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Voorwoord

Het Nederlandse landschap verandert in hoog tempo. Het weerspiegelt de ontwikkelingen in onze maatschappij en 
economie. Dit is van alle tijden. Waar we in de vorige eeuw de Afsluitdijk, de Noordoostpolder en de Deltawerken zagen 
als collectieve prestaties die ons vervulden met trots, is de toon over de huidige ingrepen in het landschap lang niet altijd 
zo positief. Veranderingen leiden tot klachten. Dan gaat het over wat ‘anderen’ hebben gedaan. Veel mensen willen meer 
greep op de ontwikkelingen en meer overeenstemming over de te volgen koers. 
Omdat landschap verbonden is met onze identiteit moeten we zorgvuldig omgaan met veranderingen. Alleen als er ook 
oog is voor kwaliteit maken we een levend landschap waarin mensen zich thuis voelen.

Landschapscoördinatoren en kwaliteitsteams hebben daarin een belangrijke rol. Zij zijn inmiddels op verschillende 
plaatsen in het land actief - en vaak met succes. Hun bijdrage aan landschapskwaliteit trekt belangstelling. Daarom 
verwelkomt het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit het initiatief van Architectuur Lokaal om ervaringen 
in kaart te brengen en zo bij te dragen aan een optimale inzet van kwaliteitsteams en landschapscoördinatoren. Het is een 
concrete invulling van de door het ministerie beoogde ondersteuning van opdrachtgevers in het landelijk gebied.

De publicatie die uit dit plan ontstond, is een combinatie van woord en beeld. De fotografie van Theo Baart laat zien dat 
Nederland mensenwerk is, met zowel ruimte voor het idyllische landschap van onze dromen als het gebruikslandschap 
dat maatschappelijk van nut is. 
De teksten verduidelijken hoe kwaliteitsteams en landschapcoördinatoren functioneren binnen verschillende gemeenten 
en regio’s. Wat zijn de verschillende varianten? Wat werkt goed en wat werkt minder? Bij het beantwoorden van deze 
vragen heeft Architectuur Lokaal samengewerkt met de Federatie Welstand, Stichting Landschapsbeheer Nederland en tal 
van informanten. Ik stel hun inbreng zeer op prijs. 

Het Ministerie van LNV helpt gemeenten graag bij hun landschapsbeleid. Signalen uit de praktijk zijn daarbij hard nodig. 
De hier bijeengebrachte kennis kan dan ook rechtstreeks in de praktijk doorwerken. Ik hoop dat u inspiratie haalt uit deze 
publicatie om verder te gaan met het werken aan het Nederlandse landschap. Veel zal de komende jaren afhangen van uw 
inzet. 

Anita Wouters
Directeur-generaal 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Landschapscoördinatoren 
Een telefonische enquête

In de Van Dale is de landschapscoördinator niet te vinden, maar in tal van gemeenten is hij een  
bekende figuur. Vaak houdt zijn werk verband met de gemeentelijke plannen voor landschaps
ontwikkeling (LOP) die het ministerie van LNV sinds 2002 heeft gesubsidieerd. Kortheidshalve staat 
hieronder de afkorting LOP voor het landschapsontwikkelingsplan. Om meer zicht te krijgen op het 
werk van de landschapscoördinator belden we met de contactpersonen van 50 LOP’s, waarmee  
85% van de LOP’s in onze belronde vertegenwoordigd is. Omdat een LOP meer gemeenten kan  
betreffen, heeft deze enquête betrekking op meer dan 50 gemeenten, hun landschapsbeleid en de rol 
van landschapscoördinatoren bij de uitvoering daarvan.

Dinkelland, een willekeurig voorbeeld
De aanstelling van een landschapscoördinator is te zien als een 
lokale bijdrage aan een mooier Nederland. De reden van de 
aanstelling en wat de functie zou kunnen inhouden wordt 
om  schreven in het LOP van de gemeente Dinkelland.  
Deze uitwerking van het met vijf gemeenten opgestelde LOP voor 
Noordoost Twente en Twenterand schrijft onder de kop ‘Land-
schapscoördinator‘: Voor de continuïteit en het succes van de 
uitvoering van het LOP is het … van groot belang dat de gemeente 
… beschikt over een landschapscoördinator. Deze persoon bundelt 
de kennis over het gebied en kan ook de samenhang tussen diverse 
projecten en de kansen die zich voordoen in het buitengebied in het 
oog houden. De landschapscoördinator is ook het vaste aanspreek-
punt voor initiatiefnemers voor landschapsonderhoud. Hij/zij is de 
adviseur van de initiatiefnemer en slaat bruggen naar de diverse 
beleidsafdelingen van de gemeente zodat ook de koppeling tussen 
landschapsbeleid en het ruimtelijk ordeningsbeleid is gewaarborgd. 
De landschapscoördinator zal bijdragen aan het vergroten van het 
draagvlak voor landschapsonderhoud en –aanleg. De specifieke 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de landschaps- 
coördinator zijn:
•	 heeft	een	stimulerende	rol	t.a.v.	particuliere	eigenaren	in	het	

buitengebied (enthousiasmeren, overtuigen)
•	 is	goed	geïnformeerd	over	de	subsidies	en	financieringsvormen	

ten gunste van natuur en landschap
•	 heeft	kennis	en	ervaring	op	het	gebied	van	natuur	en	landschap	

(opleiding en/of aantoonbare ervaring)
•	 is	communicatief	sterk,	zowel	binnen	de	gemeente	als	naar	

derden en bereid zijn tot samenwerking (Landschap Overijssel, 
Agrarische Natuurvereniging)

•	 is	goed	ingevoerd	in	de	problematiek/(beleids)ontwikkelingen	in	
het landelijk gebied en de organisaties (LTO, Landschap 
Overijssel, IVN, OVKK, Heemkundekringen, Stimuland, OPG, etc.)

•	 initieert	en	begeleidt	namens	de	gemeente	de	aanvragen	voor	
onderhoud en/of aanleg van landschapselementen

•	 voorziet	in	een	mogelijke	combinatie	met	toezicht	cq	handhaving	
in het buitengebied bijvoorbeeld t.a.v. de kapvergunningen

•	 heeft	een	pré	als	de	taal	van	de	streek	wordt	gesproken	of	
begrepen.

Dinkelland is één voorbeeld en niet te beschouwen als ‘de 
typische LOP gemeente’. Andere gemeenten leggen andere 
accenten. Zij hebben het bijvoorbeeld meer over ontwikkeling 
dan over onderhoud van het landschap. Of ze geven de landschaps- 
coördinator ook een rol bij de beoordeling van bouwplannen. 
Toch geeft het citaat uit Dinkelland een streefbeeld dat we vaak 
tegenkomen. Via een telefonische enquête is met gemeenten 
besproken In hoeverre dit ideaal ook werkelijkheid wordt. 

Hoeveel landschapscoördinatoren zijn er?
Om te beginnen is het de vraag hoeveel landschapscoördinatoren 
in Nederland actief zijn. Er is geen centrale plek waar zij 
geregistreerd staan. Wel is bekend welke gemeenten in de 
afgelopen jaren met steun van het rijk een LOP hebben opgesteld. 
Aan contactpersonen van deze LOP’s legden we de vraag voor:
Is er voor het LOP van uw gemeente een landschaps-coördinator 
aangesteld?
Er werd even vaak met ‘ja’ als met ‘nee’ geantwoord. Opvallend 
vaak was er geen ondubbelzinnig antwoord en werd gezegd: ‘ja, 
maar …’ of ‘nee, hoewel …’. 

De cijfers geven aan, dat een flink aantal gemeenten met een 
speciale coördinator werkt voor het landschapsbeleid. Er blijven 
nog genoeg vragen over. Hoe gaat het in gemeenten waar deze 
functie ontbreekt? En waarom is het zo vaak niet mogelijk om de 
vraag met ja of nee te beantwoorden? Op dergelijke punten gaan 
we hieronder in.

Is / wordt er voor dit LOP een
landschapscoördinator aangesteld?

Aantal %

Ja 17 34

Nee 17 34

Tussen ja en nee 16 32

Totaal 50 100
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Als er geen landschapscoördinator is
Gemeenten die met ‘nee’ antwoorden zeggen deels: ‘Nee, want 
zo iemand hebben we hier niet nodig’. Er zijn echter ook reacties 
als: ‘Nee, helaas’ of ‘Nee, was dat maar waar’, of ‘Het contract is 
na de gemeentelijke herindeling niet verlengd, terwijl de 
ervaringen wel positief waren.’ 
De volgende tabel geeft aan hoeveel van onze contactpersonen 
het ontbreken van een landschapscoördinator als een gemis 
ervaren.

Wanneer er geen landschapscoördinator aan het LOP werkt, is de 
uitvoering van de plannen neergelegd bij een beleidsmedewerker. 
Meestal is deze werkzaam bij de afdeling Groen (of Groenbeheer, 
Groenbeleid etc.), soms bij de afdeling RO (Ruimtelijke Ordening 
of Ruimtelijke ontwikkeling). Het is dus vaker iemand met een 
achtergrond in natuur en landschap dan iemand met planologische 
deskundigheid, maar ook dit laatste komt voor.
Het verschil tussen deze ambtenaar en een ‘echte’ landschaps-
coördinator is eerder gradueel dan principieel. Wanneer iemand 
niet meer dan een paar uur per week aan de uitvoering van het 
LOP mag besteden, wordt dat als ontoereikend ervaren om de 
initiërende en stimulerende rol te kunnen spelen die van een 
land schapscoördinator wordt verwacht. Daarom staat het 
antwoord ‘nee, helaas‘ vaak voor de stelling, dat meer tijd 
beschikbaar zou moeten zijn om te werken aan de uitvoering van 
het LOP.
Er zijn gemeenten die het tekort aan ambtelijke capaciteit 
compenseren door het inschakelen van externe organisaties 
zoals de Dienst Landelijk Gebied of stichtingen voor landschaps-
beheer of landschapsonderhoud, agrarische natuurverenigingen 
of commerciële bureaus. Deze externen worden echter meestal 
ingehuurd voor deelprojecten en dan kunnen zij de uitvoering 
van het LOP als geheel niet trekken, terwijl dat toch vaak ook van 
de coördinator wordt verwacht. De inschakeling van externen 
voor deelprojecten staat in feite los van de vraag of er behoefte is 
aan een landschapscoördinator.

Tussen ja en nee
Vaak was het antwoord genuanceerd: ‘... Een volmondig ja is niet 
mogelijk. Ik ben het tot dusver geweest, maar door de 
gemeentelijke herindeling staat het momenteel op een laag pitje. 
Verder hebben we hier een gebiedscommissie voor de 
reconstructie van de intensieve veehouderij. De coördinator van 
die commissie probeert ook wel dingen los te krijgen ...’

Vooral bij de meer recente LOP’s blijkt men er nog niet uit te zijn: 
‘Er wordt wel aan zo iemand gedacht, maar hoe we het gaan 
invullen is nog niet duidelijk. Die discussie wordt nu gevoerd.’

Tussen ja en nee bevinden zich ook de landschapscoördinatoren 
die worden aangesteld als aanspreekpunt bij subsidieregelingen 
voor groene diensten. Dat zijn regelingen om particulieren (vaak 
boeren) te betalen voor onderhoud en ontwikkeling van het 
landschap. De coördinator geeft dan informatie over de mogelijk-
heden van de regeling en overlegt met boeren over de contracten 
waarin prestaties en de vergoedingen voor een lange periode 
worden vastgelegd. Ja, een dergelijke landschapscoördinator kan 
een spilfunctie hebben bij het koppelen van initiatieven ‘van 
onderop’ aan het beleid. Hetzelfde kan worden gezegd van een 
gebiedscoördinator die wordt aangesteld binnen een provinciaal 
programma beheer (PB). Er kan een direct verband zijn met het 
LOP, bijvoorbeeld omdat het LOP aangeeft op welke plekken de 
subsidie het best kan worden ingezet. Maar als de coördinator is 
aangesteld voor het uitvoeren van een subsidieregeling, is dat 
een beperkte vorm van landschapsbeleid, terwijl het LOP in 
principe breder is.  
Iets vergelijkbaars geldt voor gebiedsmakelaars die in verschillende 
provincies actief zijn. Hun werk heeft raakvlakken met het LOP, 
maar het is meestal eerder gericht op de leefbaarheid en de 
economie van het platteland dan op landschapsontwikkeling.  
Dit valt te illustreren aan de situatie in de omgeving van Deventer. 
Voor de uitvoering van dit LOP wordt momenteel gezocht naar 
een landschapscoördinator, terwijl er in de samenwerkende 
gemeenten al verschillende gebiedsmakelaars zijn aangesteld.

Ja, wij hebben een landschapscoördinator
Dit antwoord hoeft niet te wijzen op een compleet nieuwe start 
van het beleid nadat het LOP werd vastgesteld. Integendeel, in de 
meeste gevallen is de nieuwe landschapscoördinator iemand die 
voordien al aan het groenbeleid van de gemeente werkte (soms 
zelfs vanuit een Landschapsbeleidsplan van voor 2002). Zelden 
werd gezegd dat het om een nieuwe functie gaat waarvoor 
eventueel een externe kracht wordt ingehuurd. 

De variant waarbij de landschapscoördinator een al langer 
zittende ambtenaar is, brengt met zich mee dat er continuïteit is. 
De gevraagde ervaring is dan gegarandeerd. Het vernieuwende 
element zit in de vaststelling van het LOP, waarbij beleids-
uitgangs punten voor een aantal jaren worden omschreven en 
ook uitspraken worden gedaan over de uitvoering en financiering 
van projecten. De officiële status van de landschapscoördinator 
kan een belangrijke impuls zijn in gemeenten waar landschaps-
beleid in het verleden dreef op de persoonlijke inzet van 
bestuurders en ambtenaren. Met het vaststellen van het LOP 
krijgt het beleid een formeel kader. De nieuwe functie maakt de 
kans groter dat het werk op langere termijn wordt voorgezet. 
‘In een gemeente als de onze is het heel nuttig om beleid ook op 

Is / wordt er voor dit LOP een
landschapscoördinator aangesteld?

Aantal %

Nee, niet nodig 10 59

Nee 6 35

Tussen ja en nee 1 6

Totaal 17 100

Ja wij hebben / krijgen een
landschapscoördinator

Aantal %

Werkte al bij de gemeente 10 59

Nieuwe / externe coördinator 4 23

Nog in discussie 3 18

Totaal 17 100
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papier vast te leggen, dan kan je straks een nieuwe lichting 
politici herinneren aan besluiten die nu genomen zijn.’

Sommige gemeenten wordt gebrek aan daadkracht verweten in 
het landschapsbeleid. In dat geval heeft continuïteit een negatieve 
lading. Daadkracht houdt verband met de hoeveelheid mens-
kracht die het bestuur bereid is in te zetten. Beleidsambtenaren 
in gemeenten zonder landschapscoördinator melden dat zij in 
een paar uur per week het LOP ‘er bij moeten doen’. Met als 
gevolg dat er niet zoveel gebeurt. Als er wel een landschaps-
coördinator is aangewezen, beschouwt men het als een serieuze 
klus en dan lijkt twee dagen per week een ondergrens (Ik doe dit 
50% van mijn tijd en daarom moet ik me beperken. Er is werk 
genoeg voor een 100% functie, maar dat wil de politiek niet). 
In een klein aantal gevallen is de landschapscoördinator iemand 
buiten het ambtelijk apparaat, bijvoorbeeld een medewerker van 
een instelling voor landschapsbeheer. Een nieuwe of externe 
coördinator komt vooral in beeld, als het werkterrein meer 
gemeenten omvat. Het komt niet zo vaak voor dat de regie over 
het LOP bij een externe organisatie wordt neergelegd, maar onze 
contactpersonen noemen deze organisaties wel dikwijls als 
partner bij de uitvoering van deelprojecten binnen het LOP. 

Het profiel van de landschapscoördinator
Als een LOP wordt uitgevoerd met inschakeling van een land-
schapscoördinator, beantwoordt deze dan aan het voor Dinkel-
land geschetste profiel? Zoals gezegd wordt binnen de gemeente 
het LOP meestal getrokken door iemand met een achtergrond in 
natuur en landschap en komt het zelden bij de afdeling RO.  
Dat spoort met het profiel. Minder voorspelbaar is de verhouding 
tussen beleidsgerichte en uitvoeringsgerichte delen van het werk. 
‘Uitvoering’, ‘ontwikkeling’, ‘concrete projecten’ zijn sleutel-
woorden voor veel landschapscoördinatoren. ‘Het werk van de 
ouderwetse beleidsmedewerker blijft belangrijk, maar dan heb 
je het vooral over conserveren. Ik zie het als mijn taak om actief 
zaken in gang te zetten.’ Wanneer er ook een beleidstaak is, 
moet de functie wel binnen het ambtelijk apparaat worden 
ingevuld.  
Bij de beleidskant gaat het bijvoorbeeld om de inbreng vanuit het 
landschap in gemeentelijke plannen voor toerisme en recreatie 
en voor infrastructuur. En uiteraard in bouwplannen buiten de 
bebouwde kom: ‘Ja ook RO plannen komen bij mij langs.  
Als iemand een wiel (een voormalige dijkdoorbraak) wil dempen 
schrijf ik een verhaal om uit te leggen waarom dat niet kan.’
Soms is er binnen de gemeente een taakverdeling, waarbij het 
beleid bij iemand anders wordt neergelegd dan het praktische 
werk.
De landschapscoördinator heeft niet per definitie een centrale rol 
gehad bij het opstellen van het LOP. Dat komt voor, maar waar 
externe bureaus belangrijk waren als aanjager van de plan-
ontwikkeling komt er meestal een andere trekker voor de 
uitvoering.

