteria is
de aanwijzing van de Zuidelijke Schil als beschermd stadsgezicht.
Door een aantal vaste regels op te stellen, kunnen de bouwaanvragen sneller afgehandeld worden en hoeven bewoners minder
lang op hun vergunning te wachten. Daarnaast zorgen de
objectieve criteria ervoor dat burgers van tevoren weten waar
ze aan moeten voldoen. Al met al zorgen de sneltoetscriteria voor
een snellere procedure en meer duidelijkheid voor de burgers.
De sneltoetscriteria lopen vooruit op de nieuwe welstandsnota,
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die momenteel in ontwikkeling is. Hierin wordt het welstands
beleid voor burgers makkelijker en helderder gemaakt. Daarbij
is een belangrijk uitgangspunt dat de regels strenger
worden gehandhaafd waar het moet, maar ook dat er veel ruimte
wordt gegeven waar het kan. Zo wordt het karakter van de
historische binnenstad behouden, terwijl tegelijkertijd in de
nieuwere wijken de regels soepeler gehanteerd worden. Dankzij
de verschillende initiatieven is Leiden een stad waar oud en nieuw
op een passende manier samenkomen.
In Breda wordt al een aantal jaren gewerkt aan de ontwikkeling
van het stationskwartier, midden in het centrum van de stad. Ik
ben benieuwd hoe wethouder Aarts de herinrichting van een
hele buurt ervaart en welke mogelijkheden en onmogelijkheden
dit met zich mee brengt.

Onderwijsgebouw LUMC, in opdracht van LUMC Leiden,
ontwerp EGM architecten

Zomer 2009
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Els Aarts
Wethouder Breda

Hoe verbind je een historisch stadshart en een bestaande
jaren 30-woonwijk met een nieuw dynamisch woon-, werk- en
vervoerscentrum dat ook nog internationale allure heeft?
Welke (on)mogelijkheden brengt dit met zich mee? Dat was de
vraag van Leiden aan Breda. Wethouder Aarts vertelt over de
ontwikkeling van het omvangrijke stationsgebied Via Breda.
En vandaar gaat de estafette door naar wethouder Polderman
van de gemeente Vlissingen.
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van Aarts naar Polderman
Alle ontwikkeling loopt Via Breda

Aan ambities hebben wij in onze stad geen gebrek. Terecht, want
Breda blijkt al jaren voor steeds meer burgers en ondernemers
een heel aantrekkelijke locatie. Dat komt mede door zijn gunstige
ligging tussen de Randstad en de Vlaamse Ruit met de wereld
havens Rotterdam en Antwerpen. Steeds meer internationale
bedrijven willen in Breda hun hoofdkantoor vestigen. Door de
nog goede doorstroming op het wegennet en de aansluiting van
Breda op de hogesnelheidslijn (HSL) zijn Europese steden snel
en comfortabel bereikbaar. Daarmee is de sleutelpositie van
Breda in het (inter)nationale vervoernetwerk gegarandeerd. De
naam Via Breda voor het nieuwe stationsgebied heeft hier alles
mee te maken. De toch al grote aantrekkingskracht van de stad
wordt nog versterkt door de ontwikkelingen in het plangebied.
Men gaat straks niet langs, maar via Breda!
Het stationsgebied bestaat nu voornamelijk uit verouderde
industrieterreinen. Deze ondergaan de komende jaren een
metamorfose naar een prettig en veelzijdig leef- en werkmilieu.
In 2000 kreeg Breda voor dit gebied de status van Nieuw Sleutelproject. Deze erkenning door het Rijk leidde ertoe dat de plannen
in een stroomversnelling raakten. De komende 20 jaar realiseert
Breda op een binnenstedelijk terrein van maar liefst 160 hectare
een bruisend nieuw stadsdeel. Het omvat 1.090.000 m2 nieuw te
bebouwen vloeroppervlak, met 5.000 woningen, 112.000 m2
voor voorzieningen, 38.500 m2 flexibel in te vullen ruimte, en
potentie voor circa 10.000 arbeidsplaatsen. Vlak naast het
historische stadscentrum wordt Via Breda een tweede en zeer
vitaal hart van de stad.
Deze ambitie is niet op een achternamiddag tot stand te brengen,
maar vraagt juist om een langdurige en zorgvuldige aanpak
waarin kwaliteit en toegevoegde waarde voorop moeten staan,
ook wanneer het economisch tij even tegenzit.
De gemeente Breda werkt hierbij nauw samen met het Rijk, de
provincie, NS Poort, Prorail en AM. Om de kwaliteit van het
programma te borgen is een speciaal kwaliteitsteam onder
voorzitterschap van Riek Bakker ingesteld.
Een van de grote uitdagingen bij dit grootschalige stedenbouw-
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Overzichtskaart Via Breda
Artist impression van het nieuwe station, A2 Studio
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Artist impression van het nieuwe station, A2 Studio

kundige project is hoe je de bestaande wijken zo organisch
mogelijk aansluit op het nieuwe gebied. De huidige spoorzone
vormt een fysieke en mentaal beleefde barrière tussen de wijken
ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn. Vooral dát aspect
moet de komende decennia ten goede keren. Een belangrijke
conditie hiervoor is dat we voor de architectonische en stedenbouwkundige inrichting (inclusief de buitenruimte) een bij de
stad passend hoog ambitieniveau aanhouden.
Een heldere structuur van wegen, pleinen, lanen en water zal het
nieuwe stadsdeel naar onze overtuiging goed en aantrekkelijk
verbinden met de bestaande wijken. Daarbij vormt de nieuwe
OV-Terminal een fundamentele schakel. Het veelzijdige openbaar vervoercomplex naar ontwerp van Koen van Velsen wordt
een aansprekend gebouw. De nieuwe Bredase OV-Terminal
krijgt zowel aan de voor- als aan achterzijde aantrekkelijke
pleinen en lanen. Een onderdoorgang verbindt de aangrenzende
wijken. De omliggende wegenstructuur wordt flink aangepast,
zodat alle vervoerstypen goed en veilig kunnen doorstromen.
De uitstraling van de buitenruimte moet vanzelfsprekend passen
bij het feit dat Breda wordt aangesloten op het Europese net van
hogesnelheidstreinen. Onze recente Buitenruimtevisie Stationskwartier en omgeving waarborgt het hoge ambitieniveau. Ook de
gemeenteraad heeft zich onomwonden uitgesproken voor
handhaving en financiering van het geambieerde kwaliteitsniveau
van de buitenruimte, waardoor de eerste fase spoedig in uitvoering
kan worden genomen.
Maar verbindingen leggen is uiteraard niet alleen een materiële
aangelegenheid. Vele Bredanaars zijn straks de gebruikers van
de openbare ruimte in Via Breda en omgeving. Daarom zetten
we hen graag in als gebruikersexperts. Hiertoe is een Ontwerp
atelier Via Breda opgezet met inloopbijeenkomsten, er is een
consultatieperiode belegd en daarnaast kan men schriftelijk
reageren. Alle reacties worden gebundeld en respondenten
krijgen bericht wat ermee wordt gedaan.
Bij alle deelnemende partijen leeft de sterke overtuiging om van
Via Breda iets bijzonders te maken dat past bij de allure en
dynamiek van Breda. Actuele economische omstandigheden
houden weliswaar een bedreiging in. Maar in plaats van
gemakkelijk te kiezen voor versobering hebben we gezamenlijk
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besloten niet in te boeten op het beoogde kwaliteitsniveau. In
goede coöperatie met de ontwikkelende partijen en de ministeries
van VROM en V&W gaan we extra inzetten op acquisitie en
marketing om van ‘de Poort van Brabant’ een succes te maken.
Met die gezamenlijke ambitie zitten we op een veelbelovend
spoor.
Ik draag graag het stokje over aan wethouder Polderman van
Vlissingen. Hij is verantwoordelijk voor de Westerschelde
Containerterminal. Hoe ervaart hij het om aan zo’n project te
werken dat niet alleen van groot belang is voor de Zeeuwse
economie, maar ook van die van West-Brabant en heel Nederland?
Herfst 2009
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Piet Polderman
Wethouder Vlissingen

De vraag van wethouder Aarts uit Breda luidde: hoe ervaar je
het om te werken aan de Westerschelde Container Terminal,
een project dat van zo groot belang is voor de Zeeuwse en
West-Brabantse economie? ‘Als heel bijzonder’, is het antwoord
van wethouder Polderman. Dat lijkt minder vanzelfsprekend
dan het is. Hij is in de afgelopen twee jaar uitgegroeid van
argwanend sympathisant tot een enthousiaste trekker van dit
project.
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van Polderman naar Van der Molen
Vlissingen als voorhaven van Antwerpen

