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Foto cover: Venetië in grijstinten
Venetië geldt met recht als voorbeeld van een stad van ‘klassieke’ schoonheid. En wie het
over de klassieken heeft, kan uiteraard niet om de gulden snede – proportio divina, de ideale
maatverhouding – en de rij van Leonardo Fibonacci heen. Twee principes die veel met
elkaar te maken hebben en overal terug te vinden zijn: in de architectuur, in de muziek
(luister bijvoorbeeld naar het werk van Béla Bartók) en in de natuur. Principes met een
universele geldigheid, die later bijvoorbeeld Le Corbusier inspireerden tot het ontwikkelen
van de Modulor. Principes, bovendien, die anno 2009 helpen om de blik op de horizon
en daarmee op de tijd ná de huidige crisis te richten. Hoe blijft de kwaliteit van Nederland
op peil? Venetië – door de eeuwen heen zorgvuldig aangepast en vernieuwd, het wassende
water en de modderige ondergrond ten spijt – dient als inspiratie.
Het zwart-wit beeld op deze pagina’s over Venetië is afkomstig van voormalig
Volkskrant-fotograaf Wim Ruigrok. Geschoten op kleinbeeld negatieffilm in december 1990
laat het de schoonheid van de stad prachtig zien. Een stad met ongemakken, zoals het
altijd terugkerende water, maar dat neemt men voor lief.
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aanwezig, mag het een wonder heten
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processen en procedures aan elkaar
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Ronald Tol staat sinds kort aan het hoofd

Amsterdam was de afgelopen jaren

Op de eilanden Naxos en Santorini in

Langzaam maar gestaag keert

van AM regio Utrecht. Geen eenvoudige

bijzonder in trek bij bewoners,

de Hoofddorpse wijk Floriande reali-

Rotterdam zich steeds meer toe

opgave, om het roer van deze regio in

bedrijven, cultuurzoekers en ieder

seerde AM met twee architectenbureaus

naar de rivier. Op uitnodiging van

crisistijd over te nemen. Hoe ervaart hij

ander met een stedelijke mindset.

(Dam & Partners en Min2) een stukje

Inspiring Space verkenden wethou-

het werken in een context die in een jaar

De crisis laat echter ook de hoofdstad

idyllisch wonen, middenin de drukke

der Hamit Karakus en regiodirecteur

tijd compleet is veranderd? Opvallend

niet onberoerd. Grote vraag is dan:

noordvleugel van de Randstad.

Gerhard Bolk van AM Zuid-Holland

genoeg blijkt Tol optimistisch gestemd:

in hoeverre komt de kwaliteit van

Na een dag hard werken is het hier

verschillende ontwikkelingen langs

‘Het private speelveld en de publieke

lopende en toekomstige plannen en

goed thuiskomen. Architectuurcriticus

de oevers. De haven is nog niet

attitude zijn versneld aan het veranderen.

projecten onder druk te staan?

Jaap Huisman nam beide eilanden

verdwenen, maar nieuwe functies

Partijen staan meer open voor elkaar,

En waar liggen kansen om de stad

de maat en rapporteert. Zijn conclusie:

dienen zich aan. Rotterdam zet

waardoor het wederzijdse begrip groeit.’

in economisch opzicht structureel

de projecten komen behoorlijk dicht

zich daarmee op de kaart als stad

Een gesprek over openheid en

op weg te helpen? Vragen die

in de buurt van het ideaal van de

die de vernieuwing bepaald niet

betrokkenheid.

AM-directievoorzitter Peter Noordanus

Nederlandse woningbouw.

schuwt.
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voorlegt aan wethouder Maarten van
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Terug in de tijd

Stapvoets

Sleutelproject Cascade

Met Christian Rapp

En verder

in Groningen

door Berlijn

in dit nummer...

Samen met het KPN-gebouw vormt

Deze stad heeft misschien niet de

Geeft Peter Krop, lid van de directie van AM,

het de poort van Groningen aan

grandeur van Parijs of de dynamiek van

zijn visie op het aloude gezegde ‘Over smaak

de zuidkant van de stad: het Cascade-

New York en Londen. De schoonheid

valt niet te twisten’. Hij plaatst dit tegen de

complex. Ontwikkeld aan het einde

van Berlijn zit hem in andere zaken.

achtergrond van de situatie op de woning-

van de jaren tachtig van de vorige

Een zichtbare en tastbare geschiede-

markt, waarin nu eindelijk sprake lijkt te zijn

eeuw, staat het project er nog steeds

nis is daar in ieder geval één belangrijk

van consumentensoevereiniteit. Met andere

goed bij. Inspiring Space gaat terug

element in. De jonge Christian Rapp

woorden: de consument is de baas en straft

in de tijd met Arie van de Kuilen,

werd er voldoende door aangetrokken

architectuur die hem niet aanstaat snoeihard

voormalig directeur commercieel vast-

om juist hier zijn carrière als architect

af. En dat heeft gevolgen.

goed bij Amstelland Vastgoed (tegen-

te beginnen. We gingen op zoek naar

woordig AM) en van nabij betrokken bij

zijn voetsporen in een stad die lang

deze langjarige gebiedsontwikkeling.

gespleten was, maar twintig jaar

Maken we kennis met de jonge architecten

Cascade was een van de eerste publiek-

geleden – de tijd vliegt – open ging.

van Powerhouse Company. Zij wonnen met

private samenwerkingen – in dit geval
tussen Rijk, gemeente en markt – en
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hun ontwerp voor Villa 1 in Bennekom de
AM NAi Prijs. Een droomopdracht in de

daarmee een leerschool voor alle

Veluwse bossen, die de gemoederen danig in

partijen.

beweging heeft gebracht. De overweldigende

106

schoonheid van de villa heeft het bureau
onmiskenbaar op het netvlies gebracht van
vermogende particulieren met een bijzondere
woondroom, maar inmiddels hebben
ook schoolbesturen en woningcorporaties
Powerhouse Company ontdekt.

62
Staan we stil bij drie gebiedsontwikkelingen
waar AM op dit moment bij betrokken is, in
respectievelijk Dordrecht (de realisatie van
Stadswerven, waar principes van functiemenging en watermanagement hand in hand
gaan), Hurdegaryp (waar It Súd staat voor
een woongebied dat op zeer duurzame leest
wordt geschoeid) en Vlissingen (de metamorfose van de oude Rijkswerf tot aantrekkelijk
nieuw stadsgebied).

24, 58, 102
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In de klassieke stad Venetië is schoonheid hét
leidmotief. Deze foto, die twintig jaar geleden is genomen, had even goed veel eerder
genomen kunnen zijn – of later. Het geeft aan
dat de vernieuwing hier niet schoksgewijs, met
grote ingrepen, plaatsvindt, maar veel meer
‘onderhuids’ en geleidelijk. Een nieuwe brug
van Santiago Calatrava is echt een uitzondering.
Het maakt dat Venetië al eeuwenlang diezelfde
bijzondere sfeer ademt.

6
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Inzake schoonheid

Wat gebeurt er als je, hooggespannen, voor het eerst een stad ziet?

Venetië. Gegrepen in een liefdevolle zoektocht naar het onbegrijpelijke,

Je zintuigen staan op scherp. Je ogen kijken, maar ook hoor je en ruik je,

wat alleen het oog kan bevatten. Dat wat we liefhebben willen we wel

je voelt wind of warmte, het licht komt op je af, middenin een immense

ontelbare keren zien, om daarin steeds meer facetten te ontdekken,

stroom ervaringen zeg je: ‘oh, wat mooi!’ En wat is dat dan?

de honderden details, steeds dieper te doorgronden en te doorvoelen,

Zien de Amsterdammers nog wel hoe mooi en uniek hun stad is? Dat de

pratend met je ogen, steeds meer inspiratie en diepgang, respect.

morfologie van grachten een way of life afdwingt van fietsende mensen,

Dat is de opgave voor ‘mooi Nederland’: de nieuwe blik paren aan de

sjofel en chique, die de essentie van die stad uitmaken, ook al woon je

gekende blik. Maar beide met de ogen wijd open, in niets verslappend, een

buiten de grachtengordel. Dat die stad één brok cultuurhistorie is, waaruit

luisterend oor naar elk verhaal: dat hebben we nodig. Kijkt u opnieuw naar

we de mentaliteit van haar toekomst kunnen halen, waar nieuwelingen

uw stad: elke dag weer meer begrijpen en de patronen zien, het leven.

aan mogen deelnemen en waar we geschiedenis aan toevoegen, zoals

De grootsheid van de eerste ontmoeting, samen met de kleine stappen van

het heroveren van het IJ.

begrip, geeft ons steden waar we van houden en die zich verrijken met

Stonden onze zintuigen maar wat vaker op scherp. Jo Coenen ziet dat

de tijd. De poëzie van de plek zien geeft ons architectuur. Op ooghoogte de

als de basis waarmee we ‘schoonheid’ kunnen bereiken. Daaraan moeten

stad weten doet ons verlangen naar mooie straten en pleinen.

we cultureel bewustzijn toevoegen, om het te voeden met betekenis.

Schoonheid komt van binnen, vernieuwing komt van buiten. Wanneer die

Het helpt om met de verse blik van de buitenstaander naar onze steden

twee samengaan, maken wij, zoals Jo Coenen zegt, mooie en aangename

te kijken. Zij openen onze ogen met een nieuw referentiekader. Zo ging

plekken voor de cadans van het leven. Schoonheid maakt gelukkig.

mijn collega Lieuwe Conradie naar Venetië, voor het eerst in zijn leven

Of om het met Joseph Brodsky (in Fondamenta degli Incurabili) te zeggen:

dus, om gewaar te worden wat die eerste blik van hem op deze magische

‘Zin voor esthetiek is de tweelinghelft van je instinct tot zelfbehoud en

stad teweeg zou brengen. Het bracht verwondering, een graven in vijftien

betrouwbaarder dan ethiek. Het voornaamste werktuig van de esthetiek,

eeuwen laag op laag en een gesprek om deze stad en wat zij oproept te

het oog, is volkomen soeverein. Qua soevereiniteit heeft het alleen

kunnen duiden. Die eerste blik is net zo van belang als die van de bewoner

zijn meerdere in de traan.’

en de kenner die zijn stad met duizend blikken ontrafelt, zoals Christian
Rapp ons door Berlijn leidt, of zoals ik na 55 keer steeds weer meer zie in

Mariet Schoenmakers
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Nederland kan en moet
mooier, daarover zijn velen
het eens. Maar wat is
Een gedachtenwisseling
met een

Inzake

Plezier in scheppen
8

inspiring space

Twee-Gesprek
Mariet Schoenmakers in gesprek
met Jo Coenen over de schoonheid
van Nederland

schoonheid, en voor wie?
tussen twee ontwerpers
uitgesproken mening.

schoonheid

en ontdekken
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9

Mariet Schoenmakers

‘We klampen ons vast aan
deelgebieden, aan het systeem.
Dat systeem waarbinnen al die
regeltjes bestaan, is belangrijker
dan de wens van een goed
gebouw op die plek.’

10
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Jo Coenen

‘Ik wil mooie, aangename plekken
maken waar de cadans van het
leven zich kan afspelen. Een fijne
ruimte bieden voor de diverse
facetten van het bestaan.’
inspiring space
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Tekst Karen Kroese Beeld Corbino

Nederland kan en moet mooier, daarover zijn velen het eens.

Na de Mona Lisa misschien wel
de beroemdste tekening van uomo

Maar wat is schoonheid en voor wie? Een gedachtewisseling tussen

universale Leonardo da Vinci,
gemaakt omstreeks 1490. Op de

twee ontwerpers met een uitgesproken mening. ‘Wat is mooi?

tekening van de Mens van Vitruvius
laat Da Vinci – zij het onbedoeld

Dat is uitermate moeilijk uit te leggen en zeer persoonlijk. Het heeft

– de verhoudingen van de gulden
snede zien. De afstand hoofd

met interpretatie te maken, de onomstotelijkheid waarmee je het

- middel en de afstand middel voeten staan in een verhouding

wilt zoals je het wilt. Met intuïtie’, vindt Jo Coenen. ‘Schoonheid

tot de totale lengte. Da Vinci putte
hiertoe (de naam van de tekening

is cultuur, is beschaving’, zegt Mariet Schoenmakers.

zegt het al) onder meer uit het
werk van de Romeinse architect
Vitruvius, die deze verhouding
beschreef in zijn standaardwerk

Dit tweegesprek begint in Amsterdam, daarna vindt een vervolg plaats in Maas-

geschoten. Schoonheid heeft namelijk ook te maken met

De architectura. De tekening

tricht. Mariet Schoenmakers en Jo Coenen kennen elkaar al dertig jaar. Ze zijn van

rituelen, met waarden, hoe je als samenleving met kernwaar-

wordt bewaard in de Gallerie

dezelfde generatie en hebben allebei bouwkunde gestudeerd; de één in Eindhoven

den omgaat. De kunsten zijn de ziel van de samenleving.

dell’Accademia in Venetië.

(Coenen), de ander in Delft (Schoenmakers). In Rotterdam tijdens de AIR manifesta-

Wat onze kracht is, is ook onze zwakte. Wij hebben ons

tie over de Kop van Zuid in 1982, met grote architecten als Ungers en Rossi, vonden

ideeëngoed gekoppeld aan een systeem en dat systeem heb-

ze elkaar in hun verwantschap en liefde voor het stadsontwerp. Ze hebben meer-

ben we geperfectioneerd: ruimtelijke ordening. Een nieuw

dere keren samengewerkt, zoals bij het zojuist opgeleverde nieuwe Pieter Vreede-

stadscentrum maak je niet met een bestemmingsplan.

plein in Tilburg en in Amsterdam bij de OBA (bibliotheek) en het Oosterdoks-

Via een structuurvisie krijg je niet een nieuw stuk stad.

eiland. Over veel zaken zijn ze het eens. En toch zijn er verschillen. Alleen

Dat krijg je alleen met een ruimtelijk ontwerp dat zich ont-

al in de benadering: Jo Coenen is zelfstandig architect, Mariet Schoenmakers is

trekt aan die planfiguren. Je moet durven ontwerpen, door

stedenbouwkundige en werkt als directeur Concepts bij gebiedsontwikkelaar AM.

de schalen heen. Dat kan alleen als je kunt praten over waar

Jo Coenen denkt in beelden. Mariet Schoenmakers is meer van de woorden, de

het ontwerp over zou moeten gaan.

ideeën, de theorieën. Beiden houden van het gesprek. Dit tweegesprek is dus

Het begint met een plek. Hoe kun je uit de geschiedenis van

geen twistgesprek, maar een uitwisseling van gedachten. Een gesprek waarbij de

die plek ruimtelijke entiteiten halen die al honderden jaren

gesprekspartners elkaar aanvullen, uitdagen en verder helpen. Hun gezamenlijk

een bepaalde betekenis hebben, die in het geheugen zitten.

conclusie: het plezier zit hem vooral in het scheppingsproces, in het al tekenend

Ik heb het idee dat het ons onvermogen is om over de waar-

ontdekken en in het gesprek dat leidt tot nieuwe inzichten. En uiteindelijk in

den van die elementen te spreken. Alsof we bang zijn voor de

het maken van mooie dingen.

emotie die misschien wel eens een rol zou kunnen spelen.
We geven de geschiedenis zo weinig waarde in onze verhalen.

Durven ontwerpen

De gelaagdheid van de geschiedenis: niet alleen tien, dertig

Schoenmakers ‘Schoonheid begint met een verhaal. Als iets eindeloos perfect wordt,

erg te maken heeft met de mate waarin je durft te kijken

dan trekt de ziel eruit. Perfectie is iets gevaarlijks. We hebben het systeem ge-

naar de kwaliteit van wat bepaalde gebouwen op bepaalde

perfectioneerd, zonder ons af te vragen: wat is een goede stad? Wat is een goede

plekken interessant maakt: de plek van de voordeur, de

leefomgeving? Die fragmentatie heeft doorgezet en niet het denken over de kwa-

straat, de heg? Dat is dus wat anders dan het rationeel

liteit van het leven van de mensen in een stad. Het is net alsof de taal tekort heeft

instrumentarium van de vakgebieden.’

jaar geleden, maar ook verder terug. En ik denk dat het heel

inspiring space
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Jo Coenen

‘Er is een nieuwe urgentie. Een urgentie in de occupatie van het
land. Men moet zich meer concentreren op binnenstedelijke kwesties.
Omdat andere gebieden open moeten blijven, vinden wij.’
Behoefte aan structuur

Schoenmakers ‘In Delft was het ook erg. Er mocht als het

Stadswerven in Dordrecht. Een

Ondertussen tekent Jo Coenen met potlood op de grote, glanzend witgelakte tafel.

één boek!’

gebied – zo is ook elders in deze

Hij tekent de welbekende mensfiguur van Leonardo da Vinci met gespreide armen

Coenen ‘Het is lang geleden, maar het heeft enorme gevol-

Inspiring Space te lezen – waarbij

en gespreide benen. Een horizon, een wolk en een zon. En hij tekent de grond

gen gehad. Het land heeft daar ongelooflijk onder geleden.

stedenbouw en (hoog) water-

waarop de man staat.

Ik merk nu dat twee generaties het vak geschiedenis van de

management op een inspirerende

Coenen ‘Terwijl jij sprak, heb ik hier de Leonardo getekend, de mens. In het midden

architectuur en stedenbouw gewoon niet hebben gehad.

manier samenkomen. Een bij-

is de navel. Boven is de ideële wereld, het abstracte.’ Hij tikt met het potlood in

Ik ben hier knorrig over.’

zonder project met een al even

de getekende lucht en schrijft er ‘idee’ bij. ‘Beneden sta je stabiel in het concrete.’

Schoenmakers ‘Op het gymnasium had je wel de leer van de

bijzonder proces, waarin gemeente

Hij wijst de grond aan. ‘Er zijn twee soorten schoonheid. De ene kan in die ideële

verhoudingen en gingen we beeldhouwwerken analyseren:

en ontwikkelingscombinatie OCW

wereld zijn, de andere in de concrete wereld. Daartussen is een discrepantie.

wat is schoonheid? De ruimtelijkheid van een beeld.

samen optrokken in wekelijkse ate-

Er is behoefte aan structuur. Omdat de ideeënwereld niet aansluit op de werkelijk-

De waarde van de stand van een been en wat het betekende

lier-sessies, daarbij ondersteund

heid van de concrete wereld. Gek genoeg moet je daarin dus een volgorde organise-

als iemand een hand naar achter deed. En alles over de ver-

door AM Concepts en verschillende

ren, opdat ze samengaan.’ Jo Coenen trekt een cirkel om de mensfiguur heen.

schillende tijden en de uiterlijke vormen daarvan. Er werd

ontwerpers. De eerste gedachten

‘Het kan zo mooi zijn. Maar dan moet er aansluiting zijn tussen de twee werelden.

ook uitgelegd waarom het mooi was. Dat het te maken had

en schetsen hebben inmiddels

En die is er niet. Blijkbaar is de oorzaak gelegen in een soort angst. Het nodig

met de beheersing van het materiaal, de houding, de beteke-

geleid tot een haalbaar master-

hebben van een zekerheid, opdat het denken beklijft. En dus wordt het denken

nis daarvan, de uitdrukking van een gezicht. Ook in de schil-

plan, dat klaar is voor verdere

vastgelegd in nota’s. En dat moet juist niet.’

derkunst: je kunt zoveel lezen in de waarden en de vorm.

Een eerste schets van Mariet
Schoenmakers voor het gebied

ware niet echt ontworpen worden. Kunstgeschiedenis was

Ik denk dat dat ontbrak bij de TU in Delft op dat moment.

uitwerking.

Niet vanzelf

De betekenis van de architectuur was eigenlijk weg. Nu is de

Coenen ‘Als je de middelbare school doorloopt, leer je in fasen. Bij taal, biologie

weg is, zijn we daarmee verleerd om nieuwe condities nieuwe

et cetera leer je de basisbegrippen, totdat je ermee kunt jongleren. Bij architec-

inhoud te geven? Of zitten we in een tijd die ons dwingt

tuur, bij stedenbouw lijkt het alsof die opbouw – zoals we die gewend zijn – niet

om het nu echt anders te doen, omdat het oude systeem

zou hoeven bestaan. Dat ervaar ik al heel lang, in opleidingen. Ook bij de kunsten

niet meer werkt?’

vraag: is dat toen zo ver weggeraakt dat het nu nog steeds

heeft zich dat afgespeeld. Sinds 1968 stonden leraren op die zeiden: “Iedereen is
kunstenaar. Iedereen is architect”. Het heeft ook best wat goeds teweeggebracht:
openheid, zorgeloosheid, witte fietsen, provo. En er ontstond groot vertrouwen dat

Argwaan

het individu zichzelf wel ontwikkelt als hij daar aan toe is. Wij hadden altijd feest.

Coenen ‘Er is een grote angst ontstaan voor vernieuwing.

Lessen hoefde je niet te leren en toch haalde je voldoendes. Cijfers gaven ze niet,

Want vernieuwing impliceert voor velen verlies. In 1960, 1970

want die waren uit de tijd. IJverig zijn hoorde niet. Dus ik ging van tijd tot tijd naar

was het helemaal geen vloek om nieuwe dingen te ontwikke-

Aken. Daar was geen sprake van onzekerheid: dit zijn de vakken. En zoals je taal of

len, integendeel. Als ik nu voorstel om drie partjes oud stads-

chemie leert, zo leer je ook architectuur, of stedenbouw. Niet van: we zullen eens

deel maar weg te denken, dan krijg ik 47 bezwaarschriften.

uitzoeken wat nu kunst is. Het was gedisciplineerd, ongelooflijk georganiseerd.

Wat is er gebeurd? Is dat vooruitgang, of is dat achteruitgang?

Ik kwam tot de conclusie dat dingen niet vanzelf ontstaan als je het laat lopen.’

Of verlies aan zelfvertrouwen? Ik denk dat het dat laatste
is. Het is een mentale kwestie. Het is een niet op zijn plaats
zijnde argwaan.’

inspiring space
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Mariet Schoenmakers

‘Een nieuw stadscentrum maak je niet met een bestemmingsplan.
Via een structuurvisie krijg je niet een nieuw stuk stad. Dat krijg je alleen
met een ruimtelijk ontwerp dat zich onttrekt aan die planfiguren.’
Schoenmakers ‘Nu is het de vraag: waar komt die argwaan vandaan? Dat heeft te

Indien dit een modus wordt voor een hele samenleving,

Bijna dertig jaar oud, deze

maken met het verhaal dat ontbreekt. Het verhaal waarbinnen die vernieuwing

dan betekent dit een kurk op de fles van de ontwikkeling:

tekening van de Italiaanse archi-

een plek krijgt. Het heeft te maken met de democratisering waarin we nu leven.

je kan niet meer verder. Vandaar dat ik die afdeling op de

tect Aldo Rossi, maar nog steeds

Het oordeel is van iedereen, de stad is van iedereen. We zijn hartstikke onzeker

TU Delft voor behoud en ontwikkeling en transformatie (MIT)

indrukwekkend. Zijn plan voor de

als samenleving om iets te willen. We klampen ons vast aan deelgebieden, aan

zo hard heb aangezet. Laten we alsjeblieft oefenen met open-

Kop van Zuid, gepresenteerd in

het systeem. Dat systeem waarbinnen al die regeltjes bestaan, is belangrijker dan

hartigheid. Nieuwe dingen ontwikkelen. Geen angst hebben

1982 tijdens een ontwerpmanifes-

de wens van een goed gebouw op die plek. Mensen durven geen algemene vragen

voor vooruitgang. Elk tijdperk heeft zijn uitdrukking voor

tatie van AIR Rotterdam, markeerde

te stellen. Het is bijzonder moeilijk een vakmatig gesprek te hebben. We hebben

vooruitgang. Mogen wij die alsjeblieft ook tonen? Ik zie die

het begin van een nieuwe manier

nog geen nieuw format voor dat gesprek samen, die veel meer over beleving zou

op dit moment niet. Waardoor komt dit?’

van denken over de stad en de

moeten gaan.’
Coenen ‘Ja, zo’n gesprek is haast onmogelijk. Mensen verbergen zich achter

een façade, waarachter ze zich wettelijk mogen verschansen.’

kwaliteit van stedelijke steden-

Kruisbestuiving

wel goed dat zijn lange wanden

Schoenmakers ‘Als ik me wat meer terughoudend opstel, heb

niet gebouwd zijn (later in

Kafka

ik het gevoel dat het wel goed gaat, dat ik me kan onttrekken

Den Haag gebeurde dat wel met

aan deze manier van gereguleerd werken. Dat er dan ruimte

het project De Lamel), maar

Schoenmakers ‘Voordat er een gebouw wordt ontworpen, wordt er iets bedacht over

is voor een kruisbestuiving tussen de verschillende discipli-

de kneuterigheid van de stads-

de locatie. Dat gebeurt geïsoleerd van de architectonische blik. Dat wordt niet

nes. Eerst een verhaal maken. Dan de mensen zoeken die

vernieuwing werd er radicaal mee

gecorrigeerd als daarna het gebouw wordt gemaakt. Dan gebeurt er iets heel erg

dat verhaal kunnen vertellen, er iets aan toe kunnen voegen.

naar het verleden verwezen.

kroms, want dan moet jij voldoen aan een regel die is ontworpen voordat jij kwam.

Dat is een ontwerpstrategische houding die wel werkt, die

Een idee, een ijzingwekkend perfectionisme dat niet meer klopt. Kafka! Je zou

zich onttrekt aan het systeem. Jouw Céramique had nooit tot

juist moeten erkennen dat je in de stedenbouwkundige fase niet alles kunt weten

stand kunnen komen volgens de regels van het systeem.’

wat daarna wordt verzonnen. Maar daartoe is men niet in staat. Niet in staat om

Coenen ‘Hier op Céramique hebben we alles vanaf het aller-

genereus te zijn en te zeggen: we willen een mooi gebouw. Daar gaat het toch ook

eerste begin tot de laatste tegel mogen meemaken. Die schei-

over? Ik vind het een gebrek aan professionaliteit dat we blijkbaar niet in staat zijn

ding tussen de stedenbouw en het vak van architect heb ik in

om elkaar daarin te helpen en te zeggen: we willen toch met z’n allen een goede

mij verenigd. En volgens mij bestaat die scheiding ook niet.’

plek maken?’