Uit deze cijfers spreekt, dat ‘uitvoering’ in vrijwel alle gevallen 
een belangrijk deel van het werk is, vaak in combinatie met 
beleidstaken. Dat past bij de gedachte dat het landschap om 
meer vraagt dan papieren nota’s. 
Formeel is het LOP geen krachtig beleidsinstrument. Het heeft 
niet de bindende status van een welstandsnota, laat staan van 
een bestemmingsplan of een structuurvisie. De landschaps-
coördinator heeft dan ook weinig mogelijkheden om corrigerend 
op te treden als er iets mis dreigt te gaan. Daar staat tegenover 
dat een LOP eerder tot enthousiasme onder de bevolking kan 
leiden. Die kracht komt voort uit de uitvoerings projecten.
De uitvoering betreft herstel van kleine landschapselementen, 
aanleg van poelen, het stimuleren van streekeigen erfbeplanting 
en andere projecten die het LOP omschrijft. Dit werk kan worden 
gecombineerd met onderhoud en beheer van het buitengebied, 
maar de landschapscoördinator ziet het in gang zetten van 
vernieuwingen als zijn voornaamste taak. Daarbij wordt wel 
aangetekend, dat de polsstok van het LOP niet altijd ver reikt.  
‘Er zit een gat tussen ambitie en uitvoering, want de middelen 
zijn beperkt. Maar binnen die beperking krijgen we toch wel iets 
van de grond.’ Het blijkt lastig om grotere ingrepen waaraan 
meer organisaties moeten meewerken op gang te brengen. 
Successen zijn er vooral bij kleinschalige projecten. In de praktijk 
worden de grotere projecten eerder getrokken door de provincie.  
De gemeentelijke landschapscoördinator doet daarin wel mee, 
maar niet als projectleider.

Bij de uitvoering is een onderscheid te maken tussen ingrepen 
waarbij de gemeente zelf opdrachtgever is en projecten waarbij 
juist anderen moeten worden gestimuleerd. Als het lukt om op 
één lijn te komen met particuliere opdrachtgevers, vooral met 
individuele boeren en bewoners van het buitengebied, is dat een 
belangrijke voorwaarde voor verbetering van de landschappelijke 
kwaliteit. Want wat particulieren bouwen en planten bepaalt het 
aanzien van de streek in hoge mate. In het streefbeeld van 
Dinkelland is het dan ook de eerste taak van de landschaps-
coördinator om particulieren mee te krijgen. Ook elders is deze 
verankering in de lokale samenleving een speerpunt in het 
land  schapsbeleid. Contact met particulieren vraagt echter veel 
tijd. Om die reden schakelt een deel van de gemeenten juist voor 
de externe contacten andere organisaties in, zoals een agrarische 
natuurvereniging of een instelling voor landschapsbeheer.  
Een extra reden hiervoor kan zijn, dat deze organisaties ‘de taal 
van de streek’ beter spreken.
Zelf doen en uitbesteden komt ongeveer even vaak voor.

Taken van de landschapscoördinator Aantal %

Vooral op uitvoering gericht 6 35

Een combinatie van uitvoering en beleid 9 53

Vooral beleid 2 12

Totaal 17 100
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In feite zijn externe organisaties vaker aanspreekpunt voor 
particulieren dan deze tabel aangeeft, omdat zij ook in 
gemeenten zonder landschapscoördinator deze rol spelen.

Eerder groen dan rood
Zoals te verwachten heeft het werk vooral een groen karakter.  
In het profiel van Dinkelland ontbreekt zelfs een verwijzing naar 
taken die te maken hebben met de bebouwing. Maar in andere 
gemeenten wordt wel degelijk een verband gelegd tussen 
land  schapsbeleid en beleid voor de bebouwing in het buiten-
gebied. Meer dan de helft van de landschapscoördinatoren wordt 
geraadpleegd over bouwplannen buiten de bebouwde kom. 

Bij ‘ja’ gaat het om gemeenten waar alle vergunningaanvragen 
ook langs de landschapscoördinator gaan. Raadpleging in 
‘bij zondere gevallen’ betreft vooral functiewijzigingen, 
bijvoorbeeld bij ‘rood voor rood’ plannen, waarbij agrarische 
bebouwing gebruikt gaat worden voor bewoning of recreatie. 
Vooral bij dergelijke gevallen is een inhoudelijke inbreng vanuit 
het LOP mogelijk. Dan voelt de gemeente zich sterk genoeg om 
eisen te stellen aan de beplanting van het erf. Is het glas half vol 
of half leeg? We vermoeden dat er minder integratie tussen 
groen en rood is dan lijkt. De betrokkenheid bij bouwplannen is 
vooral een kwestie van (globaal) toetsen: past het plan wel of 
niet in de uitgangspunten van het landschapsbeleid?
Hier treedt de landschapscoördinator in zijn rol van traditionele 
beleidsambtenaar die beziet of een plan dat al is ontwikkeld aan 
de vastgestelde eisen voldoet. Om meer te doen ontbreekt de tijd 
en de specifieke deskundigheid. De enkele ontwerper in deze 
functie is immers geen architect, maar landschapsarchitect. 
Daarom kan de landschapscoördinator alleen globale uitspraken 
doen over architectuur. Voor de ‘rode’ aspecten van het land-
schapsbeleid is er behoefte aan een inbreng van anderen, zoals 
de ervenconsulenten die in Overijssel en Gelderland actief zijn.

Draagvlak
Er zijn naar verhouding weinig LOP’s in de westelijke provincies. 
In Zeeland, Zuid- en Noord-Holland hebben we nog geen 
land schapscoördinator aangetroffen. Dat wijst mogelijk op een 
gebrek aan draagvlak, maar wat daarvan de verklaring is blijft 
open. Waar landschapscoördinatoren wel actief zijn, melden zij 
dat er steun is voor hun werk vanuit het gemeentebestuur en de 
raad. Als die belangstelling er niet was, was het LOP waar-
schijnlijk niet gemaakt.
Bovendien is het opstellen van het LOP vaak aanleiding om extra 
te investeren in draagvlak voor het gemeentelijk landschaps-
beleid. In de voorbereiding op het LOP worden klankbordgroepen 
gevormd met vertegenwoordigers van lokale organisaties, het 
waterschap en de grootgrondbezitters in het gebied (Staats bos-
beheer, Natuurmonumenten etc.). Hier ontstaat overeen-
stemming over hoofdlijnen en een netwerk waarbinnen de 
land schapscoördinator kan functioneren. Zodra er concrete 
plannen komen, is er ook aandacht van de plaatselijke pers.  
Het landschap vormt meestal geen aanleiding voor politieke 
tegen stellingen. Een enthousiaste bestuurder slaagt er snel in 
om brede steun in de raad te vinden voor beleid op dit terrein. 
Wel merkt de landschapscoördinator dat draagvlak voor 
algemene uitgangspunten niet voldoende is om ook voor 
afzonderlijke initiatieven steun te krijgen: bij ieder project 
moeten belanghebbenden worden overtuigd. ‘Draagvlak?  
Daar staat of valt het mee, vooral als je iets wilt ontwikkelen.  
Je hebt het immers vaak over de grond van anderen.’ 
Er is dus niet uitsluitend goed nieuws. Landschap is weinig 
controversieel, maar voor bouwplannen is meer politieke 
aan dacht. Waar tussen groen en rood moet worden gekozen, 
wint de verstedelijking. Bovendien leidt liefde voor het landschap 
niet automatisch tot bereidheid om budget te reserveren. Op alle 
beleidsterreinen zijn er klachten over een gebrek aan personele 
capaciteit en uitvoeringsbudget. Het landschapsbeleid is geen 
uitzondering. Zelfs als de landschapscoördinator een redelijk 
aantal uren tot zijn beschikking heeft, krijgt hij vanuit de 
gemeente meestal weinig geld mee om het werk te doen. 
Wanneer er geen financiële steun van LNV was geweest voor het 
opstellen van de LOP’s, zouden er nu minder landschaps-
coördinatoren actief zijn. De voorwaarden voor uitvoering zijn 
gunstiger als de landschapscoördinator naast het budget uit de 
gemeentebegroting ook aanvullende middelen heeft, bijvoor-
beeld uit een fonds dat wordt gevoed door gemeentelijke 
grond  transacties. Gezien dit algemene beeld is te verwachten dat 
het gunstig uitpakt wanneer LNV een startsubsidie geeft voor het 
aanstellen van een landschapscoördinator. Dat kan de lokale 
politiek over een eerste drempel heen helpen.

Contact met particulieren Aantal %

Vooral via landschapscoördinator zelf 9 53

(Deels) uitbesteed 7 41

Er is te weinig contact 1 6

Totaal 17 100

Wordt geraadpleegd over bouwplannen Aantal %

Nee 6 35

Ja 5 30

In bijzondere gevallen 6 35

Totaal 17 100



8

Bomenplan Vragender onderdeel Boomfeestdag 
Linde en inlandse Eik terug in straatbeeld van Vragender 

De gemeente Oost Gelre grijpt de Nationale Boomfeestdag op woensdag 18 maart 2009 aan om het Bomenplan van Vragender uit te 

voeren. Bij de uitvoering worden de leerlingen van de plaatselijke Antoniusschool heel nadrukkelijk betrokken. Het Bomenplan is in 

goede samenspraak tussen Dorpsbelang Vragender, de Gebiedscommissie en de gemeente Oost Gelre tot stand gekomen.  

Het Bomenplan in Vragender vloeit voort uit het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Oost Gelre. Vragender wordt 

daarin met name genoemd. De harde dorpsrand wordt beter in het landschap ingepast door groepen bomen aan te planten, 

waardoor een overgangszone tussen bebouwing en buitengebied ontstaat. De stichting Dorpsbelangen Vragender heeft, na een 

inspraakbijeenkomst in het kerkdorp, een deskundig en realistisch bomenplan opgesteld. De Gebiedscommissie heeft ingestemd 

met het plan. Ook het College van B&W heeft maandag 18 januari 2008 het plan omarmd. 

Het Bomenplan voorziet er in dat diverse exoten en kwijnende bomen worden verwijderd of geveld. Een aantal bomen kan op een 

andere locatie herplant worden. De gevelde bomen worden vervangen door inheemse soorten die passen bij de karakteristieke 

omgeving van Vragender, zoals Linden en inlandse Eiken. Ook in een zone op enige afstand van de kern worden bomen aangeplant. 

In totaal gaat het om 44 bomen. Alle betrokken partijen gaan nu samen bekijken hoe ze de activiteiten tijdens de Nationale 

Boomfeestdag op elkaar afstemmen.

www.oostgelre.nl

Enkele lokale nieuwsberichten om de sterprojecten te illustreren

Erfbeplantingsproject  
Haaksbergen groot succes

In samenwerking met Eric Ooink van de 

gemeente Haaksbergen zijn er dit voorjaar in het 

buitengebied van Haaksbergen 24 particulieren 

bezocht die de wens hadden geuit om hun erf te 

verfraaien met streekeigen erfbeplanting. Met 

deze particulieren is voor elk erf een individueel 

plan opgesteld voor de herinrichting van hun 

erf. Begin maart is door Hooltwark de beplan-

ting bezorgd en zijn er ook tips gegeven over de 

manier van planten.  

De beplantingen werden bekostigd door de 

gemeente Haaksbergen en eigenaren moesten 

deze zelf planten. Bij deze 24 eigenaren zijn in 

totaal 9450 stuks bosplantsoen, 85 vruchtbomen 

en 42 solitaire bomen geplant.  

Dit najaar vindt er een zelfde project plaats. 

Hierop is van toepassing: ‘wegens succes 

geprolongeerd‘.

www.hooltwark.nl

NK Maasheggenvlechten, jaarlijks op de  
2e zondag in maart 
 

Het 4e NK Maasheggenvlechten was op zondag 8 maart 2009 in 

Oeffelt. Hieronder nog de informatie m.b.t. deze dag. Binnenkort 

op deze website een verslag van deze mooie dag die door ca. 7000 

toeschouwers werd bezocht. In het Maasheggenlandschap 

tussen Boxmeer en Cuijk. (de route is in de wijde omgeving van 

Oeffelt met borden aangegeven, toegang is gratis) 

 

Programma

10.30 uur samenkomst vlechters, organisatie, vrijwilligers en 

jury. 

11.00-16.00 uur. Publiek kan de heggenvlechters aan het werk 

zien. Daarnaast kan men aan allerlei activiteiten deel-nemen, 

demonstraties en stands bekijken of een drankje of hapje 

nuttigen. 

Ca. 16.15 uur. Prijsuitreiking van wisseltrofee “De Gouden Hiep” 

in de tent bij het wedstrijdterrein. 

Ongeveer 25 teams van professionele heggen werkers of amateurs 

nemen deel. Allen zijn geoefend in de regionale vlechtmethode 

van 100+ jaar geleden.  In de jury zitten enkele zeer oude 

personen uit de streek die zelf heggen vlochten. 

www.maasheggen.nl
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De sterprojecten
Met welke initiatieven kan een landschapscoördinator het belang 
van landschapsbeleid concreet en zichtbaar maken?  
Wanneer ontstaat er enthousiasme in de lokale samenleving? 
Veel genoemd werden:
•	 ommetjes,	wandel-	en	fietspaden
•	 werk	aan	kleine	landschapselementen	(bosschages,	poelen	

etc.)
•	 praktische	ondersteuning	bij	aanleg	en	onderhoud	van	

erf    beplanting. Deze steun kan ook financieel zijn: soms wordt 
plantmateriaal gratis of tegen gereduceerd tarief ter be schik-
king gesteld. 

•	 evenementen	zoals	een	boomplantdag	of	een	kampioenschap	
heggenvlechten

Op de linkerpagina enkele lokale nieuwsberichten om deze 
sterprojecten te illustreren.

Tenslotte
Er wordt veel verwacht van de landschapscoördinator. In hoe- 
verre dat waar te maken is, zal pas op termijn blijken, want 
landschap is een zaak van lange adem. 
Anno 2009 zijn er alvast positieve signalen te horen over de rol 
van de landschapscoördinator bij de uitvoering van het 
gemeentelijk landschapsbeleid. Het gaat dan niet om het etiket, 
maar over de functie zelf en over de hoeveelheid tijd die hiervoor 
beschikbaar wordt gesteld. Anders gezegd: er komt iets van de 
grond als er mensen zijn die daar serieus werk van kunnen 
maken. Een landschapscoördinator met twee uur in de week is 
die titel niet waard.

Uitvoering is belangrijk, maar als iemand uitsluitend ‘projecten 
draait’, is dat waarschijnlijk niet voldoende om het land schaps-
beleid op koers te houden. 
Bij de uitvoering valt op, dat weinig projecten werden genoemd 
die zijn gericht op de verhouding tussen landschap en 
bebouwing. Ook een voltijds landschapscoördinator heeft niet 
alle deskundigheid in huis die nodig is om Nederland mooi te 
maken. Mensen in deze functie hebben over het algemeen weinig 
kennis van ontwerp en architectuur. Voor een bebouwing die 
mooi aansluit op het landschap zullen naast de lands chaps-
coördinator ook anderen nodig zijn die opdrachtgevers op 
nieuwe gedachten kunnen brengen. Denk aan de erven-
consulenten in Overijssel en Gelderland die worden geïnterviewd 
op bladzijde 15 en 16.
Een terugkerend thema in onze gesprekken was de spanning 
tussen beleid en uitvoering. Uitvoering leidt tot enthousiasme. 
Met uitvoering kan je iets zichtbaars in de omgeving veranderen. 
Beleid is niet populair, dat staat voor formeel gedoe en geduldig 
papier. Toch beseffen onze gesprekspartners heel goed, dat er 
zonder beleid geen basis is om iets te doen. Het LOP begint met 
papier, maar het is onmisbaar, omdat het uitgangspunten voor 
langere tijd vastlegt. De landschapscoördinator kan niet zonder 
de steun vanuit het beleid en hij zal in de uitvoering steun voor 
toekomstig beleid moeten verzamelen. Door de wereld van 
beleid en praktijk te verbinden, kan de landschapscoördinator 
bevorderen dat bij gemeentelijke beslissingen het belang van het 
landschap zwaarder telt. Beleid en uitvoering hoeven elkaar niet 
in de weg te zittem, ze moeten elkaar juist versterken. 
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Op werkbezoek
Drie reportages van Martin Woestenburg

Als aanvulling op de informatie uit de telefonische enquête bezocht Martin Woestenburg uitvoerders 
van het lokale landschapsbeleid in Utrecht, Groningen, Overijssel en Gelderland. Het werden drie 
reportages over uiteenlopende mensen in een uiteenlopende praktijk. 

In een ontmoeting met drie Utrechtse landschapscoördinatoren 
komt de relatie van hun werk met het Landschaps ontwikkelings-
plan duidelijk naar voren. Gezien de resultaten van de enquête is 
ook duidelijk, dat hier geen standaard landschapscoördinatoren 
aan het woord zijn – gesteld al dat die ergens bestaan.  
De praktijk van de Utrechtse Waarden lijkt ideaal: er is tijd om 
het werk te doen, goed contact met de bevolking te hebben, er is 
aandacht voor zowel bebouwing als beplanting, en er groeide 
een situatie waarin beleid en uitvoering elkaar versterken.

In Groningen gaat het niet over de ontwikkeling van beleid, maar 
over de uitvoering. Het gesprek spitst zich toe op mogelijkheden 
om samen met boeren te komen tot oplossingen waarbij 
schaal  vergroting in het boerenbedrijf wordt gecombineerd met 
behoud en versterking van het landschap. Het aanzien van het 
platteland wordt immers sterk bepaald door de manier waarop 
individuele agrariërs hun bedrijfsgebouwen en erfbeplanting 

vorm geven. Deze reportage illustreert verder hoe ook een 
provincie concrete impulsen kan geven aan de ontwikkeling van 
het landschap.