De Westerschelde Container Terminal (WTC) is een project met
een zeer lange voorgeschiedenis. Het gaat om een terminal die ’s
werelds allergrootste containerschepen kan ontvangen en waarbij
een optimale overslag mogelijk is. Door de unieke ligging dicht
bij de monding van de Westerschelde ontstaat voor de grootste
schepen nauwelijks vertraging. Ze hoeven niet door een sluis,
zijn binnen no time op open zee. Daarmee is de WCT een echte
trekker voor de Zeeuwse economie, een troefkaart voor de
Zeeuwse havens (Zeeland Seaports).
Ondanks het feit dat deze troefkaart met een nieuwe procedure
opnieuw wordt uitgespeeld, dreigt in het Zeeuwse bestuurlijke
landschap een zekere WCT-moedeloosheid te sluipen. Dat komt
vooral omdat het project in een eerste procedure bij de Raad van
State is gesneuveld. Deze nieuwe start van ruimtelijke ordeningsprocedures met MER’s en alles erop en eraan heeft een hoog déjà
vu-gehalte. Het is moeilijk om alle betrokkenen te enthousiasmeren,
iedereen - van bestuurders tot pers, van ambtenaren tot ondernemers - heeft het al een keer meegemaakt. De tegenstanders
vertrouwen en hopen erop dat het plan opnieuw zal sneuvelen en
bij enkele voorstanders treedt een vorm van vermoeidheid op.
Twee jaar geleden trad ik als wethouder aan in Vlissingen. Na
een bestuurlijke crisis verscheen een heel nieuw college, van
buiten de raad en met veel bestuurservaring elders. Ik was vooral
aangetrokken om het woningbouwproject op het voormalige
scheepswerfterrein van De Schelde uit het slop te trekken. Op
het laatste moment hoorde ik van de formateurs van het nieuwe
college dat de Vlissingse havens ook bij mijn portefeuille werden
ondergebracht. Tot die tijd kende ik het WCT-project alleen als
krantenlezer en zoals veel Zeeuwen vroeg ik mij af: is dit niet een
beetje te megalomaan voor Zeeland? Je kunt zeggen dat ik met
wantrouwende sympathie met het WCT-project startte.
Maar gaandeweg werd ik enthousiaster. Ik begreep dat juist de
ligging, buitendijks in de Westerschelde en goed bereikbaar
voor de nieuwe generatie van allergrootste containerschepen,
het project onderscheidend maakt ten opzichte van veel andere
containerprojecten in de havens om ons heen. Ik ontdekte dat de
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aanleg van de WCT hand in hand kon gaan met de aanleg van
een grootschalig, nieuw natuurgebied grenzend aan de haven.
Precies de natuurontwikkeling waar ecologen met smart op zitten
te wachten. Ik zag in ook dat de containeroverslag voor een forse
impuls zorgt voor de Zeeuwse werkgelegenheid. De containermarkt is voor de Zeeuwse havens een onontbeerlijke component.
Ik begreep dat de neveneffecten zeer gewenst waren voor en
door het Zeeuwse bedrijfsleven. Ook leerde ik dat de problemen
met de verbindingen met het achterland oplosbaar waren, en dat
de modalsplit, dat wil zeggen de verdeling van de verplaatsingen
over de vervoerwijzen, zeer in het voordeel was van de binnenvaart. De WCT kan eraan bijdragen dat de verhouding met de
Vlaamse havens Antwerpen en Gent er niet één wordt van
groeiende concurrentie, maar veel meer van partners. Vlissingen
als voorhaven van Antwerpen.
Vanaf nu stel ik aan iedereen de vraag: waarom eigenlijk geen
WCT? En tot nu toe heeft niemand daarop een overtuigend
antwoord. Het enige wat ik zelf nog kan verzinnen is dat door de
investeringen in de WCT andere projecten in het nauw kunnen
komen. Toch hebben we onlangs in het Dagelijks Bestuur van
Zeeland Seaports kunnen concluderen dat alle andere projecten
die in ons Strategische Masterplan staan, kunnen worden uit
gevoerd. De havens hoeven na de investeringen in de WCT niet
op slot. Het bestuur van de havens heeft dan ook het provincie
bestuur laten weten dat we er opnieuw vol voor gaan.
Het provinciebestuur heeft daarop de ruimtelijke ordenings
procedures opnieuw opgestart. Uit de Economische Effectrap
portage blijkt dat het project onderscheidend is en de positieve
effecten voor de Zeeuwse economie groot zijn. De achterlandverbindingen vormden destijds het probleem bij de Raad van State.
Dit probleem is oplosbaar nu forse investeringen zijn gepland ter
verbetering van de treinverbindingen. Ik ben dus van argwanend
sympathisant uitgegroeid tot een enthousiaste trekker.
Vlissingen is een maritieme stad. Het is een prachtige stad, met de
meeste zonuren van Nederland en een schitterende boulevard.
Grenzend aan de historische binnenstad liggen de oude (dok)
havens die nu getransformeerd worden tot woongebied en
locaties voor hoger onderwijs en kennisintensieve bedrijvigheid.
Het is een terrein met een onvoorstelbare potentie, drie minuten
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lopen van de voorzieningen en de zee. Een toekomstige wijk
voor Zeeuwen, maar ook voor recreanten. Op het Scheldeterrein
wil Vlissingen 1950 woningen bouwen. Dat is een kleine 10
procent van de huidige woningvoorraad. Dat is een stevige
opdracht voor een relatief kleine stad. Steun vanuit het Rijk is
onontbeerlijk. Temeer omdat na 2020 geen bevolkingsgroei
meer te verwachten is. Omdat we nu nog niet aantoonbaar
krimpen, is Vlissingen door het Topteam Krimp van het ministerie
van VROM gezond verklaard.(1) Maar de absolute omvang van de
grootstedelijke problematiek is niet groot genoeg, waardoor we
vooralsnog buiten de aangewezen 40+ steden vallen. Vlissingen
dreigt tussen wal en schip te vallen. Wij vertrouwen erop dat we
de minister er alsnog van kunnen overtuigen dat Vlissingen
Rijkssteun nodig heeft en in aanmerking moet komen voor een
40+ project. Wij hebben goede hoop bij deze minister een
luisterend oor te vinden, want hij heeft krimp én toekomstige
krimp op de politieke agenda gezet. Grote steden zijn jarenlang
terecht geholpen met miljoenen voor stadsvernieuwing en daar
is de neerwaartse trend omgebogen. De minister heeft dan ook
opgeroepen tot solidariteit van de grote steden met hun kleine
broertjes die nu in de problemen dreigen te komen. Ik ben
daarom zeer benieuwd hoe de collega’s in Delfzijl de krimp
hebben aangepakt en aanpakken. En of zij enige solidariteit van
hun grote broer Groningen en de provincie hebben ondervonden.
Vandaar dat ik het stokje doorgeef aan wethouder Ruimtelijke
Ordening Roel van der Molen van Delfzijl.
(1) Het Topteam Krimp adviseert de gemeenten van Zeeuws-Vlaanderen en de
provincie Zeeland om op korte termijn de samenwerking te versterken door het
instellen van een regionale stuurgroep. Het Topteam constateert op de korte termijn
geen structurele en substantiële bevolkingsdaling op regionaal schaalniveau in
Zeeland. De krimp zal zich na 2025 voornamelijk manifesteren in de regio ZeeuwsVlaanderen, in de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.
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Roel van der Molen
Wethouder Delfzijl

De vraag van wethouder Polderman van Vlissingen luidde:
‘Minister Van der Laan heeft krimp én toekomstige krimp op de
politieke agenda gezet. Grote steden zijn jarenlang terecht
geholpen met miljoenen voor stadsvernieuwing en daar is de
neerwaartse trend omgebogen. De minister heeft dan ook
opgeroepen tot solidariteit van de grote steden met hun kleine
broertjes die nu in de problemen dreigen te komen. Ik ben
daarom zeer benieuwd hoe de collega’s in Delfzijl de krimp
hebben aangepakt en aanpakken. En of zij enige solidariteit
van hun grote broer Groningen en de provincie hebben
ondervonden?’
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van Van der Molen naar Drenth
Delfzijl ziet krimp als kans

Dat minister Van der Laan heeft aangegeven dat steden solidair
moeten zijn met het platteland, daar ben ik hartstikke blij mee.
Maar het is niet zo, dat we daar op dit moment al veel van
merken. Wel ervaren we al heel duidelijk de steun van het Rijk.
Vooral nu het ons gelukt is om Delfzijl op de Rijksagenda te
zetten(1). Anderhalf jaar geleden was krimp nog synoniem aan
Parkstad Limburg, maar door de gezamenlijke inzet van provincie
en regio is het gelukt om bij het Rijk duidelijk te maken dat er
meer krimpregio’s zijn. Zoiets als solidariteit gaat niet vanzelf. Dat
blijkt wel uit een eerste reactie van de stad Groningen. Daarin gaf
zij aan dat in krimpgebieden niet alle voorzieningen nodig zijn en
dat mensen voor school en ziekenhuis maar naar de stad moeten
komen. Naar Groningen dus. Zo bekeken is het nog geen gelopen
race. Om een krimpregio als de onze leefbaar te houden, vind ik
dat we juist moeten zorgen voor een goed voorzieningenniveau.
De aanwezigheid van bijvoorbeeld een theater, een ziekenhuis
en goede scholen is van doorslaggevend belang voor mensen
wanneer ze besluiten om zich ergens te vestigen. Gelukkig
beschikt Delfzijl over goede basisvoorzieningen. Bovendien is de
gemeente prachtig gelegen aan de - vorig jaar tot Werelderfgoed
uitgeroepen - Waddenzee.
Wat ons naast krimp parten speelt is het verleden. In de jaren
zestig was iedereen er van overtuigd, dat Delfzijl tot een belangrijke industriestad zou uitgroeien met naar verwachting meer dan
ruim 60.000 inwoners. Het vooruitgangsdenken heerste en daarop
vooruitlopend begon de stad met het bouwen van arbeiderswijken
en het slopen van dorpen om ruimte te maken voor industrie
terreinen. Zelfs het historisch centrum is grotendeels aan de
vooruitgang opgeofferd. Nu weten we dat het aantal inwoners
nooit boven de 30.000 is uitgekomen. In de jaren negentig werd
dit goed zichtbaar: er stonden 900 woningen leeg. Om de leegstand tegen te gaan en om in Delfzijl een kwaliteitsslag te maken,
richtte de gemeente samen met de provincie en woningstichting
Acantus de OMD (Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl) op. Toch
werd zelfs toen nog in termen van groei gedacht, want weliswaar
werden 600 woningen meer gesloopt dan er leegstonden, daar
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De bouw van woontoren Kadijk maakt ook onderdeel
uit van de herstructurering Delfzijl Noord
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Winkelcentrum De Wending