Schoenmakers ‘Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is de

Coenen ‘Jij wilt het hierover hebben.’ Jo Coenen wijst met zijn potlood naar de

essentie waarom Nederland mooi is geworden. Architectuur

horizon van zijn tekening: de ideeënwereld. ‘Ik word nu door zeer velen gecom-

is kunst, dus er komt een dimensie in die je niet kunt missen.

plimenteerd met zo’n mooie aanwinst voor de stad als de Openbare Bibliotheek

Architectuur biedt ook de maakbaarheid, een precisie die

Amsterdam. Zo’n prachtig gebouw om binnen te zijn. Blijkbaar appelleert dit

je nodig hebt voor goede stedenbouw.’

organisme aan iets wat mensen herkennen. Nu kan men het blijkbaar omschrijven,

Coenen ‘Stedenbouw is toch ook vooral rekenen, haalbaar-

omdat het tastbaar is. Maar vooraf niet. Dat betekent dus dat er een onvermogen is

heid, relatiescheppend, programma’s. Maar de grotere schaal

in de formulering van de fantasie. Het verbeeldingsvermogen is verkleind.

en het architectonische denken moet passen. Dat heb ik van

Dat gesprek heeft niet plaats.

meet af aan geleerd in het buitenland. Lang geleden kreeg

Men vertrouwt erop dat de architect zijn vak beheerst. Maar er wordt wel heel

ik als commentaar in de tijdschriften dat wat ik had ontwor-

veel afgeluld. We zitten de hele dag in vergaderingen en ’s avonds moet ik nog

pen een te grote architectonische stedenbouw was. Als ware

mijn kunstje doen. Terwijl ik eigenlijk het omgekeerde zou moeten doen,

het een weeffoutje. Pure ideologie. Daar heb ik toen al grote

vanwege de concentratie.

debatten over gehad. Die zijn enigszins verstomd, maar het
zit nog heel diep.’

16

bouw en architectuur. Misschien
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Jo Coenen

‘Ik maak het liefst gebouwen waarin steden, stukken
stad, verborgen zitten. En af en toe een prachtige villa,
het handwerk. Ik wil mooie dingen maken.’
‘Dit alles naar aanleiding van

Schoenmakers ‘Ik daag architecten juist uit. Ik denk dat de opgave waar we nu

Coenen ‘Maar juist vanuit de architectuur krijg je onver-

het Pieter Vreedeplein in Tilburg,

voor staan in ons land te maken heeft met het gesprek tussen ontwikkelaars,

wachte antwoorden, dus in de breedste zin. Denk aan Bilbao:

Maastricht 19 mei 1998’, zo valt

architecten en overheden. Wij willen elkaar scherp houden en beschermen tegen

pure intuïtie door kennis. Siza in de Schilderswijk, met Adri

onderaan deze prachtige tekening

fouten. Maar in het algemeen heerst er zoiets van: dit doe ik, dat doe jij en als jij

Duivesteijn. Of in Graz: een gebouw van Peter Cook, een

van Jo Coenen te lezen. Een schets

naar beneden dondert, dan heb je pech. Dat kun je alleen overstijgen wanneer je

soort glazen insect tussen de oude huizen. Dat is hier bedacht

die hij maakte voor het genoemde

het gebouw ziet als een gezamenlijke inspanning, waarbinnen ieder zijn eigen

(Jo Coenen drukt met zijn vinger op het centrum in de teke-

invulproject in de Tilburgse

verantwoordelijkheid heeft. Als er dan een gebouw komt, vind ik het zo’n wonder!

ning op tafel, red.). Als bestuurders niet hadden gezegd: we

binnenstad, dat recent is opgele-

Dat dat kan ontstaan! Het scheppingsproces is zo wonderlijk, zeker als ik er zelf

vertrouwen hem, dan was het gebouw er nooit gekomen.

verd en genomineerd werd voor de

aan mee heb mogen werken. Alsof wij onze aarde maken, als het ware. Je moet

Het is altijd een samenwerking, een vertrouwensrelatie.’

NEPROM-prijs voor locatieontwik-

accepteren dat architectuur die kracht heeft, daar moet je niet bang voor zijn.’

keling. Coenens voorstel werd niet

Coenen ‘Waarom maak je iets? Omdat je er plezier in zou moeten hebben, toch?

één op één gerealiseerd, maar zette

Ook als opdrachtgever.’

Gestolde ervaring
Schoenmakers ‘Hoe kies je een architect? In de eerste plaats

wel het denken over deze locatie

Dolle gedachten

op basis van vertrouwen. Niet het tegendeel van wantrouwen,

het kernwinkelgebied, kwam terug

Coenen ‘Mijn aantekeningenboek staat vol met schetsen, fotoplakwerk en aanteke-

De grenzen opzoeken. Dat is een zeer, zeer bewuste actie.

in het uiteindelijke plan.

ningen. Door middel van die notities wordt je vocabulaire vergroot. Spreken is

Geen lijstjes, niet zes argumenten voor en tegen. Echt met

abstract. Pas via een tekening krijgt het abstracte zijn beslag. Met AM heb ik ge-

een persoon dat avontuur aangaan.’

werkt aan een gebied in Amsterdam bij het Atlasgebouw, de Arena. Een kantoren-

Coenen ‘De eerste mindset kan worden gemaakt door een

zone, desolaat als maar kan, een verschrikkelijk stuk stad. Het stroomt ’s ochtends

gevoelige natuur, die onverwacht dingen een kwartslag kan

vol en ’s avonds leeg. De vraag was om een voorstel te doen om dat om te denken.

draaien en daarmee een inzicht geven op een andere werke-

Een discussiestuk. Ik denk dan in bochten. Eerst de gebouwen behouden. Kleine

lijkheid. Als je kijkt naar het Gehry-gebouw in Bilbao is het

maat in verhouding tot de grote maat. Wat is de waarde? Welk karakter kan ik

vooral sculpturaal bedoeld. Juist vanwege de sensitiviteit voor

het gebied geven? Ik heb allerlei mogelijke patronen gemaakt. Authenticiteit: een

de anti-vorm. Dat had ook een beeldhouwer kunnen maken.

burcht bijvoorbeeld. Dolle gedachten, geometrieën, stapelingen, associaties die

Die sensitiviteit om via de sculpturenkunst Bilbao op de kaart

appelleren aan de primaire gevoelens. Een onderzoekje is snel gedaan, maar

te zetten, was het onderbuikgevoel van Gehry. En de keuze

is onontbeerlijk voor het gesprek.’

van het stadsbestuur voor hem ook.’

Schoenmakers ‘Het hoeft niet meteen tot resultaat te leiden. Je reikt de ander een

Schoenmakers ‘Intuïtie is gestolde ervaring. Tien jaar oefenen,

ontwerpstrategie aan om mee te denken. Gereedschap. Het is geen stappenplan,

tienduizend uur oefenen. Het is gewoon hard werken. Je kunt

van één naar twee naar drie. Met die kantorenzone kun je eigenlijk niets. Maar je

het niet in één keer bereiken. Maar je moet het wel durven

intuïtie zegt dat het een stuk stad is waar je iets mee moet. Een transformatiedruk

doen.’

op scherp. Een aantal van zijn
ideeën, zoals de doorsteek naar

maar werkelijk vertrouwen geven en het gesprek aangaan.

komt erop. Dit gebied gaat veranderen. Er zijn openingen: het zou moeten kunnen.
Dan is ontwerpend onderzoeken de enige manier om verder te komen.
Zeer pragmatische parameters in het ontwerp maken er een gek soort realisme
van. De omgekeerde wereld, want de meeste mensen redeneren vanuit de vastigheid voordat ze een architect inschakelen.’
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Schets van Jo Coenen voor de nieuwe
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
voor het Oosterdokseiland. Een ontwerp
waarvoor Coenen door velen terechte
lof krijgt toegezwaaid. Het gebouw
is an sich al bijzonder, maar heeft
zich door het gebruik – binnen wordt
volop gelezen, gestudeerd, gewerkt,
gelounged – in korte tijd een centrale
plek aan de rand van de Amsterdamse
binnenstad verworven. Het staat bij
vele Amsterdammers en Amsterdambezoekers op de mental map.
Dat is knap.

20
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Mariet Schoenmakers

‘In het algemeen heerst er zoiets van: dit doe ik, dat doe jij en als
jij naar beneden dondert, dan heb je pech. Dat kun je alleen overstijgen
wanneer je het gebouw ziet als een gezamenlijke inspanning.’
Coenen ‘Louis Kahn zegt: elk gebouw spreekt zijn taal. Het is de taak van de archi-

Coenen ‘Het is van alle tijden dat we die aandacht voor het

Het plan Céramique voor Maas-

tect het gebouw zijn taal te laten spreken. Na vier, vijf moeilijke dagen valt een

beeldende hebben gehad. Als je de poorten van de kathedraal

tricht, zoals dat bij Jo Coenen in

lijn op zijn plaats. Dan denk ik: dat deed dat ding. Dat klinkt als tovenarij, maar zo

van Chartres binnengaat, zie je dat. Onze fantasie wordt

de verbeelding ontstond. Gelegen

gaat het. Bij de meest complexe opgaven vreet dat aan je. Daarom denk ik vaak: ik

meegetrokken, gevangen in beeld en beeldtechniek.

aan de oostkant van de Maas moest

hoop dat ik het morgen weet. En het gekke is, dan word je ’s ochtends wakker, te

Door abstracties zijn we het nu een beetje verloren. Ons vak

het de stedelijke structuur van de

vroeg, en dan ratelt het zo uit je handen. En dan liggen daar weer de oplossingen,

heeft aan kracht verloren door het verlies van het zintuig-

stad uitbreiden met een gebied

gek genoeg. Ik vertrouw daarop. Ik appelleer daar ook altijd aan bij jongeren.

lijke. Wij kijken niet meer echt, wij ruiken niet echt, wij

waar het goed wonen, werken en

Intuïtie is niet te voorspellen. Vertrouw er maar op. Zo fantastisch. We zijn

voelen niet meer echt. Dat wordt overgeslagen. We denken

verblijven was. Door de aantak-

blijkbaar in staat om onoplosbare, complexe zaken te vereenvoudigen.’

Nieuwe manier van leven

dat we het al hebben gevoeld als we het hebben getekend.’

king met een nieuwe brug moest

Schoenmakers ‘De naoorlogse noodzakelijkheden hebben

de verbinding met het fijnmazige

voor een hyper-efficiëntie gezorgd.’

weefsel van de binnenstad tot

Coenen ‘Door luxe en rijkdom hebben we het een beetje

stand komen en zou Céramique

Coenen ‘Er zijn nieuwe opgaven ontstaan. Er is een nieuwe urgentie. Een urgentie

laten hangen, tevreden gezapig.’

deel gaan uitmaken van die

in de occupatie van het land, een regionaal planologisch probleem. Men moet zich

Schoenmakers ‘Je hebt overdaad nodig om ergens bovenuit

binnenstad – en vice versa.

meer concentreren op binnenstedelijke kwesties. Omdat andere gebieden open

te stijgen.’

En zo geschiedde.

moeten blijven, vinden wij. Daarom moeten er compleet nieuwe vondsten worden

Coenen ‘Daar moet je voor vechten: je ontwerpvrijheid.

gedaan over typen, samenlevingsmodellen, gestuurd door nieuwe voorwaarden

Tegen de klippen op. Het draait om persoonlijkheid.

voor infrastructuur, omgaan met ICT. Totaal nieuwe leefwijzen moeten we samen

Anders gaat het niet. Ondanks dat we denken dat het

uitvinden. Op de TU Delft zie ik de ateliers gevuld met jongeren, die totaal nieuwe

neutraler wordt door de techniek.’

wijzen van samenleven kunnen verzinnen. Die niet vooringenomen zijn. Daar kijk

Schoenmakers ‘Nee, je raakt elkaar. Doordat iemand wordt

ik naar uit, daar werk ik graag aan. Vooral nu. Via het onderwijs het Leonardo

geraakt, kom je verder. Er is geen andere manier.’

da Vinci-gehalte naar boven halen, het uitvindersgehalte.’
Schoenmakers ‘Volgens mij is het ook belangrijk dat de jongeren werken aan de

opgaven van deze tijd. De nieuwe generatie. Onze neiging is om dat te weinig toe

Het is even stil. Jo Coenen vraagt zich af: ‘Wanneer heb ik

te laten. Hun ideeën zijn verfrissend. Zij hebben niet de last van het modernisme,

voor het laatst met plezier gewerkt aan een gebouw?

de fifties, sixties. Zij zijn veel vrijer. Dat heeft ook met internet te maken, de net-

Een gebouw dat zijn eigen weg zoekt. Dat mij oplegt: het

werkgedachte, ze werken interdisciplinair. Alles door elkaar. De verzuiling zit in

moet per se zo? Ik maak het liefst gebouwen waarin steden,

de oude generatie. Dat moeten we doorbreken. Het gaat veel meer over ontwerp-

stukken stad, verborgen zitten. En af en toe een prachtige

energie. Een nieuwe ontwerper die alle soorten media gebruikt, maar ook verschil-

villa, het handwerk. Ik wil mooie dingen maken. Dat klinkt

lende soorten denkwijzen, denkdisciplines. De nieuwe ontwerpdiscipline staat

prozaïsch, maar het is zo. Wat is mooi? Dat is uitermate

haaks op het oude gestratificeerde van de ontwerper. Perfectionisme kan ook moor-

moeilijk uit te leggen en zeer persoonlijk. Ook kwaliteit is

dend zijn en dat is wat er na de oorlog is gebeurd. De ontwerper is zo calvinistisch,

lastig te duiden. Het heeft met interpretatie te maken, de

afgemeten, tot op het bot. In de jaren tachtig zijn we losgesprongen in de stedelij-

onomstotelijkheid waarmee je dat zo wil. Met intuïtie.’

ke gebieden. En nu zijn we bezig met verbreding en verdieping. Dat heeft alles met
communicatie te maken. Je kunt hier alleen mee omgaan als je met elkaar kunt
communiceren. En dat is ook wat de nieuwe generatie doet via internet en weetik-niet-wat: communiceren, communiceren. Op een heleboel manieren. Ze kennen
niet één waarheid. Niet: ik maak een tekening en dat is het. Maar ik inspireer jou
en dan doe jij weer wat. Veel interactiever. Met ontwerpenergie. Dat heeft ook veel
met visuele intelligentie te maken. Het vergt een andere creativiteit.’
22

Mooie dingen maken
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Schoenmakers ‘Als een architect iets lelijks dreigt te maken,

Ik belééf een plek, ook akoestisch. Al die zintuigen zijn niet te reduceren tot

Céramique, opnieuw een tekening

maar hij doet dat met hart en ziel, dan laat ik hem even.’

een tekening. Die opdracht is in wezen infaam, banaal, getuigt van overmoed.

uit het schetsboek van Jo Coenen.

Coenen ‘Ik wil de omgeving voorzien van aangename plekken

Ruimte creëren is zo ingewikkeld. Ik wijd daar mijn hele leven aan, alleen aan dat

De uiteindelijke invulling van het

om te leven. Aangenaam in kleur, omvang, licht.

aspect. Het is een eenzaam vak. Daarom is het misschien een hechte beroepsgroep.

plein en de aangrenzende nieuwe

Mensen moeten zich erin welbevinden. De rest is lawaai.

Ik denk dat we meer naar de oorsprong van onze beroepsgroep terug moeten.

bebouwing mogen dan anders zijn

Daarom geniet ik ook zo van kleine verbouwingen, bij men-

Terug naar de kern van de creatieve processen. Er is een disbalans ontstaan,

uitgepakt, het stedelijk ambitie-

sen thuis. Waardoor mensen weer van een plek gaan houden.

waardoor er te veel tijd gaat zitten in het verdedigen van ons beroepsbestaan.’

niveau dat Coenen nastreefde spat

Daar doe ik het voor. Ik wil mooie, aangename plekken

Schoenmakers ‘Om de opgave waar dit land voor staat tot een goed einde te

er onmiskenbaar vanaf.

maken waar de cadans van het leven zich kan afspelen.

brengen, moet de balans worden hersteld.’

De brug landt nu niet in een kek

Een fijne ruimte bieden voor de diverse facetten van het

Coenen ‘Ja. En graag snel.’

klein gebouwtje, maar naast een

bestaan. Als ik op mijn werk terugkijk, begon maar een klein

stralend wit appartementengebouw

aantal ontwerpen op deze manier. Het minst aantrekkelijke

van Coenen zelf (met op de begane

zijn de massale producties, de ontwerpopdrachten die je

grond topetablissement Beluga).

krijgt omdat je het kunstje verstaat. Daaruit haal ik de

Ook niet verkeerd.

minste voldoening.

Zicht op het centrale plein van

Ik ben voortdurend met veel opgaven tegelijkertijd bezig.
Ik beoordeel, ik adviseer, ik jureer. Ik leg schetsen over de
tekeningen heen: typografisch stapelen, een talent dat ik heb
ontwikkeld. Ik kan me indenken in de situatie. Zoiets als een

		Nog steeds actueel:
		de tien talenten van Leonardo da Vinci
1. Sterker worden van nare gebeurtenissen
		 Hij mocht niet studeren en werd autodidact en zo vernieuwer.
2. Je laten inspireren door het verleden

choreografie waarbij de choreograaf de dans al voor zich ziet,

		 Hij ging terug naar het landschap van zijn jeugd om te schilderen en

voordat de dansers hem dansen. Ik loop door de ruimte heen,

		 vernieuwde zo de portretkunst.

denkbeeldig, alsof het een film is. Als ik een schets maak,

3. Je blik verruimen

zie ik voor me wat ik doe. Bij gratie van dat talent kan ik

		 Nieuwe manieren om iets aan te pakken en uitvinden. Bijvoorbeeld de

bestaande lelijke dingen omdenken naar iets moois.

		 principes van het vliegtuig en het duikerspak.

Een droom. De tekening is maar een slap aftreksel van mijn
gedachten. Dat ik die droom niet op papier krijg, is een
beperking, dat blijft knagen. Kruisbestuiving met anderen
helpt, geeft versnelling. Maar het is niet velen gegeven.
De tekeningen die ik maak, zijn verstilde films. Eigenlijk is
dat onmogelijk, want het beeld is niet stabiel. Het is ongrijpbaar en beweegt, net als het licht.

4. Voorbeelden kiezen
		 Namaken en daar iets aan toevoegen.
5. Vragen stellen
		 Hoe werkt het en zo op een nieuw idee komen.
6. Omgaan met onzekerheden
		 Experimenterend altijd op zoek naar vernieuwing, nooit zonder werk.
7. Kennis en overtuiging toetsen
		 Toetsen aan je ervaringen geeft kennis.
8. Verbanden zien
		 Hoe beïnvloedt het een het ander.
9. Zintuigen gebruiken
		 Alle zintuigen echt benutten, niet kijken zonder te zien.
10. Linker- en rechterhersenhelft gebruiken
		 Het combineren van intuïtie en rationele kennis, van kunst en wetenschap.
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Het DNA van de plek 1

Leven met water
Met Stadswerven grijpt Dordrecht de kans
de binnenstad af te ronden

Tekst Bart Hogenbosch Beeld Mark van den Brink en AM
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Dordrecht heeft goud in handen, luidt de eerste zin in het masterplan
Stadswerven. En die bewering snijdt hout. Zonder schroom legt het ontwerpteam de (stedenbouwkundige) parallel met Venetië. Een blik op luchtfoto’s
van beide steden toont dan ook een frappante overeenkomst.

aan de stad verbonden. Het is absoluut een
prachtlocatie, die met de aanleg van twee
fiets- en voetgangersbruggen ook nog eens
op loopafstand van de historische binnenstad ligt. De wekelijkse ateliersessies in de
eerste fase van onze betrokkenheid, begin
2008, waren cruciaal. Elke week kwamen
we met een nieuwe tekening die steeds
verfijnder werd. Toen we het punt bereik-

De Kop van de Staart van Stadswerven

afstand is werkelijk uniek. Met Stadswerven

basisvraag: wat willen we nu eigenlijk,

ten waarop het accent van visie naar

kan zo worden geprojecteerd op de

krijgt Dordrecht de kans de stad af te

wat is de ambitie van betrokkenen, wat

uitwerking verschoof, hebben we een

stedenbouwkundige positie van de Punta

ronden. Dit algemeen gedragen inzicht was

betekent Stadswerven voor de stad?

extern stedenbouwkundig bureau (AWG) en

della Dogana in Venetië. Om de werkelijke

meteen ook de valkuil voor de planontwik-

Kortom, terug naar de essentie en ervoor

een landschapsarchitect (Paul van Beek

toets te kunnen doorstaan, is het nu zaak

keling. Hoewel de gemeente in 2005 een

zorgen dat alle elementen een goede plek

Landschappen) ingeschakeld. Uiteindelijk

Stadswerven te transformeren in een

helder masterplan had vastgesteld, bleek

kregen, waardoor er een basis ontstond

heeft dat geresulteerd in een plan, dat we

stedelijk gebied dat zijn weerga niet kent.

de uitwerking daarvan in de praktijk

voor een nieuw perspectief voor Stadswer-

recent aan de gemeenteraad hebben

financieel niet haalbaar. Bij de ontwikke-

ven. Door deze werkwijze keerden het

gepresenteerd. De meest ingrijpende

Met die opgave startte de gemeente

ling van deelplannen waren er ook ernstige

enthousiasme en het elan terug. Ik zie dat

wijziging ten opzichte van het oorspronke-

Dordrecht in 2001. Stadswerven is een

twijfels over de stedenbouwkundige

als een belangrijke verdienste van onze

lijke plan is dat door de integraliteit een

verouderd industrieel terrein, omgeven

kwaliteit. Gilbert Kokenberg, adjunct-

in house ontwerpgroep AM Concepts.

evenwichtiger plan is ontstaan, passend bij

door de rivieren Merwede, Noord, Oude

directeur van AM in Zuid-Holland, legt de

Het heeft onze reputatie van een kwalita-

het schaalniveau van Dordrecht. Dit komt

Maas en Wantij. De ligging aan het water

vinger op de zere plek: ‘Het ging teveel

tief hoogwaardige gebiedsontwikkelaar

onder meer tot uiting in de lagere dicht-

in een stedelijk knooppunt en met de

over details. De integraliteit die zo

bevestigd. In de samenwerking tussen

heid; het percentage hoogbouw is nu

historische binnenstad op een steenworp

belangrijk is voor een gebiedsontwikkeling

gemeente en AM waren we het allemaal

beduidend lager. Ook de koppeling van

was verdwenen, waardoor de stedenbouw-

eens over de stedenbouwkundige kwaliteit

Stadswerven aan de oude binnenstad

kundige kwaliteit onder druk kwam te

en het ambitieniveau.’

wordt fantastisch. Het doet denken aan

staan. Toen AM met instemming van de
gemeente een meerderheidsbelang kreeg

Lagere dichtheid

in de ontwikkelingscombinatie OCW,

Frank Vonk, ontwerper bij AM Concepts, is

Urban Flood Management

hebben we met meerdere ateliersessies

lyrisch over de intrinsieke kwaliteit van

Stadswerven is nu beland in de fase van

iedereen weer teruggebracht naar de

Stadswerven. ‘Het is als een schiereiland

afronding van het masterplan. Tegelijker-

is ten opzichte van het vorige. Overigens

project Urban Flood Management.

zijn er een paar belangrijke onderdelen

Wonen in en aan het water, dat voegt

uit het oude masterplan wel gerealiseerd,

echt iets toe aan Stadswerven.

zoals Villa Augustus en de weer uitgegra-

We doen momenteel ook onderzoek naar

ven Vlij.

de mogelijkheden om op Stadswerven een

In het nieuwe masterplan is de verbinding

aantal bijzondere voorzieningen te

met de binnenstad veel beter, door een

realiseren. Eén van die initiatieven is het

Hans Spigt,
wethouder gemeente Dordrecht

‘In het nieuwe masterplan is de verbinding
met de binnenstad veel beter’
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Céramique in Maastricht.’

brug op de punt van de Staart.

Nautisch Kwartier, met bijvoorbeeld een

‘Stadswerven is een echt stedelijk gebied,

nader inzien niet haalbaar. Er lagen

Die verbinding is belangrijk voor de

expositieruimte, een opleidingsinstituut

waar behalve 1.450 woningen ook volop

prachtige tekeningen, maar het plan zou

binnenstad en Stadswerven. Daarnaast is

en werkplaatsen. Daarnaast komen er ook

ruimte is voor culturele en maatschappe-

leiden tot een miljoenenverlies. Met de

er veel meer nagedacht over de woning-

ligplaatsen voor jachten van bewoners en

lijke voorzieningen, horeca, winkels en

komst van AM in de ontwikkelingscombi-

typologie en de afwisseling in woon-

passanten in de insteekhaven.

kantoren. Dit wordt een heel bijzondere

natie OCW ontstonden nieuwe ideeën.

sferen. Ook is een nieuw element inge-

De Biesboschhal blijft behouden, waarmee

plek om te wonen, werken en recreëren.

Op basis daarvan zijn we samen opnieuw

bracht waarmee we op een bijzondere

ook de cultuurhistorie zichtbaar blijft. Een

Met de binnenstad op loopafstand.

gaan tekenen en rekenen. Dat heeft

manier rekening houden met hoogwater

ander idee is een toeristisch attractiecen-

Het vorige masterplan plan bleek bij

geleid tot een plan dat een verbetering

in het kader van het internationale

trum onder de naam Holland Experience.
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Stedenbouwkundige impressie van hoe
Stadswerven er op termijn uit gaat zien. Een
hoogwaardige uitbreiding van de binnenstad van
Dordrecht, die met diverse bruggen verbonden
is met de ‘vaste wal’. Met niet alleen ruimte
voor wonen en werken, maar ook voor groen en
recreatie. En bovendien ingericht op hoog water.

tijd wordt getoetst of het ambitieniveau
financieel haalbaar is. Slim ontwerpen
biedt uitkomst. Een goed voorbeeld
daarvan is Urban Flood Management (UFM).
UFM behelst de integrale aanpak van de
ruimtelijke inrichting waarbij overstromingsrisico een van de ontwerpvariabelen
is. Dordrecht werkt hierin samen met
onder meer de steden Londen en Hamburg.
Stadswerven ligt buitendijks. In het
oorspronkelijke plan voor Stadswerven is
om die reden gekozen voor het ophogen
van het gehele maaiveld naar vier meter
boven NAP. Hiermee is de kans op hoogwater in het gebied zo klein, dat er verder
geen aanpassingen aan bebouwing of
openbare ruimte nodig zijn. Binnen de
uitgangspunten van UFM is onderzocht of

te verlagen, wordt het water en de

Ook hier ligt de parallel met Venetië

op een bijzondere wijze de spanning

er naast het ophogen van het maaiveld

dynamiek ervan veel beter beleefbaar.

voor de hand. De uitdaging is om binnen

opzoeken met het omliggende water.

ook andere oplossingen mogelijk zijn.