De ervenconsulenten in Overijssel en Gelderland vullen de blinde 
vlek in het werk van een deel van de landschapscoördinatoren. 
Zij maken namelijk duidelijk hoe adviezen over bebouwing 
kunnen worden geïntegreerd in de zorg voor het landschap.  
Er zijn ook kritische opmerkingen over LOP’s met te weinig 
aandacht voor het schaalniveau van het erf. Dat levert stof voor 
een interessant debat. Behartigenswaardig zijn verder de 
opmerkingen over de positie van de adviseur. De ervenconsulent 
functioneert het best, als de ontvanger van het advies niet tevens 
de opdrachtgever is. Daarom is het belangrijk dat overheden het 
werk van de ervenconsulenten mogelijk maken. En zo is er 
opnieuw een verband tussen uitvoering en beleid.
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Utrecht
De ogen en oren van de gemeente

In de Utrechtse Waarden werken de gemeenten Oudewater, Lopik en Montfoort samen aan de ruimte
lijke kwaliteit van het buitengebied. Landschapscoördinatoren spelen daarbij een cruciale rol. Het zijn 
mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die zich gesteund weten door een politieke wil 
om aan ruimtelijke kwaliteit te werken.

Het lijkt zo simpel, als je aan de praat raakt met Femke 
Steenbergen van gemeente Oudewater, Kees de Leeuw van 
gemeente Lopik en Klaas-Hemke van Meekeren van gemeente 
Montfoort. Ze werken voltijds als landschapscoördinatoren en 
worden zo bij alle bouwplannen en daarbij aansluitende erf  - 
aanpassingen in het buitengebied betrokken. Ze beoordelen die 
en adviseren hun collega-ambtenaren daarover, maar ook zoeken 
ze de plannenmakers in het buitengebied op voor een gesprek 
aan de keukentafel. Ze helpen boeren bij het verkrijgen van 
subsidies voor bijvoorbeeld het onderhoud van kleine land- 
schapselementen, en adviseren particulieren over de inpassing 
van een tot garage omgebouwde schuur of een nieuwe erf-
bestrating in het landschap. Zo wordt ruimtelijke kwaliteit vanaf 
het begin in de planvorming geïntegreerd. 

De landschapscoördinatoren hebben een vast stramien voor het 
begeleiden van erfinrichtingsplannen in het buitengebied, 
waarbij ze de seizoenen volgen. Van Meekeren: ‘In het voorjaar 
zorgen we dat mensen voorbeelderven bezoeken. Dat koppelen 
we bijvoorbeeld aan de open tuindagen die in mei en juni door 
tuinclubs worden georganiseerd.’ De Leeuw: ‘Daarna doen we 
een stukje werving. De plannen die zo ontstaan, spreken we in 
de zomer door.’ Steenbergen: ‘In de herfst en winter planten we 
de beplanting.’ Zo wordt elk jaar een tiental projecten 
gerealiseerd. Ook de bewoners van dit gebied kunnen nu kijken 
welke eisen de gemeenten stellen aan de ruimtelijke kwaliteit 
van het mooie landschap van De Lopikerwaard en de Linschoter-
waard - kortweg de Utrechtse Waarden - met zijn volgens cope- 
ontginningen gestructureerde veenweiden en stroomruggen van 
de Hollandse IJssel en de Lek. 
Steenbergen, De Leeuw en Van Meekeren werkten mee aan het 
boek Linten in de leegte - Handboek groene bebouwingslinten in de 
Utrechtse waarden, dat de gemeenten in 2008 gezamenlijk 
publiceerden. Hierin staat beschreven wat de karakteristieken 
zijn van het landschap en welke streekeigen elementen er te 
vinden zijn in de bebouwing en op de erven. Het boek is niet 
alleen een handboek, waarin boeren en plattelandsbewoners 
kunnen kijken wat er van hen verwacht wordt, maar ook een 
middel om de mensen in het buitengebied bij de ruimtelijke 
kwaliteit te betrekken. ‘Een makelaar deelt nu boeken uit aan 
mensen die in het buitengebied gaan wonen’, vertelt  
Van Meekeren, ‘Zo wordt een stimulerend effect bereikt. 
Doorvertaling via welstand en bestemmingsplan moet en kan 
later plaatsvinden.’
De samenwerking tussen de drie gemeenten begint eigenlijk met 
het Landschapsontwikkelingsplan De Groene Driehoek, één van de 
succesvolle voorbeelden van een landschapsontwikkelingsplan 

(LOP). Hiermee komen de gemeenten Lopik, Oudewater en 
Montfoort in 2005 tot een gezamenlijke visie op het buitengebied 
en de ruimtelijke kwaliteit daarvan. Direct gevolg van die visie is 
de aanstelling van Steenbergen en Van Meekeren als land schaps-
coördinator bij de gemeenten Oudewater en Montfoort. 
Ze nemen daarmee de adviserende rol over van de provinciale 
stichting Landschap Erfgoed Utrecht op het gebied van landschap 
en erfgoed. 
De Leeuw is dan al achttien jaar landschapscoördinator bij de 
gemeente Lopik. ‘Dat is rond de tijd van de eerste generatie 
landschapsplannen en beheerplannen’, vertelt hij. ‘Daarbij ging 
het vooral om het wegwerken van achterstallig onderhoud bij 
bestaande landschapselementen en het op gang krijgen van 
regulier beheer.’ Het is ook de tijd waarin het landschap 
nauwelijks voorkomt op de politieke agenda. Pionier De Leeuw: 
‘Ik vind het leuk om zelf invulling te geven aan mijn baan.’  
Hij krijgt daardoor veel ruimte, maar moet wel als eenling zorgen 
dat hij bij collega-ambtenaren, bestuurders en de mensen in het 
buitengebied als landschapscoördinator bekend wordt.
Het LOP betekent een omslag. Ineens is er een politieke en 
ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het buitengebied van de 
Utrechtse Waarden, en daardoor ook een referentiekader bij de 
beoordeling daarvan. Met het LOP zijn de drie landschaps-
coördinatoren het officiële aanspreekpunt binnen hun gemeente 
voor het buitengebied, voor zowel ambtenaren, bedrijven als 
burgers. Bij de vormgeving van die nieuwe, wat ambigue positie 
krijgen ze veel vrijheid. ‘Je begint ad hoc’, vertelt Van Meekeren, 
‘Mensen lopen bij je binnen en zeggen: kijk hier eens naar.  
En dan ga je er iets van vinden.’
Net als De Leeuw in Lopik moeten ook Steenbergen en  
Van Meekeren zich bewijzen bij hun collega-ambtenaren en hun 
bestuurders. Dat betekent bij mensen langs gaan, projecten 
bespreken en vooral zorgen dat je zichtbaar bent. ‘In het begin 
werd je overgeslagen’, herinnert Van Meekeren zich. ‘Nu komen 
mensen van de afdeling ruimtelijke ordening naar mij toe voor 
advies’, vertelt Steenbergen. ‘Bij ons was het landschap 
onvoldoende vast verankerd in het werkproces’, vertelt De Leeuw, 
‘En het hangt ook van personen af. Mijn wethouder is een groene 
man. Daar heb je veel voordeel van, want je spreekt dezelfde taal.’ 
Ook buiten het gemeentehuis hebben de landschaps coördinatoren 
zich moeten bewijzen. ‘Achttien jaar geleden werd je soms nog 
net niet het erf af geschopt en nu loop je zo door naar achter’, 
herinnert De Leeuw zich. Het vertrouwen in de landschaps-
coördinatoren is nu groot. ‘Onlangs belde ik nog iemand voor 
een afspraak om een uilenbroedkast op het erf op te hangen’, 
vertelt Van Meekeren. ‘Diegene zei toen: “Kijk maar wanneer je 
tijd hebt, want ik hoef er niet bij te zijn.”’
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Langzaamaan worden de landschapscoördinatoren zo onderdeel 
van het ruimtelijke beleid. Zo worden ze betrokken bij de 
in houdelijke uitwerking van polder Rijnenburg, de laatste locatie 
waar gemeente Utrecht nog duizenden woningen mag bouwen. 
Ze zijn programmaleden van de gebiedscommissie van Rijnenburg 
en geven advies over het buitengebied. In die hoedanigheid 
weten ze ook geld beschikbaar te krijgen voor het buitengebied, 
ook voor projecten die niets met natuur en landschap te maken 
hebben. ‘En dat zien andere afdelingen ook’, aldus Steenbergen. 
Het maakt de landschapscoördinatoren ineens een aantrekkelijke 
partner. ‘Wij kunnen ze helpen met subsidies’, vult Van Meekeren 
aan.
Steenbergen, De Leeuw en Van Meekeren hebben geen grote 
geldbedragen om mee te werken. De budgetten vanuit het LOP 
zijn beperkt. De Leeuw heeft jaarlijks een werkbudget van zo’n 
€ 15.000 terwijl Steenbergen en Van Meekeren het met iets 
minder dan de helft moeten doen. Daarmee kunnen ze investeren 
in kleinere projecten, zoals de plaatsing van uilenbroedkasten of 
de aanplant van bomen. Dankzij de gebiedscommissie is extra 
geld gegenereerd. Van Meekeren: ‘Door en voor de gebieds-
commissie heb ik tot 2013 ongeveer € 35.000 per jaar extra voor 
projecten. Maar het belangrijkste blijft toch extern geld’, stelt 
Van Meekeren. ‘Zoals de subsidieregeling voor kleine land-
schaps elementen.’ Dat betekent dat de drie landschaps-
coördinatoren veel tijd besteden aan het uitpluizen van allerlei 
provinciale, landelijke en Europese subsidieregelingen. Daarbij is 
advies soms belangrijker dan geld, meent De Leeuw. ‘Boeren 
willen vooral subsidie, particulieren vooral advies. Voor de boer 
is het erf meer een onderdeel van het bedrijf, terwijl particulieren 
veel meer bezig zijn met de esthetiek.’ En bij de subsidie-
regelingen zorgen de landschapscoördinatoren vooral dat de 
boeren en particulieren zo min mogelijk last hebben van de berg 
regels en bureaucratie.
Dankzij die ervaring weten Steenbergen, Van Meekeren en  
De Leeuw zo soms een groter project te realiseren door slim te 
combineren met financieringsmogelijkheden. ‘Bij Lopik hebben 
we een landschapspark ontwikkeld ten zuiden van het dorp’, 
vertelt De Leeuw. ‘Daarvoor hebben we de afgelopen decennia 
ruim zeven hectare land aangekocht. Het is zorgen dat je kansen 

kunt benutten. Zo is een deel gerealiseerd als natuurcompensatie 
die nodig werd na dijkversteviging, en voor de aankoop en 
inrichting van drie en halve hectare is geld van het programma 
voor plattelandsontwikkeling gebruikt.’

Zo hebben de landschapscoördinatoren zich - stapje voor stapje, 
projectje voor projectje - binnen en buiten hun gemeentelijke 
organisatie moeten bewijzen. Nu, vier jaar na het begin van het 
LOP, maken de landschapscoördinatoren een onlosmakelijk 
onderdeel uit van het gemeentelijke apparaat, en zijn ze de oren 
en ogen van de gemeente en hun wethouders. Van Meekeren:  
‘Ze lopen bij je binnen. De gemeenteraad vraagt wat de land-
schaps coördinator van ruimtelijke plannen vindt. En omdat je er 
bent, word je in begrotingsrondes geconsulteerd, zodat het 
landschap nu structureel geraamd wordt.’ De Leeuw vult aan: 
‘De landschapsadviezen die we geven, staan nu standaard in de 
checklist van de procedure bij bestemmingsplanwijzigingen. 
Het landschap maakt nu deel uit van het proces in de 
gemeentelijke organisatie.’ 
Steenbergen, Van Meekeren en De Leeuw weten dat ze 
gerespecteerd en gewaardeerd worden door zowel het College, 
de gemeenteraad als door hun directe collega’s. En ze zijn zich 
sterk bewust van hun positie als intermediair tussen het 
gemeentelijke apparaat en de mensen in het buitengebied. ‘Het is 
voor de wethouder heel luxe als er iemand bij de bewoners en 
boeren aan tafel komt’, aldus Van Meekeren. ‘De adviserende rol 
is daarbij ook een slimme rol.’
Maar zonder de belangstelling van bestuurders lukt het niet.  
‘Het LOP is het politieke kader voor het belang van het land-
schap’, aldus Van Meekeren. ‘Dat begint bij een politieke keuze 
om iemand aan te stellen die dat belang behartigt.’ Het LOP blijkt 
zo niet alleen een raamwerk voor samenwerking, maar ook het 
referentiekader voor de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit 
en de erfinrichtingsplannen door de landschapscoördinatoren. 
‘Het LOP heeft erg geholpen, onder meer doordat het een duidelijk 
plan was met deelprojecten’, stelt Steenbergen. Het LOP vormt zo 
ook de basis voor Linten in de leegte, het boek dat bewoners van 
het buitengebied laat zien hoe zij zelf hun steentje kunnen 
bijdragen.
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Groningen
Schakelen tussen bedrijfsvoering en smaak

Dankzij strenge provinciale regels praten Michiel Oosterhagen en Jacqueline de Milliano aan de 
keukentafels van boeren over de ruimtelijke kwaliteit van hun uitbreidingsplannen. Dat is twisten 
over smaak en meedenken in de bedrijfsvoering.

Boerenbedrijven ontkomen er in de moderne landbouweconomie 
niet aan om te denken aan het uitbreiden van de opstallen en het 
erf, waardoor de oorspronkelijke ruimtelijke samenhang van het 
boerenerf in gedrang kan komen. ‘Ik was net nog bij een boer’, 
vertelt Michiel Oosterhagen, ‘Dat erf zag er op de luchtfoto 
authentiek uit, maar op de grond bleek het een rommeltje.’  
De landschapsarchitect bij welstandsorganisatie Libau denkt 
echter wel dat het mogelijk is om ook zulke boerenbedrijven 
zodanig te begeleiden dat de ruimtelijke kwaliteit van het 
boerenerf er niet op achteruit gaat. Hij rijdt regelmatig rond op 
het Groningse platteland en praat aan de keukentafel met boeren 
die een bouwaanvraag hebben ingediend voor de uitbreiding van 
hun bedrijf. 
Oosterhagen werkt samen met Jacqueline de Milliano van Land  - 
schapsbeheer Groningen aan een experimenteel project, dat 
moet zorgen dat ook uitbreidende boerenbedrijven bijdragen aan 
de ruimtelijke kwaliteit van het Groningse landschap. ‘Het project 
komt voort uit het beleid van de provincie Groningen’, vertelt  
De Milliano, ‘Bijna elke boer denkt wel aan uitbreiden, maar dat 
heeft op het open landschap een grote impact. Via bestemmings- 
plannen en het Provinciaal Omgevingsplan is dat behoorlijk 
dichtgetimmerd, zodat er weer onvoldoende ruimte is voor de 
boerenbedrijven om door te groeien. Daarom is een maat- 
werkbenadering nodig.’
Oosterhagen en De Milliano hebben een heldere arbeids- 
verdeling. Landschapsarchitect Oosterhagen ontwerpt in overleg 
met de boer een erfbeplantingsadvies, terwijl De Milliano 
adviseert over de inrichting en het beheer. De beplantings- en 
beheerplannen die daaruit ontstaan, worden vastgelegd in een 
convenant. ‘Dat maakt het heel concreet’, stelt De Milliano,  
‘De gemeente kan de boer eraan houden, omdat juridisch is 
vastgelegd wat er op erfniveau is afgesproken. Dat kan onder 
bepaalde voorwaarden soms afwijken van het bestemmingsplan 
en het Provinciaal Omgevingsplan.’ Dan wordt bijvoorbeeld iets 
toegestaan als de boer een bosje elzen op zijn erf een opknap-
beurt geeft, met als resultaat dat het geheel er beter uitziet.
Uitgangspunt bij de adviezen van Oosterhagen en De Milliano is 
het beleid van provincie Groningen voor de uitbreiding van 
boerenbedrijven. Daarbij maakt de provincie een onderscheid 
tussen groene, gele en witte gebieden waar respectievelijk een 
‘ja-mits’-, een ‘nee, tenzij’-, en een ‘nee’-beleid geldt (zie kader 
p.14). De regels vormen een goede basis voor het zoeken naar 
ruimtelijke kwaliteit bij de uitbreiding van boerenbedrijven, vindt 
Oosterhagen. ‘De ruimtelijke plannen van de provincie zijn heel 
gedetailleerd. Men geeft precies aan wat provinciaal belang is. 
We zien alle bouwaanvragen en de provincie stelt strikte eisen. 
Als je het niet goed regelt, is het: njet.’ En dat is nodig ook, vindt 
Oosterhagen. ‘Gemeenten bemoeien zich weinig met het 