uit van de herstructurering Delfzijl Noord

kwamen er 1200 voor terug. Dit geeft aan dat aan het begin van
deze eeuw nog helemaal geen erkenning bestond voor het
fenomeen krimp. Dat is nu gelukkig heel anders en dat is maar
goed ook, want uit onderzoek blijkt dat de bevolkingsdaling de
komende jaren verder doorzet.
Een heel bijzonder project in Delfzijl vind ik de herstructurering
van de wijk Delfzijl Noord. Dit was een groot opgezette wijk met
rijen arbeiderswoningen en flats. Typische naoorlogse bouw,
veel woningen voldeden niet meer aan de eisen van nu en door
de bevolkingsdaling was er veel leegstand. Vaak wordt in zo’n
geval een wijk op basis van de bestaande infrastructuur gerenoveerd. Ik ben blij dat we in Delfzijl hebben besloten de hele wijk
plat te gooien en ook de infrastructuur te vernieuwen. Als het dan
toch moet, dan maar in één keer goed. De nieuwe wijk is ruim
opgezet met veel groen. Het hart van de wijk bestaat uit een groot
park, waar ruimte is voor wandelaars, maar waar ook speel
toestellen voor kinderen en een fitparcours voor ouderen komen.
Daarnaast is een groot modern winkelcentrum De Wending
opgezet, dat behalve aan winkels ook onderdak biedt aan
appartementen. Dit geheel is ontworpen door Rijksbouwmeester
Liesbeth van der Pol. Daar omheen staan gebouwen, waarin
onder andere een islamitisch centrum, een brede school en een
beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke
beperking gevestigd zijn. Deze gebouwen zijn door andere
architecten ontworpen, maar voldoen wel aan de beeldkwaliteitsplannen zoals opgesteld voor de gebouwen rond De Wending.
Hierdoor krijgt de wijk een prachtige op elkaar afgestemde
uitstraling.
Een ander belangrijk gevolg van hoe wij omgaan met de gevolgen
van bevolkingsdaling is de regionale samenwerking met onze
buurgemeentes onder de naam DEAL (Delfzijl, Eemsmond,
Appingedam, Loppersum). De DEAL-gemeenten hebben met de
provincie het Pact voor de regio Eemsdelta opgesteld. Krimp
stopt namelijk niet bij de gemeentegrens. Het TOP-team Krimp
was erg enthousiast over onze aanpak en heeft dit ook in een
positief advies aan de minister verwoord (2). Inmiddels heeft het
Rijk een substantieel bedrag beschikbaar gesteld, zodat wij de
eerste gevolgen van krimp aan kunnen pakken.
Voor veel gemeenten wordt krimp maar langzaam zichtbaar.
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Doordat gezinnen kleiner worden, blijft eerst nog dezelfde
hoeveelheid huizen nodig en moet in sommige gevallen zelfs
bijgebouwd worden om de gevolgen van gezinsverdunning op
te vangen. Toch moet je al op dat moment beleidsmatig ingrijpen.
Ik ben benieuwd hoe ze daar in de Achterhoek mee omgaan en dat
is dan ook mijn vraag aan wethouder Peter Drenth van Doetinchem.
Nu zijn in deze regio alle huizen nog bewoond en wordt er nog
steeds bijgebouwd, maar het duurt niet lang meer en dan slaat
de krimp ook echt toe in deze regio. Hoe is de planning van de
woningbouw, houden ze al rekening met de krimp, zijn er regionale
afspraken gemaakt?
(1) In opdracht van het Ministerie van VROM heeft het Regioplan Beleidsonderzoek
in 2009 haar verkenning van de Rijksagenda voor Krimp en ruimte gepubliceerd.
(2) De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het Topteam Krimp ingesteld. De
opdracht aan het Topteam houdt in het analyseren van knelpunten en kansen, die
bevolkings- en huishoudensdaling met zich meebrengen en het formuleren van
oplossingsrichtingen en aanbevelingen.
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Peter Drenth
Wethouder Doetinchem

De vraag van wethouder Van der Molen (Delfzijl) aan
wethouder Peter Drenth van Doetinchem luidde: ‘Voor veel
gemeenten wordt krimp maar langzaam zichtbaar. Doordat
gezinnen kleiner worden, moet in sommige gevallen zelfs
worden bijgebouwd om gezinsverdunning op te vangen.
Toch moet je al op dat moment beleidsmatig ingrijpen.
Ik ben benieuwd hoe ze daar in de Achterhoek mee omgaan.’
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van Drenth naar Van Hulle
Verdelen van de pijn

Ik vrees dat ik zelf aan de krimp van Delfzijl heb bijgedragen.
Ik vertrok om elders te gaan studeren. Ook in de Achterhoekse
statistieken ben ik terug te vinden. Voor mijn wethouderschap
verhuisde ik naar Doetinchem. In een recente prognose van het
aantal huishoudens in dit prachtige gebied, maak ik deel uit van
een stijgende lijn. De acht gemeenten van de Regio Achterhoek
verwachten in 2025 te pieken op 130.000 huishoudens. Die
stijging is voor een groot deel te danken aan gezinsverdunning.
Maar na 2025 slaat de krimp ook op dit vlak toe. In absolute
getallen bezien is de afname van het inwonertal al aan de gang.
We gaan met 8,2% terug naar 274.500 Achterhoekers in 2040. In
Doetinchem hebben we het geluk dat de krimpeffecten minder
hard aankomen dan op het omliggende platteland. Doetinchem
levert dankzij zijn veel grotere omvang automatisch de stedelijke
voorzieningen voor een relatief groot gebied. Hier staat het
ziekenhuis bij een nieuw theater. Hier is de werkgelegenheid
geconcentreerd en wordt gewinkeld.
Waar de beste voorzieningen zijn, slaat de krimp minder hard
toe. Ook dat zien we terug in het Achterhoekse onderzoek naar
demografische ontwikkelingen tot 2040. Tot dat jaar moet Aalten
een afname van het inwonertal met bijna tien procent incasseren.
In Oost-Gelre is dat nog eens drie procent extra. Berkelland moet
met een min van maar liefst 16,2% rekenen. Het is schrikken en
slikken. Dat Doetinchem er met een krimp van 5,3% nog relatief
goed afkomt, is dan bijna een troost.
Onze centrumfunctie koesteren we dus. Waar het maar kan,
voegen we kwaliteit toe. In de eerste plaats door het stadscentrum
aantrekkelijker aan te kleden maar ook met een ‘duizendbomenplan’. Weidewinkels en grote outlets die ons winkelgebied
zouden bedreigen waren en blijven niet welkom. Voor soms
braakliggende locaties waar de industriële bedrijvigheid rondom
het centrum is verdwenen, werken we al sinds 2005 met een
stevig masterplan. Masterplan Schil is een stadsreparatie over
meer dan 20 locaties en is door de gemeente zelf ontwikkeld
onder leiding van Peter Kuenzli. Het oogt misschien te ambitieus
voor een middelgrote stad, maar het is goed doordacht en
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Nieuwbouw in het Lookwartier, met de schouwburg Amphion,
in opdracht van gemeente Doetinchem, ontwerp Mecanoo Architecten

in opdracht van gemeente Doetinchem, ontwerp Mecanoo Architecten

doorgerekend om op een organische manier onze structuur en
voorzieningen te verstevigen. Tot nu toe werkt het masterplan.
Elke bouwlocatie ontwikkelt zich op een eigen wijze, met respect
voor de schaal van de omgeving. Het zorgt ook voor variatie, met
moderne architectuur voor nieuwe scholen en de schouwburg.
Langs belangrijke toegangswegen worden oude gevelwanden
hersteld. Ook dat is kwaliteit en zal helpen de krimp hanteerbaarder te maken.
Krimpeffecten proberen we waar mogelijk vooraf in te calculeren.
De scholengemeenschappen moeten nu al het roer omgooien.
Het voortgezet onderwijs draait namelijk voor een groot deel op
toestroom vanuit de wijde omgeving. Daar daalt het aantal leerplichtige kinderen al in 2015. Voor bijvoorbeeld het Rietveld
Lyceum - alleen al voor zijn ontwerp een bezoekje waard - heeft
de bevolkingstrend als gevolg dat we afzien van een nieuwe
vleugel. De behoefte aan vijftien extra lokalen is eindig. Dus krijgt
het Lyceum een vrijgekomen oud schoolpand. Dat renoveren we
netjes. De investering schrijven we binnen vijftien jaar af om er
dan zonder een lastige financiële erfenis iets anders in onder te
kunnen brengen. Misschien wel starterswoningen.
Verder hebben we plannen aangepast. Enkele zijn geheel
geschrapt. Voor het uitbreidende verzorgingshuis Schavenweide
(vergrijzing) had dat als voordeel dat vlakbij ruimte vrijkomt voor
een tijdelijke huisvesting. Elders zien we af van appartementen.
Kleinere huishoudens - starters en ouderen - willen ook graag een
tuin, maar ze kunnen toe met twee slaapkamers in plaats van vier.
Op regionaal niveau moeten we nog lastige hobbels nemen. Het
is niet realistisch vast te houden aan 14.000 nieuwe woningen als
onze inwoners er tot 2040 maar 6.000 nodig hebben. De acht
gemeenten zijn onder leiding van de provincie in gesprek over
de vraag wat waar nog kan. De harde keuzes, complex en ingewikkeld, zijn duur. Ik denk dat we druk van de provincie nodig
zullen hebben om er uit te komen. Een naburige gemeente gaat
er nog steeds vanuit dat de krimp op onverklaarbare wijze buiten
zijn gemeentegrenzen blijft. De provincie ziet gelukkig de risico’s.
Ik denk dat het Rijk meer moet doen. In de transitieperiode, als we
eenmalig kosten maken die eigenlijk onze draagkracht te boven
gaan, zou Den Haag behoren in te springen. Goede plannen
horen steun te krijgen, bijvoorbeeld als we een minder populaire
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Om de nieuwbouw van zorgcentrum Schavenweide mogelijk te maken, worden de huidige
bewoners tijdelijk gehuisvest op het braakliggende terrein naast de nieuwe school Prakticon.
De plannen voor een kleine nieuwbouwwijk op deze locatie zijn in de ijskast gezet.