Op plekken waar het water met enige

Stadswerven te zoeken naar verschillende

Het zoeken van een directe relatie met

Door het maaiveld niet op te hogen of

regelmaat komt, wordt het bewustzijn van

typen oplossingen, voor zowel nieuwe

het water zal zorgen voor een specifieke

misschien zelfs op sommige plaatsen

het leven in een deltastad vergroot.

bebouwing als de openbare ruimte, die

kwaliteit van Stadswerven.

Het perspectief

Facts & figures

gekeken hoe je die bijzondere ligging ten

De gemeenteraad heeft het masterplan unaniem vastgesteld,

- Circa 1.450 woningen

opzichte van de binnenstad en aan het

met enkele aanbevelingen voor het vervolg. Aansluitend werken

- Publieke voorzieningen gericht op onder

water zo goed mogelijk kunt gebruiken.

gemeente Dordrecht, ontwikkelingscombinatie OCW en ontwer-

Ik ben vooral enthousiast over de variatie

pers aan het stedenbouwkundig plan met bijbehorend beeld-

- Circa 30.000 m2 commerciële voorzieningen

in woningtypen, maar ook in functies.

regieplan, dat na vaststelling door College en Raad de basis zal

- Ingericht op hoogwater

Mijn ideaalbeeld is dat er op de begane

vormen voor de verdere planontwikkeling.

Stadswerven wordt absoluut een bijzonder
gebied. De ontwerpers hebben heel goed

meer cultuur, parkeren en onderwijs

(Urban Flood Management)

grond allerlei leuke winkels, ateliers en
kantoren aan huis zijn gevestigd.
Daar houden we al in de bouw rekening
mee. Ten slotte heb ik vertrouwen in OCW,
juist waar het gaat om gebiedsontwikkeling. Dit nieuwe plan voor Stadswerven
is absoluut kansrijk.’
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Column
peter krop

Over smaak valt niet te twisten

In de huidige marktsituatie is er één duidelijke winnaar: de

Geen wonder dat ontwikkelaars bij de herontwikkeling van

consument. Keuze genoeg, over de prijs kan onderhandeld worden

projecten teruggrijpen naar succesvolle verschijningsvormen die

en er is voldoende tijd om te beslissen. Duidelijk wordt nu ook

zich eerder bewezen hebben. De ontwikkelaars krijgen dankzij

waar de voorkeur van de consument ligt als het gaat om de

de crisis nu eindelijk weer invloed op de beeldkwaliteitsplannen

verschijningsvorm (architectuur) van een huis.

en welstandsnota’s. En dat was hard nodig.

duidelijke voorkeur

grondwaarde en haalbaarheid

Uit intern marktonderzoek bij AM blijkt al jaren dat na de locatie

De belangrijkste vraag bij een (gebieds)ontwikkeling is daarom:

de architectuur van het huis de belangrijkste factor is voor de

‘welke uitstraling dient het project te krijgen?’. De mate waarin de

koopbeslissing. Nu de consument kan kiezen, wordt duidelijk

uitstraling aansluit bij de wens van de doelgroep bepaalt immers

zichtbaar hoe het droomhuis van het merendeel van de kopers er

de vraag naar het project en de hoogte van de verkoopprijzen.

uitziet. Het is geen verrassing dat de traditionele architectuurstijl

En daarmee dus ook de grondwaarde en de daaruit volgende

een duidelijke voorkeur geniet. Een huis met een kap, metselwerk,

haalbaarheid van de grondexploitatie. Inzicht in de waardepercep-

‘jaren dertig’-stijl en gematigde kleuren. Moderne architectuur is

tie van de consument vormt ook bij projectontwikkeling de basis

slechts voor de liefhebbers. Deze groep is in negen van de tien

voor succes. Dit is overigens bij alle overige consumentenproducten

projecten te klein om een project succesvol te kunnen verkopen.

al decennialang het geval.

De praktijk leert ons verder dat de verkoopprijs van woningen
met een traditionele architectuur (de genoemde ‘jaren dertig’-stijl)

onomkeerbaar

tien tot vijftien procent hoger is dan die van vergelijkbare wonin-

De crisis maakt de noodzaak om nu écht consumentgericht te

gen met een moderne architectuur.

ontwikkelen evident. De aanhoudende verkopersmarkt van de
afgelopen 65 jaar (met een dip in de jaren tachtig en aan het
begin van deze eeuw) heeft nu plaats moeten maken voor een
kopersmarkt. Een kopersmarkt die op basis van de huidige, diepe
recessie een aantal jaren zal aanhouden en die regionaal op basis
van de demografische ontwikkeling onomkeerbaar zal blijken.
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peter krop lid van de directie van AM

Beeld Leendert Masselink

De consument bepaalt. Over zijn smaak valt niet te twisten.

Venetië

Observaties over schoonheid in

De stad die zich voegt
naar haar ondergrond en
oneindig inspireert
inspiring space
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‘Wat een rijkdom!’,
opkomt als je Venetië
dit in vijftien eeuwen
Op een plek waar je, als
de lagen van de tijd heen
moeilijk iets kunt
Laat staan
32
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is het eerste wat in je
binnenvaart. Dat mensen
hebben kunnen maken. 				
je de getuigenissen door
mag geloven, eigenlijk
bouwen.
dat je er kunt wonen.
inspiring space

33

Tekst Lieuwe Conradie Beeld Wim Ruigrok en Lieuwe Conradie

aan het metropolitaanse leven. Een accumulatie van veel:
miljoenen toeristen, de constante strijd met het water, het
beroemde carnaval, de vele boeken over de stad, de schilderijen van Tintoretto, het Guggenheim in het Palazzo Venier
dei Leoni, de enorme compactheid van de stad. Dit alles zorgt
voor een enorme intensiteit.
De stad voelt als een ondoordringbare rots: van geen enkele
steeg is het einde te zien. Soms zijn ze zo smal dat je er met
open paraplu niet doorheen komt. Mensen bewegen met

Zeven miljoen bezoekers per jaar, ofwel meer dan 20.000

gelijke snelheid. Het ontbreken van de auto in het stedelijk

mensen per dag, komen zich laven aan het feest van stedelijk

beeld geeft je het gevoel dat je een themapark binnenstapt.

leven dat Venetië heet. De stad in het noordoosten van Italië

Er ontstaan, doordat je niet opgeborgen zit in je mobiele

is multicultureel in haar stijl en integreert moeiteloos ooster-

capsule, gezonde momenten van ontmoeting en beleving.

se en westerse elementen. Venetië is tijdloos en duurzaam en
gebruikt de voorgaande geschiedenislaag als inspiratie voor

Stedelijke villa

de volgende. Zij leeft in nauwe relatie met de elementen en

Maar er wonen ook gewoon mensen in deze gemeenschap-

benut deze voor een adembenemende stedelijke beleving. Zij

pelijke rots, in een gemeenschappelijke typologie. Niet

is ritueel, competitief en individueel, maar toch een eenheid.

alleen op het niveau van het huis, maar op het niveau van

Zij voegt zich naar haar ondergrond en leeft met de onmoge-

het eiland is een gemeenschappelijk gebouw gemaakt. Deze

lijkheid tot uitbreiding. Zij is het decor van stedelijk feest,

tussenmaat, de stedelijke villa, kent vaak eenzelfde opbouw

met het Piazza San Marco en het Pallazo Ducale (Dogenpaleis)

als een paleis. En wordt gekenmerkt door de corridor; een

als middelpunt.

gang die loopt van het water naar de straat. In de paleizen is

En dit zijn nog maar een paar lagen van de genetische code

deze ‘binnenstraat’ privéterrein, ook al kwam hier alles wat

die het DNA van Venetië vormen. Het tijdelijk deel uitmaken

over het water vervoerd werd binnen. Er werd gewoond op de

van deze rijkdom, deze stad als een gemakkelijk zittende jas
om je heen te voelen, geeft je maanden stof tot nadenken en
inspiratie. Zie daar mijn grootste verrukking in Venetië: dit
vermogen tot benoemen en tastbaar maken en hiermee te
inspireren, refereren en katalyseren in andere processen.

‘Voor deze stad geldt: the greater

Enorme intensiteit

the intensity, the greater the magnetism,

Voor deze stad geldt: the greater the intensity, the greater the

magnetism, the greater the desirability. Een zin die gelijk staat

the greater the desirability.’

Cees Dam over Venetië

Troost en inspiratie
‘In deze autoloze stad ben je voortdurend te voet, waardoor elk detail zichtbaar, bijna
tastbaar wordt. Het maakt dat Venetië bij je binnendringt en je hart verovert. Ik houd
van de prachtige vervlechting van de stad, het alom aanwezige water, de lucht en het
droomachtige licht. Mij fascineert het contrast van de grote architectonische schoonheid
tegenover het onstuitbare verval van deze stad. En het palet van al die tinten wit,
roze en bruinrood van de gebouwen, het blauwgroene water.
Ik fotografeer in Venetië. Door bomen gefilterd licht op een verweerde gevel, wasgoed aan
een doorhangend waslijntje. Details van pilasters, friezen en dakranden, het plaveisel.
Of zomaar het donkere interieur van een bar. Deze foto’s neem ik als dierbaar kleinood weer
mee naar huis. Ze krijgen een vaste plek in mijn geheugen. Ze troosten en inspireren me.’
34
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De bruggen vormen een essentieel onderdeel
van de stedelijke structuur van Venetië. Ze zijn
er in alle soorten, maten en materialen. Van
klassiek tot en met het fraaie, ietwat wulpse
exemplaar van architect Santiago Calatrava.
Vanaf die bruggen is het dan heerlijk uitkijken
over het water, als je jezelf daar tenminste de
tijd voor gunt.

inspiring space
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Aqua alta, stad onder water. Het gebeurt in
Venetië met enige regelmaat dat bewoners en
bezoekers een droog heenkomen moeten zoeken. Al enkele jaren wordt nu gewerkt aan een
hoog waterbarrière in de lagune van Venetië,
die de aanstormende vloed moet tegenhouden.
Tot die tijd blijft het behelpen.

36
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eerste en soms tweede etage: waar de grote zaal

uitgevoerd is met één materiaal. Dit hart van de stad pulseert

( sala maggiore ) zich kenmerkend achter het sierwerk van

nu eens te meer door de duizenden bezoekers die lezen

marmer presenteerde. In de arbeidersvilla’s is het een private

over de politieke debatten en zich verwonderen over de

straat, of een gemeenschappelijke galerij. Aan de buitenkant

politieke, esthetische en economische macht die de

zie je aan de decoratie of het een paleis is of een arbeiders-

republiek is geweest.

woning met de uitstraling van een paleis. Niet voor niets
werd er al vroeg in de geschiedenis verwonderd gekeken

Allesbepalende ondergrond

naar de mix van arm en rijk.

In het geval van Venetië kun je zeggen dat de ondergrond

Constante transformatie

continu veranderend door de stromingen, vormt een stelsel

De adem wordt je ontnomen als je het bijna vierkante (71 bij

van eilanden. Eén voor één werden de eilanden in gebruik

75 meter grote) Palazzo Ducale ziet. De stapeling van het pro-

genomen en gekoppeld aan elkaar. De schaal van de eilanden

gramma, zo kenmerkend voor de Venetiaanse huizen, is hier

– door de tijd heen vervormd – maakt dat soms een gebouw,

sterk doorgevoerd en van buiten af te lezen. Het gevelgordijn

soms een compact cluster van gebouwen, een eenheid vormt.

van ranke spitsbogen draagt de zware witte gevel. Achter

Venetië is daardoor opgebouwd uit vele kleine buurtgemeen-

deze dichte gevel bevond zich het centrum van een indruk-

schappen. Het bouwen met orthogonale plattegronden, die de

wekkende republikeinse politieke macht.

grillige vormen van de eilanden volgen, levert interessante

Het gebouw is ook een Gesamtkunstwerk . Elke inpassing is

stedelijke beelden op: golvende gevellijnen waar de verschil-

gedaan met respect voor de vorige. Alsof het gebouw zich in

lende panden schouder aan schouder staan, ommuurde

een constante transformatie bevindt. Zo vind je op de binnen-

tuinen, de knik in de gevel van het klooster San Giorgio

plaats de later toegevoegde witte gevel en trap van architect

Maggiore (ontwerp: Andrea Palladio, 1508-1580). Het schijn-

Mauro Codussi (1440-1504). De interne hoogteverschillen en

baar geïsoleerde Pallazo Ducale. Door deze ondergrond zijn

de in ritueel opzicht belangrijke trap zijn samengevat in één

de paden – of de kades – die al deze gebouwen verbinden

majestueuze ingreep, die plaats vond over een hele wand en

grillig van vorm. Ze zijn niet kaarsrecht, maar verspringen,

allesbepalend is. Deze weerbarstige mix van modder (fango ),

knikken en dansen. Dit wordt nog een benadrukt door de

‘Dit is de grootste verrukking van Venetië:
het vermogen tot benoemen, tastbaar
maken en hiermee te inspireren, refereren
en te katalyseren in andere processen.’

continue witte hardstenen band die de kade maakt. Dit gebeurt niet alleen in zijn lineairiteit, maar ook in de hoogte.
Versmolten tijden

Waarschijnlijk komt het doordat er zo’n beperkte hoeveelheid ruimte is in deze lagune, of omdat de inwoners waarde
hechten aan het wonen op een bepaalde plek in de stad.
De kunst van het versmelten van de tijden in de gebouwen

b0b Van Reeth over Venetië

Het tijdloze verbergt het tijdelijke
‘Schoonheid is wat onze ziel verwacht. De schoonheid van Venetië is de weerstand die
de stad biedt aan de onvermijdelijke ondergang der dingen. De lange duur, het
uitblijven van de ondergang bezielt het waarachtige, de duurzaamheid. De weerstand
tegen de ondergang, de permanentie van de weerstand, is de energie van de stad, van
elke site, elke plek in Venetië. Venetië herinnert niet, Venetië bemiddelt. Venetië maakt
je gevoelig voor de opgeslagen energie, dat is voor mij het karakter, de betekenis,
de glans van deze stad, de waardigheid ervan.’

inspiring space
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Paul van Beek over Venetië

Eb en vloed
‘Zijn het de mensen, hun aaneengevlochten huizen, paleizen, kerken, forten, kloosters en
fabrieken? Zijn het de kanalen, stegen, bruggen, patio’s en pleinen? Of is het dit licht wat
deze stad maakt tot wat zij is? Voor mij is dat toch eerst het water, dat met eb en daarop de
vloed keer op keer aan de eilandjes wordt gegeven. Eb en vloed hebben deze stad gevormd
in niet te vatten grote schoonheid. Het bewegend water maakt de kades, de gebouwen en
haar bewoners. Het water maakt zelfs het licht. Eb en vloed worden nog steeds concreet
gebruikt om de stad te schonen. Maar het water wordt getemd. Zijn het nu dan alleen de
mensen? Verandert de stad onder die vloed? Zo kwetsbaar is het schone en het daarin nu
eenmaal opgesloten verval, dat het pijn doet achter de ogen.’

38

inspiring space

inspiring space

39

en de openbare ruimte is in Venetië onmiskenbaar een feit.

Huwelijk met de zee

Als je voor een gebouw staat of als je er doorheen loopt, is

Het alom aanwezige water draagt volop bij aan het stedelijk

het onduidelijk of het 10, 500 of 2000 jaar oud is. Elke laag,

perspectief. De lucht, het jasmijngroene water, de reflectie

elke mode, elke verovering, elke voorkeur van een nieuwe

en de aanlichting van het witte marmer, de vele kleuren

bestuurder, elke culturele uiting is vakkundig – met gevoel

rood en de contante beweging en het geluid: het draagt

voor maat en materiaal – ingepast in het bestaande ontwerp.

allemaal bij aan de atmosfeer van de stad.

De kracht zit hem dan ook in het gebaar. Het is niet het

Het overgrote deel van het transport ging en gaat nog

inpassen van een nieuw element, maar het zijn wezen-

steeds over water. Supermarkten worden bevoorraad door

lijke veranderingen aan een en hetzelfde gebouw. Neem de

boten met liften voor de containers, er is een waterbus

compleet gebeeldhouwde marmeren gevel op het binnenhof

( vaporetto ) en een ambulance per boot. Zelfs de doodskisten

van het Palazzo Ducale. Het Piazza San Marco is misschien

worden ceremonieel over water vervoerd, opgeluisterd met

wel het beste voorbeeld van een samenhangend geheel dat

bloemen, naar het begrafeniseiland San Michele.

in verschillende tijden is gebouwd. Het programma van de

Het water is dus niet getemd maar geütiliseerd. Een mooi

bebouwing wisselde met de economie, de schenkingen (de

voorbeeld hiervan vormt een intelligent openbaarvervoer-

bibliotheek) of het politieke bewind (de toevoeging van een

systeem, de genoemde vaporetto. Deze waterbus zorgt voor

Napoleontische vleugel). Dit toevoegen in verschillende lagen

het eenvoudigste vervoer door de stad. Soms stopt hij,

van de tijd levert geen chaos op. Door het ontspannen ortho-

om te keren. Zo maak je de mooiste momenten van de stad

gonaal uitlijnen van de verschillende onderdelen ontstaat een

mee: midden op het Canale della Guidecca, kijkend naar

gevoel van rust, van corresponderen met elkaar. Het piazza

het Palazzo Ducale: een compleet bebouwde horizon met

met het piazzetta . De gevels van de oude Procuratio met de

de witte fronten van de kerken, de campanile en de overige

nieuwe. De bouwhoogte en het ritme van de bibliotheek met

panden.

de gevel van het paleis van de Doge. De campanile is uitge-

Ook nu nog kan de stad overstromen. Je bent op je hoede

lijnd met de entree van het Dogenpaleis. De piazetta staat in

voor de getijden. Eb en vloed zijn nog zichtbaar in de stad.

visuele verbinding met het San Giorgio Maggiore.

De planken op pootjes bewijzen dat er regelmatig alterna-

De San Marco heeft twee verschillende formele gevels, elk
conform de maat en schaal van de ruimte. In sommige ontwerpen lees je het uitstel van de verfraaiing; ook zo wordt de
gelaagdheid van de stad zichtbaar. De rauwe onafgewerkte
baksteen wacht nog op zijn fries. De maat, raamopeningen,
schaal en materiaal van het gebouw zijn zo gedimensioneerd
dat je de toekomstige afwerking reeds kunt aflezen, zoals bij
de Scuola Grande della Misericordia van Jacopo Sansovino
(1486-1570).

‘Het bouwen met orthogonale
plattegronden, die de grillige vormen van
de eilanden volgen, levert interessante
stedelijke beelden op.’

Maarten Schmitt over Venetië

Late ontdekking
‘Tot laat in de jaren negentig was ik niet te bewegen om naar Venetië te gaan! Met zijn boek
“Fondamenta degli Incurabili” maakte Joseph Brodsky daar onmiddellijk een einde aan. De stad
met haar mysterieuze sferen van water en tijd in de breedste betekenis heeft volledig mijn hart
gestolen. En dat vooral, indachtig Brodsky, in de maanden vlak na Kerst. De winterse sfeer
op de Lagune, via de Madonna dell’Orto en het Ghetto boodschappen doen op de Rialtomarkt
en thuis koken. Het boekwinkeltje om de hoek moet voor de zoveelste keer hozen, triest gezicht:
aqua alta. Ik herlees Hemingway’s “Across The River And Into The Trees”.
“Dus je weet op je tocht door deze labyrinten nooit of je een doel nastreeft of op de loop
bent voor jezelf, of je de jager bent of diens prooi” (Brodsky). Na de Kerst twee maanden
lang vanuit de hoek Fondamenta Nuove en Sacca della Misericorda.’
40
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Niet alle vervoer over water vindt in Venetië per gondel plaats. Er zijn bijvoorbeeld ook
waterbussen (de vaporetti), die passagiers door de stad en tussen de verschillende eilanden
vervoeren. Een oplossing die in het waterrijke Nederland nog nauwelijks uit de verf komt.
En dat is jammer, omdat de beleving vanaf het water altijd een andere is dan die op het land.

inspiring space
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Uiteraard is het niet alles goud wat er
blinkt in deze stad aan de Adriatische Zee.
Industrie en geparkeerde auto’s moeten
ook hier een plek vinden. Verrommeling is
net zo goed van alle tijden.
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tieve routes aangelegd moeten worden.

wit marmer, maar gebruikt als grafisch patroon. Deze drukt

Doordat het water al lange tijd zo’n belangrijke aanvoerroute

ook uit dat het onmogelijk is om een historische replica te

is, ligt de entree van de stad aan de zeekant. Het Piazza San

maken.

Marco is het eerste dat je ziet als je om de bescherming van

Zo wordt er voorzichtig een nieuwe rijkdom geïntroduceerd.

het Lido heen bent. De van oudsher belangrijkste stedelijke

Veelal aan de randen van de stad, zoals de nieuwe brug van

route loopt vanaf hier naar de Ponte dia Rialto (Rialtobrug)

Santiago Calatrava, een contemporain museum bij het station

door het dichte stedelijke weefsel.

en het Australische paviljoen op het Biënnaleterrein. Stuk
voor stuk ontwerpen die sterk reageren op hun omgeving.

Contemporaine opgave

Op het eiland Guidecca is een aantal opmerkelijke gebou-

Laag over laag

wen van recenter datum te vinden. Hier is meer ruimte voor

Venetië blijft je inspireren. De stad stelt je constant de

experiment. De grote graanfabriek, de Molino Stucki, is een

kritische vragen over waar je je bevindt in het debat over de

onmogelijk groot gebouw dat lang heeft leeggestaan. Sinds

hedendaagse stad, de hedendaagse architectuur, misschien

kort is het een groot (Hilton-)hotel, voorzien van een zwem-

zelfs de hedendaagse samenleving. Vragen over de schaal van

bad op het dak, met behoud van zijn karakteristieke uiterlijk.

de stedelijke ontwikkeling. Over samenhangende typologie

Dichtbij en toch ver weg van de schoonheid van het Canal

en dito architectuur. Wel of geen auto. Vragen die telkens

Grande.

draaien om ingrepen die bijdragen aan de schoonheid van

Op ditzelfde eiland heeft de architect Cino Zucchi nieuwbouw

het totaal van de stad.

gepleegd die een herinterpretatie is van de oude gebouwen.

Deze stad is geschiedenis en is ook nu nog volop bezig met de

Deze geometrische gebouwen hebben een vlakke gevel.

productie ervan. Maar in het zich schikken naar de economie

De lijsten van de kozijnen zijn extra groot, dik en wit.

van vandaag de dag en het toerisme buigt Venetië niet.

Zo worden ze een nieuw ornament en refereren aan een

Het vraagt wel om nieuwe manieren van denken en inven-

bouw die je veel meer op dit eiland ziet. Hiermee wordt een

tieve oplossingen die de lastige ondergrond aankunnen. De

zekere rijkdom meegegeven die van deze tijd is: niet van

waterbus is er een voorbeeld van, maar ook het vinden van
nieuwe functies voor de oude casa’s en het hergebruiken van

‘Er is ook ruimte voor experiment.
Zo wordt er voorzichtig een nieuwe rijkdom
geïntroduceerd. Veelal aan de randen

de huizen van de stad voor hotelvoorzieningen en winkels.
Dit is een vorm van culturele schoonheid. De durf om je stad
door te ontwikkelen in de tijd. Laag over laag. Internationale
breinen of lokale denkers, praktische bouwers en trotse eigenaren hebben dit samen gemaakt. Soms na elkaar, soms met
elkaar, soms elkaar herinterpreterend, soms afbrekend in
het licht van een nieuwe mode. Maar binnen het gegeven dat

van de stad.’

het nooit af is.

Mariet Schoenmakers over Venetië

Thuiskomen in Venetië
‘In Venetië sta ik oog in oog met de tijd. Die van de stad en van mezelf. Het Venetiaanse licht doet
me alles scherper ervaren. Zoals ik hier in één oogopslag alle tijdlijnen in elkaar zie vloeien, zo
overzie ik mezelf in historisch perspectief. Het leven voegt zich naar deze stad die het eeuwige
leven in zich draagt. Ik houd van de eenvoud van de rio en de campo en van de immense rijkdom
aan culturen. Onzegbaar gehoorzaam ik, alles lopend, aan de bijzondere fysiek van de stad op het
water. Dit respect de dingen te laten zijn die ze zijn, de tijd zijn werk te laten doen, en bij elk
gebouw de grootsheid van de stad te vieren, is een meesterwerk met een magie die onnavolgbaar
is. Haar adembenemende schoonheid overweldigt me steeds weer.
De Salute de ultieme compositie, de San Giorgio Maggiore de geniale positie, het Dogenpaleis het
unieke front: deze drie-eenheid maakt Venetië tot de koningin van de zee.’
inspiring space
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de gebouwen is oud en doorstaat
de tand des tijds, maar op een
aantal plekken is vernieuwing
zichtbaar. Zoals bij het gebouw
van Cino Zucchi (1) met extra grote
kozijnlijsten, de brug van Santiago
Calatrava (7), die aan de bovenen onderzijde twee geheel
verschillende sferen kent en de
Molino Stucki (11), waar nu een
groot hotel in is gevestigd.
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Per leggere e guardare –
om verder te lezen en te kijken
Venice

Venice, the biography of a city

The stones of Venice

De eerder besproken Ruskin komt eveneens

‘The best book about Venice ever written’,

Een stuk wetenschappelijker is deze studie

De Engelse schrijver John Ruskin schreef

langs, net als bijvoorbeeld de schilder

aldus The Sunday Times. Auteur Jan Morris,

van Christopher Hibbert, die op zijn beurt

dit boek tussen 1851 en 1853. Oorspronke-

James McNeill Whistler. Zo is Paradijs der

schrijver van meerdere reisboeken, docu-

kiest voor een chronologische aanpak.

lijk verschenen in drie delen is het in deze

steden vooral een cultuurgeschiedenis die

menteerde Venetië aan de hand van een

Van de stad van de handelaren en de

Penguin-pocket handzaam gebundeld.

laat zien hoe uiteenlopende kunstenaars

drieslag: de mensen, de stad en de lagune.

kruisvaarders (1150-1268) tot en met de

Eerder (1849) had Ruskin de zeven princi-

door een en dezelfde stad worden gegre-

Met korte, goed leesbare hoofdstukken,

stad van de toeristen en de asielzoekers

pes van de architectuur beschreven in ‘The

pen en zich laten inspireren voor hun

onder meer over de vrouwen van Vene-

(1871-1913) en het Venetië van nu. Met

seven lamps of architecture’; deze probeert

eigen werk.

tië. Zo zijn de bordelen verdwenen uit het

opmerkelijke feiten, zoals de constatering

hij in ‘The stones of Venice’ toe te passen

straatbeeld, maar is de stad nog wel steeds

dat Venetië tussen 1945 en het moment van

op Venetië. Zo wordt uitgebreid stilgestaan

een ‘sexy city’: ‘It is a city of seduction’.

schrijven (1988) de helft van haar bevolking

bij de boog, het dak en het ornament.