buitengebied, en de inpassing in het landschap van bouwplannen 
is vaak een sluitpost.’
In de groene en gele gebieden, waar onder voorwaarden 
gebouwd mag worden, worden gemeenten en boeren verplicht 
mee te werken aan de maatwerkbenadering van Oosterhagen en 
De Milliano. Dat komt erop neer dat Oosterhagen en De Milliano 
aan tafel komen te zitten met boeren die in gele en groene 
gebieden meer dan één tot anderhalve hectare willen uitbreiden. 
Bij de gesprekken die zij voeren om dergelijke plannen in te passen 
in het landschap is meestal iemand van de gemeente aanwezig.
Oosterhagen en De Milliano raken in hun project aan de grenzen 
van de smaak, stelt Oosterhagen. ‘Wij adviseren vanuit de 
welstand over ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat niet over de vraag of 
een gebouw mooi is, maar of het op de juiste plaats staat en in 
het landschap past.’ De Milliano: ‘Onderling kunnen we het 
daarover snel eens zijn, maar we willen dat de boeren het ook 
begrijpen.’ Oosterhagen: ‘Daarom moet je het gezegde 
omdraaien en juist wel twisten over smaak. Er zijn altijd mensen 
die dat betutteling vinden.’ 
De keukentafelgesprekken die Oosterhagen en De Milliano 
houden met de boeren zijn niet alleen nodig om te twisten over 
de ruimtelijke kwaliteit, maar ook om te zorgen dat de boeren 
begrijpen hoe de nieuwe beplanting in hun bedrijfsvoering past. 
‘Boeren denken vaak in termijnen van drie tot vijf jaar, niet van 
dertig jaar. Bij beplanting moet je toch wel in dat soort termijnen 
denken. Dan is het soms beter om het nu groot aan te pakken in 
plaats van over tien jaar weer iets te moeten doen, of beplanting 
te ruimen omdat die net op de verkeerde plek staat. Je moet ook 
weten hoe het boerenbedrijf praktisch werkt, wat bijvoorbeeld 
een werkbare afstand is tussen de kuilplaats en de stal’. Zo speelt 
Oosterhagen met zijn adviezen bewust in op de bedrijfsvoering 
van de boer. 
Dat de ingrepen niet groot hoeven te zijn, laat Oosterhagen zien 
aan de hand van tekeningen en fotomontages van diverse 
boerenerven. Soms worden sleufsilo’s aan het oog onttrokken 
door aarden wallen, en worden van nieuwe stallen land-
schappelijke ensembles gemaakt door de aanplant van bomen en 
struiken. De nieuwe abelen bij de verlengde stal met nieuwe 
voersilo’s van een varkensbedrijf zorgen dat het bedrijf ineens 
zelfs beter in het landschap past dan voorheen. Ook weet 
Oosterhagen boeren soms over te halen om hun bouwplannen zo 
te veranderen, dat er ruimtelijk meer kwaliteitswinst behaald 
wordt. Zo wilde een boer een nieuwe paardenbak aan de 
overkant van de weg, terwijl die beter dichtbij het woonhuis en 
vlak naast een nieuwe singel van elzen en populieren zou passen. 
Daardoor bleef het erf een eenheid.
Landschapsbeheer Groningen tekent voor de vertaling van het 
plan naar de uitvoering, aldus De Milliano. ‘Dan gaat het over de 
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soorten beplanting, de plantafstand en het beheer. De keuze van 
boomsoorten is bijvoorbeeld afhankelijk van het landschap.’  
De singel van elzen en populieren hierboven moest bijvoorbeeld 
een elzensingel worden. De populieren zijn als snelgroeiers 
ingezet om op korte termijn een afscheiding te realiseren, en 
zullen in de komende vijftien jaar in stapjes uitgedund en 
verwijderd worden. Ook bij het beheer en de inrichting is het 
zoeken naar een middenweg tussen de bedrijfsvoering van de 
boer en de ruimtelijke kwaliteit die je zou wensen in het  
land schap. ‘Het gaat niet over de vraag of iemand zijn heg  
twee keer per jaar scheert, maar of het er goed uitziet’, zegt  
De Milliano. 

De begeleiding van boeren bij hun uitbreiding kan volgens  
De Milliano een nieuwe impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit 
van het platteland. ‘Het biedt ook kansen om erven opnieuw 
goed neer te zetten in het landschap’, stelt ze. Zo worden in een 
plan voor een boerderij bij Noordhorn achter een dubbel zo groot 
geworden stal essen, zwarte elzen, een meidoorn en een wilg 
aangeplant, terwijl een oud bosje van vier populieren is 
vervangen door nieuwe bomen. Het resultaat is dat het boerenerf 
dankzij de omringende beplanting als een geheel overkomt. 
Nu de bebouwing is omkaderd met bomen is de schaalvergroting 
niet meer zo storend.

Oosterhagen en De Milliano werken pas sinds 2007 aan het 
project. Het is daarom nog moeilijk aan te geven wat het effect is 

van de adviezen. Voorlopig liggen er voornamelijk plannen en is 
de uitvoering nog toekomstmuziek, laat staan dat er over het 
beheer wordt gepraat. Toch denkt De Milliano al aan uitbreiding 
van het project. ‘Voor de nieuwe buitenlui, mensen die op het 
platteland komen wonen, kan deze maatwerkbenadering ook 
werken. Dat gebeurt voor een deel al.’
Beiden zijn erg te spreken over de manier waarop de maat werk-
benadering zijn vorm krijgt als een communicatief proces. 
‘Boeren waarderen ons wel, omdat we meedenken’, stelt 
Oosterhagen. ‘Het gaat heel erg om communiceren’, vult  
De Milliano aan. ‘We moeten niet in een discussie verzeild raken 
over het bestemmingsplan, maar mensen juist enthousiasmeren.’  
Het wordt de boeren ook aantrekkelijk gemaakt om mee te 
werken, vertelt De Milliano. ‘Het advies en de begeleiding wordt 
volledig door de provincie gefinancierd. De boeren krijgen dus 
gratis een beplantingsplan en een beheerplan. Dat is vooral om 
het proces te versnellen.’ 
Met dit project heeft provincie Groningen volgens Oosterhagen 
en De Milliano een instrument in handen om zoveel mogelijk 
ruimtelijke kwaliteit te bereiken door uitbreidingen van 
agrarische bedrijven vanaf het begin af aan te begeleiden.  
De provincie wint, omdat boeren aan de keukentafel duidelijk 
wordt gemaakt wat het beleid van hen verwacht. Op die manier 
kan de ruimtelijke kwaliteit als het ware in de bedrijfsvoering 
worden meegenomen. De boeren winnen, omdat ze gratis 
plannen krijgen voor de uitbreiding van hun bedrijf. En het 
platteland ziet er beter uit.

Witte, gele en groene gebieden
De provincie Groningen maakt in de Nota Agrarische Bouwblokken (2008) voor de uitbreiding van boerenbedrijven een onderscheid 
tussen drie gebieden. Voor de groene gebieden geldt een ‘ja, mits’-beleid. Gemeenten langs de waddenkust en in grote delen van het 
wierdenlandschap kunnen onder voorwaarden bouwen toestaan, maar moeten voor bouwplannen groter dan anderhalve hectare met 
de maatwerkbenadering werken. Voor de gele gebieden geld een ‘nee, tenzij’-beleid; dit betekent dat de gemeenten in Middag-
Humsterland, het Rietdiepdal en het wierdenlandschap ten noorden van Appingedam en Delfzijl rekening moeten houden met extra 
voorwaarden. Bouwplannen groter dan één hectare zijn hier verplicht tot een maatwerkbenadering. In de witte gebieden, het 
Lauwersmeergebied, de kwelders en de omgeving van wierden, dorpen en steden, mogen bouwblokken niet groter worden dan één 
hectare. In principe is schaalvergroting hier niet mogelijk. Het beleid van de provincies wordt vastgelegd in het nieuwe Provinciaal 
Omgevingsplan 2009-2013, dat dit jaar wordt vastgesteld, en in gemeentelijke bestemmingsplannen.
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Overijssel en Gelderland
Onafhankelijk meedenken over erven

Een ervenconsulent is iemand die meedenkt over sloop, nieuwbouw en verbouw van erven in het 
buitengebied. Ervenconsulenten Anneke Coops in Overijssel en Annemiek Weijs in Gelderland werken 
daarbij samen met de gemeenten en houden strikt vast aan hun onafhankelijke positie.

Het woord ervenconsulent bestaat sinds juli 2006. Toen werd 
Anneke Coops voor twee jaar aangesteld als ervenconsulent voor 
de provincie Overijssel. ‘Het begon eigenlijk in 2003, het jaar van 
de boerderij’, vertelt ze. ‘De gedachte was een boerderij consulent 
in te stellen, echt gericht op de gebouwen en boerderijtypen. 
Daarna werd door de hele discussie rondom de Reconstructiewet 
duidelijk dat er veel zou gaan gebeuren: er zouden landbouw-
ontwikkelingsgebieden komen, en met de rood voor rood-regeling 
werd het mogelijk om dertig procent van de vervangingswaarde 
van gesloopte stallen te investeren in woningbouw. Toen werd 
duidelijk: het moet een verbinding opleveren met ruimtelijke 
kwaliteit. Vanaf 2006 hebben we twee jaar proefgedraaid met 
subsidie van de provincie, nu betalen de gemeenten ons voor 
onze adviezen.’ 
Er zijn nu twee ervenconsulenten: Anneke Coops van Het Over- 
 sticht in Overijssel, en sinds kort Annemiek Weijs van het Gelders 
Genootschap. Uit de folders en de websites waar Coops en Weijs 
worden gepresenteerd komt één ding duidelijk naar voren: een 
ervenconsulent is iemand die meedenkt. Uit de folder van  
Het Oversticht: ‘De ervenconsulent kan u bij het maken van uw 
plannen adviseren.’ Van de website van het Gelders Genootschap: 
‘De consulent gaat met initiatiefnemers om tafel om mee te 
denken over de uitstraling en architectuur van erven en 
agrarische gebouwen zodat ze goed passen in de omgeving.’
Weijs begon dit jaar, toen in Gelderland duidelijk werd dat er 
begeleiding nodig was bij het snel veranderende platteland. 
‘Bij ons kwam de behoefte aan een consulent voort uit de 
voortgaande discussie over ruimtelijke kwaliteit en verrommeling 
bij de provincie. Er kwam een regeling, waarbij mensen vijftig 
procent van de gesloopte bebouwing mochten terug bouwen. 
Regio’s moesten dat uitwerken in regiospecifieke regelingen. 
Daar zaten grote verschillen tussen. De discussie ging daarbij 
vaak over het bouwvolume, omdat gemeenten zich afvroegen of 
zo’n ingreep wel ruimtelijke kwaliteit oplevert. Anneke Coops 
was voor ons een voorbeeld.’ Weijs wordt nu voor een jaar 
betaald door de provincie, het Gelders Genootschap en de 
Gelderse gemeenten.

Het platteland van Gelderland en Overijssel verandert snel. 
Net als elders in Nederland zijn ook hier de effecten van de 
schaalvergroting van de landbouw voelbaar, met allerlei heftige 
discussies over de vestiging van grootschalige intensieve vee - 
houderij. Tegelijkertijd trekt het aantrekkelijke landschap van 
Gelderland en Overijssel allerlei dagjesmensen, wandelaars, 
campinggasten en nieuwe bewoners aan. Het aantal recreatie-
woningen is er groot en het aantal boerderijen dat omgebouwd 
wordt tot woning ook. De provincie Gelderland schat dat jaarlijks 

zo’n driehonderd boerderijen tot woning worden verbouwd.
Maar waarom zou je je concentreren op het erf? Omdat het erf 
voor een groot deel bepalend is voor het omringende landschap, 
stellen Coops en Weijs. Dat is eigenlijk best logisch, want 
boerderijen vormen al eeuwenlang een centrum in het 
omringende landschap. De bebouwing, de waterhuishouding, de 
infrastructuur en de erfbeplanting zijn op dat omringende 
landschap aangepast. Daarom kiezen beide ervenconsulenten bij 
hun benadering van de transformatie van de erven ook voor een 
aanpak waarbij het erf als geheel, als ensemble van bebouwing, 
waterhuishouding, infrastructuur en erfbeplanting, centraal 
staat. ‘Je gaat uit van het ensemble, van het algemene inrichtings - 
principe op het erf’, vertelt Weijs. ‘Er is bijvoorbeeld een duidelijk 
verschil tussen voor en achter’, legt Coops uit. ‘Voor heb je meestal 
de siertuin, achter de moestuin en het bedrijf.’ ‘Zulke zaken 
vormen de grondbeginselen van het erf’, stelt Weijs. ‘Daarmee 
moet je rekening houden als je er iets aan gaat veranderen.’ 
Erven veranderen door sloop, nieuwbouw en verbouw, en 
daarmee verandert ook het landschap. Dat komt bijvoorbeeld 
doordat bij de functieverandering van een boeren erf naar een 
woonerf ook de gebouwen in de ogen van de bewoners een 
ander karakter krijgen. ‘We komen vaak dezelfde dingen tegen’, 
vertelt Weijs. ‘Dan willen mensen bijvoorbeeld twee hoofd-
gebouwen op een erf. ‘Mensen hebben de neiging om een nieuwe 
woning als hoofdgebouw te beschouwen’, vertelt Coops.  
‘Dat moet je juist zien als bijgebouw, als onderdeel van het erf.’
Daarnaast zijn erven bepalend voor het omringende landschap 
door de infrastructuur. Ook daarbij willen de ervenconsulenten 
zorgen dat de eenheid van het erf behouden blijft. ‘Zoek je 
parkeerplaatsen voor een bed & breakfast, dan zou je dat liever 
doen binnen het erf dan ernaast of aan de overkant van de weg’, 
adviseert Coops. ‘Als er op een voormalig boerenerf woningen 
gebouwd worden, moet je zien te voorkomen dat iedereen zijn 
eigen toegangsweg aanlegt’, stelt Weijs.
Gemeenten kunnen dit soort werk niet, denken Coops en Weijs, 
omdat het hen vaak aan landschappelijke expertise ontbreekt. 
Ook landschapsontwikkelingsplannen, waarbij gemeenten samen 
een visie ontwikkelen op het buitengebied, zijn daarvoor geen 
oplossing, vindt Weijs. ‘Landschapsontwikkelingsplannen raken 
het schaalniveau van het erf niet. Die zijn vaak van boven naar 
beneden bedacht en blijven daardoor hangen in een hoger 
niveau.’
Ook de onafhankelijke positie van een ervenconsulent is volgens 
Coops erg belangrijk. ‘De eigenaar kan niet zelf een advies 
aanvragen, want we willen onze onafhankelijke positie behouden. 
Dus de gemeente blijft het eerste aanspreekpunt. We kijken als 
een onafhankelijke derde mee naar de ontwikkeling en het proces.’
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De ervenconsulenten blijven afhankelijk van de gemeenten, als 
het gaat over hoe ze betrokken worden bij de bouwplannen in 
het buitengebied. Coops: ‘We proberen met gemeenten ook 
procesafspraken te maken. Je zou eigenlijk bij de eerste 
vergadering, waar alle plannen besproken worden, moeten 
zitten.’ Gemeenten reageren verschillend, merkt Coops. ‘Alle 
25 Overijsselse gemeenten doen mee. Gemeenten als Hof van 
Twente, Wierden en Hengelo vragen vaker advies aan dan 
anderen. Bij Hof van Twente wordt een bouwplan zelfs niet 
goedgekeurd zonder een advies.’
Door de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de erven-
consulenten worden ze door gemeenten en regio’s ook gevraagd 
voor advies over het beleid voor het buitengebied. Zo werkte 
Weijs mee aan de kadernota Achterhoekse erven veranderen van 
regio Achterhoek. Coops is lid van de klankbordgroep die 
meepraat over het beeldkwaliteitplan voor het buitengebied van 
de gemeente Haaksbergen. Zij adviseert de provincie Overijssel 
voor het stimuleringsprogramma Reanimatie Agrarisch Erfgoed. 
Zo ontwikkelen zich ook de referentiekaders die Coops en Weijs 
hanteren bij de beoordeling van bouwplannen. In de kadernota 
over de Achterhoek is opgenomen dat het erf als landschappelijk 
bepalend ensemble centraal staat. Coops heeft met haar advies 
aan de provincie Overijssel indirect invloed gehad op de 
catalogus van boerenerven Traditie en vernieuwing die de 
provincie in 2008 publiceerde. Voor tien gebieden wordt hierin 
beschreven wat de relatie is tussen het erf en het landschap, 
welke erfinrichting passend is voor de regio, en hoe bijvoorbeeld 
nieuwe gebouwen kunnen refereren aan de omgeving en de 
geschiedenis van de regio. Voorbeeldprojecten illustreren dit.
Door die nota’s en publicaties ontstaat er een steeds duidelijker 
beeld van de ruimtelijke kwaliteit die de ervenconsulenten 
nastreven. Die is bepalend bij de gesprekken die ze voeren met 
boeren en plattelandsbewoners. ‘Het moet toevoegen, niet 
afbreken’, stelt Coops. Dat betekent niet dat moderne 
architectuur uit den boze is, vindt Weijs. ‘In de Achterhoek is het 
karakteristiek dat je veel dak ziet. Ik zie niet in waarom dat niet 
ook hypermodern vormgegeven kan worden.’

De architect van de initiatiefnemers die met bouwplannen 
komen, is daarbij belangrijk. Coops en Weijs merken echter dat 
het veel voorkomt dat mensen komen met plannen voor een 
notariswoning of een boerderette uit de catalogus, zonder dat 
daarbij enige rekenschap is gegeven van het omringende 
land schap. Coops: ‘Er zijn ook architecten die veertig ontwerpen 
per jaar maken. Die pakken de catalogus en maken daarmee 
bijna één huis per week.’