jaren tachtig wijk met huurwoningen nu al laten herstructureren.
Een andere rol van het Rijk is ook belangrijk. De Achterhoek is
het gelukt de Belastingdienst te behouden. Maar de schaalvergroting en dus het wegtrekken van rijksdiensten uit streken met
krimp lijkt me met oogkleppen op te gebeuren. Vandaar mijn
vraag aan wethouder Frank van Hulle van Terneuzen: moet er een
krimptoets komen voordat het rijk een dienst mag verplaatsten? Hoe
kan die toets er uitzien? En wat zou het voor Zeeland betekenen
als die krimptoets al vijf jaar geleden was ingevoerd?
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Een impressie van de nieuwbouw van zorgcentrum Schavenweide

De plannen voor een kleine nieuwbouwwijk op deze locatie zijn in de ijskast gezet.

Frank van Hulle
Wethouder Terneuzen

De vraag van wethouder Peter Drenth van Doetichem aan
wethouder Frank van Hulle van Terneuzen luidde: ‘Moet er
een krimptoets komen voordat het Rijk een dienst mag
verplaatsen? Hoe kan die toets er uitzien en wat zou dat voor
Zeeland betekenen als die krimptoets al vijf jaar gelden was
ingevoerd?’
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van Van Hulle naar Duivesteijn
Maatwerk bij krimp

Het thema dat collega Drenth aansnijdt is zeer actueel in Terneuzen.
Momenteel voert de gemeenteraad actie voor het behoud van
het Belastingkantoor in Terneuzen. Als gevolg van bezuinigingen
dreigt deze dienst te verdwijnen naar Goes en Roosendaal.
Terneuzen hoopt, in navolging van de Achterhoek, dat deze dienst
kan worden behouden voor de regio.
Het is niet de eerste keer dat (semi-)overheidsinstellingen
Zeeuws-Vlaanderen en ook Zeeland verlaten. Het kantongerecht
is al uit Terneuzen vertrokken, de schoolbegeleidingsdienst, de
Kamer van Koophandel, het Nutsbedrijf Delta, een deel van de
Waterpolitie. De samenvoeging van de twee Zeeuwse Waterschappen impliceerde dat de hoofdzetel uit Terneuzen verdwijnt
naar Middelburg en in Terneuzen ‘slechts’ een dependance
overblijft, hetzelfde dreigt voor de twee ROC’s. Ook provinciaal
speelt het thema. De Rechtbank in Middelburg dreigt in 2011 te
degraderen tot een nevenvestiging van Breda. En er zijn nog
meer soortgelijke voorbeelden.
Met het vertrek van publieke functies gaan vele directe en indirecte
arbeidsplaatsen voor de regio verloren. Dit klemt, want hoewel er
werkgelegenheid genoeg is, in de procesindustrie, de zorgsector
en havengerelateerde activiteiten, staat de opvulling van de
vacatures onder druk omdat de werkgelegenheid te eenzijdig
wordt. Eenzijdige werkgelegenheid leidt er toe dat banen bijvoorbeeld lastig opgevuld worden in de procesindustrie omdat
er voor de partner - de meeste stellen hebben beiden een baan
- in andere sectoren geen baan voorhanden is. Dan wordt er dus
niet gekozen voor Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee wordt de
economische potentie aangetast en dat is slecht voor ZeeuwsVlaanderen, maar ook voor Nederland, omdat economische
potentie onbenut blijft.
Het is in die zin opmerkelijk dat de rijksoverheid geld uittrekt om
de regio met betrekking tot het thema krimp ter zijde te staan en
anderzijds dezelfde regio benadeelt door het verplaatsen van
diensten. De vraag is of het invoeren van een krimptoets, zoals
voorgesteld door mijn collega uit Doetinchem, een mogelijkheid
kan zijn om problemen in dit kader het hoofd te bieden. De
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gemeente Terneuzen is reeds enkele jaren met het thema
krimp bezig. In tegenstelling tot diverse regio’s wordt ZeeuwsVlaanderen in de komende jaren niet alleen geconfronteerd met
een afname van het aantal bewoners maar is er ook sprake van
een verandering van de bevolkingssamenstelling. Ontgroening
en verdere vergrijzing van de inwoners leiden tot onvermijdbare
en forse ingrepen daar waar het gaat om wonen, werkgelegenheid
en het voorzieningen aanbod.
Ik vind dat je krimpgebieden niet over een kam kan scheren.
Hier in Terneuzen is er een forse industriële cluster en veel
havengebonden activiteit. Dat is anders dan in Oost-Groningen.
Je moet dus maatwerk leveren. Het in het leven roepen van een
standaard krimptoets lijkt me daarom een instrument waar veel
haken en ogen aan zitten. In het algemeen lijkt me het wel goed
dat de rijksoverheid maar ook de provinciale overheid kritisch
nadenkt over de gevolgen als zij besluit diensten te centreren.
Deze kritische exercitie kan wat mij betreft als ‘krimptoets’
worden betiteld. Die toets dient dan ook in te gaan op alternatieven.
Ik kan me daarbij voorstellen dat het afslanken en of samenvoegen
van diensten grondig onderzocht wordt, managers kunnen dat
prima, vooraleer het finale politieke besluit wordt genomen.
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Op gemeentelijk schaalniveau doen zich dergelijke processen al
langer voor. Te denken valt hierbij aan het opzetten van woonzorgzones voor senioren en het realiseren van brede scholen.
Het gaat daarbij niet om de meest efficiënte organisatievormen,
maar wel om de meest effectieve in de context waar deze nodig
is. In mijn optiek kunnen het Rijk en de provincie nog een wereld
winnen bij het creatief omgaan met de uitdagingen die de nabije
toekomst biedt.
Over bevolkingskrimp is al veel gezegd en geschreven. Herkenning
en erkenning van de problematiek wordt steevast afgesloten met
een plan van aanpak en een bijbehorend kostenplaatje. Hoe je het
wendt of keert: krimp kost geld en partijen zijn logischerwijs in
beperkte mate bereid om hun aandeel in het ‘gemeenschappelijk
verlies’ te nemen. Gevolg is dat de plannen slechts mondjesmaat
tot uitvoering komen.
In corporatieland steken partijen elkaar, al dan niet gedwongen,
wel vaker een helpende hand toe. De Vogelaarheffing heeft ertoe
geleid dat regionale corporaties meebetalen aan de wijkaanpak
in grote steden. Ik zou me in navolging van deze aanpak een
soortgelijke gemeentelijke aanpak kunnen voorstellen.
De gemeente Almere wordt getypeerd als een van de grootste
groeigemeenten. Mijn vraag aan wethouder Adri Duivesteijn is
dan ook: wat vindt u van het idee om groeigemeenten te laten
meebetalen aan de aanpak van krimpgerelateerde problematiek
in de perifere regio’s van Nederland?
Herfst 2010
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Adri Duivesteijn
Wethouder Almere

De vraag van wethouder Frank van Hulle van Terneuzen aan
wethouder Adri Duivesteijn van Almere luidde: ‘Wat vindt u van
het idee om groeigemeenten te laten meebetalen aan de
aanpak van krimpgerelateerde problematiek in de perifere
regio’s van Nederland?’
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Volgende pagina: Het Homeruskwartier in Almere bestaat grotendeels uit
huizen die in particulier opdrachtgeverschap tot stand zijn gekomen.

van Duivesteijn naar Van Poelgeest
Nederlandse woningbouwwereld weer met beide
benen op de grond