De grondgedachte van de
universele bouwkunst

verloor. Samen met de vloed van 1966, die

Een tweede invalshoek wordt gevormd door

Deel III in een serie van een inmiddels

Venice, an architectural guide

vreselijk huishield in de stad, was dat

de architectuur van de stad te beschrijven

zes delen tellende serie over het werk van

Compacte gids waarin 225 projecten worden

reden voor de Italiaanse overheid om de

aan de hand van de Byzantijnse periode,

Vincenzo Scamozzi (1548-1616), zeer fraai

beschreven; van de belangrijkste 50 is

bescherming van Venetië hoog op de agen-

de Renaissance en de Gotiek. En passant

uitgegeven door Architectura & Natura.

ook de plattegrond opgenomen. Daarmee

da te zetten. Sinds 2003 wordt gewerkt aan

krijgt de lezer het nodige mee over de

Scamozzi, zelf leerling van Andrea Palladio

geeft auteur Guido Zucconi een beeld van

uitvoering van het MOSES-project, dat de

geschiedenis van Venetië.

en als architect voornamelijk actief in en

de bijzondere bouwkunst die in Venetië is

stad met 78 stalen barrières moet bescher-

ontstaan. Het laatste hoofdstuk behandelt

men tegen het wassende water (dat de stad

Paradijs der steden

‘goed en prijzenswaardig bouwen’, een

de moderne architectuur (tot en met 1993

200 dagen per jaar onder water zet).

rondom Venetië, schreef bijvoorbeeld over
Het aantal verliefden op Venetië stijgt de

thema dat onverminderd actueel is.

en dus zonder bijvoorbeeld de prachtige

pan uit in deze boekenrubriek: ook John

Dit derde deel behandelt villa’s en

nieuwe brug van Calatrava) en laat zien

Julius Norwich betoont zich een hartstoch-

landgoederen, wat evenmin weinig aan

dat er wel degelijk op beperkte schaal ook

telijk liefhebber van de stad. Norwich kiest

actualiteit heeft ingeboet.

nieuwbouw in de stad heeft plaatsgevon-

een andere invalshoek om de geschiedenis

den. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de pavil-

van Venetië te beschrijven: aan de hand

Kade der ongeneeslijken

joens van de Biënnale (waaronder

van het bezoek van illustere Venetië-

Een verslag van de liefde van Joseph

dat van Rietveld uit 1954).

reizigers als Lord Byron en Wagner.

Brodsky voor Venetië, met de prachtige
Italiaanse ondertitel annex oorspronkelijke
titel: ‘Fondamenta degli Incurabili’.
Ieder jaar bezocht deze schrijver Venetië
in de winter en schreef daarover dit essay.
Het boek ademt de sfeer van een stille,
mistige stad. Brodsky kreeg in 1987 de
Nobelprijs voor de Literatuur, stierf in New
York in 1996 en werd – geheel toepasselijk
gezien zijn liefde voor de stad – begraven
op het eiland San Michele.
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Ronald Tol: ‘De gemeentewerf in IJsselstein is een
goed voorbeeld van hoe een verrommelde locatie
dankzij meervoudig ruimtegebruik en een duurzame
herinrichting een nieuwe toekomst kan krijgen.’

In beweging
‘Deze crisis werkt louterend.’ Met een aanstekelijk optimisme
legt Ronald Tol (40), sinds najaar 2008 directeur van de regio
Utrecht bij AM, al in het begin van het gesprek de nadruk op de
positieve effecten van de kredietcrisis op de vastgoedmarkt.
‘Het private speelveld en de publieke attitude zijn versneld
aan het veranderen.’
Tekst Bart Hogenbosch Beeld Tessa Posthuma de Boer

In dialoog
met publieke partners
‘Partijen staan meer open voor elkaar, waardoor

werkelijk gestalte te geven, moet de crisis eigenlijk

kwaliteit van wonen, werken en winkelen. Het komt

het wederzijdse begrip groeit. De verstarring in

nog even aanhouden. In de hoogconjunctuur was er

nu aan op puur professionalisme.’ In de dialoog die

RO-procedures kan worden doorbroken, doordat er

een opeenhoping van partijen die zich profileerden en

Tol en de zijnen daarover met overheden voeren, ziet

een sfeer ontstaat van elkaar helpen. Dat merken we

steeds hogere rendementen wilden behalen. Het beeld

hij voor AM de rol van katalysator weggelegd. ‘We leg-

nu al aan de open houding van provincies en enkele

dat is ontstaan van vastgoedbedrijven die alleen maar

gen uit waar voor ons de pijn zit, maar brengen tege-

gemeenten. In de dialoog die we nu met publieke

méér en méér wilden, heeft het imago van de branche

lijkertijd de boodschap dat we alles in het werk willen

partners voeren, ligt de sleutel van ons bestaansrecht.’

geen goed gedaan. Nu die marktwerking spaak loopt,

stellen het alsnog voor elkaar te brengen. Ons imago

Ronald Tol wil er geen misverstand over laten bestaan:

wordt het kaf van het koren gescheiden. Gemeen-

van een allround en integere gebiedsontwikkelaar, met

hoe eerder de crisis voorbij is, hoe beter. Maar hij legt

ten maken nu ook dat onderscheid. Ze kiezen voor

een sterk track record in het publiek-private samen-

toch, met een kwinkslag, een paradox in zijn betoog:

projectontwikkelaars die de gezamenlijke doelstelling

spel, helpt ons daarbij. Juist vanwege dat onderscheid

‘Om de transformatie van het publiekprivate speelveld

onderschrijven van investeren in de duurzame

geven veel gemeenten aan onze plannen te steunen.
Soms nog enigszins afwachtend, maar er is absoluut
sprake van een toenemend begrip.’

Ronald Tol

‘Operationeel zijn we een lean and mean
regiokantoor. Dat vergt vaardigheid en

Turbulente maanden

Tol vormt sinds september 2008 samen met André de
Jong het directieteam van AM regio Utrecht. Terugkijkend op de eerste turbulente maanden, constateert
hij dat de eensgezindheid om de crisis te doorstaan bij

professionaliteit van je mensen, want zij moeten
uitgekookter te werk gaan.’
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Later, bij HBG, ben ik met talrijke projecten in aanra-

we het definitieve ontwerp stedenbouwkundig plan

king gekomen en is mij ook het bouwen bijgebracht.

vast, waarna we begin 2010 starten met de verkoop

Die periode is elementair geweest voor mijn vorming

van de woningen uit de eerste fase.’

als allround ontwikkelaar.’
Sinds januari 2008 was Ronald Tol werkzaam bij de

Provincie herontdekken

regio Utrecht als adjunct-directeur. Daarvoor werkte

Hoewel als zoon van een zeeman een loopbaan in

hij vier jaar als ontwikkelingsmanager bij de regio’s

het vastgoed niet voor de hand lag, is de bezieling van

Noord-Holland en Zuid-Holland van AM. De toekom-

Ronald Tol een bijdrage te leveren aan een ‘mooier

stige uitdagingen in zijn regio zijn even divers als am-

Nederland’ even groot als oprecht. Het ruimtelijk-

bitieus. De recent gewonnen prijsvraag Hofland-Oost

maatschappelijk debat wil hij graag mee helpen

in Montfoort illustreert volgens Tol heel goed hoe in

voeren. ‘Utrecht naar 2040’ luidde de titel van een

de huidige markt projecten tot stand kunnen komen,

discussiebijeenkomst die kort geleden door de pro-

zonder afbreuk te doen aan de integrale plankwaliteit.

vincie Utrecht werd gehouden; Tol was een van de

‘Op basis van de beoordelingscriteria grondbieding,

debaters. ‘Nu de grote Vinex-opgave in de provincie

zijn mensen groot is. Voor een deel is dat te danken

ontwerpkwaliteit, duurzaamheid en keuzevrijheid

Utrecht zo’n beetje achter ons ligt, komen we in een

aan de stabiele organisatie die zijn voorganger Gerrie

hebben we een kwalitatief en marktconform plan

fase waarin we de provincie gaan herontdekken.

Loorbach achterliet. Maar de hand van het nieuwe di-

ontwikkeld. Die ruimte ontstond doordat we met zus-

Waar moet de verdere verstedelijking ruimte gaan

rectieteam, min of meer gedwongen door de omstan-

terbedrijf BAM Woningbouw heel scherpe bouwkosten

krijgen? Wat mij verwondert is dat sommige plano-

digheden, is onmiskenbaar. ‘Ons credo was: buiten is

konden realiseren en met de betrokken architect fixed

logen een groot deel van de nieuwe woningvoorraad

het chaos, hoe voorkomen we dat het binnen ook een

price afspraken konden maken. Met de toepassing

in Flevoland willen plannen, omdat er in Utrecht te

chaos wordt? De orkaan die ons heeft getroffen, heeft

van warmtekoudeopslag, de woningdifferentiatie en

weinig ruimte zou zijn. Dat getuigt naar mijn idee niet

ons denken en doen rigoureus veranderd. We ontwik-

de architectonische en ruimtelijke kwaliteit is het al-

van lef.’ Bovendien verhuist een Utrechter niet naar

kelen niet meer lineair, maar kijken veel kritischer

lesbehalve een uitgeklede ontwikkeling. Eind dit jaar

Almere of Lelystad, aldus Tol. Zowel in de provincie als

naar markt, product en proces. Alle sleutelprojecten

verwachten we het startsein voor de bouw te kunnen

in de stad Utrecht liggen daarom belangrijke vernieu-

waarmee we de komende jaren omzet en resultaat

geven’.

wings- en verdichtingsopgaven: ‘De discussie zoals die

zeker moeten stellen, komen stelselmatig in een loop .

Ook de ontwikkeling van het 42 hectare grote Enka-

nu wordt gevoerd, gaat voorbij aan de mogelijkheden

In een bedrijfsmatig strak geleid regime, sturen we

terrein in Ede noemt Tol als een van de projecten die

die er wel degelijk zijn. In de stad Utrecht liggen

deze projecten voortdurend bij, differentiëren nog

de komende jaren het verschil gaan maken.

kansen in bijvoorbeeld de Merwedekanaal-zone en in

marktgerichter en herontwikkelen wanneer nodig.

‘Met volharding en enorm veel energie hebben we

herstructureringswijken als Ondiep en Hoograven.

Operationeel zijn we een lean and mean regiokantoor.

deze complexe ontwikkeling vlotgetrokken. De unieke

Maar even belangrijk is dat we de durf moeten heb-

Dat vergt vaardigheid en professionaliteit van je men-

ligging van het terrein aan de rand van de Veluwe,

ben het landschap te transformeren. Rond de stad ligt

sen, want zij moeten uitgekookter te werk gaan.’

de waardevolle industriële monumenten en de natuur-

een kralensnoer van kernen, zoals IJsselstein, Vianen,

waarden bepalen in belangrijke mate de invulling.

Houten en Schalkwijk. Rondom die kernen liggen

Allround ontwikkelaar

Op het terrein verschijnen circa 1.400 woningen en

aangetaste of verrommelde gebieden, die fors zijn te

Tijdens zijn studie planologie aan de Universiteit van

50.000 vierkante meter aan voorzieningen. Met het

verbeteren door groen, rood en blauw te combineren.

Amsterdam maakte Tol de keuze zich te verdiepen in

hotel- en congrescentrum De Reehorst en ROC A12

De ruimte is schaars, daarvan zijn we doordron-

de economische geografie en bouweconomie. Profes-

wordt gesproken over hun programma voor de locatie.

gen, maar door compact te verbinden, duurzaam te

sor Peter Hall van de universiteit van Londen, waar

Het is een project dat de komende jaren als een be-

herinrichten en de ruimte meervoudig te gebruiken,

Tol een periode van zijn studie doorbracht, heeft

langrijke motor voor de lokale economie zal fungeren.

kunnen we Utrecht gereed maken voor een mooie en

hem daarin gevormd. In Londen maakte Tol de keuze

We zijn optimistisch over het vervolg. Dit jaar stellen

duurzame toekomst. Daar ben ik heilig van overtuigd!’

gebiedsontwikkelaar te willen worden. ‘Mainports en
grootschalige binnenstedelijke ontwikkelingen zoals
de IJ-oevers in Amsterdam en de Kop van Zuid in
Rotterdam vind ik uitermate boeiend. Bij mijn eerste
werkgever Chipshol Forward heb ik de kans gekregen
me te verdiepen in het fenomeen mainports.

Ronald Tol

‘Om de transformatie van het publiekprivate
speelveld werkelijk gestalte te geven, moet de crisis
eigenlijk nog even aanhouden.’
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Wethouder Maarten van Poelgeest
en de ontwikkeling van Amsterdam

Kwaliteit in tijden
van crisis
inspiring space
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Donkere wolken pakken zich samen boven dé toplocatie van
Amsterdam: de Zuidas. Een beeld dat ook van toepassing kan
worden verklaard op de economische ontwikkeling van de stad?
Ontegenzeggelijk krijgt ook de hoofdstad een tik van de
economische crisis mee. Dat de leegstand in kantoren daarvoor
al tot recordhoogte was opgelopen, helpt uiteraard ook niet mee.
De tijd lijkt definitief rijp voor meer flexibele gebouwconcepten,
die kunnen meegroeien met veranderende maatschappelijke
wensen en die conjunctuurcycli eenvoudiger kunnen
opvangen.
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Zwaar Weer

Ook schepen die goed op koers liggen, kunnen door een storm danig in de problemen
komen. Amsterdam was de afgelopen jaren bijzonder in trek bij bewoners, bedrijven,
cultuurzoekers en ieder ander met een stedelijke mindset. De crisis laat echter ook de
hoofdstad niet onberoerd. Grote vraag is dan: in hoeverre komt de kwaliteit van lopende
en toekomstige plannen en projecten onder druk te staan? En waar liggen kansen om
de stad in economisch opzicht structureel op weg te helpen?
Vragen die AM-directievoorzitter Peter Noordanus voorlegt aan wethouder Maarten
van Poelgeest. Conclusie van laatstgenoemde: ‘Op korte termijn proberen we de klap van
de crisis te verzachten, met name bij de zwakkeren in de markt. Op de langere termijn
ligt de opgave voor om als stad sterker uit de crisis tevoorschijn te komen.’
Tekst Kees de Graaf Beeld Corbino en Luuk Kramer

‘Het zijn ingewikkelde tijden, niet alleen voor projectontwikkelaars als AM, maar

druk op de markt – en het Rijk is daarvoor de meest aange-

ook voor gemeentebesturen met ambitie. Hoe werk je als stad aan je stedelijke

wezen partij, zo maakte de GroenLinks-bestuurder duidelijk.

ontwikkeling als de inkomstenbronnen in rap tempo opdrogen? Kun je de kwaliteit

Anders komt er op termijn van alle ambities, zoals het door

van stedenbouw, architectuur en de inrichting van het publieke domein op peil

datzelfde Rijk gepropageerde binnenstedelijk bouwen,

houden wanneer die op allerlei fronten stagneren? Hoe verhouden de ingrijpende

weinig terecht.

kortetermijneffecten van de crisis zich tot de langetermijnkoers die Amsterdam
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als metropool heeft uitgezet en aan welke knoppen kun je draaien om koers te

Korte en lange termijn

houden? Dat zijn de issues die ik graag met je wil doornemen.’ Het zijn geen misse-

Gevraagd naar zijn visie op wat er momenteel in de vastgoed-

lijke vragen die Peter Noordanus op het bordje van Maarten van Poelgeest neerlegt.

markt en in bredere zin in de stedelijke economie gebeurt,

De wethouder van Amsterdam, met onder meer ruimtelijke ontwikkeling in de

ziet Van Poelgeest meer gebeuren dan een tijdelijke conjunc-

portefeuille, heeft bij eerdere gelegenheden al openhartig aangegeven met welke

turele hick-up: ‘Er is meer aan de hand dan een conjunctu-

worstelingen zijn stad te maken heeft. Bij het NEPROM-congres dit voorjaar gaf

rele neergang. Het gaat over compleet andere economische

Van Poelgeest bijvoorbeeld aan dat er een gat gaapt tussen ambities aan de ene

verhoudingen. Er treedt een schoksgewijze economische shift

kant en de opbrengsten aan de andere kant. Een ambitieus plan als de herontwik-

op. Dat betekent dat we niet alleen over de korte termijn

keling van het Polderweggebied doet in principe alles goed: sanering van vervuilde

moeten nadenken, maar ook over de langere termijn.

grond, intensivering van het ruimtegebruik, hoogwaardige parkeeroplossingen en

Dan heb je het over de toekomst van de steden in brede zin.

dito inrichting van de openbare ruimte en last but not least een fors woningbouw-

Wat is bijvoorbeeld hun attractiewaarde voor uiteenlopende

programma. Dat de stad daar in exploitatief opzicht 80 tot 90 miljoen euro

groepen? En hoe moeten we op termijn omgaan met ons

op tekort komt, is volgens Van Poelgeest exemplarisch voor het bouwen in de stad.

commercieel onroerend goed? Moeten we dat bijvoorbeeld

Daar moet geld bij – zelfs in een veelgevraagde stad als Amsterdam, met een forse

niet veel meer bundelen? Als we over dat soort thema’s nú
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Maarten van Poelgeest

‘Ik heb niet het idee dat het Rijk de urgentie van het
hoogwaardig bouwen in de stad deelt en daar ook royaal
aan wil bijdragen.’
niet nadenken kunnen we – als straks opnieuw verschuivin-

opzicht prima kan worden gefaciliteerd, mits de juiste keuzes worden gemaakt:

gen in de welvaart plaatsvinden – de boot missen als stad.

‘Florida – om hem nog maar eens aan te halen – benadrukt bijvoorbeeld het belang

En dat heeft serieuze consequenties voor de kenniseconomie

van broedplaatsen en culturele activiteiten als stedelijke attractiewaarde, ook om

van Amsterdam.’

talent en kennis binnen te halen. Hoe verhoudt zo’n constatering zich tot de aan-

Volgens Van Poelgeest is er dus meer loos dan alleen een

leg van de Zuidas, die toch veel kenmerken in zich draagt van een klassiek Central

stevige tegenwind: ‘Ik geloof wat dat betreft wel in de these

Business District, inclusief de nodige kantoren?’ Van Poelgeest betitelt deze waarne-

van Richard Florida – die in de kern overigens een marxis-

ming als een hardnekkig misverstand: ‘Ik probeer dat beeld al twee jaar te nuance-

tisch tintje heeft – dat wanneer de structuur van de economie

ren. Een kale kantorenwijk zou ons financieel geen windeieren leggen, maar onze

verandert, de rest daarop volgt. Dat geldt zeker ook voor

ambitie ligt hier veel hoger. De Zuidas wordt een compleet stuk stad, inclusief veel

de steden. Neem de verplaatsing van gestandaardiseerde

wonen, cultuur, scholen en andere voorzieningen. We proberen bijvoorbeeld ook

activiteiten naar lagelonenlanden. Deze offshoring had eerst

een instituut als de Duisenberg School of Finance hier een plek te geven, als bunde-

betrekking op industriële productie, maar inmiddels worden

ling van veel financiële kennis. Dat is dus een veel rijker palet dan een klassiek

ook de callcenters naar New Delhi verplaatst. Alwaar Indiase

CBD ooit kan bieden. Anders zou ik er zelf ook niet zoveel energie in stoppen.’

medewerkers in perfect Amerikaans accent de creditcardhouders in de Verenigde Staten van antwoord voorzien. Dat soort

Gewoon leuk!

trends zegt veel over de toekomst. Dit is meer dan een lage-

Afgezien van de programmatische mix van de Zuidas benadrukt Van Poelgeest dat

lonendiscussie.’ Ten diepste is hier de veerkracht van onze

het daar straks op de overgang van Zuid naar Buitenveldert ook gewoon prettig toe-

economie aan de orde, zo maakt Van Poelgeest duidelijk.

ven moet zijn: ‘Het gebied moet de stad verrijken, in die zin dat het voor bezoekers

‘Onze economie is kwetsbaar. De vraag is dan: waar halen

interessant moet zijn. Net zo goed als de binnenstad veel toevoegt in termen van

we onze toegevoegde waarde uit? Uit kennis en creativiteit?

belevingswaarde. Zelfs al woon je op tien kilometer afstand, dan nog is het prettig

Daar heeft deze crisis ook van alles mee te maken.’

om door de binnenstad te lopen. Dat gevoel moet de Zuidas ook teweegbrengen.
Hé, het is hier gewoon leuk!’

Compleet stuk stad

Van Poelgeest is de eerste om te erkennen dat de keuze voor onderwijs en kennis

Dit geconstateerd hebbende, is de vervolgvraag: wat kan een

niet gegarandeerd dé panacee is voor de toekomst: ‘Een ding weten we wel zeker:

gemeentebestuur doen om een en ander in goede banen te

de hoeveelheid gestandaardiseerd werk loopt alleen maar verder terug. Vervolgens

leiden? Aan welke knoppen valt er nog te draaien. Ook hier is

is de vraag: kunnen we als stad iets vinden waar we geld mee kunnen verdienen?

volgens Van Poelgeest een onderscheid tussen korte en lange

Dat kan de genoemde insteek op kennis en creativiteit zijn, maar ook dat is in

termijn noodzakelijk: ‘Op korte termijn proberen we de klap

zekere zin speculatief. Het is niet gezegd dat als wij A, B en C doen, dat het dan

van de crisis te verzachten, met name bij de zwakkeren in de

altijd lukt. Aan de andere kant kunnen we constateren dat investeringen in onder-

markt. Op de langere termijn ligt de opgave voor om als stad

wijs nooit verkeerd zijn. Punt blijft dat we op een gegeven moment moeten kiezen

sterker uit de crisis tevoorschijn te komen. Dat kan naar ons

in welke gebouwde omgeving een en ander neerslaat. Het blijft verbonden met

idee lukken door onder meer fors te investeren in kennis en

wat je fysiek maakt als stad. Een vraag is dan bijvoorbeeld of we er wel komen

onderwijs. Daarmee kunnen de stad en de stedelijke omge-

met louter stand alone kantoren of dat er niet veel meer gebundelde

ving een drager worden van economische dynamiek.’

concepten voor het MKB nodig zijn.’

Het is een ambitie die volgens Noordanus in ruimtelijk

Noordanus kan dat laatste beamen: ‘Een lastig punt daarbij is wel dat daar
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Maarten van Poelgeest

‘Veel van de leisure-actoren gaan het liefst met hun project in
het open landschap zitten, met veel parkeren eromheen. Als dat
de consequentie is, ben ik daar minder gelukkig mee.’

geen beleggingsmarkt voor bestaat. Beleggers zijn niet geïnte-

binnenstad te druk en is het niet meer leuk. Nu al wordt er geklaagd over

resseerd in het aanbieden van werkgebouwen voor meerdere

Engelsen die de Wallen onveilig maken na overvloedig drankgebruik. Dat stoot

kleine huurders. Die maken het liefst 20.000 vierkante meter

andere mensen af.’

in één keer, voor één afnemer. Ik zie die trend van schaalver-

Bij het thema van andere, aanvullende toeristische ‘polen’ denkt Van Poelgeest

kleining in de markt ook optreden, maar hoe die te accom-

bijvoorbeeld aan het Amsterdamse Bos, dat meer gebruikt kan worden voor sport

moderen: dat is nog een hele toer.’

en recreatie. ‘En dan zijn er de oude negentiende-eeuwse wijken, met een quartier
latin-gevoel.’ Noordanus: ‘Het Prenzlauerberg-gevoel.’ Van Poelgeest: ‘Inderdaad.

Dronken Engelsen

De Indische Buurt is bijvoorbeeld sterk in opkomst en heeft die ontspannen sfeer.

Het is dus zoeken naar dragers voor economische ontwikke-

Dat zouden we nog meer kunnen vermarkten. Of neem Amsterdam-West met

ling en stedelijke kwaliteit. De leisure-economie heeft die

zijn moderne stedenbouw en architectuur; dat is toch heel bijzonder. Of de Bijlmer

potentie in zich; Amsterdam zou zich daar nog sterker op

als bijzondere multiculturele stadswijk, met bijvoorbeeld een Kwakoe-festival dat

kunnen focussen. Van Poelgeest blijkt er een dubbel gevoel

ook internationaal kan worden neergezet.’

over te hebben: ‘Ik ken die sommen ook; leisure zou als eco-
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nomische factor verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

Ruimte voor wonen

Dan hebben we het over de beleveniseconomie die volledig

Een derde ‘anker’ voor toekomstige economische groei en werkgelegenheid is

tot ontplooiing komt. Amsterdam doet daar nu al veel aan.

volgens Peter Noordanus gelegen in de woonfunctie zelf: ‘Te vaak wordt gezegd

Het is echter een sector die nog meer dan bij kennis verbon-

dat wonen niets toevoegt aan de economie, maar het betekent juist veel voor de

den is met het ruimtelijk beleid. Wat sta je toe als stad en

werkgelegenheid – met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Stedelijke

waar? Want laten we duidelijk zijn: veel van deze leisure-

huishoudens hebben weinig tijd en veel geld en monetariseren volop: zij betrekken

actoren gaan het liefst met hun project in het open landschap

allerlei diensten uit de stedelijke omgeving. In een tijdsgewricht waarin de klassie-

zitten, met veel parkeren eromheen. Als dat de consequentie

ke economie meer naar de stadsranden verschuift, zou het wonen in de binnenstad

is, ben ik daar minder gelukkig mee.’

moeten worden opgepoetst. Toch geeft Amsterdam daar nog weinig ruimte aan.

De GroenLinks-wethouder onderschrijft echter dat

Waar zit die kramp in?’

Amsterdam op dit vlak zeker nog de nodige kansen heeft:

Een lastig punt hebben we hier te pakken, zo geeft de Amsterdamse wethouder

‘Tien miljoen mensen bezoeken Amsterdam op jaarbasis.

aan. ‘In deze stad wordt gevochten om elke vierkante meter. De ruimtedruk is fors.