De ervenconsulenten willen soms meer dan er wettelijk vastligt. 
Coops: ‘Ik vind zelf dat je bij rood voor rood-projecten meer kunt 
vragen dan wat er soms in de welstandsnota staat. In Overijssel 
hebben we het project Reanimatie Agrarisch Erfgoed. Daarbij 
geldt dat ook. De meeste projecten krijgen van mij een zesje, 
maar bij rood voor rood en de reanimatie streef ik naar een 
acht.’ Mensen met bouwplannen zijn echter vaak nogal 
behoudend en vinden het snel te modern en te ver gaan’, vertelt 
Weijs, ‘Dat is ook wel logisch als je een notariswoning of een 
boerderette in je hoofd hebt.’
‘De ervenconsulent is iemand die aan de voorkant stuurt’, stelt 
Coops, ‘Het gaat er vooral om dat je mensen helpt na te denken.’ 
Coops en Weijs zien hun werk dan ook als een middel om in 
gesprek te komen met mensen die aan de wieg staan van 
veranderingen in het buitengebied, om zo te zorgen dat er vanaf 
het begin af aan gestuurd kan worden op ruimtelijke kwaliteit. 
Waarom er juist in Overijssel en Gelderland ervenconsulenten 
zijn? Volgens Coops en Weijs komt dat door de waardering voor 
de enorme rijkdom aan cultuurhistorie in beide provincies, die 
de toeristische aantrekkingskracht vergroot. Overijssel is niet 
voor niets bekend door zijn landgoederen. In Gelderland werkt 
het Geldersch Landschap al decennialang samen met Geldersche 
Kastelen bij het beheer en onderhoud van gebouwen. ‘Daarom 
pakken beide provincies proactief de signalen van problemen op 
en gaan ermee aan de slag. Ze vormen problemen om tot 
kansen’, aldus Coops.
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De schijnwerper op kwaliteitsteams

Toelichting
Kwaliteitsteams moeten een grotere rol krijgen bij ruimtelijke 
projecten op verschillende schaalniveaus. In de afgelopen 
periode hebben verschillende ministers die boodschap uit gedragen. 
De in 2008 verschenen architectuurnota van het rijk, Visie 
Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, behandelt kwaliteitsteams als 
instrument om Nederland mooier en duurzamer te maken.  
De vlag ‘kwaliteitsteam’ kan echter verschillende ladingen 
dekken. Om spraakverwarring te voorkomen organiseerde 
Architectuur Lokaal samen met de Federatie Welstand op  
29 oktober 2008 een besloten conferentie met 
praktijkdeskundigen om een antwoord te krijgen op vragen als:
•	 Welke	typen	kwaliteitsteam	zijn	nu	actief?
•	 Is	er	een	variant	die	gebruikt	kan	worden	om	het	hoofd	te	

bieden aan het veronderstelde gebrek aan regie bij 
bovenlokale ontwikkelingen?

•	 Onder	welke	voorwaarden	kan	een	dergelijk	team	dan	
succesvol opereren?

 
De hoofdlijnen
Kwaliteitsbeleid is een kerntaak van de overheid. Elke overheid 
– rijk, provincie en gemeente – heeft de opdracht de kwaliteit 
van haar grondgebied te beschermen en te bevorderen. Daarvoor 
zijn tal van wettelijke instrumenten in het leven geroepen in de 
sfeer van ruimtelijke ordening, bouwregelgeving, natuur- en 
landschapsbeheer, welstandsbeleid en monumentenzorg. De 
roep om kwaliteitsteams, de voortgaande modernisering van de 
welstandszorg en de komst van landschapscoördinatoren geven 
aan dat het bestaande instrumentarium niet bevredigt. Het juiste 
alternatief is echter niet zomaar gevonden.

Kwaliteitsteams verschillen van elkaar. De verschillen komen 
voort uit achtergrond en ambitie, maar ze hebben ook te maken 
met de opgave waarover het team zich moet uitspreken en het 
type interventie dat mogelijk is. 
De verschillen in ambitie blijken waar kwaliteitsteams in het 
leven worden geroepen als aanvulling op het gangbare 
kwaliteitsbeleid, voor bijzondere, vaak grootschalige, projecten 
waar de gemeente niet wil volstaan met de welstandstoets. Zo is 
het kwaliteitsteam vaak verbonden met bouwplannen waarbij de 
publieke opdrachtgever samenwerkt met projectontwikkelaars 
en daarbij de wens heeft om tot een bijzondere kwaliteit te 
komen.
Verschillen zijn er verder, omdat kwaliteitsteams bij uiteenlopende 
opgaven worden ingezet. Sommige teams houden zich bezig met 
alle bouwprojecten in een gebied, andere teams richten zich 
alleen op een regionale deelopgave (zoals een spoorverbinding), 
weer andere houden zich bezig met een probleem dat in 
verschillende gebieden actueel is (zoals de schaalvergroting van 
agrarische bedrijfsgebouwen). 
Verschillen zijn er bovendien, omdat sommige teams worden 
aangesteld als onafhankelijke kwaliteitsbewaker, andere met de 
uitdrukkelijke opdracht om ten behoeve van hun opdrachtgever 
de kwaliteit te bevorderen. 

De interventies lopen dus uiteen van langdurige betrokkenheid 
tot kortstondige impuls en van stimuleren tot toetsen. Daarom 
loopt het gewicht van de adviezen van een kwaliteitsteam sterk 
uiteen: sommige adviezen zijn vrijblijvend, andere nagenoeg 
bindend. Als er sprake is van toetsing kan de maatstaf gebaseerd 
zijn op informele afspraken, op een zakelijk contract of op 
bestuurlijke beslissingen. Het team kan kijken naar de kwaliteit 
van de leefomgeving in volle breedte of zich beperken tot de 
ontwerpkwaliteit van afzonderlijke plannen.
Inmiddels is er daarnaast een tendens welstandcommissies om 
te vormen tot kwaliteitsteams, of althans ‘commissies ruimtelijke 
kwaliteit’, waarin ook disciplines als landschap en cultuurhistorie 
zijn opgenomen. Dergelijke commissies toetsen niet alleen 
voltooide bouwplannen, maar stimuleren in de startfase van de 
(stedenbouwkundige) planvorming. Zo kunnen welstand en 
kwaliteitsteams naar elkaar toegroeien. 

Wie waren de experts?
Aan de conferentie over kwaliteitsteams namen deel:
•	 Dirk	Baalman,	waarnemend	directeur	Het	Oversticht
•	 Hans	Lars	Boetes,	kennismanager	gebiedsontwikkeling,	 

Dienst Landelijk Gebied
•	 Steef	Buijs,	stedenbouwkundige
•	 José	van	Campen,	zelfstandig	onderzoeker	
•	 Flip	ten	Cate,	directeur	Federatie	Welstand	
•	 Marlies	van	Diest,	landschapsarchitect,	voorzitter	Commissie	

Ruimtelijke Kwaliteit Bussum
•	 Kees	van	Esch,	directeur	Gelders	Genootschap
•	 Jean-Paul	Kerstens,	architect
•	 Indira	van	’t	Klooster,	senior	projectleider,	 

Architectuur Lokaal
•	 Eric	Luiten,	landschapsarchitect	en	hoogleraar	Belvedere,	

TU-Delft
•	 Miranda	Reitsma,	stedenbouwkundige	en	Provinciaal	Adviseur	

Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland
•	 Gerrit	Smienk,	architect/stedenbouwkundige	
•	 Albertine	van	Vliet,	burgemeester	Amersfoort
•	 John	Wevers,	voormalig	wethouder	Maastricht
•	 Piet	Zelissen,	voormalig	burgemeester	Grave

•	 Jef	Muhren,	planoloog,	gespreksleider
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Achtergronden

Wat is dat, een kwaliteitsteam?
Het begrip kwaliteitsteam is bekender dan dat van de  land-
schapscoördinator, maar ook hier ontbreekt een algemeen 
aanvaarde definitie. Vaak gaat het om een groep onafhankelijke 
deskundigen die een opdrachtgever helpen om in een 
bouwproject het gewenste niveau van architectuur, stedenbouw 
en landschapsarchitectuur te bereiken. 
De eerste kwaliteitsteams in Nederland werden in het leven 
geroepen voor grootschalige projecten waarbij de gemeente 
meer dan gemiddelde kwaliteit wilde. Meestal waren dat 
projecten op basis van samenwerking tussen overheid en 
marktpartijen, bijvoorbeeld in Vinex-wijken. Omdat de gemeente 
zelf direct bij het project betrokken was, kon van de bouwers 
meer worden gevraagd dan de standaard welstandstoets die 
voorafgaat aan de verlening van een bouwvergunning. Zo ontstond 
het kwaliteitsteam in situaties waarin de gemeente iets 
bijzonders wilde en ook in de positie was om dat af te dwingen.

Op grond van de Woningwet is de gemeente verantwoordelijk 
voor de kwaliteitseisen die gelden  bij het verlenen van een 
bouwvergunning. Deze wettelijke taak heeft betrekking op alle 
bouwplannen, niet alleen projecten waar de overheid zelf een rol 
in speelt. De criteria hiervoor worden vastgelegd in de 
gemeentelijke welstandnota. De gemeente laat zich over de 
beoordeling adviseren door een onafhankelijke welstands-
commissie, waarin externe deskundigen zitting hebben.
In 2003 is de welstandszorg ingrijpend veranderd. Welstand 
draait om de vraag of mensen die een bouwvergunning 
aan vragen zich in hun ontwerp houden aan bepaalde (minimum) 
eisen. Sinds de wetswijziging van 2003 staan die eisen in de door 
iedere gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. De welstands-
toets is niet populair, wanneer voorstellen voor verbetering pas 
naar voren komen wanneer het ontwerp geheel is afgerond.  
Ook de leden van welstandscommissie zijn niet graag de boeman 
die een ontwerp in de slotfase afkeuren. Het is aantrekkelijker 
om aan de start van de planvorming een stimulerende rol te 
kunnen spelen. Vandaar dat welstandscommissies vaker de 
eerste gesprekken met ontwerpers voeren in de fase van het 
schetsplan, zodat de formele welstandstoets geen verrassing 
meer kan zijn. De bemoeienis in dit prille stadium en het 
toegenomen accent dat is komen te liggen op de stedenbouw-
kundige context van bouwplannen leiden ertoe dat welstand-
commissies zich omvormen tot kwaliteitsteams die niet alleen 
toetsen maar ook meepraten over de ontwikkeling van een plan. 
Zo vervagen in de praktijk de verschillen tussen kwaliteitsteam 
en welstandscommissie, maar één groot verschil blijft bestaan. 
De wettelijke welstandstoets is in het leven geroepen om te 
voorkomen dat de ruimtelijke en architectonische kwaliteit onder 
een bepaald minimumniveau daalt, maar is niet bedoeld om een 
zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te bevorderen, zoals het 
kwaliteitsteam wel beoogt.
Een welstandscommissie moet zich baseren op de ‘redelijke 
eisen van welstand’ uit de welstandsnota. Als een gemeente voor 
de eigen projecten een kwaliteitsteam inschakelt, hoeft het team 

zich niet tot die redelijke eisen te beperken. Van dat team wordt 
juist verwacht dat het alles uit de kast haalt om tot een 
bijzondere ontwerpprestatie te komen. Die verwachting geldt 
eveneens voor de marktpartijen die de gemeente bij het project 
betrekt. Als het goed is, is er immers in de beginfase een 
gezamenlijke ambitie vastgelegd. Deze gezamenlijkheid 
ontbreekt bij andere bouwinitiatieven. 
Er is ook een verschil in samenstelling. Voor kwaliteitsteams 
zoekt de gemeente vaak ‘grote namen’ (eventueel uit het 
buitenland) die door hun persoonlijk gezag een impuls kunnen 
zijn voor het planproces. Bij de samenstelling van een 
welstandscommissie wordt eerder gekeken naar vakmanschap. 
Uiteraard is dit een gradueel, niet een principieel verschil.

Werkwijze
Wanneer een gemeente een kwaliteitsteam (of Q-team) inzet om 
de kwaliteit van de eigen gebiedsontwikkeling te garanderen, 
heeft dit team een actieve rol in de uitwerking van het plan.  
Het team adviseert over de architectenselectie, over de aanpak 
van de planontwikkeling en  volgt de voortgang. Voorbeelden 
van deze werkwijze zijn er bij de PPS-aanpak van nieuwe 
woon wijken of de reconstructie van centrumgebieden.  
De welstandscommissie komt meestal later in actie. In ieder geval 
ligt de formele taak van de welstand aan het eind van de 
plan - vorming: de welstandstoets is een onafhankelijk advies 
over de kwaliteit van voorgenomen, min of meer voltooide 
bouw plannen. Een commissie die inhoudelijke 
verantwoordelijkheid draagt voor bepaalde ontwerpkeuzes, kan 
niet meer onbevangen en onafhankelijk tot een oordeel komen 
over de ruimtelijke kwaliteit.
In de uitvoering is het onderscheid tussen een toetsende en een 
adviserende commissie niet altijd scherp. Onder meer omdat 
gemeenten de regionale welstands- en monumentenorganisaties 
niet alleen inschakelen voor de wettelijke welstandstoets, maar 
ook voor advies bij de planontwikkeling. Een deel van de 
gemeenten heeft het werkterrein van de welstandscommissie 
uitgebreid buiten de strikte werkingssfeer van de Woningwet. 
Er worden cultuurhistorici, landschapsarchitecten en steden-
bouwkundigen toegevoegd aan de commissie en de naam wordt 
veranderd in ‘Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit’. Dergelijke 
adviescommissies toetsen niet alleen, maar lichten de lokale 
beleidsambities toe in de schetsplanfase en steunen als 
sparringpartner de ontwikkeling van het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid. Dat alles echter wel in reactie op voorgelegde plannen en 
niet als de ontwerper daarvan.
Hoewel overheden zich zowel bij het welstandsbeleid als bij het 
rechtstreekse opdrachtgeverschap laten adviseren door teams 
van deskundigen en er gesproken kan worden van kwaliteits-
teams, het uitgangspunt van hun advisering, hun formele positie 
en hun werkwijze verschilt.

Bovenlokale kwaliteitsteams
Het begon in afzonderlijke gemeenten, maar met de bovenlokale 
opgaven ontstonden bovenlokale kwaliteitsteams. Ook hiervan is 
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een deel gekoppeld aan het welstandsbeleid Zo is er een 
Kwaliteitsteam Hanzelijn in het leven geroepen om te komen tot 
een samenhangende welstandstoets vanuit de verschillende 
gemeenten die te maken hebben met deze nieuwe spoorlijn. 
Hierin speelt het Gelders Genootschap een belangrijke rol. 
Onlangs heeft de Federatie Welstand een kwaliteitsteam 
aan gesteld dat als vliegende brigade gaat adviseren over de 
afstemming van gemeentelijk beleid op de verschillende 
Routeontwerpen van Rijkswaterstaat.
Het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft een ander 
karakter. Vertrekpunt is een specifieke opgave (behoud door 
ontwikkeling van militair erfgoed), maar het team buigt zich over 
een breder scala aan plannen (niet alleen infrastructuur) en is 
ook niet primair gericht op de welstandsbeoordeling. Het doel is 
meer om andere plannenmakers te stimuleren. Daarvoor is 
persoonlijk gezag van de leden van het team belangrijk, liefst 
ondersteund door een vooraf vastgesteld ambitiedocument.  
In het geval van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan het 
kwaliteits team zich baseren op een Linieperspectief dat door een 
groot aantal overheden en andere betrokkenen is onderschreven. 
Weer een ander accent heeft het kwaliteitsteam van het nationale 
project Ruimte voor de Rivier. Dit team moet ook binnen de 
rijksoverheid tegenwicht bieden aan een eenzijdig technische en 
cijfermatige benadering van de rivieren. Het team is net als bij 
infrastructuur toegespitst op één specifieke opgave, maar er ligt 
minder relatie met de welstandstoets. In vergelijking met de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn de kwalitatieve uitgangspunten 
minder duidelijk omschreven. 
Waren de zojuist genoemde teams gericht op een specifieke 

opgave (infra, water, erfgoed), andere teams zijn meer gebieds-
gericht. Dat geldt voor het kwaliteitsteam voor de regio 
Groningen / Assen.

Vergelijkbare impulsen
De publieke rol van de overheid hoeft zich niet te beperken tot de 
kwaliteitsbewaking die is geregeld in de Woningwet.  
De gemeente kan ook actie ondernemen om andere opdracht-
gevers te informeren en te stimuleren om aandacht te besteden 
aan architectuur. Op hun beurt kunnen gemeenten worden 
gestimuleerd door rijk en provincie. Kort geleden heeft het 
College van Rijksadviseurs gepleit voor de inzet van Vliegende 
Brigades om oplossingen te vinden voor de inpassing van 
megastallen in het landschap. Een dergelijke Vliegende Brigade 
bestaat uit een groep (ontwerp)deskundigen die met een kort 
inhoudelijk advies kunnen bijdragen aan een goede uitgangs-
positie van ontwerpprocessen binnen de gemeente. Rijk of 
provincie kunnen gemeenten ook bijstaan in hun kwaliteitsbeleid 
door het aanbieden van een ontwerpatelier. Zo organiseerde 
rijksbouwmeester Jo Coenen in 2002 en 2003 voor de gemeente 
Grave een team van stedenbouwkundigen en (landschaps)
architecten dat in enkele bijeenkomsten bijdroeg aan de 
ontwikkeling van een nieuw masterplan voor een te transformeren 
kazerneterrein. Je zou, net als bij de Vliegende Brigades, kunnen 
spreken van een kwaliteitsteam dat met een kortdurende 
interventie een impuls geeft aan een langer lopend proces.

De geschetste diversiteit is het vertrekpunt van ieder gesprek 
over de toekomst van kwaliteitsteams.
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Wat de experts ervan zeggen 
Kan een kwaliteitsteam bijdragen aan een 
mooier Nederland? 
Ja, een kwaliteitsteam kan een goed instrument zijn. Tot die 
conclusie komen de praktijkdeskundigen die zich eind 2008 over 
deze vraag bogen. Het advies aan bestuurders is wel: wie een 
kwaliteitsteam wil inschakelen, moet beseffen, dat er 
verschillende soorten teams zijn met verschillende taken en 
bevoegdheden.

De politiek moet dus duidelijk zijn over de opdracht aan het team 
en over de middelen waarmee het team de opdracht kan 
uitvoeren. Het kwaliteitsteam is géén antwoord in situaties 
waarin verschillende overheden naar elkaar wijzen als de 
verantwoordelijke die een probleem moet oplossen.

De keuze voor een kwaliteitsteam vraagt om oog voor het 
speelveld waarin het team wordt ingezet: 
•	 De	gemeente	heeft	het	niet	alleen	voor	het	zeggen	en	moet	

een manier vinden om allerlei belangen hun plaats te geven, 
terwijl er ook behoefte is aan regie.