Met zijn vraag - ‘kunnen groeigemeenten meebetalen aan de
aanpak van krimpgerelateerde problematiek?’- veronderstelt
Frank van Hulle dat er in groeigemeenten voldoende geld aanwezig is om te komen tot herverdeling. Deze veronderstelling
raakt aan iets dat mij al lang dwars zit, namelijk de vraag hoe wij
onze volkshuisvesting financieren.
Ik ben opgegroeid in een tijd dat er een groot verschil was tussen
de kostprijs en de exploitatie van woningen. Vanaf de Tweede
Wereldoorlog tot de jaren ’90 was er sprake van hoge bouwkosten
en lage huren. De huren dekten de kosten niet, en dus verstrekte
de rijksoverheid subsidies voor onze woningbouw. Er waren niet
alleen subsidies voor de sociale huurwoningen; zelfs de vrije sector
woningen werden, met een eenmalige premie, gesubsidieerd.
Na de nota Volkshuisvesting in de jaren negentig van Enneüs
Heerma - met het adagium: ‘meer markt, minder overheid’ - brak
een periode van onophoudelijke stijging van de koopprijzen aan.
We zagen dat het stelsel zich omdraaide: de verkoopprijzen
overstegen de kostprijs van nieuwbouwwoningen meer en meer.
Winst op woningen werd een vanzelfsprekendheid, onze volkshuisvesting werd een winstmachine, winstmaximalisatie kwam
centraal te staan. Deze exorbitant hoge winsten zijn echter niet bij
de mensen zelf - de kopers of huurders - terecht gekomen, maar
bij de corporaties. Waar je zou verwachten dat een waardestijging
gepaard gaat met een toename van de kwaliteit, bleek dat
nauwelijks het geval. De Bouwfondswoning uit de jaren ’50 is
- met uitzondering van een toename van het volume, naar een
standaardmaat van 9,20 bij 5,40 meter - niet wezenlijk veranderd.
Wat theatraal gesteld, zijn wij in onze stedenbouw en architectuur
in de afgelopen twintig jaar een tweede Gouden Eeuw misgelopen;
als alle winsten in onze woningen waren geïnvesteerd, zou dat een
groot en groots effect op onze steden hebben gehad en zouden
er meerdere ‘grachtengordels’ zijn ontstaan.
Met Heerma’s Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
(1995) en de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties,
ging ook in de corporatiesector een andere wind waaien. Er was
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Eén van de IbbA-woningen (Ik bouw betaalbaar in Almere)

sprake van een overgang naar een meer marktconform volkshuisvestingbeleid: de wetten van de markt kregen vat op de
corporatiesector. Corporaties richtten zich meer en meer op de
bouw en verkoop van nieuwe, grotere, duurdere en - niet in de
laatste plaats - meer courante huurwoningen. Ook op het terrein
van arbeidsomstandigheden werd ‘marktconform’ het adagium;
fusies zijn nog altijd aan de orde van de dag, en helaas lijken ook
sommige excessen - grote kantoren, dure auto’s en extreme
salarissen en vertrekpremies - meer regel dan uitzondering.
Met de grote winsten kon ook de sociale opgave worden
gefinancierd, wat maakte dat de overheid zich terugtrok uit de
financiering van onze woningbouw en het uitgebreide stelsel van
subsidies en premies gaandeweg verdween. De crisis heeft
een einde gemaakt aan de decennialange periode waarin de
mogelijkheden tot de hemel reikten. De Nederlandse woningbouwwereld is weer met beide benen op de grond gezet. Dat is
niet per se negatief; de huidige woningmarkt is tenslotte
gebouwd op luchtkastelen, en het was een kwestie van tijd dat de
luchtbel uiteen zou spatten. Tegelijkertijd is er met het vervliegen
van de buitensporige winsten ook een impasse ontstaan. De
crisis brengt ons terug bij forse tekorten, die niet uit de winsten
kunnen worden gefinancierd. Dit betekent dat er - en dat zien wij
overal in Nederland - nauwelijks nog overwinsten te verdelen
zijn. Niet voor commerciële bouw, niet voor de sociale opgave.
In reactie op de veronderstelling van Van Hulle - ‘is er geld voor
herverdeling?’- ben ik dan ook bang dat wij slechts ontkennend
kunnen antwoorden. Institutionele bouwers kampen met grote
tekorten, er is nauwelijks geld voor nieuwe projecten en er wordt
flink gesnoeid in het personeelsbestand. Het is dan ook een
illusie te geloven dat groeigemeenten thans in staat zijn bij te
dragen aan het oplossen van krimpproblematiek.
Wat is de oplossing dan wel? Een mogelijke oplossingsrichting is te
kiezen voor het omzetten van de sociale huur- in een coöperatiesector. Het geld is er namelijk wel, maar is niet vrij besteedbaar.
Door woningen in eigendom over te dragen aan de zittende
bewoners, maak je groot geld vrij. Grote hoeveelheden ‘dood
kapitaal’ worden geactiveerd, die vervolgens opnieuw worden
geïnvesteerd in nieuwe projecten. Tegelijkertijd maak je de
eindgebruiker, de huurder, verantwoordelijk voor het beheer en
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behoud van de eigen woon- en leefomgeving, waarmee per
definitie een grotere betrokkenheid wordt gecreëerd.
Een andere mogelijkheid - en wellicht is dit de enige juiste
oplossing - is dat krimpgemeenten de grote prijsverlagingen
accepteren, en profiteren van de meer ontspannen woningmarkt.
In deze gemeenten is een einde gekomen aan een periode van
schaarste, aan een periode waarin mensen letterlijk in de rij
moesten staan om één van de institutioneel gebouwde woningen
te bemachtigen. Dat biedt kansen. Met de overgang van een
uiterst verkrampte naar een ontspannen woningmarkt, verandert
het aanbodgericht denken en handelen geleidelijk in een meer
vraaggeoriënteerde markt. Deze ontwikkeling kunnen wij alleen
maar toejuichen. Als ik een parallel trek met mijn dagelijkse
praktijk in Almere, zie ik wat het betekent als wordt gebouwd op
basis van een - individuele of collectieve - concrete vraag. Zelfbouwgebieden als Homeruskwartier, Overgooi of Noorderplassen
West tonen aan dat een vraaggestuurde markt leidt tot meer
differentiatie en tot grotere en kwalitatief betere woningen, voor
dezelfde of een lagere kostprijs. Ook in de sociale opgave wordt
voorzien. Samen met woningbouwcorporatie De Key ontwikkelden
we de regeling ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’, waarmee we
mensen met een bruto jaarinkomen van € 20.000 tot € 37.000
euro de mogelijkheid bieden hun eigen woning te bouwen.
Inmiddels zijn er ruim 150 kavels verkocht.
Ik eindig dan ook met de vraag of een zekere ontspanning op de
woningmarkt werkelijk een probleem is. Biedt het ons niet juist
de kans om te komen tot een fundamentele heroriëntatie van ons
volkshuisvestingstelsel? Biedt het ons niet juist de kans om woonmaximalisatie centraal te stellen? Biedt het ons niet juist de kans
om de burger, met alle individuele wensen en behoeften, de
hoofdrol in ons bouwbeleid te geven? En, om een dwarsstraat te
noemen, biedt het ons niet juist de kans om in onbruik geraakte
stedelijke gebieden terug te geven aan de natuur?
Juist omdat hij, nog niet zo lang terug, bekend maakte de helft van
de volgende fase van IJburg in particulier opdrachtgeverschap
te willen realiseren, stel ik deze vraag graag aan Maarten van
Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening in Amsterdam.
Ik ben ervan overtuigd dat de stap van winstmaximalisatie naar
woonmaximalisatie, van aanbod- naar vraaggestuurd, van woon-

72

producenten naar woonconsumenten - zeker nu - overal in
Amsterdam gezet kan worden, en ik ben benieuwd hoe hij daar
over denkt.
Winter 2011
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Maarten van Poelgeest
Wethouder Amsterdam

‘Ik ben ervan overtuigd dat de stap van winstmaximalisatie
naar woonmaximalisatie, van aanbod- naar vraaggestuurd,
van woonproducenten naar woonconsumenten - zeker nu overal in Amsterdam gezet kan worden, en ik ben benieuwd
hoe Maarten van Poelgeest daar over denkt.’ Eind vorig jaar
maakte de Amsterdamse wethouder bekend dat hij de helft van
de volgende fase van IJburg in particulier opdrachtgeverschap
zou willen realiseren. Hij geeft dan ook graag antwoord op deze
vraag van collega-wethouder Adri Duivesteijn.
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van Van Poelgeest naar Straat
Zelfbouw biedt kansen voor individuele burgers