Vergelijk je dat met Parijs – 22 miljoen mensen per jaar – dan

En wij kiezen nadrukkelijk voor een mix aan functies, hoe lastig dat ook in de

doen we het dus prima. De naamsbekendheid is uitstekend

hand te houden is. Maar kijk naar een stad als Hamburg: daar heeft men alle ruim-

en voldoende om mensen hier voor twee tot drie dagen naar

te aan hotels gelaten en woont dus niemand meer in de binnenstad. Dat is weer het

toe te halen. Het biedt ook veel werkgelegenheid, op hoog

andere extreem, maar het geeft aan dat het weinig zin heeft om de sluizen voor de

en laag niveau. Wanneer we dat meer willen uitbuiten, komt

ene of de andere functie open te zetten. Onze inzet is meerdere functies in de

de ruimtelijke vertaling om de hoek kijken.’ De leisurevraag

binnenstad aan bod te laten komen. Dat betekent dat we meebewegen met de

doet zich volgens Van Poelgeest nu vooral in de binnenstad

markt: hier wat meer hotels, daar wat meer wonen.’ Of die klassieke werkecono-

voelen, maar zou meer over de hele stad gespreid moeten

mie uit de binnenstad gaat verdwijnen, moet Van Poelgeest nog zien: ‘ Er werken

worden: ‘Ik zou ervoor zijn om andere delen van Amsterdam

hier nog altijd 80.000 mensen, dat zijn er meer dan op de Zuidas. Ik zie wel dat de

hier meer betekenis in te geven. Anders wordt het hier in de

economie van kleur verschiet en meer richting creatieve bedrijvigheid opschuift.
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Het gaat om mensen die bijvoorbeeld op de fiets naar het werk gaan.’

Dat zou voor Amsterdam betekenen dat we het Waterland in

Noordanus houdt vol dat de woningbouw in de binnenstad onvoldoende wordt ge-

gaan of de Amstelscheg. Dat zijn buitengewoon kwetsbare

stimuleerd. Zo liggen er bijvoorbeeld kansen rond de RAI en bij het Amstelstation,

gebieden. Voor mij is dat volstrekt onbespreekbaar.’

die onvoldoende worden benut. Van Poelgeest antwoordt dat de plekken nu eenmaal niet voor het oprapen liggen: ‘In de grachtengordel komen weinig plekken

Aantrekkelijke delta

vrij en met het verbouwen van leegkomende gebouwen, zoals de voormalige biblio-

De toekomst van de Randstad hangt hier als een parallel

theek aan de Prinsengracht, kom je er niet. We hebben alleen nog het Stork-terrein

vraagstuk tegenaan: hoe zien we dit gebied zich in de toe-

als grote locatie. De echte kansen voor verdichting – we willen binnenstedelijk

komst ontwikkelen? Noordanus beoordeelt het Rijkswerkstuk

nog 70.000 nieuwe woningen bouwen – liggen eerder langs het IJ.’ Van Poelgeest

Randstad 2040 als een karikatuur die hij met enige relative-

wijst in dit verband op het net opgeleverde Westerdokseiland (winnaar van de

ring en hilariteit heeft gelezen, maar hoe staat Van Poelgeest

NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling) en het Pontgebouw in de Houthavens.

hierin? ‘Hier ben ik juist weer niet zo pessimistisch over.

‘In dat laatste gebied bouwen we toch 2.000 woningen. Ik vind dat niet niks.’

Hoe het idee voor het voetlicht werd gebracht was misschien
wat schematisch, maar wat er in de kern staat over de Rand-

Geen acuut probleem

stad, daar kan ik me wel in vinden. Oftewel binnenstedelijk

Wanneer de blik op de wat verdere toekomst wordt gericht, kunnen we niet om

bouwen en de kwaliteit van de groene ruimte beter benutten,

het thema van de planeconomie heen. Noordanus heeft op macroniveau met de

door verrommeling tegen te gaan of zelfs op te ruimen. Dat

NEPROM al becijferd dat er een gat van 2 tot 3 miljard gaapt tussen de ambities van

beeld gekoppeld aan de economie – Nederland als aantrekke-

de Nota Ruimte en het budget dat daarvoor ter beschikking is gesteld. Op microni-

lijke delta – zie ik wel voor me. We moeten de ontwikkeling

veau doet die pijn zich evenzeer voelen, aldus Van Poelgeest: ‘Ik ben daar bepaald

van de Randstad verbinden met bredere doelen dan alleen de

niet optimistisch over. Ruimtelijke kwaliteit kost nu eenmaal geld. Ik heb niet het

vraag “waar gaan we de komende tijd huizen bouwen”.’

idee dat het Rijk de urgentie van het hoogwaardig bouwen in de stad deelt en daar

Noordanus: ‘Dat zijn inderdaad twee grote USP’s: de kwaliteit

ook royaal aan wil bijdragen. Hier wreekt zich het probleem van de adhoc-cratie

van het groen en de steden. Het is alleen wel gratuit dat het

waarin we leven: dit is geen acuut probleem voor morgen, maar voor overmorgen.

Rijk voor die beide punten geen geld over heeft.’ Van Poel-

En dus komt het niet hoog op de agenda. Wij vinden het een evident verhaal,

geest: ‘Ja, maar het is wel goed dat het Rijk het opschrijft.

maar het landt niet bij de beslissers. Misschien gaat er iets gebeuren als het aantal

De kunst is nu om boter bij de vis te krijgen. En dat is nog

klagende mensen toeneemt dat deze stad niet binnen kan komen.’ Noordanus:

lang niet geregeld. Of de ambities worden waargemaakt,

‘Een keuze voor een stukje Verelendung , oftewel de nieuwe woningnood die wordt

weet ik niet. Het afgelopen half jaar heb ik op dat punt wei-

gepolitiseerd. Kijk naar een stad als Utrecht waar mensen acht jaar moeten wach-

nig vooruitgang gezien.’

ten op een woning en waar de helft scheef woont en onderverhuur massaal plaats-

Speaking of Randstad: wat is er eigenlijk nog over van dat

vindt. Daar zit de werkelijke wortel van het probleem.’

concept? Noordanus constateert dat dit begrip nogal aan

Twee andere oplossingsrichtingen dienen zich aan om hieraan te ontsnappen,

erosie onderhevig is geweest. ‘Jij bent chef Noordvleugel:

zo signaleert Van Poelgeest: ‘Het ene kamp zegt: gewoon minder bouwen,

promoten jullie de Randstad eigenlijk nog wel?’ Van Poel-

60.000 woningen per jaar is ook prima. Daar zijn wij echter niet mee gebaat:

geest heeft er zeker nog geen definitief afscheid van geno-

de druk op Amsterdam blijft hoog, wat er landelijk ook wordt geproduceerd.

men, zo maakt hij duidelijk: ‘Er spelen verschillende vragen

Het andere kamp is bereid de compactheid van de steden ter discussie te stellen.

op verschillende schaalniveaus. Het is maar net waar je

Peter Noordanus

‘In een tijdsgewricht waarin de klassieke economie meer
naar de stadsranden verschuift, zou het wonen in de binnenstad
moeten worden opgepoetst. Toch geeft Amsterdam daar
nog weinig ruimte aan. Waar zit die kramp in?’
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Maarten van Poelgeest

‘We moeten de ontwikkeling van de Randstad verbinden met
bredere doelen dan alleen de vraag “waar gaan we de komende
tijd huizen bouwen”.’

naar kijkt; dat heb ik vanaf het begin van mijn bestuurs-

niveau neerleggen. En dan ook keuzes durven maken.’ Dat laatste is iets dat we

periode gezegd. Tachtig procent van de openbaarvervoer-

niet gewend zijn, aldus Van Poelgeest: ‘De verdelende rechtvaardigheid is echt heel

bewegingen speelt zich bijvoorbeeld af op stadsregioniveau.

ver doorgeschoten, hopeloos. Als één stad iets krijgt, moeten de andere drie dat

Leg die opgave – waar overigens nog veel in te winnen is –

ook krijgen. Zo gaan we het internationaal dus zeker niet redden.

dan ook op dat niveau neer. De vraag naar de internationale

Het Rijk moet zich wat mij betreft daar veel meer over uitspreken. Amsterdam

concurrentiepositie moeten we misschien meer op Randstad-

is een complete kern, maar Rotterdam, Den Haag en Utrecht lenen zich meer voor
een niche-benadering. Die discussie heb ik wel geprobeerd aan te jagen, maar tot
nu toe zonder veel succes.’

		 Maarten van Poelgeest

Tolerante stad

		 een korte biografie

Bij wijze van afrondend punt wijst Peter Noordanus op de gemeenteraadsverkie-

✩
Burgerlijke staat

zingen die hun schaduw al enigszins vooruit werpen. Welke drie ambities heeft

19 maart 1965

Maarten van Poelgeest wanneer hij het nieuwe beleidsakkoord voor Amsterdam

getrouwd, vader van twee kinderen

zou mogen schrijven? ‘Duurzaamheid is het eerste dat ik zou willen noemen. Daar
moet nog veel meer op gebeuren. Vanuit de stedenbouw en stedelijke ontwikkeling

Opleidingen

kunnen we daar nog een grote bijdrage aan leveren.’ Tweede actiepunt betreft het

1977-1983

V.W.O.

verder gaan met binnenstedelijke verdichting en transformatie: ‘Zuidas, IJ-oever,

1983-1990

Studie Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam (UvA).

maar ook bijvoorbeeld een gebied als Amstel III waar veel meer gewoond zou kun-

		

Propedeuse behaald in 1985, studie niet afgemaakt.

nen worden. Die strook gaat als kantorengebied sec niet overleven, zoveel is

		

Politiek

gemengd stuk stad te maken. Een ontwikkeling die over 10, 15 jaar gaat spelen,

		

Maarten van Poelgeest begon zijn politieke carrière in de

maar waar nu al over nagedacht moet worden.’ Het laatste punt is meer filosofisch

		

studentenpolitiek.

van aard: de tolerantie waar Amsterdam zich vanouds op voor laat staan. Die mag

		

Hij was bestuurslid van de studentenvakbond van de UvA en

niet verdwijnen, aldus Van Poelgeest: ‘Wij dragen uit naar de wereld dat iedereen

		

later voorzitter van de landelijke studentenvakbond, de LSVb.

hier welkom is. Ook de mensen die het nog moeten gaan maken in deze wereld.

		

In 1990 werd hij lid van het landelijk bestuur van de nieuwe

Als ik dan de opkomst van de PVV-beweging zie; die maakt van Nederland een

		

partij GroenLinks.

naar binnen gerichte samenleving. Dat kunnen we in een stad als Amsterdam

		

Maarten van Poelgeest werkte vervolgens bij het Komitee

niet gebruiken.’

		

Zuidelijk Afrika, dat later opging in het Nederlands Instituut voor

		

Zuidelijk Afrika (NiZA).

		

duidelijk. Gelegen naast de groene Amstelscheg liggen daar kansen om een

Een plan met		
on-Nederlandse

Vanaf 1998 was hij raadslid voor GroenLinks in Amsterdam,

dichtheden, 		
zo wordt het

in 2001 werd hij fractievoorzitter. In 2005 schreef hij met partij-

Westerdokseiland
wel genoemd.
		

genoot Leo Platvoet de publicatie ‘De stad als emancipatiemachine’,

Winnaar van 		
de NEPROM-prijs

uitgegeven door uitgeverij Thoth.

voor locatieontwikkeling 2009;
een project dat een kleine
duizend woningen aan de stad
heeft toegevoegd. De binnenhoven zorgen voor extra daglicht
in het verder toch zeer compacte
bebouwde gebied.
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Het DNA van de plek 2

Gunstige epc-waarde
It Súd Hurdegaryp
Sleutel ligt bij slimmer financieren duurzame energie

Tekst Bart Hogenbosch Beeld Mark van den Brink en AM
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Met een energieprestatie die vijfentwintig procent beter is
dan de norm uit het bouwbesluit, kan het project ‘It Súd’ in het
Friese Hurdegaryp bogen op een uitstekende duurzaamheid.

In de definitieve woningontwerpen is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de
uitkomsten van het onderzoek.
Goed betaalbaar
Het uiteindelijke plan voor It Súd bestaat
uit ruime, authentieke en betaalbare
woningen, met een uitstekende energieprestatie. Dit wordt mogelijk door de

Maar het resultaat had volgens Paul

verbeteren de revue laten passeren.

van de woningen is voor consumenten

gecombineerde toepassing van warmtekou-

Dielissen, directeur AM Energy, nóg beter

Aanvankelijk leek biomassa, geproduceerd

doorslaggevend, zeker in de huidige

deopslag (wko) met warmtepompen en

kunnen zijn. ‘Als we in Nederland slimmer

uit mest van een veehouder uit de directe

economische omstandigheden. De energie-

warmtekrachtkoppeling (wkk). Dankzij het

omgaan met de financiering van duurzame

omgeving van het plan, een substantiële

zuinigheid van de woning lijkt dan

gecombineerde gebruik van wko en wkk

energie, kunnen we een volgende slag

bijdrage te kunnen leveren aan een

kennelijk minder relevant. Hier ligt nog

wordt een EPC-waarde van 0,6 behaald.

maken in de ontwikkeling van onderschei-

optimale energieprestatie. ‘De betreffende

altijd een belangrijke voorlichtingsopgave,

Met prijzen van € 255.000 voor een

boer die daar wel brood in zag, was echter

ook voor ons, om nut en noodzaak van de

twee-onder-een-kapper en € 349.000 voor

van plan om met een vrachtauto bij

toepassing van duurzame energie aan

een vrijstaande woning is de betaalbaar-

Voor de ontwikkeling van de woningen in

veehouders in het noorden van Nederland

woonconsumenten te verduidelijken.

heid uitstekend te noemen, vooral omdat

het uitbreidingsplan van Hurdegaryp heeft

mest op te halen. Dat vonden we niet echt

De extra investeringen in energiemaatrege-

de energielasten beduidend lager zijn.

AM in samenwerking met de gemeente

een milieuvriendelijke oplossing’, aldus

len betalen zich namelijk uit in lagere

Door de toepassing van wko en wkk valt de

Tytsjerksteradiel en corporatie Woon

Dielissen. ‘Biomassa is voor de toekomst

energielasten. Bovendien zal een duurzame

energierekening significant lager uit.

Friesland vrijwel alle mogelijke middelen

absoluut een probate oplossing, mits er

woning meer in waarde stijgen.’

Bovendien profiteren de bewoners mee van

die het duurzame karakter konden

gebruik wordt gemaakt van in de omgeving

Uit de woontest ‘Zo wil ik wonen’, die

het financiële voordeel dat Woon Friesland

beschikbare biomassa uit echte duurzame

AM via internet voorafgaand aan de

uit de exploitatie van de wko- en wkk-

reststoffen, zoals mest of snoeihout.’

ontwikkeling van It Súd onder inwoners

installatie haalt. Dielissen: ‘Wko en wkk

dende energiezuinige wijken.’

van Hurdegaryp hield, kwam niettemin

vullen elkaar heel goed aan. De collectieve

Lagere energielasten

naar voren dat een meerderheid belang

installatie zorgt voor ruimteverwarming en

Plannen om zonne- en windenergie toe

hechtte aan duurzaamheid en milieu.

warmtapwater en kan bovendien de

te passen op woningniveau sneuvelden

Maar liefst 400 mensen reageerden op

woningen voorzien van koeling.

vanwege de hoge kosten. ‘Betaalbaarheid

het uitgebreide woonwensenonderzoek.

Het voordeel van de wkk als aanvulling

Mensen moeten beseffen dat ze niet naar

Woon Friesland een druk bezochte

de hypotheeklasten moeten kijken, maar

informatiebijeenkomst gehouden waar

naar de woonlasten. Energie uit fossiele

alle duurzaamheidmaatregelen zijn

bronnen wordt duurder en duurder,

toegelicht. Alleen al het simpele gegeven

terwijl het gebruik van zonne- en

dat de woningen geen gasaansluiting

windenergie op termijn juist goedkoper

hebben, roept veel vragen op. Je moet

wordt. Nu al brengen woningen met een

goed uitleggen dat een woning ook

laag energieverbruik meer op dan

zonder gasaansluiting zeer comfortabel is.

Bart Bakker,
wethouder gemeente Tytsjerksteradiel

‘Praktische vertaling van ons klimaatbeleid
duidelijk maken’
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‘Al in 2004 heeft de gemeente Tytsjerkste-

geslaagd aan de door ons gestelde norm

woningen die slecht zijn geïsoleerd. Ook

We zetten ons klimaatbeleid met overtui-

radiel, waar Hurdegaryp deel van uit-

te voldoen, maar tegelijkertijd vind ik het

banken spelen daarop in, door kopers van

ging voort. Er liggen plannen om ook de

maakt, een vooruitstrevend klimaatbeleid

jammer dat het niet is gelukt grenzen te

een energievriendelijke woning aantrek-

bestaande woningen in Tytsjerksteradiel

vastgesteld. De ambitie voor nieuwbouw

slechten en een nog betere energiepresta-

kelijke financieringen te bieden.

aan te pakken. Dat zou ook een sterke

is om tien procent onder de wettelijke

tie te realiseren. Ik had gehoopt een epc

Als gemeente voelen we ons verantwoor-

impuls betekenen voor de lokale economie

normen voor energieverbruik te blijven.

van 0,5 te bereiken, zodat we dichter

delijk om de praktische vertaling van ons

en veel werkgelegenheid opleveren.

Daar hebben we met AM en Woon

waren uitgekomen bij de scherpere

klimaatbeleid op een goede manier

Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Friesland voor It Súd afspraken over

normen waarmee we binnen afzienbare

duidelijk te maken aan onze inwoners.

gemaakt. Het is mooi dat we er in zijn

tijd te maken krijgen.

Voor It Súd hebben we samen met AM en

inspiring space

Impressie van het woongebied It Súd, waar de
duurzaamheid niet zozeer zichtbaar is in de
architectuur, maar ‘onderhuids’ zijn werk doet.
De gecombineerde toepassing van warmte-/koude
opslag (wko) met warmtepompen en warmtekrachtkoppeling (wkk) levert een zeer
lage energierekening voor de bewoners op.

op het warmtepompsysteem is dat deze
ook elektriciteit opwekt. Met het benutten
van deze “eigen” elektriciteit door de
warmtepompen is de cirkel rond. Het is een
bewuste keuze voor nut en rendement.’
Fundamentele koerswijziging
Met de ontwikkeling van It Súd speelt AM
in op de ambities van de drie provincies
Friesland, Groningen en Drenthe om het
toonbeeld van energiezuinig bouwen te
worden. Zij stellen alles in het werk om
medio 2010 een EPC van 0,5 als standaard
voor de nieuwbouw in te voeren.
En afhankelijk van de ervaringen moet die
waarde zo snel mogelijk verder omlaag

getroffen voor het gebruik van zonnepane-

In Spanje krijgt de consument voor de

zonnepanelen geplaatst als in Nederland

naar 0,3. It Súd zit met een EPC van 0,6

len, maar het potje van 62 miljoen euro

duurzame stroom die hij bij een meerop-

in één jaar. Ook daar wordt de toepassing

weliswaar nog boven die norm, maar

was met 6.500 aanvragen meer dan

brengst teruglevert aan het net, een hogere

van duurzame energiebronnen gestimu-

beduidend lagere waarden zijn technisch

tweemaal overtekend. Dat biedt dus geen

prijs dan die van reguliere stroom.

leerd door consumenten de gelegenheid te

goed te realiseren. Waar het volgens

perspectief.’

Dat heeft de toepassing van zonnepanelen

geven de meeropbrengst te verkopen.

explosief doen stijgen. In drie jaar tijd is

Meer dan veertien procent van de elektrici-

Dielissen aan schort, is het uitblijven van
een structurele aanpak vanuit de overheid.

Explosieve groei

de opbrengst van zonne-energie met

teit wordt in Duitsland geproduceerd uit

AM investeert fors in onderzoek naar de

Dielissen wijst in dit verband op de

zeventig procent gestegen, terwijl in

duurzame bronnen. Behalve in zonne-

toepassing van duurzame energie, maar

resultaten die landen als Duitsland en

Nederland een verwaarloosbare groei wordt

energie, investeren de Duitsers fors in

zonder steun van de overheid blijft een

Spanje boeken op het gebied van alterna-

geboekt.’ Duitsland is op dit moment hét

grootschalige windmolenparken. Daar kan

fundamentele koerswijziging in project-

tieve energiebronnen: ‘De crux is de

gidsland in Europa, zo maakt de AM

de Nederlandse overheid nog veel van

ontwikkeling uit. Dielissen licht toe:

consument sneller te laten profiteren van

Energy-directeur duidelijk. ‘Op één dag

leren.’

‘De rijksoverheid heeft een subsidieregeling

de investeringen in duurzaamheid.

worden bij onze oosterburen evenveel

Het perspectief

Facts & figures

It Súd ligt aan de oostzijde van Hurdegaryp en vormt de overgang naar het omliggende

- 170 woningen (fase 2)

lage veenweidelandschap. Door de aansluiting op het bestaande groen worden ecolo-

- Samenwerking met Woon Friesland voor de realisatie

gische verbindingen met het omliggende landschap gewaarborgd. In de tweede fase
van de planontwikkeling worden 170 woningen gerealiseerd. De verkoop van de eerste

van 75 sociale huur- en koopwoningen
- Ontwerp van KAT Architecten (eerste 29 woningen)

woningen is recent gestart. In de derde fase, die in 2010 in ontwikkeling komt, worden
100 woningen gerealiseerd. Voor het beheer van de duurzame energie-installaties is
inmiddels een exploitatieovereenkomst gesloten.
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Droomopdracht
in Veluwse bossen
Powerhouse Company winnaar AM NAi Prijs
Tekst Bart Hogenbosch Beeld AM/NAi

Van de buurman die er zijn hond uitliet tot de Russische miljardair die erover las in een architectuurtijdschrift.
Het sublieme ontwerp van Powerhouse Company voor Villa 1 in Bennekom heeft de gemoederen danig in beweging
gebracht. Zelf zou architect Nanne de Ru er (nog) niet willen wonen (‘Ik heb twee jonge kinderen en dan ontwerp
je toch een ander huis.’), maar de overweldigende schoonheid van de villa heeft zijn bureau onmiskenbaar op

De beelden illustreren hoe deze villa is ‘neergevleid’

het netvlies gebracht van vermogende particulieren met een bijzondere woondroom. Inmiddels hebben ook

in het landschap en daar – ondanks de moderne

schoolbesturen en woningcorporaties Powerhouse Company ontdekt. Een droomstart.

materialisering – perfect in op gaat. Vanuit de centrale entree is er zicht op de omgeving.
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‘Voor ons was het winnen van de AM NAi Prijs
in ieder geval een geweldig podium. Het is belangrijk
dat jonge architecten de kans krijgen te laten zien

Villa 1 is opmerkelijk genoeg de allereerste ontwerpopdracht voor het bureau van Nanne de Ru (32) en zijn

wat ze in hun mars hebben.’

Franse kompaan Charles Bessard (38). Na korte loopbanen bij OMA en Jean Nouvel richtte het duo in 2005
Powerhouse Company op. ‘In de eerste maand van ons
bestaan kregen we meteen drie opdrachten. Daarna is

Nu al klassieker

Minutieuze studie

het bijna anderhalf jaar stil gebleven. We hebben dan

Inmiddels bestaat Powerhouse Company uit acht

Ondanks het scherpe contrast tussen de hagelwitte,

ook ruimschoots de tijd gekregen onze ziel en zalig-

medewerkers en heeft het in Rotterdam en Kopen-

strakke villa en het Veluwse bos gaat het gebouw

heid in het ontwerp voor Villa 1 te steken. Duizenden

hagen gevestigde bureau ontwerpopdrachten bin-

perfect op in het glooiende landschap. Die symbiose

uren hebben we erin geïnvesteerd.

nengehaald voor sociale woningbouw, een school en

is het resultaat van een grondige studie van de locatie.