•	 Bij	grote	projecten	wordt	het	roer	vaak	overgenomen	door	
managers die meer oog hebben voor procesbewaking dan voor 
de kwaliteit die er moet komen.

•	 De	behoefte	aan	kwaliteit	spreekt	juist	wel	uit	de	klachten	over	
‘verrommeling’ en de groeiende uniformering van stad en land. 

•	 Gemeenten	hebben	zelf	minder	kennis	in	huis	dan	in	het	
verleden, of minder dan nodig om de kwaliteit van plannen te 
bewaken.

De externe adviseurs van een kwaliteitsteam kunnen een 
niet-bureacratisch antwoord zijn op deze complexiteit. 
Toch moeten dit antwoord wel aansluiten bij het optreden van de 
overheid.

Het kwaliteitsteam is als buitenstaander niet in de positie om 
binnen het gemeentelijk apparaat te zorgen voor de afstemming 
tussen gemeentelijke beleidsterreinen zoals welstandszorg, 
architectuurbeleid en landschapsbeleid. Wel kan het kwaliteits-
team bijdragen aan een inhoudelijke integratie. 

De indruk bestaat, dat op rijksniveau wordt gedacht aan het 
inzetten van kwaliteitsteams zonder publieke verantwoordelijk-
heid. Dergelijke teams kunnen nuttig zijn, maar de gemeente 
moet de mogelijkheid houden om bouwplannen ook formeel aan 
een inhoudelijke toets te onderwerpen. ‘De noodrem moet 
blijven bestaan.’ Voor provincies geldt eveneens dat het weinig 
zin heeft om wensen op het gebied van kwaliteit te formuleren 
(bij voorbeeld in beeldkwaliteitplannen) als nooit wordt getoetst 
of bouwinitiatieven daaraan voldoen: ‘uiteindelijk moet je 
handhaven.’

In de meest ongenuanceerde vorm komen de beide varianten van 
kwaliteitsteams eigenlijk niet voor. Nergens bestaan teams van 
charismatische ontwerpers die vrijblijvend en willekeurig hun 
adviezen verstrekken. Nergens bestaat een team dat zich beperkt 
tot de bureaucratische toepassing van formele criteria. Bij beide 

varianten zijn de scherpe kantjes afgeslepen, met als gevolg dat 
het theoretische onderscheid in de praktijk niet zo scherp 
bestaat. Dat is prima, mits de verantwoordelijkheid van de 
overheid om de ruimtelijke kwaliteit te borgen – en dus de macht 
om een mislukt ontwerp op louter kwaliteitsgronden te weren – 
maar overeind blijft. 

Het aanstellen van een kwaliteitsteam om te stimuleren en te 
inspireren is een eerste stap. Daarna staan nog verschillende 
keuzen open. Is het de eerste taak van het team om ervoor te 
zorgen dat de voortgang niet stagneert? Moet het team zich 
vooral richten op beeldregie en ruimtelijke kwaliteit? Of gaat het 
om een breder kwaliteitsbegrip, bijvoorbeeld om de leefbaarheid 
van een nieuwe wijk?

Bij de instelling van een kwaliteitsteam is het zaak te letten op 
de verhouding tot andere kwaliteitsinstrumenten: én welstand, 
én kwaliteitsteam én supervisor én stadsarchitect? Het moet 
elkaar allemaal niet voor de voeten lopen.
Er zijn voorbeelden waarbij de inzet van zowel een kwaliteits - 
t eam (voor de inspirerende impulsen) als een welstands-
commissie (voor het toetsen aan de vastgestelde criteria) in 
hetzelfde gebied goed ging. In veel gevallen heeft een lid van de 
welstandscommissie zitting in het kwaliteitsteam of vice versa. 
Soms als waarnemer, soms als volwaardig lid. Een dergelijke 
personele unie voorkomt dat er dubbel werk wordt gedaan en 
dat de welstandscommissie onbewust van de voorgeschiedenis 
een plan afkeurt dat het kwaliteitsteam in een eerder stadium 
juist heeft bevorderd. Voorwaarde voor zo’n personele unie is dat 
posities en rollen helder afgebakend worden.

Hoe de inbreng van het team te organiseren?
Belangrijkste voorwaarde voor succes is dat er een duidelijke 
opdrachtgever moet zijn. Een recept voor mislukking is het 
inschakelen van deskundigen om ervan af te zijn. Bestuurders 
kunnen hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit niet uitbesteden, 
wel kunnen ze zich goed laten adviseren. Daarom moeten zij hun 
adviseurs zorgvuldig uitzoeken.

Vervolgens moet duidelijk zijn, aan wie het kwaliteitsteam 
verantwoording aflegt. Een kwaliteitsteam kan nauw betrokken 
zijn bij de uitvoering van een plan en dus veel contact hebben 
met degen die de dagelijkse beslissingen nemen. Er ontstaan 
problemen als dat ten koste gaat van de communicatie tussen het 
team en de bestuurder in wiens opdracht het kwaliteitsteam 
werkt.

Het draagvlak zou breder moeten zijn dan de steun van 
individuele bestuurders. Als zij vertrekken moet dat niet 
betekenen, dat het kwaliteitsteam weer wordt ontbonden.  
Met het oog hierop is het nuttig om voor het kwaliteitsteam een 
nota van uitgangspunten (gebiedsvisie, ambitiedocument o.i.d) te 
laten vaststellen. Net als bij het Landschapsontwikkelingsplan 
kan een dergelijk document, mits vastgesteld en onderschreven 
door de belangrijkste betrokkenen, bijdragen aan de continuïteit.
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Inhoudelijk zijn er twee mogelijkheden:
•	 thematische	teams	voor	deelonderwerpen	die	op	meer	

plaatsen spelen. Voorbeeld: een kwaliteitsteam voor 
megastallen of voor glastuinbouw

•	 gebiedsteams	die	zich	buigen	over	verschillende	
ontwikkelingen in één gebied. 

De thematische organisatie maakt mogelijk dat een gespecialiseerd 
team op nationale schaal actief is. Zorg er dan wel voor dat de 
inbreng van een dergelijk team een verankering krijgt op het 
lokale niveau. Het is zonde als de impuls weer vervliegt na 
vertrek van de adviseurs.
 
Gebiedsgerichte teams zijn beter dan thematische teams te 
verankeren als het lokale bestuur de opdrachtgever is. 

Maar Nederland is gedecentraliseerd en veel verantwoordelijk-
heid voor ruimtelijk beleid ligt nu bij gemeenten. Maar op dit 
niveau dat ‘dicht bij de mensen staat’, storen ruimtelijke 
problemen zich niet aan gemeentegrenzen. Al is vaak een 
regionale aanpak wenselijk, het is lang niet altijd makkelijk om 
daar de handen voor op elkaar voor te krijgen.

Langdurige betrokkenheid of kortstondige impuls: de experts zijn 
het er niet over eens. De ene richting pleit voor continuïteit: je 
moet jaren beschikbaar hebben voor een consequente koers; 
succes is een zaak van lange adem. Anderen denken dat juist veel 
te bereiken is met een tijdelijke inzet van deskundigen, met als 
argument: wie lang betrokken is, verliest de frisse blik en wordt 
in compromissen gezogen. 



54

Het werk van kwaliteitsteams laat zich het best verduidelijken 
aan de hand van praktijkvoorbeelden. José van Campen bezocht 
drie kwaliteitsteams en sprak met leden van de teams en ook 
met de bestuurders die zich wilden laten ondersteunen.  
Naar voren komt, dat kwaliteitsteams geen uniforme werkwijze 
hebben. Wel zijn er terugkerende thema’s, die aansluiten bij wat 
de experts eerder hadden aangegeven.

Een eerste gesprek betreft het kwaliteitsteam Des Beemsters.  
De UNESCO wees in 1999 droogmakerij De Beemster aan als 
Werelderfgoed. Zo kreeg een bijzonder Nederlands landschap 
internationale erkenning. Voor het gemeentebestuur was dat 
goed nieuws, maar geen handvat voor concrete maatregelen. 
Hoewel De Beemster een unieke positie inneemt, illustreert dit 
voorbeeld een vraagstuk waar veel gemeenten mee te maken 
hebben: hoe bewaar je landschappelijke waarden met behoud 
van voldoende ruimte voor maatschappelijke dynamiek?  
De gemeente vroeg een kwaliteitsteam te helpen bij het 
ontwikkelen van een aansprekend en overtuigend ruimtelijk 
beleid. Dat gebeurt op een informele wijze die het meer 
traditionele welstandsadvies niet overbodig maakt. 

Het tweede voorbeeld is het kwaliteitsteam in Zeeland. In haar 
nieuwe rol als stimulator van ruimtelijk beleid van de provincie 
heeft zij externe ontwerpers ingeschakeld die in een vroeg 
stadium een impuls kunnen geven aan cruciale ruimtelijke 
ontwikkelingen. Ook in Zeeland speelde de vraag wat de 

inhoudelijke gevolgen zijn van de formele beslissing om een 
landschap te beschermen, in dit geval als Nationaal Landschap. 
Het Zeeuwse kwaliteitsteam heeft een wisselende samenstelling 
met een vaste provinciale coördinator. Maatwerk en 
overtuigings kracht zijn belangrijker dan formele posities.  
De kunst voor het team is om ervoor te zorgen dat niet-bindende 
adviezen toch niet vrijblijvend zijn. 

Kwaliteitsteams moeten het vooral hebben van hun gezag, want 
ze kunnen formeel niets afdwingen. Het gezag bij het kwaliteits-
team voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is versterkt door de 
Rijksadviseur voor het Landschap als voorzitter te benoemen. 
Bovendien kan dat team zich baseren op breed gedragen 
uitgangs punten. Rijksadviseur Yttje Feddes wijst er wel op, dat 
er nog meer nodig is, omdat de kans van slagen van een 
kwaliteitsteam afhangt van de inbreng van de opdrachtgever. 
Veel landschappelijke opgaven spelen echter op het regionale 
niveau waarop niet altijd een duidelijke opdrachtgever is aan te 
wijzen en dat is riskant. Een los kwaliteitsteam is geen oplossing, 
het gaat steeds om samenspel met het openbaar bestuur. 

José van Campen vroeg al haar gesprekspartners, of het 
kwaliteits team een tijdelijke impuls moet zijn of een blijvend 
instrument. De antwoorden zijn verschillend, maar niemand pleit 
voor een eendagsvlieg. Ook een tijdelijk team moet meer dan een 
incident zijn om iets te kunnen betekenen voor de kwaliteit van 
het landschap. 

Gesprekken over kwaliteit
Drie reportages van José van Campen
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De Beemster 
Leven in een meesterwerk 

Een wethouder die zich zó identificeert met de opgave maakt het werken in het kwaliteitsteam tot een 
feest, zegt de voorzitter van het team. Op zijn beurt wijst de wethouder erop dat alle leden van het 
team bij de eerste bijeenkomst aangaven vereerd te zijn om in De Beemster aan de slag te gaan. 
Vertrouwen, liefde voor het gebied en betrokkenheid zijn de trefwoorden van het kwaliteitsteam  
Des Beemsters. 

Droogmakerij De Beemster is een meesterwerk. Han Hefting, 
sinds 2006 wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente 
Beemster, vertelt gedreven over het unieke landschap waarvoor 
hij als wethouder de verantwoordelijkheid draagt. In 1999 werd 
De Beemster door de UNESCO aangewezen als Werelderfgoed. 
De UNESCO noemt de polder ‘een door mensen geschapen 
creatief meesterstuk, waarbij de 17e-eeuwse idealen nog steeds 
goed waarneembaar zijn in het totale gebied.’ 
Hefting: ‘Na de aanwijzing heerste er vooral verwarring.  
Er waren veel concrete zaken die om aandacht vroegen: de 
water huishouding moest aangepakt, er verschenen paarden in 
plaats van koeien in de wei, de agrariërs wilden uitbreiden, de 
boerenerven veranderden van aanzien, enzovoorts. Maar niemand 
kon vertellen wat de gemeente met die erfgoedstatus concreet 
wel of niet kon doen. 
Het verplichte Conservation Management Plan, waarin het Rijk 
moet aangeven wat de kaders zijn voor Werelderfgoed, bleef uit.’ 
Toen er in 2002 een controverse ontstond over de bouw van een 
nieuwe hoge weipoedertoren bij de kaasfabriek die van oudsher 
in De Beemster is gevestigd, besloot de gemeente zelf een af- 
 wegings kader op te laten stellen. ‘De kaasstolp over het land schap 
of de dynamiek toelaten, dat was de vraag.’ En dat is nog steeds 
de essentie van de ruimtelijke opgave. 
In 2004 gaven de gemeente Beemster, de provincie Noord-
Holland en de Milieu Federatie Noord-Holland opdracht aan 
Bureau Venhuizen om criteria te formuleren waaraan nieuwe 
plannen getoetst zouden moeten worden. De kwaliteiten van de 
droogmakerij moesten daarbij gerespecteerd en zo nodig 
versterkt worden. 
In 2006 verscheen het rapport Des Beemsters 1. In het rapport 
werd gezocht naar een manier om bij ruimtelijke vraagstukken 
ook culturele waarden mee te wegen, door het vaststellen van  
De Beemstermaat en de daarop gebaseerde Beemsterbouwdoos. 
Marinke Steenhuis, van Steenhuis stedenbouw/landschap, was 
één van de opstellers: ‘De cruciale vraag was natuurlijk wat dan 
precies die waardevolle en te beschermen identiteit van 
De Beemster bepaalt. We stelden een afwegingskader op, maar 
Des Beemsters 1 was nog een vrij academisch verhaal, hoewel 
we ook veel gesprekken met bewoners hebben gevoerd en drie 
spelrondes hebben georganiseerd om de problematiek scherp te 
krijgen. Vrij snel daarna hebben we Des Beemsters 2 gepubliceerd: 
een aantal projecten over onder meer water beheer, boerderij-erven 
en paarden, waarop we het afwegingskader wilden toepassen.’ 
Inmiddels was duidelijk dat er een vast punt moest komen waar 
betrokkenen terecht konden en waar projecten gecoördineerd en 

gekoppeld konden worden. In 2007 werd Bureau Des Beemsters 
opgericht, met als taak de kwaliteiten van de polder in kaart te 
brengen en verder te ontwikkelen, de projecten te coördineren 
en zelf planvormingsprocessen te voeden door het organiseren 
van lezingen, prijsvragen, tentoonstellingen enzovoorts. 
Bovendien moest het bureau de benodigde financiële middelen 
verwerven en de verschillende partijen samenbrengen.  
Harry Roenhorst, de projectleider van het bureau: ‘Bureau 
Des Beemsters is een voorpost met een autonome positie, het 
kan op enige afstand van het dagelijkse ruimtelijke ordenings-
proces opereren. Het is belangrijk dat het bureau openstaat voor 
alle betrokkenen, van boeren en bewoners tot het Hoog heem-
raad schap of het College van Rijksadviseurs. Het bureau is een 
tijdelijke zaak: in 2012 moet iedereen weten wat in De Beemster 
past en wat niet. We besteden veel aandacht aan de communicatie, 
we zetten Des Beemsters neer als een merk met een eigen logo, 
we hebben een eigen website. Toen het bureau werd opgericht 
hebben alle bewoners van De Beemster een geboortekaartje 
gekregen.’ 
Al werkend ontstond ook behoefte aan een team van deskundigen 
om de uitvoering van de projecten te toetsen. Hefting: ‘Ik wilde 
als gemeente sterk staan bij alles wat op ons afkwam, zowel bij 
concrete ontwikkelingen als bij beleid van andere overheden. 
Daarvoor moest ik deskundigheid en kritiek binnenhalen. Ik heb 
Marinke Steenhuis gevraagd of zij een kwaliteitsteam samen 
wilde stellen en of zij zelf de voorzitter wilde worden.’ 
‘Ik heb leden gezocht die een meerwaarde hebben voor  
De Beemster. Niet alleen deskundig dus, maar ook met uit straling, 
gezag en vooral met liefde voor De Beemster. De disciplines in 
het team moesten elkaar aanvullen,’ zegt Steenhuis. 
Het kwaliteitsteam werd benoemd door het College van B&W en 
had zijn eerste vergadering op 16 november 2007. Het team 
wordt gefinancierd uit het budget van Des Beemsters, dat voor 
ongeveer de helft bestaat uit een driejarige subsidie van het 
ministerie van OCW en voor de andere helft uit een bijdrage van 
de gemeenteraad van Beemster. 
Het kwaliteitsteam adviseert het College van B&W en werkt 
binnen het kader van de door de gemeenteraad vastgestelde 
rapporten Des Beemsters 1 en 2. Bij de vergaderingen van het 
team zijn ook de projectleider van Bureau des Beemsters en de 
wethouders ruimtelijke ordening en economische zaken 
aanwezig. De projectleider fungeert als secretaris van het team. 
De agendapunten volgen logischerwijs de dynamiek van de 
projecten, maar ook actuele ontwikkelingen kunnen een plaats 
krijgen op de agenda. De vergadering is niet openbaar, wel 
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kunnen derden worden uitgenodigd een deel van de vergadering 
bij te wonen. 