Particulier opdrachtgeverschap, of liever gezegd: zelfbouw, past
in een ontwikkeling waar Amsterdam niet omheen kan. Door de
economische crisis zijn grote projecten met grote woningaantallen
en gecombineerde programma’s onder druk komen te staan
door lastige financierings- en afzetmogelijkheden. Ook voor de
gemeente Amsterdam is door de economische crisis in combinatie
met het ineen zijgen van de kantorenmarkt de tijd van groot
schalige projecten voorbij. We staan daarom voor de uitdaging
de ontwikkelingsstrategie fundamenteel te hervormen.
De contouren van deze nieuwe ontwikkelstrategie beginnen zich
af te tekenen. Zo zal de afname van grond door derden in kleinere
stukken gebeuren. Ontwikkelrisico’s kunnen niet langer via grote
contracten langjarig bij externe partijen worden ondergebracht.
De gemeente zal daarom dichter op de markt moeten gaan zitten.
Er zal gekozen moeten worden voor een meer gefaseerde
ontwikkeling van kleine kansrijke locaties in de stad, en met
andere partners dan gebruikelijk.
De meeste ruimtelijke ontwikkelingen zullen niet alleen kleinschaliger worden, maar ook veel meer partijen kennen. Daarmee
bedoel ik de veelheid aan eindgebruikers die het speelveld
diverser gaan maken. Met de opkomst van zelfbouw ontstaan niet
alleen kansen voor individuele burgers en hun gezinnen, maar
ook voor collectieven en woningverenigingen. Maar het wordt
nog wel ingewikkeld, omdat we in Amsterdam nu eenmaal
gestapeld en in rijen bouwen. Dat maakt onze opgave anders en
lastiger en vraagt om passende oplossingen. Oplossingen bijvoorbeeld zoals solids(1) in koop- of huurconstructies, of waarbij
wij ondersteuning van aannemers of ontwikkelaars aanbieden.
Het belangrijkste is nu onszelf open te stellen en kansen te
bieden. De gemeente kan daarbij het voortouw nemen door
locaties te zoeken. Daar hebben we inmiddels een start mee
gemaakt. In oktober 2011 wil ik locaties en kavels voor 1000
woningen in particulier opdrachtgeverschap verspreid over de
hele stad presenteren.
Bij zelfbouw is het belangrijk om aan te sluiten bij ontwikkelingen
in de stad die door mensen gewenst zijn op plekken die ze
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aansprekend vinden, en die voor de stad van belang zijn. IJburg
is zo’n plek, maar ik zie in dit kader bijvoorbeeld ook een grote
potentie in de ontwikkeling ten westen daarvan - langs het waterfront van IJ en Zaan. Dat is niet voor niets een van de centrale
opgaven in onze Structuurvisie. Mensen wonen graag langs het
water in de stad; dat geeft ook een gevoel van vrijheid dat goed
aansluit bij het concept van zelfbouw, van het mengen van wonen
en werken, met een hoogwaardig Openbaar Vervoer-systeem
waarmee ze zich snel kunnen verplaatsen. Kijk maar naar het
Oostelijk Havengebied. Tegelijkertijd ontwikkelt zich daarmee
een hoogstedelijk milieu dat van grote waarde zal zijn voor de
Metropoolregio Amsterdam. Het gebied ZaanIJ - waarvan een
flink deel van het gebied in Zaanstad ligt - biedt kansen voor
nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling. Kansen op het gebied
van (nieuwe en innovatieve vormen van) economische bedrijvigheid, nieuwe woon(werk)milieus, water- en energiehuishouding
en kansen op slimmer omgaan met milieuregelgeving. Kansen die
gebaseerd zijn op onder andere de aanwezigheid van industrieel
erfgoed en de nabijheid van een prachtig cultuurlandschap.
Ik wil met dit estafettestokje de lijn vanuit Almere naar Amsterdam
verder doortrekken naar Zaanstad. Zaanstad en Amsterdam zijn
samen trekkers van ZaanIJ. In Zaanstad gebeuren hele mooie
dingen, zoals in het centrumgebied Inverdan. Markante architectuur die mensen of heel mooi vinden of heel lelijk, maar belangrijk
is dat de gemeente lef toont, keuzes maakt. En er ligt natuurlijk
een enorme potentie met al dat industrieel erfgoed: een paradijs
voor architecten. Alleen al een locatie als het Hembrugterrein,
uniek in Nederland en gelegen op een spreekwoordelijke steenworp afstand van het Centraal Station van Amsterdam. Of het
gebouw De Vreede, nog dichter bij Amsterdam gelegen. Dat zijn
locaties waar de ontwikkeling nog op gang moet komen, maar er
zijn ook al gebouwen die op een hele mooie manier nieuwe
invulling gekregen hebben. De oude Verkadefabriek bijvoorbeeld,
of het gebouw De Adelaar, waar modeconcern Vanilia in zit.
Ik weet, om terug te komen op het onderwerp dat Adri Duivesteijn
agendeerde, dat Zaanstad ook gaat experimenteren met collectief
particulier opdrachtgeverschap en particulier opdrachtgeverschap. Dat doet de gemeente op een aantal locaties midden in
het centrumgebied, maar ook in het noorden van de stad, in
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Wormerveer bij de Zaan. Ik ben benieuwd naar het hoe en
waarom van deze binnenstedelijke initiatieven en hoe die een
plaats krijgen in de ontwikkelingen in het centrum en langs de
Zaan. De vraag die ik aan wethouder Dennis Straat wil stellen
luidt dan ook: welke ontwikkelingsstrategieën zijn denkbaar
gezien de huidige economische constellatie en welke rol kunnen
architecten- en stedenbouwkundige bureaus hierbij vervullen?
(1) Solids zijn vrij indeelbare ruimten die vrij te bestemmen zijn als woon- of
werkruimte of een combinatie daarvan. Bij Solids kiest de bewoner zelf het
gewenste aantal vierkante meters. www.solids.nl

Steigereiland IJburg

Lente 2011
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Dennis Straat
Wethouder Zaanstad

In het vorige nummer sloot wethouder Maarten van Poelgeest
uit Amsterdam zijn betoog af met de opmerking dat Zaanstad
gaat experimenteren met (collectief) particulier opdracht
geverschap. Hij gaf het estafettestokje door aan Dennis Straat,
collega-wethouder ruimtelijke ordening in Zaanstad.

80

Volgende pagina: Zaanstad zal particulier ondernemerschap
bij de ontwikkeling van het ZaanIJ stevig inzetten

van Straat naar Baljeu
Zelfbouw volgens Zaanse traditie

De letterlijke vraag van collega Van Poelgeest luidde: ‘Ik ben
benieuwd naar het hoe en waarom van de binnenstedelijke
initiatieven [met betrekking tot (C)PO, red] en hoe die een plaats
krijgen in de ontwikkelingen in het centrum en langs de Zaan.
Welke ontwikkelingsstrategieën zijn denkbaar gezien de huidige
economische constellatie en welke rol kunnen architecten- en
stedenbouwkundige bureaus hierbij vervullen?’
Het antwoord komt voort uit de stedenbouwkundige traditie van
Zaanstad zelf. Zaanstad heeft zichzelf voortdurend opnieuw
uitgevonden in de afgelopen eeuwen en is een wonderbaarlijke
mix van wonen en werken, van allerlei bouwstijlen, van wat
mensen mooi en lelijk vinden. Dit is in de voor- en naoorlogse
nieuwbouwwijken verloren gegaan, maar in feite willen we deze
Zaanse traditie van organische stedenbouw weer oppikken.
Dat gebeurt in een context waarin juist die meer grootschalige
bouw plat ligt en stagneert, en de ontwikkelingsgeschiedenis van
Zaanstad zelf. In concepten van slow urbanism en de spontane
stad pasten CPO en PO eigenlijk veel beter dan de klassieke
ontwikkelingstraditie. Het is de optimale vraaggestuurde ontwikkeling van je stad, gestaag, huis voor huis en ideaal in bestaand
stedelijk gebied.
Ruimte geven aan particulier initiatief gaat echter niet vanzelf.
Dat betekent dat wij als gemeenten en bestuurders in die
gemeenten afstand moeten nemen van gewoonten die we ons in
afgelopen decennia hebben aangeleerd: plannen, vergunningen,
bestemmingsplannen, voorschriften. Maakbaarheid kortom, en
het idee dat je vanuit de overheid daarover kan en mag beslissen.
Het vraagt om een globalere van kaders stellen en toezien op de
ruimtelijke kwaliteit van de stad. Dat is een lastige puzzeltocht
waarbij je probeert particulieren, individueel of in groepsverband,
weer de ruimte te geven om de organische stadsontwikkeling
een nieuwe impuls te geven en recht te doen aan diversiteit en
functiemenging, maar tegelijkertijd ook aan kwaliteit en structuur.
CPO en PO zijn hier meestal projecten van enige tientallen
woningen verspreid over meerdere locaties in de stad. Een klein
project starten met een groep enthousiastelingen juist op die plek
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waar je je leven lang gewoond hebt, is een prachtkans voor
sociale binding en cohesie.
We experimenteren met nieuwe ontwikkelstrategieën op verschillende plekken in de stad: in het centrumgebied Inverdan, in
plannen die nu stagneren, en in ZaanIJ (waar het misschien wel de
kern van de ontwikkelstrategie gaat worden). ZaanIJ is in Zaanstad
enerzijds de kern van de stad, het wezen en de oorsprong ervan,
de verbinding met Amsterdam, en anderszijds qua ontwikkel
strategie een noviteit voor ons. Natuurlijk zullen we ook grotere
projecten realiseren (met de traditionele opdrachtgevers), maar
de kern is een geleidelijke, organische ontwikkeling daar waar
de markt mogelijkheden ziet en toevoegingen kan doen.
Architecten, stedenbouwers willen we uitdagen het bovenstaande
in te vullen. De spanning tussen individualiteit en collectieve
identiteit, tussen authenticiteit en vernieuwing, de zoektocht naar
wonen en werken. ZaanIJ maken we samen door delen toe te
voegen, te vernieuwen. Een nieuw hoofdstuk toevoegen in de
geschiedenis van de stad die zichzelf telkens opnieuw heeft
uitgevonden.
Ik wil het stokje graag doorgeven aan wethouder Jeannette Baljeu
van Rotterdam. Ik weet dat met het stadshavenproject gezocht
wordt naar een combinatie van havenproductiviteit en duurzame
woonomgevingen. Zaanstad en Rotterdam hebben beide (en als
enigen in het land) een milieuontwikkelingsgebied, waarin meer
ruimte is voor de combinatie van wonen en werken. Misschien
willen mensen juist wel wonen op een plek waar werken zo
zichtbaar is en nemen ze de extra overlast wel voor lief. Mijn vraag
luidt daarom: Hoe zorgen we ervoor dat we naast het bouwen
van je eigen huis ook kunnen kiezen voor het bouwen op je eigen
plek? Welke (fysieke, maar ook mentale) ruimte hebben we
nodig om in de combinatie van haven en stad wonen en werken
te kunnen combineren?
Zomer 2011
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Jeanette Baljeu