Pas nadat we met Villa 1 de AM NAi Prijs 2008 wonnen

enkele luxe villa’s en appartementen. ‘We prijzen

De Ru en Bessard bivakkeerden gedurende anderhalve

en er wereldwijd in vakbladen publicaties verschenen,

ons gelukkig dat we nu de kans krijgen gevarieerde

week in een houten hut op het perceel. Ze bouwden

wisten nieuwe opdrachtgevers ons te vinden.’

ontwerpopdrachten te volbrengen. Architecten zijn in

ter plekke maquettes en voerden daarmee een minu-

beginsel generalisten. Of het nu gaat om een budget-

tieuze studie uit naar de specifieke kenmerken van

vrije opdracht van een Russische miljardair, die voor

de open plek in het bos. Het y-vormige gebouw, met

zijn 2.500 vierkante meter grote appartement zelfs de

een vrijwel volledig glazen gevel, richt zich naar de

handdoeken door ons wil laten bepalen, of een effi-

loop van de zon. Door een doordachte positionering

ciënt en duidelijk programma voor een schoolgebouw:

van een lichtstraat krijgt zelfs de deels onder de grond

de essentie is dat we mooie gebouwen willen maken

gelegen benedenverdieping, waar onder meer de

waarin het plezierig wonen of werken is.’

masterbedroom en de gastenverblijven zijn gesitueerd,
nog voldoende daglicht. De ruime overstekken maken

Zichtbaar plezier

een ontsierende zonwering overbodig. Architectonisch

Het juryrapport van de AM NAi Prijs 2008 is lovend

kent het gebouw geen zwakke punten; de kracht van

over het ontwerp van de lommerrijk gelegen villa

het ontwerp is overal zichtbaar. Hoewel het ontwerp

op de Veluwe: ‘Schoonheid is in de architectuur een

enigszins sculpturaal lijkt, zijn de ontwerpers er toch

betrekkelijk begrip. Maar af en toe komt het voor dat

in geslaagd een optimum aan wooncomfort te realise-

die schoonheid zo overweldigend is, dat je er wel voor

ren. Functioneel voldoet het in alle opzichten aan de

op de knieën moet gaan. (..) De jury meent zelfs dat de

wensen van de opdrachtgevers, die er inmiddels een

woning al bij haar oplevering als een klassieker kan

jaar wonen.

worden aangemerkt. Powerhouse Company is erin geslaagd het zichtbare plezier dat ze bij het ontwerpen

Geen kinderziektes

moeten hebben gehad in de architectuur tot uitdruk-

Het gebouw kent, ondanks de innovatieve construc-

king te laten komen.’

tieve oplossingen die zijn toegepast, geen kinderziek-
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tes. Dat is volgens De Ru vooral te danken aan het

ruimte waarin hal, eetkamer en keuken samenkomen.

drachten voor publieke gebouwen per definitie naar

geoliede ontwerpproces, waarin vooral de construc-

Een fraai staaltje van functiemenging en intensief

de grotere architectenbureaus. Dan is het Deense

teur van grote betekenis is geweest. Alle constructieve

ruimtegebruik op de vierkante meter.

systeem met wild cards een stuk sympathieker, omdat

elementen zijn op ingenieuze wijze opgenomen in
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zo iedereen een kans krijgt. Voor ons was het winnen

het ontwerp. Opzichtige dragende kolommen waren

Geweldig podium

van de AM NAi Prijs in ieder geval een geweldig po-

hierdoor overbodig. Zo is de dragende constructie van

Na de AM NAi Prijs won Powerhouse Company met

dium. Het is belangrijk dat jonge architecten de kans

de westelijke kopgevel een immense, zwart gespoten,

Villa 1 nog de Dutch Design Award, de Prix Special de

krijgen te laten zien wat ze in hun mars hebben.’

stalen boekenkast: een vierendeelligger. Een fraai

Architecture (een Franse architectuurprijs) en ontving

De winnaar van de AM NAi Prijs ontvangt een geldbe-

vormgegeven houten meubel van Amerikaans noten-

het bureau een nominatie voor de Mies van der Rohe

drag van 10.000 euro en een ontwerpopdracht van AM.

hout combineert diverse functies. Zo is in het meubel

Award. Een garantie voor een zonnige toekomst is het

Bij het ter perse gaan van deze Inspiring Space was

een trap opgenomen naar de onderliggende master-

volgens De Ru evenwel niet: ‘Voor kleine bureaus is

nog niet bekend voor welk project AM Powerhouse
Company gaat inschakelen.

bedroom. Daarnaast zijn er kasten, een bed en een

het in het post-Vinextijdperk moeilijk om aan nieuwe

kleine badkamer in te vinden. Bovendien vormt het

opdrachten voor woningen te komen. En door de

meubel de scheiding tussen de kantoorruimte en de

stringente Europese aanbestedingsregels gaan op-

inspiring space
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doc
diederik dam +
maarten min
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De Archipel van Floriande uit de lucht.
Van de vier eilanden werden er twee
door AM ontwikkeld: linksboven Naxos
en rechtsonder Santorini. Naxos wordt
aan twee zijden ontsloten, Santorini
aan één kant. Ze vormen eilandjes met
een geheel eigen signatuur.
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Naxos en

Twee ‘Griekse’ eilanden in de polder

Santorini
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Op de eilanden Naxos en Santorini in de Hoofddorpse wijk Floriande realiseerde AM met

den voor de auto onbereikbaar, omdat de weg overgaat

twee architectenbureaus (Dam & Partners en Min2) een stukje idyllisch wonen, middenin

in een vrije busbaan met een bussluis. Hier moet de

de drukke noordvleugel van de Randstad. Na een dag hard werken is het hier goed

auto onverbiddelijk keren – het zal niet voor het eerst

thuiskomen. Architectuurcriticus Jaap Huisman nam beide eilanden de maat en

zijn dat de bewoners van Rottumerplaat (om maar een

rapporteert. Zijn conclusie: de projecten komen behoorlijk dicht in de buurt van het

willekeurig eiland te noemen) zich afgevraagd hebben

ideaal van de Nederlandse woningbouw.

waarom ze geen bezoek meer ontvingen.
Ook op een ander vlak is er verwarring. Het laatste
deel van Floriande dat de afgelopen jaren werd ingevuld, heet Archipel. Het is een viertal eilanden dat ligt
ingeklemd tussen ‘gewone woonbuurten’. AM, Bouw-

Tekst Jaap Huisman Beeld Theo Baart

fonds en Timpaan werd gevraagd voor De Archipel
‘het duurdere woonsegment’ te leveren in de vorm
van vrijstaande of geschakelde villa’s in een prijscate-

Er is aanleiding voor enige verwarring in de wijk

de fiets het voor het zeggen (verkeerskundig en sociaal

gorie ver boven de vijf ton euro. De brochures die AM

Floriande, met 6.500 woningen een respectabele Vinex-

gezien is daar niets mis mee), maar het gevolg is dat

in 2006 op de markt bracht hadden poëtische namen

locatie aan de zuidwestkant van Hoofddorp. Die wordt

de automobilist een grand tour door de verschillende

voor de twee eilanden: Morgendauw en Zomerbries.

om te beginnen veroorzaakt door de ontsluiting van de

buurten moet maken, wat voor het milieu niet aanbe-

Listig bedachte promotietaal omdat potentiële kopers

deels uit eilanden opgebouwde wijk. Wetende dat de

velenswaard kan zijn.

gemiddelde Vinex-bewoner de beschikking heeft over
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Een van de twee ontsluitingen voor het eiland Naxos, deze kloeke

minstens een auto, is het opzienbarend dat het leven

Altijd buiten wonen

fiets/wandelbrug. Op de foto rechts is te zien hoe de tuinen via

voor de automobilist niet gemakkelijk wordt gemaakt.

Op de doorgaande Waddenweg langs twaalf eilanden

trappen verbonden zijn met het omringende water. De veranda’s en

Natuurlijk, volgens het stedenbouwkundig plan heeft

wordt het zelfs nog gekker: daar zijn de laatste eilan-

erfafscheidingen maken integraal onderdeel uit van het ontwerp.
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het beeld al voor zich zagen: ontwaken op een

voor zich, een mengeling van Engelse cottagestijl

scheiden van zijn concurrenten door twee markante

zonnige ochtend, het zonlicht dat kiert door de riet-

en Amsterdamse School. Wie nu de eilanden via de

eilanden te bestemmen voor een bovenmodaal kopers-

kragen, en vervolgens een cappuccino op de veranda

bruggen van de architect Jan Dittmar opgaat, proeft

publiek. Op Santorini zijn 22 huishoudens neergestre-

met gekwinkeleer van vogels om je heen. Alsof je

niets meer van Morgendauw of Zomerbries, omdat de

ken, Naxos telt tien vrijstaande en 24 half vrijstaande

altijd buiten woont. So far so good.

gemeente de naam aanhoudt die de eilanden heb-

villa’s. Ze zijn duidelijk bedoeld voor de zogeheten

De architecten die bij dit referentiebeeld gezocht

ben gekregen. Zo wonen de Long Island-bewoners op

doorstromers, gezinnen met opgroeiende kinderen

werden, gaven daar hun eigen creatieve invulling

Naxos, en de Bergense School-kopers op Santorini.

die een woning uit het middensegment achterlaten.

aan. Dam & Partners (Diederik Dam) liet zich voor

Er is geen Grieks wit/blauw te bekennen.

Wipkippen zul je dus niet aantreffen op het binnenterrein, wel varianten op een konijnenhok in twee

Morgendauw inspireren door de beach houses van
Long Island waar vanaf wit geschilderde veranda’s de

Luxe uitvoering

perkjes op Naxos.

zon eindeloos lijkt onder te gaan. Min2 (Maarten Min)

Tot zover de logistieke en naamkundige verwarring.

Wat de twee projecten verder gemeen hebben, is de

putte uit een andere bron voor Zomerbries en zag de

Want over het concept en uitvoering kan geen mis-

luxueuze staat van uitvoering: een designkeuken,

rietgedekte villa’s in zijn woonplaats Bergen

verstand bestaan. Hier heeft AM zich willen onder-

twee badkamers, standaard vloerverwarming, stompe
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Architect Diederik Dam liet zich bij zijn ontwerp voor de
woningen op Naxos inspireren door de beach houses van Long
Island, waar de well to do van New York zich verpozen op
warme zomerdagen. In Hoofddorp hebben de bewoners dat
vakantiegevoel het hele jaar.
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Jaap Huisman

‘Naxos en Santorini appelleren aan een vertrouwd
gevoel – je komt thuis, moeten de kopers hebben
gedacht, hetzij in een woning uit een film, hetzij in
een uit het verleden.’
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De woningen van architect Maarten Min op schiereiland Santorini

de aannemer. Dat maakt dat beide eilanden eenheid

Elk eiland heeft zijn eigen karakteristieke bouwstijl;

ademen een geheel andere sfeer, met een uitbundig gebruik van

in verscheidenheid uitstralen: het totaalbeeld is har-

de ingang gemarkeerd door een volumineus bouwblok

riet en hout. Inspiratiebron vormen de rietgedekte woningen uit

monieus, de verschillen zijn pas in tweede instantie

(een appartementencomplex, een woontoren).

Bergen (Noord-Holland), waar Park Meerwijk nog steeds geldt als

merkbaar. Werd er meer zo gebouwd, dan was elke

Dat was en is het concept van Eiland 1-12 aan de rand

schoolvoorbeeld van Amsterdamse School-architectuur.

leverancier van catalogushuizen brodeloos.

van Floriande. De Archipel is kleinschaliger van opzet,
ligt in het hart van de wijk, en zou een woonerf-
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binnendeuren met houten kozijnen, een royale inge-

Woonerf nieuwe stijl

nieuwe stijl genoemd kunnen worden. Een brug voor

deelde zolderverdieping met een plafondhoogte van

Floriande werd eind jaren negentig op de tekentafel

auto’s en een voor fietsers ontsluiten dit woonerf,

soms vier meter, en – niet onbelangrijk – de moge-

gelegd met een stedenbouwkundig plan van Rien

waarbij de villa’s op een nonchalante manier langs de

lijkheid voor de bewoner om zijn eigen stempel te

de Ruiter, die het patroon van de Haarlemmermeer

openbare weg zijn gestrooid, verspringend, terug-

kunnen drukken op zijn villa. Wie de garage liever bij

volgde. Hij verdeelde de wijk in vierkanten omsloten

liggend of juist vooraan de straat. Min2 gaat in die

zijn toch al royale woonkamer wil betrekken, kan dat;

door singels, zodat Floriande een stedelijke voortzet-

natuurlijke setting het verst. In zijn brochure Rups en

wie een dakkapel in zijn rieten dak wil boren, heeft

ting is van de polder. Voortreffelijk idee, omdat bewo-

Vlinder geeft Maarten Min een organische schikking

de toestemming van architect en de medewerking van

ners in overzichtelijke wijken bij elkaar zijn gebracht.

van de villa’s en de twee bungalows aan. De nok van
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Jaap Huisman

het dak glooit en plooit, zodat er van een afstand een
beeld ontstaat van een bewegend patroon van de individuele huizen, geaccentueerd door de rieten daken
en keramische dakpannen.
Op Naxos is de speelsheid vooral terug te vinden in
de lay-out van de tuinen die in twee etages afdalen
naar de waterkant. De bewoners wordt nadrukkelijk
gevraagd zich uit te leven in hun eigen stijl en smaak.
Dat zouden ze ook mogen doen bij de inrichting van

‘Bezwaarlijker lijkt het feit dat de grootte van de
kavel beperkt is, te beginnen bij 357 vierkante meter,
676 op zijn hoogst. Daardoor is het soms dringen
geblazen op beide ‘Griekse’ eilanden.’

hun tuinen en opritten aan de straatkant, maar hier
overheerst de behoefte aan harde materialisering:
grind, natuursteen, betegeling en als zachtste variant

de groeiperiode verkocht na de vorige crisis (het klap-

in een uit het verleden. Want de stadsbouwmeester

schelpenzand. De Vinexmens van nu houdt niet van

pen van de Internetbubbel). Hoewel er belangstelling

Fred Kaay had een paar eisen gesteld. Verplicht waren

tuinonderhoud. Op beide eilanden hebben de architec-

bestond uit het hele land, bleken de nieuwe eiland-

schuine daken (belegd met pannen, riet of leien), het

ten dat harde privé-domein van de straat afgescheiden

bewoners vooral Haarlemmermeerders. Dat is niet

kleurenpalet van de Archipel, het gebruik van bak-

door een hekje, klassiek wit zoals je dat van Long

vreemd in de new towns . Almere, bijvoorbeeld, staat

steen elders in Floriande en het gebruik van veel glas

Island zou verwachten en vloeiend op Santorini,

bekend om zijn levendige doorstroming van de eigen

in de gevel. Dam week in feite nog het meest af van de

passend bij het Rups en Vlinder-concept.

populatie. Er wordt nergens zoveel gehopt en geshopt

voorschriften door wit gekeimde gevels te ontwerpen,

als in Vinexland. Het succes van Naxos en Santorini is

waardoor Naxos er letterlijk en figuurlijk uitspringt

Vertrouwd gevoel

te begrijpen omdat ze appelleren aan een vertrouwd

tussen het roodbruin van Floriande. Maar ook Min

De huidige crisis heeft geen invloed gehad op deze

gevoel – je komt thuis, moeten de kopers hebben

heeft zich enige vrijheid gepermitteerd. De zijgevels

projecten. Sterker nog, deze twee projecten zijn in

gedacht, hetzij in een woning uit een film, hetzij

van zijn cottages zijn bekleed met zwart gebeitste
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De woningen op Santorini zijn organisch gerangschikt.
De nokken van de daken glooien en plooien, zodat er van
een afstand een beeld ontstaat van een bewegend patroon
van de individuele huizen, geaccentueerd door de rieten
daken en keramische dakpannen.
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Jaap Huisman

‘Het totaalbeeld is harmonieus, de verschillen
zijn pas in tweede instantie merkbaar. Werd er
meer zo gebouwd, dan was elke leverancier van
catalogushuizen brodeloos.’

inspiring space
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En zo’n centraal gelegen pleintje leent zich natuurlijk perfect voor

geïmproviseerde bergruimte uit. Maar ja, die lichte

had willen kopen. Maar hier komt de harde Hollandse

gezellige buurtactiviteiten. Een paar banken, stoelen en feest-

chaos kennen we ook van Amerikaanse films.

werkelijkheid om de hoek kijken: we zouden allemaal

tenten naar buiten en het feest kan beginnen.

Het gekletter van regendruppels op de zinken da-

wel op Long Island of op Santorini willen wonen, en

ken zou de idylle enigszins kunnen verstoren, maar

we zouden heel graag zwoele avonden willen door-

red cedar, die het landelijke karakter van de huizen

hiervoor helpen natuurlijk oordoppen – hoewel het

brengen op een veranda, het uitzicht is en blijft toch

versterken.

geluid van regen romantisch kan zijn in een project

Haarlemmermeer en het klimaat vochtig en koel.

Is dat het ideaal van de moderne woningbouw? Je zou

dat oorspronkelijk Morgendauw heette.

Daar kan de ontwikkelaar niets aan veranderen; die

daarop volmondig ja kunnen antwoorden, omdat de

Bezwaarlijker lijkt het feit dat de grootte van de

heeft er met de architecten het beste van gemaakt.

eilanden geen gated communities zijn en toch privacy

kavel beperkt is, te beginnen bij 357 vierkante meter,

en bescherming garanderen. Omdat ze ongedwongen-

676 op zijn hoogst. Daardoor is het soms dringen

heid en individualiteit uitstralen. Dat niet elke bewo-

geblazen op beide ‘Griekse’ eilanden, waarbij bewo-

ner raad weet met de veranda, is vermoedelijk een

ners ook nog eens gemakkelijk bij elkaar kunnen

kinderziekte: stalling voor kinderfietsen, overtollig

binnenkijken. Dat is de keerzijde van een project dat

meubilair of een versleten sofa, daartoe nodigt deze

er op de folder zo wervend uitziet dat je het ongezien
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		 Diederik Dam

		 Maarten Min

✩ 1966 Haarlem

✩ 1951 Bergen NH

1993-heden Architect en directeur Dam & Partners Architecten, Amsterdam

1984-2009 25 jaar Min2, samen met partner Jetty Min

1990-1993 Eigenaar-directeur lichtdrukkerij CLI, Amsterdam

1982-1984 Verzelfstandiging

1987-1993 Diverse verbouwingen en interieurs

1976-1982 Training bij drie bureaus, in Alkmaar, Schagen en Amsterdam

1993 Afgestudeerd Technische Universiteit, Faculteit der Bouwkunde, Delft

1976 TU Delft, cum laude
1969 ULO, HBS-B

Afstudeerrichting Architectuur
		 Afstudeerproject ‘Paleis voor een koning’, Amsterdam (in samenwerking
		 met hofhouding Koninklijke Familie en Rijksgebouwendienst)
1984 Stedelijk Gymnasium, Haarlem

		 Werkend aan circa 80 projecten,
		 meer dan 300 projecten gerealiseerd.

		 Selectie van projecten bij Dam & Partners Architecten

		 Selectie van projecten van Min2
Nu Eigen huis, Jetty en Maarten Min, Bergen aan Zee

2012 Herstructurering en uitbreiding Ministerie van Landbouw,

2009 Heerenveen, woningen in het Heerenwoud

		 Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag

2004 Kantoorgebouw Boxtel, in hout en grind

2010 Kantoortoren WTC Carlton, Almere
2010 Hoofdkantoor energiemaatschappij Eneco, Rotterdam

2001 Woonexpo 2001 Almere, pakhuizen voor het wilde wonen

2009 Beeldkwaliteitsplan Park Brederode en villa’s, Bloemendaal

1994 PWN Bezoekerscentrum De Hoep, Castricum

2009 Stedenbouwkundig plan Maashaven en woningen, kantoren, winkels,

1988 Kattenbroek Amersfoort, de Witte Wal
1985 Biënnale voor tien jonge architecten, Beurs van Berlage Amsterdam,

		 bioscoop Kazernevoorterrein, Roermond
2007 Woonhuis Smits, Rotterdam

		 Centre Ville Bergen, appartementencomplex met gebogen zinken dak

2006 Woontoren en kantoren De Coopvaert, Rotterdam

1982 PEN/PWN districtskantoren in Wormerveer

2004 Verbouwing salon couturier Mart Visser, Amsterdam

1976 Afstudeerproject cum laude, prof. Aldo van Eijk

2004 Uitbreiding en herinrichting Stadhuis Almere
2001 Interieur en uitbreiding restaurant Vossius, Amsterdam
2000 Winkels en woningen St. Jorisplein, Amersfoort

Drie projecten van Min2

2000 Hoofdkantoor en interieur KPN Telecom, Den Haag

www.min2.nl

1997 Woongebouw met winkels Spuihof, Den Haag

Drie projecten van Dam & Partners
Beeld Luuk Kramer

www.damenpartners.nl

1

2

1 Eigen huis, Bergen aan Zee (in uitvoering)
2 Woningen Waterrijk, Woerden (2008)
3 Woningen Spikvoorde Deventer (2008)

1

2

3

3

1 Kantoren De Maastoren, Rotterdam (2009 gereed)
2 Woningen Oranjekwartier, Amsterdam (2008)
3 Salon Mart Visser Haute Couture, Amsterdam (2003)
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Gerhard Bolk (AM, links) en wethouder Hamit Karakus op de kop
van de Müllerpier, met in een aanbouw zijnd appartementencomplex van AM als decor. Stoer en bonkig ingericht vormen
Lloydkwartier en Müllerpier een plezierige mix van bestaande en
herontwikkelde gebouwen en nieuwbouw.

van
De stad keert langzaam
80
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Langs de oevers
de Maas in Rotterdam
maar zeker naar de rivier
inspiring space
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Rotterdam is, meer nog dan Amsterdam, verbonden met de rivier. De rivier is de
levensader die de stad verbindt met buitenwereld en achterland, die werkgelegenheid en
voorspoed brengt. Sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw voltrekt zich
hier een gestaag proces van transformatie en herontwikkeling. Nog steeds bepalen de
havens het beeld, maar andere functies dienen zich in toenemende mate aan. Inspiring
Space nodigde wethouder Hamit Karakus en regiodirecteur Gerhard Bolk van AM ZuidHolland uit om de stand van zaken langs de oevers in ogenschouw te nemen. Het gevolg
was een enthousiast pleidooi van beide kanten voor doorzettingsvermogen, een lange
adem en gevoel bij deze bijzondere stad.

Tekst Kees de Graaf Beeld Marsel Loermans en René de Wit
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Voordat we in de comfortabele, met bio-ethanol aangedreven

Die balans daartussen fascineert me tot op de dag van vandaag.’

groene Volvo van het Rotterdams college van B&W stappen

AM-regiodirecteur Gerhard Bolk heeft een vergelijkbaar lang track record met de

– gezien de lengte van de oevers zal het wandelen zich dit

stad Rotterdam opgebouwd. Hij kwam in 1995 naar deze stad en viel gelijk met zijn

keer beperken tot een verkenning te voet van meerdere

neus in de boter: de prijsvraag voor het De Veranda-terrein (waarover later meer).

locaties – maken we kennis met beide heren. Hamit Karakus

In vijftien jaar volgde een rijtje met indrukwekkende projecten, zoals de Hoge

werkte van 1998 tot 2006 als makelaar bij Atta Makelaars en

Heren, Müllerpier, Tarwewijk, de Gedempte Zalmhaven en de woontorens in

was daarvoor werkzaam bij de Rotterdamse politie. Het was

Nesselande. Bolk vindt Rotterdam een geweldige stad om in te werken, ‘maar het is

reeds in die functie dat zijn belangstelling voor wijkontwik-

ook een lastige stad. De markt is hier weerbarstiger dan in andere delen van

keling ontstond: ‘Ik kwam toen veel achter de voordeur bij

Nederland en ook hier hebben we te maken met de gevolgen van de crisis. Je hebt

mensen. Dan zie je soms behoorlijk indringende situaties.

als ontwikkelaar in Rotterdam te maken met langere doorlooptijden. Daar staat

Het deed me beseffen hoe belangrijk wijkontwikkeling is

tegenover dat er een grote verbondenheid is van partijen die serieus aan deze stad

en dat het daarbij om meerdere aspecten gaat. Veiligheid

willen werken. Dat is het bijzondere van Rotterdam: of je bent er enorm trots op,

bijvoorbeeld, en het beheer van de openbare ruimte.

of je hebt er niets mee.’

Het moet daar op orde zijn. Maar ook het wonen maakt daar
een belangrijk deel van uit. Je kunt dat heel zakelijk bekijken, in de sfeer van: aan deze eisen moet een goede woning
voldoen. Maar er is ook een gevoelscomponent en die moeten
we niet onderschatten. Mensen moeten een gevoel van trots
hebben: ik woon dáár! Je hebt zowel de fysieke als de
sociale verbeteringsslag nodig om de mensen in een wijk
weer perspectief te geven en om ze te binden aan hun wijk.
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Müllerpier en Lloydkwartier
- Interessante mix van oudbouw en nieuwbouw.
- Marktpartijen maken onderling afspraken voor fasering.
- Aandacht voor tijdelijk beheer en tijdelijke functies.

84

We beginnen onze route op het meest noordwestelijke

gerealiseerd. Het Lloydkwartier ontwikkelt zich als hotspot voor allerlei nieuwe

puntje: het Lloydkwartier, met aangrenzend de Müllerpier.

media, de Müllerpier is een wat meer ingetogen woongebied.

Voor dat laatste gebied werkt AM samen met Blauwhoed in de

Bolk gaf al aan dat een lange adem noodzakelijk is om dit soort projecten

CV Müllerpier; een langjarige gebiedsontwikkeling. Lloyd-

succesvol van de grond te trekken en Karakus ondersteunt die stellingname: ‘In

kwartier en Müllerpier zijn beide pieren die grenzen aan

mijn beleving moeten marktpartijen drie dingen meenemen om in deze stad te

Delfshaven, met de Euromast en het Park op een steenworp

kunnen opereren: lange adem, de bereidheid om samen te werken met gemeente

afstand. Een prima plek dus in potentie voor young urban

en corporaties en de wil om een gebied goed te leren kennen. In toenemende

professionals en creatieve bedrijvigheid, die centrum- en

mate werken we gebiedsgericht in deze stad. Dat vraagt erom dat je, ook als

water-nabijheid willen combineren. Die belofte wordt ook

marktpartij, in de genen van de wijk wilt en durft te zitten. Dat is niet iedereen

ingelost, zo blijkt uit de projecten die hier inmiddels zijn

gegeven. Want de opgave is in Rotterdam steeds verschillend. Daar kun je geen
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standaardantwoorden tegenover zetten.’ Gerhard Bolk

tussen partijen groeiende is. Een paar jaar geleden hielden de corporaties

herkent dat: ‘Ik vind Rotterdam wat variatie betreft wel een

bijvoorbeeld massaal de deur dicht voor de marktpartijen. Daar zie ik nu kente-

Amerikaanse stad. De verschillen zijn soms enorm groot

ringen in ontstaan. Corporaties zien in dat de markt bijvoorbeeld veel verstand

en op heel korte afstand van elkaar aanwezig. Dat moet je

heeft van conceptontwikkeling. Het is een groeiproces.’

weten als ontwikkelaar en dat lukt alleen door hier veel

Het is een constatering die Gerhard Bolk onderschrijft: ‘We vinden elkaar makkelij-

rond te lopen.’ Door dat te doen, loop je als ontwikkelaar

ker dan een tijd terug. Corporaties hebben de deur meer opengezet. Wij zijn

ook tegen kleine pareltjes aan, die een gebied kracht en

bijvoorbeeld het project Smeetsland in Rotterdam-Zuid gestart met COM.Wonen.

identiteit geven. Bolk wijst op het in gele baksteen opgetrok-

De openheid in het Marktplatform zie ik als iets typisch Rotterdams. We hebben

ken café Verhip, vlak naast de herontwikkelde energiecen-

oog voor elkaars belangen en problemen en er is een bereidheid om je kwetsbaar

trale KV23: ‘Onder dat café zit een grondwaarde die veel

op te stellen. Ik vind dat tekenend voor de manier van werken in het Rotterdamse.

hoger is dan de economische waarde van die kroeg. Maar het

Het leidt er in praktisch opzicht toe dat we, toen enkele projecten in het centrum

gaat hier wel om het voormalige café Nelemans, dat al

van Rotterdam moeilijk liepen, een lijst hebben gemaakt van alle concurrerende

decennia op deze plek zit. Je kunt dat wel met de grond gelijk

projecten. En daar zijn vervolgens keuzes in gemaakt. Zo hebben we gezamenlijk

maken, maar dan is die historie en dat herkenbare punt ook

het central business district rond het station als prioriteitsgebied naar voren gescho-

weg. Met alle ontwikkelaars en de gemeente besluit je dan

ven, omdat daar veel van afhangt. De HSL die straks gaat rijden, is hiervoor een

om zo’n gebouw te handhaven.’

belangrijke aanjager. Ook bij de Müllerpier en het Lloydkwartier hebben we

Beide heren benadrukken in de context van deze gebieden

afspraken gemaakt over de fasering van de verschillende plannen. Gewoonweg

het belang van het Marktplatform, waarin overheid en

omdat er niet voldoende markt is om alles in één keer daarop te gooien. Dat is dan

marktpartijen elkaar elke twee maanden treffen om geza-

soms wel even slikken als net jouw plan naar achteren wordt geschoven, maar je

menlijk de vinger aan de pols van de Rotterdamse woning-

weet dat het voor het geheel beter is.’

markt te houden. Karakus: ‘Ik merk daar dat de chemie
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Katendrecht en Tarwewijk
- Mix van ingrepen.
- Olievlekwerking als belangrijk principe.
- Waardeontwikkeling wordt langzaam maar zeker zichtbaar.