Het kwaliteitsteam heeft geen reglement van orde of een 
geformaliseerde werkwijze. Steenhuis: ‘Onze adviezen zijn niet 
gebaseerd op macht, autoriteit of verplichting. We kunnen niet 
overruled worden. Het werkt, het houdt stand zolang er 
vertrouwen is tussen degenen die het met elkaar hebben 
afgesproken. Bij onze aanstelling zei de burgemeester dat het 
voor het gemeentebestuur moeilijk is het rechte pad te houden in 
allerlei discussies. Het kwaliteitsteam kan helpen, zowel bij het 
zoeken als bij het vasthouden van dat pad.’ 
Roenhorst: ‘Het team had een vliegende start. Men is gewoon 
aan het werk gegaan, alhoewel we nu behoefte beginnen te 
krijgen aan een richtlijn. Het is onze bedoeling in het najaar de 
missie van het kwaliteitsteam op papier te hebben.’ 
Het team vergadert gemiddeld een keer per twee maanden.  
Qua inzet blijft het daar niet bij. De leden hebben ook tussentijds 
afspraken over projecten waar ze bij betrokken zijn en werken 
soms mee aan onderzoek of het opstellen van een advies.  
De voorzitter heeft wekelijks contact met de wethouder of de 
secretaris van het team. ‘Het is een rode draad in mijn werk,’ 
zegt Steenhuis. 
Een officieel advies heeft de vorm van een brief aan het College, 
maar minstens zo belangrijk zijn de discussies en het onderzoek 
voorafgaand aan een advies. Het kwaliteitsteam heeft een vrije 
rol en kan zelfstandig naar buiten treden. Zo is bijvoorbeeld 
contact gezocht met de provincie Noord-Holland over de 
voor waarden waaraan een beeldkwaliteitplan moet voldoen.  
De gemeente Beemster was de eerste gemeente in Noord-
Holland die geconfronteerd werd met de provinciale verplichting 
om bij een bestemmingswijziging in het buitengebied een 
beeld   kwaliteitplan op te stellen. ‘De criteria waaraan zo’n 
beeldkwaliteitplan moet voldoen, zijn helaas niet scherp gesteld, 
waardoor de gemeente haar document op hoop van zegen 
instuurde. Gelukkig was het goed,’ zegt Marinke Steenhuis. 
Hefting wijst erop dat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening de 
situatie nog niet doorzichtiger maakt. ‘Het nationale en 
provinciale beleid ontaardt in een mallemolen van goede 
bedoelingen. Voor De Beemster werkt de kluwen van beleid en 
bestuurslagen verlammend en verstikkend. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed verwijst naar ‘Parijs’ (UNESCO) en zelfs 
bewoners weten inmiddels de weg daarheen te vinden.  
Maar nog altijd is niet duidelijk wat de Werelderfgoedstatus nu 
concreet betekent. En hoe versnippering kan worden voorkomen 
nu niet één partij maar vele publieke en private partijen van 
invloed zijn op het ruimtelijke beeld van De Beemster.  
De gemeente heeft recent zijn zorgen hierover geuit in een brief 
aan de minister van Cultuur.’ 
Contact met de gemeentelijke welstandscommissie heeft het 
kwaliteitsteam niet. ‘We werken op een ander schaalniveau,’ 
zegt Steenhuis. ‘De welstandscommissie beoordeelt bouw-
plannen in hun nabije context; het kwaliteitsteam fungeert als 
klankbord voor ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmings-
plannen op een hoger schaalniveau en in een eerder stadium dan 
een bouwaanvraag. Bovendien ontleent de welstandscommissie 
een formele macht aan de Woningwet. Het kwaliteitsteam zit niet 
op macht, het heeft een vrije rol.’ 

‘Vertrouwen in elkaar en liefde voor het gebied waar je in werkt 
is essentieel voor zo’n team,’ zegt Steenhuis. Hefting: ‘Toen ik 
hier kwam constateerde ik dat het stedenbouwkundig advies-
bureau puur op de automatische piloot werkte. Het bureau 
werkte al veertig jaar voor de gemeente.’ Steenhuis vult aan:  
‘Er was geen vonk meer en geen bereidheid om af te wijken van 
de vaste procedures. Het bleek heel lastig om de uitkomsten van 
het onderzoek naar de eigen kwaliteiten van De Beemster onder 
te brengen in een gebiedsspecifiek bestemmingsplan.’ Inmiddels 
is de samenwerking met het bureau beëindigd en worden 
steden  bouwkundige plannen door andere bureaus gemaakt, die 
per opgave geselecteerd worden op geschiktheid. ‘Daar kunnen 
we dus al heel veel uit Des Beemsters in kwijt. Dat geldt ook voor 
het bestemmingsplan voor het buitengebied.’ 
Hefting: ‘Betrokkenheid vind ik essentieel. Vanuit betrokkenheid 
kun je ook lastige discussies aan. Het team heeft bijvoorbeeld het 
ontwerpbestemmingsplan Zuidoostbeemster geagendeerd, 
waarmee het zich begeeft in een al sinds 1993 slepende discussie 
over de invulling van een woningbouwlocatie. En dat terwijl de 
afspraak is dat het team zich niet inlaat met ‘gedane zaken’, 
lopende ontwikkelingen waarover al besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. Ik heb de kritiek van het team aangehoord en ik 
vond dat het hout sneed. Daarom heb ik het team groen licht 
gegeven om de ontwerpers van het plan uit te nodigen voor een 
collegiaal overleg. Je kunt natuurlijk niet blijven uitstellen, het 
plan moet door, maar alles wat je nog kunt verbeteren is de 
moeite waard. Dat bedoel ik met betrokkenheid.’ 
‘We hebben hetzelfde doel, maar het team heeft meer afstand tot 
de werkprocessen. Dat is belangrijk en prettig’, zegt Steenhuis. 

Tijdelijk of blijvend? 
Steenhuis: ‘Tijdelijk. Het doel van ons allen is 2012: dan moet 
voor alle inwoners en opdrachtgevers duidelijk zijn wat Des 
Beemsters is en wat niet. We moeten hard werken om onszelf 
overbodig te maken. Ik vind dat een teken van kracht.’ 
Hefting twijfelt. ‘Misschien is een blijvende impuls nodig, een 
continue kwaliteitsprikkel van buiten het gemeentelijk apparaat. 
Ontwikkelingen gaan door, ook na 2012.’  

Kwaliteitsteam Des Beemsters 

Opgave: de balans vinden tussen behoud en ontwikkeling van Werel-

derfgoed De Beemster, duidelijk maken welke elementen de identiteit 

van De Beemster bepalen. 

Jaar van oprichting: 2007. Het team wordt opgeheven in 2012. 

Aangesteld door: College van B&W, gemeente Beemster.

Organisatie: Bureau des Beemsters, een gemeentelijk projectbureau. 

Samenstelling:  •  Marinke Steenhuis, voorzitter, architectuurhistoricus

 • Rob de Jong, coördinator Werelderfgoederen, 

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

  (voorheen RACM)

 •  Stefan Gall, stedenbouwkundige 

 •  Peter Paul Witsen, journalist/planoloog 

 •  Eric Luiten, landschapsarchitect, hoogleraar Belvedere, 

  TU Delft

 •  Jan Doets, voormalig ING Real Estate, 

  kwartiermaker Zuidas NV 

 • Magdeleen Sturm, bestuurskundige 

Adviseert aan: het College van B&W, gemeente Beemster. 
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Zeeland
Essenties bespreekbaar maken 

Het Zeeuwse kwaliteitsteam heeft de opdracht een actieve rol te spelen in de planontwikkeling. 
Daarmee gaat de betrokkenheid van het Zeeuwse team verder dan bij de meeste kwaliteitsteams, die 
‘slechts’ een agenderende of een beoordelende rol hebben. Als een vliegende brigade rukken de leden 
van dit team uit naar raadscommissies of ondernemers; zo nodig organiseert het team een workshop 
of een ontwerpatelier. ‘We comprimeren het ontwikkelingsproces door nadrukkelijk en op een vroeg 
moment met elkaar in gesprek te gaan,’ zegt de coördinator. 

In 2006 besloot de provincie Zeeland een provinciaal kwaliteits-
team op te richten. Het ruimtelijk beleid, zoals verwoord in het 
nieuwe provinciale Omgevingsplan (2006), bood gemeenten veel 
ontwikkelingsruimte maar schreef niet voor hoe en waar die 
nieuwe ontwikkelingen moesten plaatsvinden. De voorwaarde 
was dat dynamiek gepaard moest gaan met een versterking van 
de Zeeuwse omgevingskwaliteit. ‘Omdat de provincie conceptueel 
een lastig schaalniveau is en kwaliteit lastig meetbaar is, werd 
een kwaliteitsteam ingezet,’ zegt Piet Goossen. Hij is als kwaliteits-
coördinator verantwoordelijk voor het functioneren van het team. 
De projecten waarbij het kwaliteitsteam een toegevoegde waarde 
heeft, zijn combinaties van stedenbouwkundige en land schap pe-
lijke vraagstukken; dit zijn nieuwe opgaven voor de provincie. 
Vaak zijn het integrale gebiedsontwikkelingen waarvoor gemeenten 
zelf te weinig expertise en capaciteit hebben. Rik de Visser, 
directeur van Vista Landscape and Urban Design, is land schaps-
architect en één van de kwaliteitsdeskundigen. ‘Eén van de 
opgaven voor het team is om op ontwerpniveau inhoud te geven 
aan de status als Nationaal Landschap Walcheren. Aan de oostkant 
van Middelburg worden we bijvoorbeeld geconfronteerd met de 
omlegging van de N57 en de inpassing van een groot kantoor-
gebouw in het landschap. Andere opgaven zijn kustversterking, 
het herontwikkelen van boerenerven en de Toekomstvisie voor 
Yerseke met de wens om daarbij de karakteristieke oesterputten 
te behouden. Ook speelt een nieuw verschijnsel als aquacultuur: 
zilte gewassen, viskwekerijen, pierenbassins en systemen voor 
zoutwateraanvoer met een enorme impact op het landschap.  
Het team praat dan met de ondernemers, maakt voorbeelden en 
zoekt naar spelregels die verankerd kunnen worden in de 
provinciale structuurvisie. In die volgorde. Bij nieuwe opgaven 
kun je ruimtelijke kwaliteit niet op voorhand afdwingen met 
planologische regelingen. Het is onze opdracht te participeren, 
zo krijgen we essentiële informatie uit de praktijk.’ 

Het Zeeuwse kwaliteitsteam is een groot netwerk waaruit in 
wisselende samenstelling specifieke teams worden gevormd. 
Goossen stelde in 2006 een plan van aanpak op voor het 
kwaliteitsteam en benaderde de zeven deskundigen die als 
kwaliteitsadviseurs de kern van het team vormen. Het moesten 
objectieve, inspirerende, creatieve stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten zijn, met een zekere autoriteit op hun 
vakgebied. Deze deskundigen hebben in het voorjaar van 2007 
hun eerste en (tot nu toe) enige plenaire bijeenkomst gehad. 
Sindsdien vormt de kwaliteitscoördinator voor elk advies een 

eigen team, bestaande uit twee van de zeven kwaliteitsadviseurs, 
een aantal provinciale of gemeentelijke ambtenaren, een extern 
bureau ter ondersteuning van het team en de kwaliteitscoördinator 
zelf. In een team zit altijd één kwaliteitsadviseur van binnen de 
provincie en één van buiten, die als voorzitter fungeert en 
eindverantwoordelijk is voor het advies. 
Het werk als kwaliteitsadviseur vraagt een wisselende hoeveel-
heid tijd van De Visser, maar gemiddeld is dat niet meer dan een 
dag in de week. De kwaliteitsadviseurs moeten een flexibele agenda 
hebben, want de afspraken moeten vaak ad hoc ingepast worden. 
Er is geen vaste werkwijze. Al naar gelang de situatie, kan gewerkt 
worden met studies, ontwerpateliers, gebiedsverkenningen of 
consultaties van betrokkenen. ‘Er is wel een stevige regie nodig, 
met al die wisselende teams en uiteenlopende activiteiten,’ geeft 
Goossen aan. Hij is zelf de volle week werkzaam voor het team 
en heeft twee dagen per week ondersteuning van een 
secretariaatsmedewerker. 
De rol van het externe bureau als penvoerder van het advies is 
belangrijk. Het bureau werkt binnen het kader dat het team 
aangeeft maar moet wel toegevoegde waarde genereren. ‘Dat is 
best lastig. Het advies staat of valt met de kwaliteit van het bureau. 
We willen de komende jaren nog kritischer zijn bij de selectie 
van deze bureaus,’ zegt Goossen. In sommige gevallen wordt het 
bureau van de betreffende kwaliteitsadviseur ingeschakeld, dat 
is efficiënt omdat het bureau bedoeld is als verlengstuk van het 
team. Omdat het om relatief kleine opdrachten gaat, is er meestal 
geen probleem met de aanbestedingsregels. 

Het team werkt met een ruim beleidskader. De Visser:  
‘Het Omgevingsplan is leading, maar daarin wordt ruimtelijke 
kwaliteit niet afgebakend maar juist opengegooid. Het team heeft 
geen toetsende rol maar moet zoeken naar nieuwe kwaliteiten. 
Uiteraard blijven we wel binnen de wettelijke spelregels en het 
nationale beleid zoals Natura 2000.’ 
Op het moment dat het team om advies wordt gevraagd is het 
besluit om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken al 
genomen. De inzet van het team is er altijd op gericht dat projecten 
worden gerealiseerd, en wel zo goed en mooi mogelijk. ‘We zullen 
de komende jaren wat kritischer op het moment van instappen 
zijn,’ zegt Goossen. ‘Te laat aanhaken maakt het lastig, als er al 
teveel vastligt kan het een vervelend traject worden.’  
Het kwaliteitsteam werkt op basis van een jaarprogramma dat 
wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vragen van 
gemeenten worden verzameld op een groslijst, waaruit de 
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kwaliteitscoördinator een selectie maakt op basis van provinciaal 
belang, realiseringskans en actualiteit. ‘Wie er aan tafel zitten is 
van groot belang. De betreffende gemeenten moeten op voorhand 
instemmen met advisering door het kwaliteitsteam. Er moet 
draagvlak zijn, want het is belangrijk dat een advies een vervolg 
kan krijgen. Het is goed dat Gedeputeerde Staten het programma 
vaststellen, dat maakt het steviger en minder vrijblijvend voor de 
gemeenten.’ 
Het budget voor het kwaliteitsteam wordt door Gedeputeerde 
Staten vastgesteld op basis van het jaarprogramma. Het team 
kan ook ongevraagde adviezen geven, maar dat is tot op heden 
niet voorgekomen. ‘We hebben het druk genoeg met het jaar     - 
programma,’ zegt Goossen. 

Het team heeft een inspirerende rol. De niet-bindende adviezen 
richten zich op de kaders en concepten voor de uitwerking, vaak 
wordt daarbij ontwerpend onderzoek ingezet. In de twee jaar dat 
het team functioneert zijn er (bijna) dertien adviezen uitgebracht. 
De adviezen zijn openbaar en worden ondertekend door de 
voor zitter van het betreffende team en de kwaliteitscoördinator. 
Het team adviseert aan het bevoegd gezag; het advies wordt 
aangeboden aan de partij die erom heeft gevraagd, meestal een 
gemeentebestuur. Gedeputeerde Staten krijgen een afschrift van 
het advies en voegen er soms een eigen reactie aan toe. Zo blijven 
de verantwoordelijkheden gescheiden. ‘Het is team is onaf-
hankelijk ten opzicht van het provinciaal bestuur, maar onafhankelijk 
is een lastig woord,’ zegt De Visser. ‘Het wekt al gauw de suggestie 
van vrijblijvend, en dat is een advies zeker niet. Het mooie is dat we 
belangentegenstellingen al in het team tegenkomen en dat die 
spanning dus in het advies “ingebakken” is.’   
Goossen: ‘Soms worden er venijnigheden uitgevochten in een 
team. Soms moeten we inboeten op de kwaliteitsambitie om het 
uitvoerbaar te maken. Ik heb het één keer meegemaakt dat het 
echt scherp werd, dat de gemeente aangaf dat ze met onderdelen 
van een advies niet verder zou kunnen. Maar het is alles of niets, 
we laten de gemeente niet alleen de krenten uit het advies 
pakken, het is een samenhangend verhaal. Na overleg met het 
College van B&W bleek dat er toch bereidheid was om ruimte te 
maken.’  
Het kwaliteitsteam werkt zelf altijd aan draagvlak voor een 
advies. Het team geeft presentaties in raadscommissies, heeft 
collegiaal overleg met ontwerpers en de adviseurs van 
gemeenten waaronder soms ook een gemeentelijk kwaliteitsteam, 
of kan een gesprek organiseren met opdrachtgevers of belangen-
groepen. Contact met de gemeentelijke welstandscommissies is 
er niet. Het werk van het kwaliteitsteam is daarmee niet te 
vergelijken, vindt De Visser. Het kwaliteitsteam zoekt naar een 
strategie om een opgave uit te werken en de condities die daarbij 
voor de ruimtelijke kwaliteit nodig zijn, maar wil niet in een 
toetsende rol terecht komen en niet op de stoel van gemeenten 
gaan zitten. 
Zodra een advies gereed is wordt het betreffende team ontbonden. 
Daarna volgt de kwaliteitscoördinator het proces op afstand, 
want het is wel de bedoeling dat er uitvoering aan het advies 
wordt gegeven. Soms wordt het werkproces door de gemeente 
soepel voortgezet, soms wordt het (voormalige) team later 
gevraagd nog een duwtje te geven. Bij twijfel over de uitwerking 
wordt er ingegrepen via de ‘normale’ provinciale lijnen. 
De werkwijze van het Zeeuwse team sluit naadloos aan bij de 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De provincie krijgt geen 
plannen meer ter goedkeuring voorgelegd, maar heeft wel de 
verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit. ‘Je doet het 
nu meer gezamenlijk,’ zegt Goossen. ‘Het vraagt ook een open 
houding van gemeenten. We hebben scepsis moeten overwinnen, 
duidelijk moeten maken dat we streven naar betrokkenheid en 
niet naar bemoeienis. Er moet speelruimte zijn. In ons beleid is 
het nieuwe beeld nog niet doorontwikkeld, daar zit de ruimte 
voor het team. In provincies waar een blauwdruk wordt neer - 
gelegd is een kwaliteitsteam minder zinvol.’ 
De Visser: ‘Essentieel voor het goed functioneren van het team is 
het vertrouwen. Het gaat niet altijd goed. Soms stelt de gemeente 
zich terughoudend op en werkt ondertussen door op een eigen 
spoor. Er is vaak een soort verkramping als gevolg van oude 
afspraken. De lijnen naar projectontwikkelaars zijn niet altijd 
duidelijk en dan weet je ineens niet meer of het nu over kwaliteit 
of over geld gaat. Maar we geven geen salonadviezen. Er gebeurt 
altijd iets, er is altijd reuring om een advies. We kunnen dingen 
zeggen die de gemeente niet kan zeggen. Dat is misschien wel de 
belangrijkste functie van het kwaliteitsteam: de essentie van de 
opgave boven tafel krijgen.’ 
  