In het vorige nummer merkte wethouder Dennis Straat uit
Zaanstad op, dat zowel in Zaanstad als in Rotterdam een milieuontwikkelingsgebied aanwezig is, waarin meer ruimte bestaat
voor de combinatie van wonen en werken. Hij gaf hier- mee het
estafettestokje over aan Jeannette Baljeu, wethouder haven,
verkeer en regionale economie in Rotterdam.
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Volgende pagina: Drijvend paviljoen, dat de komende vijf jaar dienst zal doen

Wethouder Rotterdam

Volgende pagina: Drijvend paviljoen, dat de komende vijf jaar dienst zal doen
als tentoonstellingsruimte voor de Rotterdamse klimaataanpak, in opdracht
van gemeente Rotterdam, ontwerp Deltasync/PublicDomain Architecten

van Baljeu naar Arbouw
Stadshavens Rotterdam

De letterlijke vraag van Dennis Straat luidde: ‘Hoe zorgen we
ervoor dat we naast het bouwen van een eigen huis ook kunnen
kiezen voor het bouwen op een eigen plek? Welke (fysieke,
maar ook mentale) ruimte hebben we nodig om in de combinatie
van haven en stad wonen en werken te kunnen combineren?’
Stadshavens Rotterdam is een interessante case als het gaat om
duurzame en vernieuwende gebiedsontwikkeling. De vraag die
wethouder Dennis Straat opwierp over de verbinding tussen
wonen en werken, betekent voor Rotterdam de verbinding
tussen stad en haven.
Het project Stadshavens is uniek, alleen al door de schaal. Het is
na Londen, dat zich voorbereidt op de Olympische Spelen, de
grootste gebiedsontwikkeling in Europa. Het ontwikkelingsgebied
ligt zeer centraal in de stad; het omvat bijna een kwart van heel
Rotterdam en het is even groot als de stad Gouda. Met durf en
daadkracht, dus op z’n Rotterdams, worden de verouderde
havengebieden van Rotterdam getransformeerd tot een aantrekkelijk, modern en duurzaam woon- en werkgebied.
Er komt ruimte voor wonen, onderwijs en zakelijke dienstverlening.
Het gaat niet alleen om architectuur en stedenbouw, maar evengoed om talentontwikkeling en werkgelegenheid.
Voor de ontwikkeling van Stadshavens staan de gebruikers
voorop. Dat zijn bijvoorbeeld de bewoners van Heijplaat (een
dorpje dat ingeklemd ligt tussen alle havenactiviteiten), de
havenbedrijven zelf, de nieuw gevestigde onderwijsinstellingen
waarbij mbo en hbo aan elkaar zijn gekoppeld, de studenten, de
dependance van het museum Boijmans van Beuningen én alle
toekomstige gebruikers. Deze mix geeft extra dynamiek in het
havengebied. Gebruikers komen er per boot naartoe, studenten
krijgen les in een gigantische hal van een oude scheepswerf en
toeristen bezoeken tentoonstellingen van de kunstenaar Joep van
Lieshout in een oude onderzeebootloods.
Een dergelijke ontwikkeling brengt een aantal dilemma’s met
zich mee. Industrie in een haven geeft altijd overlast: geen schip
zonder geluid. Er draaien op de kade voortdurend dieselmotoren
om de schepen van stroom te voorzien, ook in de buurt van
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woningen op de kade. ’s Nachts branden er grote lampen om de
schepen te beveiligen. En vergeet niet het voortdurende lawaai
van laden en lossen van de andere schepen. Afspraken over en
weer zijn in zo’n situatie van het allergrootst belang. Dat doen we
bijvoorbeeld in het Waal- en Eemhavengebied, dat moet zorgen
voor een versterking van de Rotterdamse economie. Centraal
staat een goede balans tussen werken en wonen in het gebied.
Om deze doelstelling te halen zijn geluidsafspraken vastgelegd.
Dat geeft zekerheid aan alle partijen - dus ook bedrijven en
ontwikkelaars - die in het gebied aan de slag willen.
Een ander, zeer actueel, dilemma is hoe je grootschalige
gebiedsontwikkeling van de grond krijgt in tijden van financiële
schaarste en een voorzichtige markt. En, in het verlengde daarvan,
hoe de gemeente zijn ambities overeind houdt op het vlak van
stedenbouwkundige kwaliteit, duurzaamheid en sociaaleconomisch
noodzakelijke ontwikkelingen in de stad. De ontwikkeling van
Stadshavens heeft 2040 als horizon. Is een gebiedsontwikkeling
op deze schaal in één keer nog wel reëel? Weten we voldoende
over wat de komende 30 jaar zou kunnen gebeuren, ook op
economisch gebied? Welke innovaties kunnen we verwachten
op het gebied van duurzaam bouwen? Of drijvend bouwen?
Dat laatste staat nu nog in de kinderschoenen, maar het onderwerp
is omgeven door vragen: is water net als grond per vierkante
meter te (ver)kopen? En welke prijs hangt daar dan aan?
Veel onzekerheden, want laten we wel wezen: wisten we tien jaar
geleden hoe de economie er anno nu voor zou staan? Of dat
gemeenten, en Rotterdam niet in de laatste plaats, voor enorme
bezuinigingsopgaven zouden komen te staan en dat het moeite
kost en creativiteit zou gaan vergen om de productie van woningbouw niet stil te laten vallen? Dat maakt de opgave voor een
grootschalige gebiedsontwikkeling alleen maar spannender.
Het omvangrijke Stadshavengebied biedt daarmee kansen aan
overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven om elkaar op te
zoeken en samen te kijken hoe ontwikkelingen net even anders
kunnen worden gerealiseerd. Toekomstbestendig, duurzaam en
innovatief. Een spannende uitdaging waarvan de eerste - prachtige
- resultaten al te zien zijn.
Dat brengt me tot mijn vraag aan wethouder Arbouw van de
gemeente Breda over de gebiedsontwikkeling in het Stations90

kwartier. Het is aangemerkt als een nieuw sleutelproject, Via
Breda, met een nieuwe OV-terminal met aansluiting op het internationale spoornetwerk voor hoge snelheidslijnen. Dus reuze
belangrijk voor Rotterdam. Mijn vraag is of hij, in deze tijden van
onzekerheid, iets kan vertellen over bijvoorbeeld nieuwe vormen
van opdrachtgeverschap en risicospreiding. Ik ben benieuwd!

Tentoonstelling van Museum Boijmans van Beuningen
in de onderzeebootloods in Rotterdam

Herfst 2011
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Alfred Arbouw
Wethouder Breda

De nieuwe economische situatie maakt andere manieren
van opdrachtgeven en plannen maken noodzakelijk.
Wethouder Arbouw vertelt hoe dat gaat bij Via Breda,
de Spoorzone van Breda. Het estafettestokje gaat door
naar de Vlaamse gemeente Antwerpen.
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Volgende pagina: Bebouwing in de Drie Hoefijzers, een nieuwe buurt
in de wijk Doornbos-Linie, onderdeel van plan Via Breda