86

We steken over naar de zuidoever en belanden in twee

begon al met de kavels voor particuliere woningen die de gemeente Rotterdam hier

herontwikkelingsgebieden aan weerszijden van de Maasha-

uit is gaan geven en die langs de kade van de Maashaven inmiddels hebben geleid

ven: Katendrecht en de Tarwewijk. Katendrecht als langwer-

tot een staalkaart aan opvallende architectuur. Aan de kop van de pier zijn in

pige pier, de Tarwewijk verscholen achter een rij imposante

felrode baksteen woningen van DKV Architecten neergezet en midden op Katen-

silogebouwen en wat meer ‘landinwaarts’ op Zuid gelegen.

drecht is het Deliplein ingrijpend gerenoveerd. Als klap op de vuurpijl is de SS

Tot voor kort was Katendrecht geen plek om als niet-bewoner

Rotterdam hier onlangs afgemeerd. Volgens Hamit Karakus is het gebied hot op dit

te betreden. De entree van het gebied, met wat aftandse

moment: ‘Het gebied staat volop in de belangstelling. Het is door een aantal

autobedrijven langs de Brede Hilledijk, is niet bepaald

Rotterdamse partijen echt op de kaart gezet. De ontwikkelende partijen hebben

uitnodigend. Wie echter doorzet, ontdekt al snel dat Katen-

daar een bewust prikkelende campagne voor opgezet: “Durf jij de Kaap aan?”.

drecht de laatste tijd aan een transformatie bezig is. Dat

En er is bijvoorbeeld een schaatsbaan aangelegd. Daarmee willen we mensen
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naar dit gebied lokken die durven pionieren en die de

Millinxpark. Bolk: ‘Aan de Katendrechtselagedijk hebben we een oud blok gesloopt

kansen voor de toekomst van het gebied zien.’

en vervangen door stadswoningen, bestemd voor gezinnen. Dat is niet alleen een

Aan de zuidkant van de Maashaven komen we op wat Bolk

fysieke ingreep, het betekent ook dat daar weer mensen wonen die om acht uur

de ‘stoerste straat van Rotterdam’ noemt: de Dordtselaan.

’s ochtends naar hun werk gaan en een deel van hun inkomen weer in de wijk

Het is de laan die de Tarwewijk doorkruist en waar AM samen

uitgeven. Zo moet de spiraal naar boven ontstaan.’

met de gemeente en corporatie Woonstad al de nodige jaren

In termen van woningbouwprogrammering zal de komende tijd – en dat geldt voor

actief is in een wijkontwikkelingsmaatschappij. De Millinx-

de gehele stad – met name ingezet worden op aantrekkelijke grondgebonden

buurt werd hier als eerste aangepakt door de gemeente en De

woningen, zo maakt de wethouder duidelijk: ‘In 2006 hebben we de woningbouw-

Nieuwe Unie (inmiddels opgegaan in Woonstad). Dat was hard

programmering ingrijpend omgegooid. We luisterden voor die tijd te weinig naar

nodig ook, aldus Karakus: ‘De kogels vlogen je hier om de

de wensen van de klant en moesten dat bekopen met een uitstroom van midden-

oren.’ Bolk vult aan: ‘Niemand van buiten wilde hier wonen,

groepen naar de randgemeenten. In de Stadsvisie hebben we dat ter discussie

maar de bestaande bewoners wilden graag blijven. Op basis

gesteld en bepaald dat van de 66.000 woningen die nog binnenstedelijk gebouwd

van die binding zijn we aan de slag gegaan. Met een aanpak

moeten worden, het merendeel grondgebonden moet zijn. De stad moet weer

waarin “afspraken nakomen” een van de belangrijkste suc-

aantrekkelijk worden voor allerlei verschillende groepen. Daar helpen we als

cesfactoren is gebleken. We beloven mensen dat het op orde

gemeente zelf ook aan mee, door geen nieuwe grote uitbreidingslocaties aan te

komt en dan gebeurt het ook; alleen zo kun je het vertrou-

wijzen. Daarmee organiseer je onnodig je eigen concurrentie. In bestaand stedelijk

wen terugwinnen.’ In een gecombineerde aanpak is ingezet

gebied, daar moet het gebeuren.’

op veiligheid, op de buitenruimte en op de verbetering van
de woningvoorraad. En soms moest het een daarbij ook letterlijk wijken voor het ander. Zo werden twee woonblokken
gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe, driehoekige
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De Veranda en stadion Feyenoord
- Oude scheepswerf omgebouwd tot woongebied.
- Nieuw stadion Feyenoord als katalysator voor verdere gebiedsontwikkeling.
- Aandacht gevraagd voor tijdelijk beheer van ‘onaffe’ woongebieden.

90

Op onze tocht langs de oevers van de Maas is dit het andere

functie.’ De vrij geïsoleerde ligging van het gebied, dat omgedoopt werd tot

‘hoekpunt’: de zuidwestelijke locatie van het project De

De Veranda, bleek voor veel geïnteresseerde kopers geen punt. Bolk: ‘We hadden

Veranda. Het zijn locaties die volgens Gerhard Bolk getypeerd

over belangstelling niet te klagen. En dat terwijl het plan alleen nog maar op

werden als ‘het goud van Rotterdam’: ‘Rotterdam ontdekte op

tekening bestond. In de campagne hebben we daar ons voordeel mee gedaan, door

een gegeven moment de kansen van watergebonden locaties,

mensen uit te nodigen hun strandstoel neer te zetten op deze enorme zandvlakte.

toen de scheepvaartgebonden bedrijvigheid steeds meer

Dat zorgde voor veel publiciteit.’ Inmiddels is AM hier bezig met de laatste

wegtrok. Zo ook hier. Ik herinner me de demonstraties in de

500 woningen. Volgens de AM-regiodirecteur is De Veranda opnieuw een goed

jaren tachtig die hier gehouden werden: de Piet Smit-werf

voorbeeld van hoe eendrachtig gemeente, marktpartijen en corporaties kunnen

moest open blijven! Maar die werf redde het niet en op dat

samenwerken. ‘Daarbij moet je zelf ook lef tonen, anders werkt het niet.

moment kwam een groot gebied vrij voor een nieuwe

De belangstelling was dan wel goed, maar het programma met 1.200 woningen

inspiring space

was ook aan de forse kant. En de markt in IJsselmonde is

33 een paar jaar daarvoor. Dat is een aanwijsbare slag die gemaakt wordt.’

nu eenmaal niet zo groot.’ Aan de horizon gloort inmiddels

Lopend door het gebied wijst Bolk op de openbare ruimte die fraai is ingericht en

een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor dit gebied: de

een buurtpark dat net is aangelegd. Het is voor Karakus aanleiding om nogmaals te

bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion. Hamit Karakus

wijzen op de lange termijn-betrokkenheid van publiek én privaat bij gebiedsont-

wordt er zichtbaar enthousiast van: ‘In 2018 moet het half in

wikkeling: ‘Bij gebiedsontwikkeling moet het totaalconcept kloppen. Dat luistert

het water gebouwde stadion gereed zijn. De planning is

heel nauw. Vervolgens is echter het gevaar dat een gebied te vroeg wordt losgela-

superstrak. De opgave is overigens veel breder dan alleen

ten. De woningen staan er al wel, maar dan begint het pas. Wie gaat het gebied

de bouw van het stadion. Het openbaar vervoer moet erop

beheren? Zeker in gebieden die nog maar voor de helft zijn afgebouwd, moeten

worden aangepast, de buitenruimte wordt heringericht en

partijen ook aan het beheer worden gecommitteerd.’

ga zo maar door. De publieke investeringen zullen fors
zijn.’ De hoop van beide heren is erop gericht dat door
projecten als deze het imago van Rotterdam in positieve zin
wordt bijgesteld. Bolk: ‘Als je kijkt wat er de komende jaren
allemaal in de stad gaat gebeuren, dat is niets minder dan de
tweede wederopbouw van Rotterdam. De bouw van het
stadion vormt daar een bekroning van.’ Karakus ziet dat
Rotterdam wel degelijk vooruitgang heeft geboekt wat het
imago betreft: ‘We laten met regelmaat de grote WOON-test
uitvoeren en vragen dan 22.000 mensen naar hun visie op
Rotterdam. Daaruit bleek bij het laatste onderzoek dat in
drie wijken de mensen nog ontevreden zijn, tegenover
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Boompjes, Wijnhaven en het centrum
- Mooiste stedelijke invalsweg van Nederland.
- Binnenstad verbinden met het water.
- Inspelen op kansen voor economie en onderwijs.
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Weer op de noordoever aangekomen gaat het via de Maas-

bij De Boompjes waar de binnenstad raakt aan het grote water van de Maas.

boulevard terug de binnenstad in. ‘Met voorsprong een van

Achter de Boompjes is de afgelopen jaren het Waterstad-gebied ontwikkeld.

de mooiste scenic driveways ’, zo geeft Hamit Karakus aan.

Op een klein oppervlak in de stad heeft een forse verdichtingsslag plaatsge-

Het panorama van de stad Rotterdam ontvouwt zich voor de

vonden, aldus Gerhard Bolk. ‘De gemeente heeft dat gefaciliteerd met een

automobilist die hier vanaf de A16 de stad binnen komt rijden.

heel soepel bestemmingsplan, waarin heel weinig voorwaarden werden

Het is een gevoel dat vroeger, voor de ondertunneling van het

gesteld. Het heeft geleid tot een bijzonder gebied, met een eigen sfeer.’

treinspoor richting Dordrecht, ook bestond bij het per trein

Even verder is de locatie waar Rotterdam als een van de eerste steden

binnenrijden van de stad vanaf de zuidkant van Rotterdam.

(Bolk, grappend: ‘We waren Parijs mooi voor.’) een stadsstrand inrichtte.

De discussie in de stad gaat momenteel over het al dan niet

Opnieuw een initiatief dat kan helpen om een gebied en daarmee een stad

ondertunnelen van deze invalsweg, met name ook op het punt

als geheel op de kaart te zetten.

inspiring space

In het aangrenzende centrum van Rotterdam moeten de

project, maar we willen dit gebied op een waardige manier afronden.’ Volgens

komende jaren 5.000 woningen worden gebouwd, om de

Hamit Karakus is het zaak om met een dergelijk nieuw plan in te zetten op

woonfunctie in de binnenstad en daarmee de levendigheid

potentiële kopers die nu bijvoorbeeld in het nabij gelegen Dijkzigt ziekenhuis

after hours op te krikken. Karakus: ‘Voeg daarbij de 20.000

werken. ‘Daar werken 12.500 mensen! Zestig procent daar van heeft aangegeven

banen die in het central business district rond het nieuwe

in de buurt te willen wonen. Ziedaar je koperspubliek. Daar moet je als ontwik-

station worden gecreëerd en het is duidelijk dat hier veel

kelaar nu al over nadenken. Waar willen die mensen wonen, maar ook: waar

gaat gebeuren. We kiezen er daarbij bewust voor om de druk

gaan ze winkelen, waar gaan ze uit eten. Daar moet het gebied op zijn inge-

op te bouwen vanuit het centrum naar het water toe, in

richt.’ De wethouder pakt nog even door: ‘En laten we in dit verband ook de

plaats van andersom. Anders bestaat het gevaar dat de mooie

studenten niet vergeten. Rotterdam is dit jaar fors gegroeid door het aantrekken

locaties langs het water wel worden ontwikkeld, maar het

van buitenlandse studenten. Inmiddels studeren er zo’n 5.500 in de stad, aan de

centrum vervolgens niet.’

Erasmus Universiteit. Het interessante is dat deze jonge mensen helemaal geen

Aan de voet van de Erasmusbrug heeft AM veel sporen

last hebben van het vermeende negatieve imago van Rotterdam. Sterker nog:

achtergelaten: de zwarte monolithische torens De Hoge

zij worden juist aangetrokken tot deze multiculturele stad.’

Heren van Wiel Arets en daarachter de woonbebouwing
aan de Gedempte Zalmhaven. Bij dat laatste project werden

Terwijl de zon langzaam ondergaat, nemen we afscheid van Hamit Karakus en

153 woningen in de vrije sector gerealiseerd. Het markeerde

Gerhard Bolk. Hun route langs de noordelijke en zuidelijke Maas-oever heeft laten

daarmee – medio jaren negentig van de vorige eeuw – de

zien hoe de havenstad de afgelopen twee decennia aan een gestage transformatie

opkomst van een aantal duurdere projecten. En het einde is

bezig is. Oud en nieuw wisselen elkaar daarbij op een ietwat ruwe en ongepolijste

nog niet in zicht, aldus Gerhard Bolk: ‘Aan de Zalmhaven

manier af, maar dat geeft ook weer veel charme. De oevers zijn bepaald

werken we aan de hoogste woontoren van Nederland,

niet ‘aangeharkt’ of ‘opgeleukt’. Ze zijn bonkig en stoer. En daarmee typisch

180 meter hoog. Opnieuw een zeer complex en ambitieus

Rotterdams.
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Om verder te lezen
Breakfast on the Maas

De Hoge Heren

Zijn korrelige foto’s sieren de openings-

Je kunt ’m niet missen in de skyline van

pagina’s van de DNA van de plek-serie in

Rotterdam: de strenge, zwarte dubbeltoren

Inspiring Space. Mark van den Brink trekt

van architect Wiel Arets, bij de noordelijke

Slapen in Hotel New York

al jaren de wereld over met zijn Minox-

aanlanding van de Erasmusbrug. Ontwik-

Het blijft een klassieker, een nachtje (of meer) logeren op de kop van de Wilhelmin-

spionagecameraatje (filmformaat 8x11 mm)

keld door AM voor Vesteda werden de

apier. Neem wel een bijzondere kamer, zoals de torenkamer, het directievertrek of

en maakte dit handzame boekje in op-

torens eind 2000 opgeleverd. De huren zijn

het penthouse. En dan met de supersnelle bootjes van het hotel naar de Veerhaven,

dracht van Hotel New York in Rotterdam.

voor Rotterdamse begrippen stevig, maar

om van daaruit de stad te verkennen. www.hotelnewyork.nl

Van den Brink fotografeerde langs diverse

anno 2009 is de leegstand gering. En de

plekken aan de Maas en eindigde de tocht

plek is natuurlijk ook prima, met de sfeer-

Begeleid wandelen door de stad

in Rotterdam. Mooie sfeerplaten.

volle Veerhaven op loopafstand.

Een leuke manier om die tocht door de stad te maken en architectuur op te snuiven,

Dingen om te doen als je in Rotterdam bent

is de Sites & Stories audiotour. Oftewel een ‘stadszwerftocht vol levendige geluids-

Buurten in trek

Architectuurgids Rotterdam

fragmenten’, vervaardigd ter gelegenheid van het themajaar Rotterdam 2007 City of

Tien aansprekende woonmilieus in

Mooi compact formaatje, deze architectuur-

Architecture. Dowloaden, als podcast op de Ipod zetten en gaan. Ook de route van

Rotterdam, zo luidt de ondertitel van

gids van Paul Groenendijk en Piet Vol-

de 40 in de route opgenomen gebouwen is te downloaden als handige kaart.

deze publicatie, die werd opgesteld door

laard. Rotterdam mag met recht een van de

www.rotterdamin40gebouwen.nl

de dienst Stedenbouw en Volkshuisves-

architectuursteden van Nederland genoemd

ting van de gemeente Rotterdam, in het

worden. Volgens sommigen staat de stad

Rotterdam Zuid ontdekken

kader van het project ‘Wonen in de 21ste

zelfs op nummer één, wat de moderne

Van allerlei kanten wordt geprobeerd om Rotterdam Zuid op te stoten in de vaart

eeuw’. Het zijn de pareltjes in de stad die

architectuur en de hoogbouw betreft.

der volkeren. AM is daar mee bezig in de Tarwewijk, maar er gebeurt nog veel meer.

met enig zoekwerk toch prima te vinden

In deze gids worden ruim 400 projecten

De gemeente Rotterdam en corporatie COM.Wonen stellen bijvoorbeeld modelwonin-

zijn, zoals de flats aan de Westzeedijk en

beschreven, gerangschikt naar zes gebie-

gen in de deelgemeente Charlois en Feijenoord beschikbaar voor de WoonXperience,

de dubbele beneden/bovenhuizen aan de

den. Onmisbaar voor wie gestructureerd

waar u een weekend of midweek kunt overnachten. Tegenprestatie: een opdracht en

Berglustlaan. Het zijn woonmilieus en wo-

on tour wil gaan.

een verleiding in de wijk en na afloop van uw verblijf vertelt u in een weblog over

ningtypes die het verdienen om opnieuw

alle ervaringen. Veel informatie over Rotterdam Zuid is te vinden op:

geïnterpreteerd te worden. Leren van

www.lekkeruitopzuid.nl

het verleden; niet om het klakkeloos te
kopiëren, maar wel om de kwaliteiten
ervan te behouden.

Havenkwartier

Culturele Hoofdstad 2001 en documenteert

Dit fotoboek van fotografen Maarten Laup-

de havengebieden van beide steden. Twee

man, Jan Luitjes en Joop Reyngoud werd

steden die toevallig (?) aan elkaar ver-

gemaakt ten tijde van Rotterdam en Porto

bonden werden en bij nader inzien veel
gemeenschappelijk bleken te hebben. Zoals
de ligging aan een rivier (Maas en Douro),
die leidt tot overeenkomstige beelden.
Leven in een havenstad, het heeft iets
rusteloos. Het zeegat uit!
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Donker gekleurd de gebieden die Inspiring Space met Hamit
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Karakus en Gerhard Bolk de revue liet passeren. Van de
Müllerpier en het Lloydkwartier in het noordwesten tot en met

Gedempte Zalmhaven
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De Veranda in het zuidoosten. Wie alle gebieden op één dag
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het park

katendrecht
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best doen. Een fiets komt dan goed van pas. Beter is het nog

d

om een weekend hiervoor uit te trekken, zodat ook de nieuwe
culinaire en culturele hotspots kunnen worden aangedaan.
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wil bezoeken en grondig wil bekijken, moet behoorlijk zijn
op

De havengebieden die nu nog in grijs zijn ingetekend, zoals
de Stadshavens in het zuidwesten, verschieten in de toekomst
naar verwachting letterlijk en figuurlijk van kleur.
Havengebonden activiteiten worden hier langzaam maar
zeker aangevuld met wonen, werken, onderwijs en cultuur.
Hopelijk verdwijnt de haven niet compleet uit het stadsbeeld,
want haven en stad zijn in Rotterdam onlosmakelijk met
elkaar verbonden.

zuiderpark

slinge
bijenpark

W.N. Rose,
1801-1877 Stedenbouw, civiele
techniek en architectuur

havenstad, in een tijd dat cholera hier nog

Maak een stad

havengebieden is gebouwd) zijn van zijn

voorkwam en slachtoffers eiste. Zo werden

Wouter Vanstiphout, in het dagelijks leven

hand, maar hebben de architectuurgidsen

in dit verband de singels van het Waterpro-

verbonden aan bureau Crimson, promo-

over de stad nooit gehaald. Met dit proef-

Hij is minder bekend dan zijn tijdgenoten

ject aangelegd, die nog altijd beeldbepa-

veerde met deze fijne pil op het werk

schrift zet Vanstiphout een en ander recht.

Cuypers en Berlage, maar heeft onmisken-

lend zijn voor het Rotterdam van nu.

van J.H. van de Broek, de kompaan van

In 1839 werd hij benoemd tot stadsarchitect

Las Palmas
Cultuurpakhuis op de
Kop van Zuid

in Rotterdam en hij maakte tal van plan-

In het artikel over de wandeling van Hamit

nen voor het verbeteren van de erbarme-

Karakus en Gerhard Bolk komt de Kop van

lijke leef- en woonomstandigheden in de

Zuid en in het bijzonder de Wilhelmina-

baar veel voor de stedelijke structuur van

Bakema. Vele woningen en bedrijfsgebou-

Rotterdam betekend: Willem Nicolaas Rose.

wen (waarvan een belangrijk deel in de

pier maar zijdelings aan bod. Begrijpelijk,
maar misschien niet helemaal terecht als
we zien dat hier een belangrijke start is
gemaakt van de stedelijke vernieuwing in
de afgelopen jaren. Het verhaal van Hotel
New York is bekend en hier kwam onlangs
een nieuw icoon bij: het cultuurgebouw Las
Palmas. Een ontwerp uit eind jaren veertig
van (jawel) Van den Broek en Bakema.
Binnenin onder meer het Nederlands Fotomuseum, op het dak spacy nieuwbouw.
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G.J. de Jongh
Havenbouwer en
stadsontwikkelaar in Rotterdam

het Villapark Dijkzigt. Twee zijn er ingericht

Verkenning van de rivier

DS Landschapsarchitecten. De resultaten

als museum: Huis Sonneveld en het Chabot

De derde stadsbrug is een onderwerp

zijn even fraai als divers; van een groep

Museum. Gebouwd om meer welgestelde

dat bij tijd en wijle de kop opsteekt in het

eilanden met een brug erop tot en met

In deze publicatie gaan Len de Klerk,

burgers aan de stad Rotterdam te binden;

Rotterdamse. Eind jaren negentig woedde

een pontje over de rivier. Wellicht komen

Herman Moscoviter en Paul van de Laar

zij namen veelal de wijk naar Wassenaar

deze volop, totdat toenmalig wethouder

de resultaten nog een keer uit de kast, als

nader in op de rol die directeur Gemeen-

(waar de belastingtarieven lager waren en

Marco Pastors er enkele jaren geleden

Rotterdam het nieuwe stadion Feyenoord

tewerken G.J. de Jongh vervulde bij de

het wonen lommerrijker). Doordat Rot-

(voorlopig?) een streep door zette. Deze

heeft gebouwd. De tijd zal het leren.

groei van Rotterdam aan het eind van de

terdam teveel gericht was op de ontwik-

publicatie toont het resultaat van een

negentiende de eeuw en bij de aanleg van

keling van doorvoerhaven, werden zaken

studie naar een nieuwe oeververbinding

Burgermansgepruts

de havens. Hij was directeur in een tijd

als stadsuiterlijk verwaarloosd, zo vond de

tussen Rotterdam-Oost en –Zuid, ruwweg

Op Katendrecht is een interessant woon-

dat alle gemeentelijke diensten onder zijn

culturele elite van de stad. Het gemeen-

tussen de Maastunnel en de Van Brienen-

milieu aan het ontstaan met zelfgebouwde

verantwoording vielen. Niet voor niets werd

tebestuur ging daarin mee en bestemde

oordbrug. De brug zou een impuls kunnen

stadswoningen, vergelijkbaar met de parti-

De Jongh wel de ‘technische burgemeester’

een deel van het stedenbouwkundig plan

betekenen voor onder meer de ontwikke-

culiere woningbouw op Borneo/Sporenburg.

van de stad genoemd. Mooi portret.

Dijkzigt van ir W.G. Witteveen voor de bouw

ling van het Parkstadgebied, dat grenst aan

Het laat zien dat zelfbouw een interessante

van villa’s. Het bewijst maar weer eens

de Kop van Zuid.

bijdrage aan de stedelijke architectuur kan

Huis Sonneveld en
The Rotterdam Museumpark Villas

dat sommige discussies (‘het behoud van

Aan zeven Europese stedenbouwkundigen

leveren. De geschiedenis bewijst dat

middengroepen voor de stad’) een lange

en landschapsarchitecten werd gevraagd

Rotterdam al eerder deze marsroute be-

Twee publicaties over een bijzonder rijtje

historie hebben.

hun visie te geven op de oeververbinding:

wandelde: de Heemraadssingel werd begin

woonhuizen, op een steenworp afstand

Odile Decq en Benoit Cornette (Frankrijk),

vorige eeuw uitgegeven aan particulieren.

van het Nederlands Architectuurinstituut

Joan Busquets (Spanje), Max 1, Alsop +

Wat wij nu als prachtige singel beschou-

(NAi) in Rotterdam. Vier villa’s gebouwd

Störmer Atlantic Ltd. (Engeland), VMX

wen, werd ten tijde van de oplevering

in de jaren dertig van de vorige eeuw,

Architects, Atelier Quadrat en

door bestuurders en anderen met de grond

aangevuld met nog twee exemplaren in de

gelijk gemaakt. ‘Burgermansgepruts’, zo

jaren vijftig en zestig: samen vormen ze

noemde wethouder Heijkoop het resultaat
in 1920. Directeur Gemeentewerken G.J. de
Jongh zette de eerste lijnen voor de singel
al in 1887 op de kaart, met de uitvoering werd in 1900 begonnen. Bijzonder
is dat het grootste deel van de panden is
gebouwd door eigenbouwers (voor eigen
risico) en niet zozeer door ‘echte’
architecten.
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Duurzaam CBS-kantoor Heerlen opgeleverd
Het nieuwe kantoor van het Centraal

het duurzaamheidslabel A (MIB) toegekend.

Bureau voor de Statistiek in Heerlen is

BAM Utiliteitsbouw heeft het kantoor,

opgeleverd. Het kantoor is ontwikkeld door

dat een oppervlakte heeft van 22.000m2,

IPMMC Vastgoed in samenwerking met

gebouwd.

Team

LSI project investment. Meyer en Van
Schooten Architecten uit Amsterdam tekende voor het ontwerp van het stervormige
gebouw met vijf kantoorvleugels, gelegen
rond een atrium. De centrale hal van het
kantoor is boven de oude mijnschacht van

Wilgenwende: groene woonlocatie tussen
Dordrecht en de Biesbosch

de Oranje Nassau mijn gesitueerd.
Een cilindervormig kunstwerk accentueert

AM en Amvest hebben de plannen gepre-

dit. Het CBS-kantoor krijgt de kwalifica-

senteerd van de woningen die in de eerste

tie ‘kantoor van de toekomst’. Enerzijds

fase van Wilgenwende in verkoop komen.

door de aandacht voor de menselijke maat

Het betreft een gevarieerd aanbod van

door de toepassing van veel licht en een

rijwoningen, twee-onder-een-kapwonin-

open setting. Anderzijds door de innova-

gen, vrijstaande woningen en vrije kavels.

tieve wijze waarop het duurzame ener-

In Wilgenwende verschijnen in totaal

gieconcept is toegepast. Het CBS-kantoor

610 woningen. Vanwege de ligging in een

is aangesloten op het Mijnwaterproject

stedelijke ecologische structuur krijgt de

van de gemeente Heerlen. Over een lengte

natuur in het nieuwe woongebied veel

van enkele kilometers is in de ondergrond

aandacht. Wilgenwende ligt ten zuiden

een systeem aangelegd dat koud en warm

van Dordrecht, dicht bij de Biesbosch en

water op verschillende dieptes rondpompt.

met goede verbindingen naar de stad en

Dit water wordt gebruikt om het kantoor

ontsluitingswegen. De nabijheid van het

te verwarmen en koelen. Het is het eerste

station Dordrecht-Zuid zorgt daarnaast voor

kantoor dat is aangesloten op het

uitstekende openbaar vervoervoorzienin-

Mijnwaterproject. Aan het nieuwe kantoor

gen. Het nieuwe woongebied maakt deel

is, conform GreenCalc+ berekeningen,

uit van de structuurvisie van de gemeente

De architectuur van de woningen is

den, evenals de ruime keuzevrijheid.