Tijdelijk of blijvend? 
‘Kwaliteit is een blijvend thema, maar hoe we dat organiseren 
wisselt in de tijd. Vroeger bestond er bij de overheden veel meer 
een ontwerpcultuur. Nu zijn ambtenaren vooral beleids mede-
werkers geworden, de hartstochtelijke ontwerpers vind je steeds 
minder meer bij de overheid. Zolang er bij de overheid geen 
ontwerpcultuur bestaat is zo’n kwaliteitsteam met externe 
ontwerpers nuttig. Het heeft echt meerwaarde. We ontwikkelen 
met het team en met de betrokkenen in een project een manier van 
analyseren, we scherpen elkaar. In je eentje kun je dit niet doen, 
dan zou je ontzettend beperkt zijn,’ vindt De Visser. ‘En het is leuk. 
Ik vind het heerlijk om in Zeeland over die dammen te rijden.’ 

Kwaliteitsteam Zeeland

Opgave: het versterken van de Zeeuwse omgevingskwaliteit in het 

algemeen en het nadrukkelijker betrekken van de verschillende facetten 

van omgevingskwaliteit bij planvorming en ontwikkeling. 

Jaar van oprichting: 2007.

Opgericht in opdracht van: Provincie Zeeland. 

Uitvoering door: kwaliteitscoördinator in dienst van provincie. 

Werkwijze: het team is inspirator en aanjager van projecten en ook 

kenniscentrum en vraagbaak met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. 

Gemeenten kunnen om advies vragen. GS beslissen welke verzoeken 

worden gehonoreerd. 

Samenstelling:	•	externe	kwaliteitsadviseurs	(twee	per	project,	

  wisselend uit zeven onafhankelijke adviseurs) 

	 •	kwaliteitscoördinator

	 •	ambtenaren	(deskundige	ambtenaren	van	de	provincie	 

  en eventueel van gemeenten) 

	 •	externe	deskundigheid	(een	bureau	ter	ondersteuning	 

  van het team, per project geselecteerd) 

Adviseert aan: het bevoegd gezag. Advies is onafhankelijk en niet bindend.    
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Nieuwe Hollandse Waterlinie
Ontwerpkwaliteit stimuleren 

Het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de wind mee. De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
werd in 1999 in de Nota Belvedere aangewezen als Nationaal Project en is inmiddels in de Nota 
Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap. De Linie is in tien jaar tijd deel uit gaan maken van de 
ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland en biedt ook nog eens onverwachte recreatieve mogelijkhe
den: van keetkamperen tot locatietheater.‘Er gebeurt veel, het is een rijdende trein,’ zegt de voorzitter. 
Maar de regionale ontwerpkwaliteit baart nog zorgen.‘Eigenlijk is een kwaliteitsteam alleen functio
neel als er goed en lekker ontworpen wordt.’ 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het geesteskind van Cornelis 
Krayenhoff. Deze man, met het in zijn tijd gebruikelijke veelzijdige 
palet van kennis en bezigheden - arts, natuurkundige, generaal, 
cartograaf - werd in 1796 benoemd als directeur van de Hollandse 
Fortificatiën. Hij stelde voor de bestaande Hollandse Waterlinie 
naar het oosten te verschuiven, zodat ook de stad Utrecht binnen 
de Linie zou vallen. Bijna een eeuw later, in 1870, was de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie een feit: een militaire verdedigingszone van 
Muiden tot aan de Biesbosch, bijna 85 kilometer lang. De Linie 
bestaat uit een stelsel van inundatiegebieden die onder water 
gezet konden worden om het de vijand lastig te maken, het 
bijbehorende waterhuishoudingsysteem en de forten op de 
strategische of zwakke punten. De Linie is drie maal geheel of 
gedeeltelijk onder water gezet. 
Na de Tweede Wereldoorlog raakte de Linie haar militaire functie 
kwijt en verloor gaandeweg ook haar herkenbaarheid als ruimtelijk 
systeem. De bouwwerken kregen andere functies of raakten in 
verval en de inundatiegebieden verloren hun openheid als gevolg 
van verstedelijking en nieuwe functies. 
Tegen het eind van de twintigste eeuw keerde het tij. In de Nota 
Belvedere werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangewezen als 
Nationaal Project, vanwege de ingewikkelde ruimtelijke opgave 
en de bestuurlijke complexiteit (betrokkenheid van vijf 
departementen, vijf provincies, zesentwintig gemeenten en drie 
waterschappen). Een Liniecommissie werd verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het Nationale Project. Gemeenten werden 
gekoppeld in zeven regionale ‘projectenveloppen’. In 1999 werd 
het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) opgericht 
en in 2005 werd het Panorama Krayenhoff vastgesteld, het 
ruimtelijk perspectief voor de hele Linie. Ook werd in 2005 het 
Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie opgericht. 
‘Het bestaan van zoiets als de Nieuwe Hollandse Waterlinie was 
voor velen een ontdekking’, zegt Yttje Feddes, Rijksadviseur voor 
het Landschap en voorzitter van het kwaliteitsteam.
‘Het is een aansprekend onderwerp en omdat er aandacht en 
geld is kunnen overheden er goede sier mee maken. De condities 
zijn wat dat betreft optimaal. Bij alle dynamiek is de essentie van 
de opgave waar het kwaliteitsteam voor staat, het verbeteren 
van de landschappelijke samenhang. We richten ons op de 
betekenis van de individuele projecten voor de Linie als geheel, 
het gaat ons niet alleen om het restaureren van de militaire 
bouwwerken als zodanig. Je kunt bij wijze van spreken niet in elk 
fort een wijnhandelaar hebben. De Nieuwe Hollandse Waterlinie 

heeft een recreatieve betekenis voor de Randstad als geheel; op 
dat niveau moeten we de samenhang zichtbaar maken. Ook het 
zoeken naar een idioom, een vormentaal die past bij het stoere 
karakter van de Linie en de projecten verbindt, is een belangrijk 
uitgangspunt.’ 

Feddes werd in augustus 2008 benoemd als Rijksadviseur en 
volgde uit hoofde van die functie Dirk Sijmons op als voorzitter 
van het team. ‘Ik stapte op een rijdende trein. De teamleden 
waren op elkaar ingespeeld en minstens zo belangrijk: er was 
een uitstekend geoutilleerd projectbureau en de bestuurlijke 
inbedding was goed verankerd.’ 
In het team zijn drie disciplines samengebracht: 
landschapsarchitectuur, ruimtelijke economie en architectuur-
geschiedenis. De bemensing van het team is een belangrijk 
punt.’, vindt Feddes. ‘Interdisciplinair werken is absoluut nodig. 
Maar daarnaast is een zekere gelijkgestemdheid van belang.  
Je moet op dezelfde manier tegen de opgave aankijken anders 
kom je nooit tot samenhangende advisering. In ons geval moeten 
we het eens zijn over de vraag hoe je omgaat met militair erfgoed: 
is robuust contrast mogelijk of kies je voor subtiele toevoegingen. 
Een derde vereiste voor het kwaliteitsteam is gezag; het gewicht 
dat een advies van het kwaliteitsteam in de schaal legt, staat of 
valt met het gezag van de individuele leden. Daarom bestaan zulke 
teams nog vaak uit oudere heren,’ zegt Feddes lachend. ‘Ik vind 
het belangrijk dat het team klein blijft en op de grote lijnen stuurt. 
Mensen met specifieke vakkennis hoeven niet in het team, 
gedetailleerde kwaliteitszorg moet je op een andere manier borgen. 
De betrokken provincies overwegen bijvoorbeeld om een 
restauratiearchitect voor de forten aan te stellen. Dat is prima, 
dat hoeven we in het kwaliteitsteam niet tot in detail te beoordelen.’ 
Saskia Kemperman, medewerker van de provincie Utrecht en 
programmamanager van de enveloppe Rijnauwen-Vechten, heeft 
positieve ervaringen met de adviezen van het team. ‘Maar het 
zou misschien spannender zijn als er meer roulatie onder de 
leden plaatsvond. Als er elk jaar één lid vervangen zou worden, 
blijft iedereen scherper.’ 
Het team baseert zich in zijn oordelen op uitgangspunten die zijn 
vastgelegd in het Panorama Krayenhoff en een door het kwaliteits-
team in 2007 opgestelde concretisering daarvan, de Leidraad 
Plankwaliteit. Het kwaliteitsteam noemt zichzelf daarin ‘streng op 
hoofdlijnen, nieuwsgierig in de onderdelen’ en bepleit eenheid 
van handelen als voorwaarde voor ruimtelijke kwaliteit.  
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De publicatie geeft een reeks criteria en overwegingen voor 
ruimtelijke transformaties en is aangevuld met een 
Voorbeeldenboek.
De agenda van het kwaliteitsteam is losjes gebaseerd op een 
door de Liniecommissie vastgesteld werkprogramma. ‘Het 
project is niet – zoals Ruimte voor de Rivier- vastgelegd in een 
planologische kernbeslissing, zodat de voortgang en de werk   - 
wijze minder strak zijn,’ zegt Feddes. ‘Er bestaat wel een 
protocol waarin de werkwijze van het team is vastgelegd, maar 
dat gebruiken we nauwelijks,’ zegt Dimitra Hierck, projectleider 
ruimtelijk ontwerp en kwaliteit binnen het projectbureau NHW 
en tevens secretaris van het kwaliteitsteam. ‘De werkwijze is 
eigenlijk heel eenvoudig: het team komt elke maand bij elkaar. 
Ik stel in overleg met de voorzitter de agenda op, op basis van 
het aanbod van plannen van de gemeenten uit de projecten-
veloppen, signalen uit de praktijk en zaken waar het team op wil 
anticiperen. Het team kan gevraagd en ongevraagd adviseren. In 
verband met de drukke agenda’s van de leden is er veel contact 
per mail en telefoon. De leden van het team nemen regelmatig 
namens het team deel aan activiteiten van derden, zoals 
ontwerp sessies of debatten. 
Plannen die in het kwaliteitsteam worden besproken, kunnen 
worden toegelicht door de betrokkenen, vaak een gemeentelijk 
of een provinciaal ambtenaar en meestal ook de initiatiefnemer 
en de ontwerper. Het kwaliteitsteam reageert ter plekke. Feddes: 
‘Meestal ontstaat een boeiend gesprek. Ontwerpers zijn nogal 
happig op dat debat met het team.’ 
Kemperman vindt het bijzonder prettig om met het kwaliteits-
team in gesprek te gaan. ‘Het team werkt met richtlijnen maar 
geeft wel gespreksruimte, de mening wordt al pratend gevormd. 
Het is prettig dat het team een vrije rol heeft, het stuurt 
bijvoorbeeld ook op de organisatie van het proces. Voor Fort 
Vechten gaven ze advies over het opdrachtgeverschap, de 
selectie van ontwerpers en de inrichting van het ontwerpproces. 
De argumenten van het kwaliteitsteam zijn echt bruikbaar in het 
proces. En soms fungeert het team als een soort scheidsrechter.’ 
Rik de Visser, directeur van Vista Landscape and Urban Design, 
had destijds een andere ervaring. Hij stelde in opdracht van de 
Enveloppecommissie Linieland in 2006 een gebiedsvisie op voor 
het gebied bij Houten en Nieuwegein.  
Via de gemeenten kreeg hij na verloop van tijd het schriftelijke 
advies van het kwaliteitsteam aangeleverd. Hij heeft dat als 
afstandelijk ervaren. ‘Ik heb er niet eens over kunnen praten met 
het team. Een brief, geschreven taal, dat is een gebrekkig 
medium als het om een ontwerp gaat.’

Het kwaliteitsteam adviseert de Liniecommissie en de overige 
belanghebbende overheden. Adviezen of handreikingen van het 
kwaliteitsteam zijn niet bindend maar wel zwaarwegend. ‘In de 
Liniecommissie heeft men elkaar nodig en houdt men elkaar in 
de gaten,’ zegt Feddes. ‘Men spreekt elkaar op de uitvoering aan. 
De adviezen zijn niet dwingend maar het veld waar het advies in 
terecht komt is stevig.’ 
Vrijwel elke planbespreking mondt uit in een schriftelijk advies 
aan de Liniecommissie met een kopie naar het betreffende 
gemeentebestuur. De adviezen zijn openbaar. ‘Het is goed dat er 
een onafhankelijke en gezaghebbende uitspraak is over de 
kwaliteit van een project. Kwaliteit is niet meetbaar en voor je 
het weet word je alleen maar afgerekend op geld en 

kwantiteiten. Een advies van het team is dan toch een soort 
keurmerk,’ zegt Kemperman. 
Feddes: ‘De reacties op de adviezen zijn overwegend positief, 
maar soms hebben we een boze projectleider of betrokkene aan 
de telefoon. Op lokaal niveau moet rekening gehouden worden 
met meerdere adviezen; de afstemming met andere instanties als 
Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of de 
welstandscommissie is soms lastig. Bij lokale conflicten wordt 
het kwaliteitsteam soms als scheidsrechter gevraagd.’ 
‘Het kwaliteitsteam is zich bewust van de - soms ingewikkelde -
bestuurlijke praktijk en is zeker niet wereldvreemd,’ zegt Hierck. 
‘De knoop wordt doorgehakt op bestuurlijk niveau en als een 
bestuurder (gemeente, provincie of Rijk) ons advies niet wil 
overnemen zoeken we een oplossing op gespreksniveau.  
Ons advies is zwaarwegend, maar we moeten het doen met het 
gesprek, want meer - in de zin van een formele rol- hebben we 
niet. Als het echt een halszaak is, kan de Liniecommissie ingezet 
worden. Vaak zorgt een advies van het kwaliteitsteam dat de 
discussie een nieuwe impuls krijgt.’ 
Het kwaliteitsteam is een populair instrument. Het Rijk over-
weegt om - naast de teams voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en Ruimte voor de Rivier - ook kwaliteitsteams voor het 
IJssel meergebied en het Groene Hart in het leven te roepen.  
Op de lagere schaalniveaus zijn er talloze kwaliteitsteams actief. 
Is er een hiaat in de reguliere kwaliteitsontwikkeling en –borging? 
Kemperman: ‘Dit kwaliteitsteam heeft een specifiek onderwerp 
én een vrije rol. De lokale welstandscommissies zitten veel meer 
vast aan regels en moeten hun aandacht versnipperen over alle 
bouwactiviteiten in een gemeente. Dat proces speelt zich 
voornamelijk in het stedelijk gebied af.’ 
Feddes: ‘Het moet niet zo zijn dat kwaliteitsteams worden 
ingezet als panacee tegen de verrommeling terwijl het eigenlijke 
probleem schuilt in het gebrek aan ontwerpkwaliteit op het 
regionale schaalniveau. Een kwaliteitsteam dient om de 
ontwerpkwaliteit te stimuleren, niet om die te vervangen.  
Op lokaal niveau werkt een kwaliteitsteam goed, daar is de 
ontwerpopgave duidelijk gedefinieerd en is er een goede 
standaard ontwikkeld, we weten wat er kan en wat er niet kan. 
Het regionale schaalniveau is echter nauwelijks beleefbaar en 
kent geen duidelijke opdrachtgeverlaag. Wie formuleert dan de 
ontwerpopgave op dat niveau? Noodgedwongen benutten we nu 
soms de sectorale plannen om een integrale visie te ontwikkelen. 
Ook bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie is de sturing op 
regionale samenhang mij nog te gering.’ 

Tijdelijk of blijvend? 
Feddes is daar duidelijk over: tijdelijk. ‘Je moet het moment van 
de energie pakken. Je hebt vijf of misschien tien jaar om er een 
succes van te maken. Daarna gaat het elan eruit. Het moment van 
opheffen is kritiek: de opgave moet bij iedereen bekend zijn en je 
moet onderzoeken welke vorm van kwaliteitszorg het stokje 
overneemt. Ja, tien jaar lijkt me voor een kwaliteitsteam een 
mooie looptijd. Daarna ga je over tot de orde van de dag.’ 
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Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Opgave: de Nieuwe Hollandse Waterlinie als een onderdeel van het 

Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed in samenwerking met 

decentrale overheden en maatschappelijke organisaties ontwikkelen tot 

een herkenbare en beleefbare ruimtelijke eenheid. 

Jaar van oprichting: 2005.

Aangesteld door: de Liniecommissie, het bestuurlijke samenwerkings-

verband van vijf departementen en vijf provincies, dat verantwoordelijk 

is voor de uitvoering van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. De Liniecommissie valt rechtstreeks onder de minister  

van LNV.

Samenstelling (2009): • Yttje Feddes, voorzitter (is in augustus 2008 

  Dirk Sijmons opgevolgd), Rijksadviseur voor  

  het landschap 

 • Eric Luiten, landschapsarchitect 

 • Gert Middelkoop, docent ruimtelijke economie, 

  VU, Amsterdam

 • Ed Taverne, emeritus hoogleraar stedenbouw- 

  en architectuurgeschiedenis, RU Groningen

 • Dimitra Hierck, secretaris

Organisatie: Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Adviseert aan: de Liniecommissie en overige belanghebbende 

overheden. Adviezen zijn niet bindend, wel zwaarwegend bij de 

uitvoering. 
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