van Arbouw naar Van Campenhout
Risicospreiding bij Via Breda

De vraag van wethouder Baljeu wat opdrachtgeverschap en
risicospreiding betekenen in de huidige tijd van onzekerheid, ligt
mij na aan het hart. Want ja, we leven in een onzekere tijd, een tijd
waarin veel oude zekerheden verdwijnen, een tijd met veel nieuwe
dynamiek. In ‘stadsontwikkelingsland’ zijn de verhoudingen al
aanzienlijk aan het schuiven. Dit blijkt ook bij het belangrijkste en
grootste project van Breda: Via Breda. We herontwikkelen de
Spoorzone in Breda tot een levendig gebied voor wonen, werken
en voorzieningen, direct naast de historische binnenstad. Of,
zoals één van de voormalige bouwmeesters stelde: “de extra
stad náást de historische stad”. Met snelle spoorverbindingen via
de HSL-Shuttle, naar zowel Rotterdam-Schiphol- Amsterdam als
Antwerpen-Brussel. Het Stationskwartier, met daarin de nieuwe
OV-Terminal als middelpunt, en ook de komst van het gerechts
gebouw voor Zuidwest Nederland vormen het vliegwiel voor
andere, nieuwe ontwikkelingen.
De afgelopen jaren is de focus verschoven van gebiedsontwikkeling als totaal naar ankerpunten die de ontwikkeling in gang
kunnen brengen. Ongeveer een jaar geleden hebben College en
raad in Breda – inspelend op de nieuwe economische situatie –
nieuwe keuzes gemaakt en prioriteiten uitgesproken. Wat doe je
nog wel in de stad en wat doe je later, anders of niet meer? Het
Bredase gemeentebestuur heeft besloten Via Breda absoluut
prioriteit te geven. In de samenwerking met externe partijen heb
ik vooral gestuurd op voortgang én op een verantwoord risicoprofiel voor de gemeente. Het betekent een samenspel tussen
overheidspartijen, marktpartijen en afnemers. Het accent is
verlegd van geïntegreerde business cases naar het organiseren
van resultaat. Waar eerder de belangen van overheidspartijen
centraal stonden in de samenwerking, telt nu het boeken van
resultaat. Een les die we daarbij hebben geleerd, is dat in de
organisatie van het opdrachtgeverschap niet de belangen en
verantwoordelijkheden centraal moeten staan. Het resultaat
moet de kern zijn van de afspraken. In Breda hebben alle partijen
een gezamenlijke focus op de bouw van de OV-Terminal. Het
samenspel in het gunningtraject richting aannemers hielp om die
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focus op realisatie te krijgen.
In de gebiedsontwikkeling verschoof de aandacht naar interactie
met potentiële afnemers in het gebied. Het van de klant uit
redeneren naar de gebiedsontwikkeling leidt tot heel andere
plannen. Inmiddels zijn interessante concepten in ontwikkeling
voor specifieke woonvormen, een World Trade Center, onderwijsvoorzieningen en kantoren in het Bredase Stationskwartier.
Kwaliteitsbewaking als geheel acht ik daarbij een nieuwe taak
voor de gemeentelijke overheid. Een taak die we overigens
oppakken met de Rijksbouwmeester en de Spoorbouwmeester.
Ook een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte is een rand
voorwaarde om toekomstige investeerders voor het gebied te
werven. Door vroegtijdig te investeren geeft de gemeente een
visitekaartje van hoge kwaliteit af.
Ook in Breda kijken we uit naar de 5e Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam in april 2012, onder de titel City Making
(andere manieren van stad maken). Dat oude recepten niet meer
werken is duidelijk, zoals ook blijkt uit een recent door het NICIS
in opdracht van de G32 uitgebrachte handreiking voor stedelijke
herprogrammering. Stadsontwikkeling krijgt een andere dimensie:
stedelijke waarden en hoofdlijnen zorgvuldig vastleggen, maar
ook ruimte creëren voor flexibiliteit en creatieve samenwerking
van disciplines en partners. Tijdelijkheid en experiment de
ruimte geven, onorthodox denken over stad en geld, ontwikkelen
en beheren dichter bij elkaar brengen. De stad ook zien als een
verzameling van mensen en soms ongekende energie, de lokale
overheid als stimulator en facilitator van goed opdrachtgeverschap,
ondersteund door professionals.
In die zin is de lijn Rotterdam-Breda goed door te trekken naar
de stad Antwerpen. Onze Zuiderburen dwingen respect af, via
katalyserende projecten als het Centraal Station en omgeving,
het Eilandje, het park Spoor Noord, de Kaaien, het Theaterplein
en wellicht de heropening van de Zuiderdokken. Ik zou het
estafettestokje eens over de grens aan willen bieden. De Antwerpse
schepen voor stadsontwikkeling Ludo van Campenhout stel ik de
volgende vraag: Hoe borgt de stad Antwerpen de kwaliteit in de
stad nu er minder geld is? Hoe geven de strategisch coördinator
en de stadsbouwmeester samen inhoud aan prioriteit en kwaliteit
in samenspraak met marktpartijen? Indien dit meer dan 800
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woorden kost, nodig ik mijn Rotterdamse en Antwerpse collega
van harte uit in Breda om samen met ons en de lokale architectuurinstituten verder te praten!

Maquette stationsgebied
Luchtfoto huidige situatie spoorgebied

Winter 2012
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Ludo van Campenhout
Wethouder Antwerpen, België

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

Eerlijk is eerlijk: vooral dankzij de steun van architecten en
stedenbouwkundigen. Met Willem Jan Neutelings, Claus en Kaan,
Buro Lubbers, Atelier Kempe Thill, WEID, LOS stad-om-land en
MAXWAN om maar enkele namen te noemen. En er was jullie
landgenoot René Daniëls, onze eerste stadsbouwmeester.
Het is mede door hen en andere buitenlandse en binnenlandse
ontwerpers dat we in Antwerpen een mooi palmares kunnen
presenteren. Noorderburen, die Antwerpen al een tijdje niet
bezocht hebben, zullen onze stad nog amper herkennen. Want
onze Scheldestad is permanent in beweging. Ik denk daarbij aan
prachtprojecten zoals het park Spoor Noord of het Justitiepaleis.
Er is het trendy Zuid en het erg populaire MAS met zijn jachthaven
op het Eilandje. Of het Theaterplein met het afdak boven de
Vogeltjesmarkt, de stadsbibliotheek Permeke en het gerestaureerde Centraal Station met het gloednieuwe Kievitstation en zijn
omgeving. Dit zijn enkele van onze grote spraakmakende
projecten, onze bakens en landmarks. Maar in stadsontwikkeling
is het minstens even belangrijk om van onderuit te werken met
een kleinschalige aanpak: onze speerpuntprojecten. Waarbij we
met eerder bescheiden budgetten en projecten op strategische
plekken in buurten investeren. In de hoop dat zo ook de bewoners,
de eigenaars en andere privé-investeerders mee op de kar
springen. De ervaring leert dat dit geen ijdele hoop is, maar een
strategie die zijn vruchten afwerpt. De positieve én zichtbare
kentering in onder meer de Seefhoek, de Damwijk of het Schipperskwartier zijn daarvan het levende bewijs.
We noemen in Antwerpen deze metamorfose de ‘Werf van de
Eeuw’. Een permanente werf trouwens, want we blijven doorzwoegen om onze stad te verbeteren. Als u bijvoorbeeld vandaag
uit ons Centraal Station stapt, botst u op de werken van de De
Keyserlei. We willen dit visitekaartje van onze stad herstellen in
zijn oorspronkelijke grandeur. Zodat het opnieuw een stads
boulevard wordt, waarbij iedereen op deze verbindingsas tussen
Schelde en station aangenaam tussen terrasjes kan flaneren.
U vraagt zich dan misschien af waarom we kunnen blijven
investeren in kwaliteitsprojecten voor onze stad. Wel, dat heeft
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Het Eilandje tussen de oude dokken, met in het midden het Museum
aan de Stroom (MAS), ontwerp Neutelings Riedijk Architects

101

Het Theaterplein van de Stadsschouwburg is heringericht
door de Italiaanse architecten Secchi & Viganò

aan de Stroom (MAS), ontwerp Neutelings Riedijk Architects

verschillende redenen. Niet onbelangrijk is alvast dat de vastgoedcrisis ons land veel minder geteisterd heeft dan Nederland.
Dat geeft ons al meteen een voorsprong. Daarnaast rekenen we
bij onze speerpuntprojecten op het gezegde ‘elke Belg is geboren met een baksteen in zijn maag.’ Zelf bouwen – of toch
minstens een eigen woning hebben – is in ons land een top
prioriteit voor de meeste gezinnen. Onze stadsontwikkelings
projecten worden dan ook dikwijls gedragen door de privésector.
Waarbij we alleen de regiefunctie opnemen en deze privéprojecten een kwalitatieve kant opsturen. Met deze strategie
sorteren we veel effect, zonder dat we veel overheidsmiddelen
moeten aanspreken.
Het ruimtelijk strategisch plan Antwerpen Ontwerpen is daarbij
ons richtsnoer. Dat is geen strak keurslijf vol do’s en dont’s.
Want Antwerpen is een trotse kunststad met namen als Rubens,
Jordaens, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Jan Fabre,
Guy Cassiers, Tom Barman, om er opnieuw maar enkele te
noemen. Creativiteit is dan ook het fundament voor de toekomst
van onze stad. Binnen de architectuur en stadsontwikkeling willen
we dan ook voldoende ruimte creëren voor flexibiliteit, vrijheid
en creativiteit. Maar wel steeds met kwaliteit voor ogen.
Antwerpen is de enige Vlaamse stad met een stadsbouwmeester,
die deze kwaliteit bewaakt. Kristiaan Borret en zijn voorganger
René Daniëls opteerden daarbij voor een horizontale aanpak,
waarbij architectuur, stedenbouw én het openbaar domein in
evenwicht zijn en in elkaar vloeien. Deze vorm van kwaliteits
bewaker bestaat amper twaalf jaar in onze stad, maar drukte
ondertussen met succes zijn stempel op onze buurten en wijken.
Tenslotte wil ik nog een Antwerpse troef uitspelen die al eerder
in Architectuur Lokaal aan bod kwam. In Nederland wordt de
Europese regelgeving op overheidsopdrachten volgens mij nog
te dikwijls te eng geïnterpreteerd, wat tot een erg gesloten
aanbestedingscultuur leidt. In Antwerpen investeren we zwaar in
een open cultuur van wedstrijden. Waarbij uiteindelijk het ontwerp
– of beter de kwaliteit van het ontwerp – een meer doorslaggevende rol speelt bij onze projecten. Het geeft onze stad meteen
de kans om op een meer uitdagende manier met stedenbouw en
architectuur om te gaan. Wie Antwerpen nu bezoekt, zal merken
dat deze open wedstrijdcultuur zijn vruchten afwerpt. Ik heet
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iedereen dan ook welkom om met onze ‘zuiderse’ aanpak kennis
te maken.
Ik breng het estafettestokje terug over de grens en speel het
graag door naar Jos van Rey, wethouder van Roermond. Na een
succesvol bezoek aan het Designer Outlet Roermond (ook open
op zondag) vraag ik me af of zo’n grootschalig outletcentrum het
handelscentrum en stedelijk weefsel van Roermond versterkt? Of
verzwakt? En wat is de invloed op de ruimere omgeving?

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

Lente 2012
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Gesprekken over bouwcultuur

Zestien Nederlandse wethouders vroegen de afgelopen vier jaar
naar elkaars ervaringen bij ruimtelijke opgaven in Nederland.
Dwars door partijpolitieke grenzen reiken zij elkaar ideeën aan.
Waar kun je een tramhalte op een historisch plein zetten?
Wat heeft boortechniek te maken met groen in de stad? Wat is
een flitsvergunning? En hoe wordt een argwanende wethouder
enthousiast? De open brieven van de Wethoudersestafette geven
inzicht de dagelijkse praktijk van de publieke opdrachtgevers
en hun gedachten over de aanpak van ruimtelijke opgaven.
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