Dordrecht en past in de plannen de stad uit

traditioneel met een eigentijdse signatuur

Dankzij het woonwensenonderzoek dat

te breiden met een groenstedelijk woonmi-

en veel aandacht voor detailleringen.

eind vorig jaar werd gehouden, is het

lieu. Wilgenwende is georiënteerd naar de

In de ontwerpen van Topos Architecten en

aanbod sterk afgestemd op de wensen van

Biesbosch en krijgt met een 12 hectare

KOW Architecten is rekening gehouden met

de Dordtse bevolking. De meest gevraagde

groot park, een meanderende kil en een

de wensen van geïnteresseerden die op

typen woningen zijn rij- en hoekwoningen

veelkleurige vegetatie een invulling die

uitnodiging van AM en Amvest een klank-

en twee-onder-een-kapwoningen. Het

past bij het unieke karakter van dit

bordgroep vormden. De variatie in woning-

merendeel van de respondenten betrof

natuurgebied. Het stedenbouwkundig

typen en gevelbeelden spreekt zeer tot de

gezinnen, circa 40 procent bestond uit

plan is van Buro 5 uit Maastricht.

verbeelding van deze groep geïnteresseer-

tweepersoonshuishoudens.
inspiring space
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Annie M.G. Schmidt Huis in silo’s
op Zeeburgereiland
AM en De Alliantie geven samen met onder

eerbetoon aan de legendarische schrijfster.

meer de stichting Annie M.G. Schmidt Huis

Annie M.G. Schmidt (1911-1995) heeft een

een nieuwe functie aan twee silo’s op het

onvergetelijke bijdrage geleverd aan het

Zeeburgereiland in Amsterdam. De voorma-

Nederlandse collectieve geheugen en

lige rioolwaterzuiveringsilo’s gaan een

culturele erfgoed. In het Annie M.G.

multifunctioneel cultuurhuis vormen.

Schmidt Huis is van alles te beleven op

Op de silo’s verschijnen nieuwe toplagen

het gebied van theater, film, literatuur,

met daarin een spectaculaire speeltuin,

beeldende kunst, media, muziek en

een hip restaurant en een kantoor.

horeca.
Arons en Gelauff Architecten en ThisisJane

De herontwikkeling past in de plannen

Interieurontwerp hebben in nauwe

van de gemeente om het stadsdeel Zeeburg

samenwerking met AM en De Alliantie

westelijke silo kan naar buiten open

context te geven aan de stijlen en kleuren

leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

en toekomstige gebruikers het concept

zodat ook openluchtvoorstellingen mogelijk

die in de huiskamers van de jaren vijftig,

Het Zeeburgereiland wordt ingrijpend

vertaald in een spannend en inspirerend

zijn. Net als het gedachtegoed van Annie

zestig en zeventig de toon zetten, ontstaat

aangepakt. Industrie en bedrijvigheid

ontwerp. De silo’s vormen een krachtig

M.G. Schmidt kenmerkt het interieur zich

een wereld waarin jong en oud zich thuis

maken plaats voor een nieuw woon- en

beeld dat vanuit de wijde omtrek is te zien.

door tegendraadsheid en het spelen met

voelen.

werkgebied met circa 5.500 woningen,

De silo’s worden verbonden door een

verschillende perspectieven. De inrichting

bedrijven, winkels, kinderdagverblijven,

transparant tussengebouw. In de middelste

wordt mede bepaald door uitvergrotingen

scholen, speelvoorzieningen en een

silo leggen een café en een winkel op de

en vervormingen van herkenbare elemen-

zorgcentrum. De verwachting is dat de

begane grond contact met de buurt via

ten als ouderwetse lampenkappen,

silo’s in 2012 in gebruik worden genomen.

grote openingen in de silowand. Het café

Hollandse burgerlijkheid en andere

Het Annie M.G. Schmidt Huis is een

heeft een ruim terras. Het theater in de

sfeerbepalingen. Door een eigentijdse

Keuze voor warmtepomp beste optie voor woonconsument

Business Park Amsterdam Osdorp is een
nieuw hoogwaardig bedrijventerrein van
twintig hectare dat een perfecte verbin-

Het duurzame beleid van AM richt zich

De bodem levert het grootste gedeelte van

heden. Bijvoorbeeld door kopers de

ding vormt met het centrum van Amster-

onder meer op het leveren van een struc-

de benodigde warmte en biedt in de zomer

mogelijkheid te geven een warmtepomp-

dam, Schiphol en de Amsterdamse haven.

turele bijdrage aan de doelstellingen uit

bovendien koeling. Bijkomend voordeel

systeem te leasen. De vrij-op-naamprijs

Bij de entree van het terrein ontwikkelen

het Lente-akkoord om de CO2-uitstoot te

is dat door de toepassing van vloerverwar-

van de woning wordt hierdoor verlaagd

AM, BAM Utiliteitsbouw en Schiphol Area

reduceren en in 2020 uit te komen op de

ming het binnenmilieu in de woning veel

met tienduizend euro. Omdat de koper in

Development Company (SADC) het bedrij-

ontwikkeling van klimaatneutrale ge-

gezonder wordt. Doordat er geen lucht-

deze leaseconstructie gewoon eigenaar

venpark BLOX. De betrokken partijen

bouwen. Zo past AM in al haar projecten

stroming meer is door het ontbreken van

is van de warmtepomp blijft het fiscale

tekenden medio juni de intentieovereen-

warmte-/koude opslag toe.

radiatoren is de hoeveelheid stofdeeltjes

voordeel behouden. De koper kan het

komst voor de ontwikkeling van het

substantieel lager. Ook de kans op huis-

leasebedrag als hypotheekrente aftrekken.

7.500 m2 grote bedrijvenpark.

Het gebruik van warmtepompen als ener-

stofmijt neemt hierdoor aanzienlijk af.

De warmtepomp kan overigens ook gewoon

BLOX wordt een representatief bedrijven-

giesysteem is ingenieus, zuinig en effectief.

Om de woonconsument te overtuigen van

in de hypotheek worden meegefinancierd.

park met circa 32 kleinschalige units

de voordelen van warmte-/koudeopslag

In de voorlichting aan woonconsumenten

(vanaf 65 m2), die geheel naar wens van

investeert AM veel in voorlichting en biedt

wijst AM nadrukkelijk op het verschil in

de toekomstige gebruikers kunnen worden

het aantrekkelijke financieringsmogelijk-

verbruikskosten op de lange termijn. De

ingedeeld en ingericht. Voor de steden-

onafwendbare stijging van brandstofprijzen

bouwkundige invulling van het park ligt

leidt bij gebruik van een traditionele HR-

de nadruk op de samenhang van architec-

ketel tot fors hogere energielasten. Omdat

tuur, landschap en duurzaamheid.

elektriciteit de belangrijkste energiedrager

De milieubelasting wordt zo minimaal

voor de toekomst is, vormt een keuze voor

mogelijk gehouden. Door het opzetten

een warmtepomp voor woonconsumenten
in alle opzichten de beste optie.
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AM geselecteerd voor ontwikkeling duurzame
woonwijk Waalre-Noord
De gemeente Waalre heeft AM geselecteerd

dan ook veel energie gestoken in het

manifest aanwezig. Door een afgewogen

voor de ontwikkeling van de eerste fase

samenstellen van een karakteristieke,

differentiatie van woningen en woonomge-

van de uitbreidingslocatie Waalre-Noord.

Brabantse wijk met cultuurhistorisch

ving wordt dat gevoel versterkt.

In dit gebied wil de gemeente in de peri-

herkenbare stijlelementen. Dit heeft

Het belang van het omvangrijke uitbrei-

ode tot 2020 circa 600 woningen realiseren.

geresulteerd in uitgesproken keuzes voor

dingsplan is groot voor de 6.000 inwoners

AM ontwikkelt in de eerste fase 77 grond-

materiaalgebruik, situering, erfafscheiding

tellende gemeente. In de integrale plan-

gebonden woningen en 25 appartementen.

en diversiteit. Door wonen, landschap en

kwaliteit staat duurzaamheid daarom hoog

In het programma zijn 25 sociale huurwo-

recreatie integraal te ontwikkelen, wordt

in het vaandel. AM onderscheidt in haar

ningen opgenomen.

aansluiting met de bestaande bebouwing

planvisie twee aandachtsgebieden:

en het omliggende landschap tot stand

innovatieve energieconcepten en hoog-

Belangrijke kwaliteitscriteria voor Waalre-

gebracht. Geborgenheid is eveneens een

waardige kwaliteit van woning en woon-

Noord zijn duurzaamheid, leefbaarheid,

belangrijk stijlelement in het plan van AM.

omgeving. Levensloopbestendigheid is

differentiatie, landschappelijke inpassing

Niet de schaalgrootte van de woningen,

hierin tevens een belangrijke factor.

en een ontwerp dat past in de dorpse con-

maar die van afzonderlijke bouwdelen

text. AM Zuid heeft in samenwerking met

zoals voordeuren, ramen en stoepen zijn

de in house ontwerpgroep AM Concepts

leidend. De menselijke maat is hierdoor

Koopovereenkomst voor woonen recreatieproject in Wemeldinge

BLOX: perfecte verbinding

aan de Oosterschelde

met Amsterdam, Schiphol en haven
van een parkmanagement-organisatie zijn

Amsterdam snel en eenvoudig te bereiken.

de gebruikers verzekerd van continuïteit

Het terrein is zeer geschikt voor kleine en

in de kwalitatieve uitstraling van BLOX.

middelgrote bedrijven met logistieke

BLOX ligt in het Business Park Amsterdam

activiteiten, die vanuit bedrijfseconomisch

Osdorp. Dit is een nieuw bedrijventerrein

belang graag dicht bij Schiphol willen

van 20 hectare gelegen aan de A10 en

opereren. Business Park Amsterdam

dicht bij de A9. Door de aanwezige

Osdorp is een ontwikkeling van stadsdeel

tramverbinding is ook het centrum van

Osdorp en SADC.

AM en AVV Beheer hebben een koop-

bewoners hebben een magnifiek, onbelem-

over-eenkomst gesloten voor het project

merd uitzicht op de Oosterschelde. Vanwege

Weumelinghe in het Zeeuwse Wemeldinge.

de unieke ligging zullen 8 studio’s worden

Weumelinghe bestaat uit 18 luxe appar-

ontwikkeld die speciaal zijn bestemd voor

tementen, 6 woningen, 8 studio’s, 900m

2

sportduikers. In de commerciële ruimten

commerciële ruimte, een parkeergarage en

zullen onder meer een restaurant en een

50 openbare parkeerplaatsen. AVV Beheer

watersportwinkel worden gevestigd.

uit Middelburg neemt het door AM Zeeland

Het ontwerp voor Weumelinghe is van Archi-

ontwikkelde plan in zijn geheel over.

tecten Alliantie uit Goes. Aannemingsbedrijf

Weumelinghe ligt op een fraaie locatie die

Van der Poel uit Terneuzen is aangetrokken

grenst aan een duingebied. De toekomstige

voor de bouw van het complex.
inspiring space
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Succesvolle verkoop nieuwbouw

Eindhoven kiest AM

in Elburg

voor ontwikkeling Castiliëlaan

Voor vier voormalige schoollocaties in Elburg

School4kwartier CV is de integrale ontwik-

De gemeente Eindhoven heeft AM

De gemeente hecht veel belang aan een

heeft School4kwartier CV, een samenwerking

kelaar van de vier schoollocaties en neemt

geselecteerd voor de ontwikkeling van

hoge mate van keuzevrijheid voor de

van AM en Van Gelder, evenzoveel woning-

tevens de sloop van de oude gebouwen en

de Castiliëlaan, gelegen nabij het dal

toekomstige bewoners. Ongeveer de helft

plannen ontwikkeld. Het eerste plan in de

de inrichting van de openbare ruimte voor

van de Groote Beek ten noorden van de

van de woningen, zowel in de koop- als

reeks van vier is De Omloop. Het plan ligt op

haar rekening. Naast ‘De Omloop’, is ook

stad. Gezamenlijk met de gemeente en

huursector, zal conform de uitgangspun-

loopafstand van de oude vesting en wordt

op de drie andere voormalige schoolloca-

woningcorporatie Woninc zal een mas-

ten van collectief opdrachtgeverschap tot

gekenmerkt door de lommerrijke en gemoe-

ties woningbouw gepland. Het gaat om de

terplan worden opgesteld waarin een

stand komen. Ook de overige woningen,

delijke sfeer. Voor dit plan heeft De Velde

locaties ‘Folkerts’, ‘De Wildemaet’ en ‘De

landschappelijke opzet alle aandacht zal

deels vrije sector en deels goedkope huur-

Architecten uit Kampen elf rijwoningen,

Rehoboth’. Op www.school4kwartier.nl

krijgen. In totaal zullen circa vier- tot

en koopwoningen, zullen op basis van

vijfhonderd woningen en twee scholen

marktonderzoek en een directe dialoog

worden ontwikkeld.

met geïnteresseerden in sterke mate zijn

vier twee-onder-één-kap woningen en één
vrijstaande woning ontwikkeld. De woningen

is meer informatie te vinden over ‘De Omloop’ en de overige projecten.

hebben een traditionele jaren dertig uitstraling. De verkoop van deze eerste
15 woningen is zeer succesvol verlopen.
Ondanks de huidige economische tijden was
er veel belangstelling onder het koperspubliek. Na inschrijving en loting konden
de meeste woningen direct aan de diverse
optanten worden verkocht. Bijzonder is de
verkoop van de vrijstaande woning aan de
Nederlandse Hervormde Kerk, die de woning
als pastorie in gebruik gaat nemen.

gericht op de wensen van de woonconsument. Betaalbaarheid van de woningen is

Dorps woonmilieu in Berkel-Enschot schot in de roos

in het plan een belangrijk thema.
In een eerste conceptuele verkenning voor
Castiliëlaan is aangegeven dat een goede

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van Echt Enschotsebaan in

ningen uit de eerste fase. Vanwege de grote interesse in het plan

aansluiting op de kwaliteiten van de

Berkel-Enschot is de aansluiting op de historie en identiteit van

is besloten de tweede fase met 17 woningen versneld in verkoop

omgeving essentieel is. Goede routes van-

het bestaande dorp en het omliggende landschap. Het dorpse

te brengen. Om maximaal tegemoet te komen aan de vraag van

uit het plangebied naar de omliggende

woonmilieu dat hieruit is voortgekomen, mag rekenen op veel

woonconsumenten worden in deze tweede fase enkele rijwoningen

wijken en naar het omliggende groen zijn

belangstelling van het koperspubliek. Na een druk bezochte start

vervangen door een aantrekkelijk geprijsde vrijstaande woning.

belangrijk om het nieuwe woongebied uit
zijn geïsoleerde positie te halen. Daar-

verkoopmanifestatie in het voorjaar heeft AM de aannemer inmiddels opdracht gegeven te beginnen met de bouw van de 19 wo-
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Echt Enschotsebaan maakt deel uit van het uitbreidingsplan

naast ligt er de opgave om samenhang te

Overhoeken waar circa 2.500 woningen, een winkelcentrum, een

brengen in enerzijds de kwaliteiten van

school en diverse voorzieningen op het gebied van zorg en sport

het beekdal en de huidige bebouwing

zijn gepland. Enschotsebaan is het eerste deelplan dat in ont-

aan de Castiliëlaan. De nabijheid van het

wikkeling komt. Er verschijnen in vier opeenvolgende fasen 350

landschap is een belangrijke kwaliteit

koopwoningen. Door middel van een consumentenpanel en een

van het gebied. Door herinrichting van

woonwensenenquête is een groot aantal wensen geïnventari-

de openbare ruimte kan het gebied een

seerd en doorvertaald in de woningontwerpen. Voor de duurzame

eigen identiteit krijgen, die aansluit op

energievoorziening van de woningen wordt warmte-/koudeopslag

de eerder ontwikkelde en naastgelegen

toegepast. Voor meer informatie: www.echtenschotsebaan.nl.

woonwijk Blixembosch.

Fotograaf Luuk Kramer reist door Nederland en richt de lens op architectuur,
stedenbouw en landschap. Zijn oog valt op zaken waar wij niet altijd bij stil
staan. Zoals op deze beeldengroep bij Amsterdam, op de overgang tussen
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en het Westelijk Havengebied. Op het eerste
gezicht een verzameling heipalen voor een nog af te maken bouwproject.
Bij navraag blijkt deze beeldengroep afkomstig van het Confuciusplein
in het genoemde stadsdeel, waar het moest wijken voor de stedelijke
vernieuwingsopgave. Naar verluidt draagt het kunstwerk in de volksmond de
naam ‘Stonehenge’, officieel heet het ‘Plastische tekens in steen’ en de maker
was Ben Guntenaar (overleden op 8 mei 2009). Het beeld verwijst naar oude
maar degelijke bouwstructuren en tempelconstructies.

Kramer ziet
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Het DNA van de plek 3

Vernieuwing Vlissingen vanuit
rijke geschiedenis
Scheldekwartier geeft stad historische contouren terug

Tekst Bart Hogenbosch Beeld Mark van den Brink en AM

inspiring space
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Het project Scheldekwartier in Vlissingen stelt de Zeeuwse stad in staat
zichzelf terug te vinden en een nieuw leven te beginnen. De vergane glorie
van scheepswerf De Schelde maakt plaats voor een nieuw havenfront,
dat de oude stad voor een deel haar historische contouren teruggeeft.

zeer verbonden met de stad. Net zoals veel
van haar stadgenoten is ze opgetogen over
de ingreep in de stad: ‘Vlissingen heeft de
afgelopen decennia te weinig geïnvesteerd
in de stad. Het gevolg is dat de groei
stagneert. We verliezen al jarenlang terrein
aan Middelburg en Goes. Steden die van
oudsher een grotere aantrekkingskracht

Vlissingen bracht offers, maar hervindt haar trots.

hebben. Bovendien heeft het verdwijnen
van de veerverbinding met Zeeuws-Vlaanderen een groter effect dan vooraf werd

Vlissingen blaakt niet van zelfvertrouwen,

vooral te maken met de economische

in totaal. Het door de gemeente opgestelde

ingeschat. Vlissingen heeft een kwetsbare

terwijl het met haar rijke geschiedenis een

noodzaak scheepswerf De Schelde in de

masterplan Scheldekwartier omvat de

economie, maar daar staat een ijzersterk

van de verborgen schatten van Walcheren

twintigste eeuw alle ruimte te bieden voor

ontwikkeling van een nieuw stadsdeel met

arbeidsethos tegenover. De Vlissinger is

is. De omarming door de Noordzee en de

expansie. Een van de mooiste stukjes

een uniek waterfront en een kosmopoliti-

ondernemend met een grote vrijheidsdrang

Westerschelde geeft de stad die mysteri-

Vlissingen, het havenfront en daarachter

sche uitstraling. Historisch waardevolle

en staat open voor vernieuwing.

euze sfeer die havensteden zo typeert.

gelegen straten, verdween voor de ogen

elementen zoals het Dok van Perry, de

Het nieuwe Vlissingen, met het Schelde-

Wie van leven aan zee houdt, moet in

van haar inwoners. Die daar, zo leert de

Zware Plaatwerkerij, de Timmerfabriek en

kwartier als motor, krijgt weer de dynamiek

Vlissingen zijn. De historische stad is even

overlevering, ook wel weer vrede mee

het hoofdkantoor van De Schelde blijven

die bij de stad hoort.’

ruw als lieflijk. En toch heeft Vlissingen er

hadden vanwege de welvaart die het hen

behouden. Het industriële erfgoed blijft

moeite mee dat gevoel te laten beklijven.

bracht. In de hoogtijdagen in de jaren

tastbaar.

Vriendelijke sfeer

De stedenbouwkundige structuur is te

vijftig bood de werf werkgelegenheid aan

Er is verder ruimte voor circa 1.900

AM is door de gemeente geselecteerd

versnipperd, waardoor je er soms zomaar

4.600 mensen. De werf domineerde in die

woningen, winkels, horeca, voorzieningen

voor de ontwikkeling van het eerste

verloren kunt lopen. Er is in het verleden te

jaren het beeld van de binnenstad en

voor een jachthaven en cultuur. Het

plandeel Bestevaêr (Centrum en Houtkade).

rigoureus ingegrepen in de stad. Dat heeft

stak als een boeg het centrum in.

Scheldekwartier geeft Vlissingen niet alleen

Scheldekwartier telt vier plandelen die in

iets van haar aloude allure terug, maar

de periode tot 2023 worden gerealiseerd.

Uniek waterfront

biedt ook kansen voor een sociaal-econo-

Bestevaêr herstelt de relatie van de

Met het verdwijnen van de scheepsindus-

misch sterkere stad. Mariet Schoenmakers,

historische binnenstad met het water.

trie eind vorige eeuw greep de gemeente

directeur AM Concepts, is niet alleen nauw

Het plan creëert een kleinschalige en

haar kans de stad te repareren. Eind 2003

betrokken bij de stedenbouwkundige opzet

vriendelijke stedelijke sfeer. Veel aandacht

kocht het een groot gedeelte van het

van het AM-plan Bestevaêr in het Schelde-

gaat uit naar het scheppen van eigentijdse

voormalige Scheldeterrein, circa 32 hectare

kwartier, als Vlissingse voelt ze zich ook

binnenmilieus achter de bouwblokken.

met Scheldekwartier Vlissingen weer

hap uit genomen had. Het plan is opgezet

op de kaart te zetten. Net als de meeste

met respect voor de historie van Vlissin-

Zeeuwse steden krijgen wij te maken met

gen. De Vlissingers kunnen dat met eigen

een stagnerende groei. Daarom is het

ogen zien en voelen zich hierdoor ook

goed dat we onze nek uitsteken en

zeer betrokken bij de ontwikkeling.

laten zien dat we vertrouwen hebben

En ondanks de moeizame aanloop is

in het plan.

iedereen ervan overtuigd dat dit voor de

We investeren nu al in het gebied door

stad de beste oplossing is. Gelukkig blijft

Piet Polderman,
wethouder gemeente Vlissingen

‘Nek uitsteken en vertrouwen tonen in
Scheldekwartier’
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‘Scheldekwartier is zonder twijfel een van

onderscheid, ook in Zeeland.

de aanleg van een tijdelijk stadspark,

ondanks de rigoureuze ingreep de overlast

de meest unieke locaties van Nederland.

Natuurlijk ligt er nog een geweldige

waar in de zomer verschillende activitei-

relatief beperkt. Het werfterrein was al

Nergens vind je een rustiger plek zoals

opgave op ons te wachten, die bovendien

ten plaatsvinden. En in het voorjaar zijn

die jaren in feite een afgesloten gebied

hier aan de Schelde, terwijl de binnenstad

pas in 2023 achter ons ligt. Gelukkig

we gestart met de voorbereiding voor de

dat niet echt deel uitmaakte van de stad.

om de hoek ligt. Die intieme stedelijke

wordt ons masterplan door veel Vlissingers

restauratie van het Dok van Perry.

De circa 1.900 woningen die we in

sfeer waar je ook nog eens het zilt van

omarmd. Dat sterkt me in de overtuiging

We helen de stad weer aan, nadat

Scheldekwartier gaan realiseren, maken

de zee kunt ruiken, maakt het

dat we gaan slagen in onze opzet om

scheepswerf De Schelde er een grote

tien procent van onze totale woningvoor-

inspiring space

Zo moet het Scheldekwartier er in de nabije
toekomst uit gaan zien. Flaneren en chillen
langs het waterfront, met een mix van oude en
nieuwe bebouwing als inspirerende achtergrond.
Vlissingen krijgt er een stuk stad bij, dat
voorheen afgesloten was voor bewoners en
bezoekers.

Door de koppeling van de openbare ruimte
met de binnenmilieus ontstaat de gewenste intimiteit. Kleine, rustige woon- en
winkelstraten sluiten aan op het bestaande
winkelgebied. De panden krijgen een
levendige architectuur met een vanzelfsprekende individualiteit. In de panden
komen winkels, werkruimtes of ateliers
met daarboven woonruimte.
De openbare ruimte sluit aan bij de sfeer
van de binnenstad, met veel banken en
zitgelegenheden. Via een langzaamverkeerbrug over het grote Dok worden de winkels
ook vanaf de overkant goed bereikbaar.
Het Dok van Perry, het oudste droogdok van
Nederland, wordt gerestaureerd. De sfeer
van oude schepen en statige panden komt
nergens anders zo sterk terug als in deze

1700 tot aan de sloop in 1986 heeft

is teruggevonden, kan de karakteristieke

functie. Hoe dan ook, het wordt de

omgeving. Uniek is de terugkeer van het

gestaan. Van 1814 tot 1965 was het in

gevel tot in detail worden nagebouwd.

absolute blikvanger aan het levendige

Van Dishoeckhuis op exact dezelfde plek

gebruik als stadhuis. Doordat in historische

Het nieuwe Van Dishoeckhuis krijgt nu

Dok van Perry.

waar het voormalige patriciërshuis van

archieven veel informatie over het ontwerp

waarschijnlijk een cultuur- en horeca-

Het perspectief

Facts & figures

verbetering van de woonkwaliteit in

Het gonst inmiddels van de activiteiten in het Scheldekwartier.

Bestevaêr maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling

Vlissingen. Het biedt een nieuw woonper-

Eind vorig jaar is gestart met het bouwrijp maken van het

Scheldekwartier. Bestevaêr telt 112 stadswoningen en

spectief voor alle inkomensgroepen.

immense terrein en recent heeft de gemeente het licht op groen

zes commerciële ruimten. Betrokken ontwerpers zijn:

Het eerste deelplan Bestevaêr richt zich

gezet voor de voorbereiding van de restauratie van het Dok van

AM Concepts, AWG, BAR, WTS, Van de Berge Laban en

vooral op het Vlissingse en Zeeuwse

Perry. Het herstel van dit dok is mede mogelijk dankzij een

Paul van Beek Landschappen. Het stedenbouwkundig

publiek. In toekomstige plannen komt

Europese subsidie. Het Dok van Perry ligt centraal in het plan

plan voor Scheldekwartier is van VHP.

ook ruimte voor recreatiewoningen.

Bestevaêr dat door AM is ontwikkeld. In de tweede helft van 2009

Vooral de combinatie met de jachthaven

wordt het startsein gegeven voor de verkoop van de woningen

Scheldekwartier bestaat uit:

voor zeewaardige schepen is voor veel

en de commerciële ruimten. Bestevaêr is het eerste plandeel van

- Circa 1.900 woningen

watersportliefhebbers aantrekkelijk.’

Scheldekwartier dat in uitvoering komt. Door het Scheldeterrein

- Winkels, horeca

in te richten voor tijdelijk gebruik krijgt het gebied nu al een

- Jachthaven met voorzieningen

zekere allure. Het terrein wordt heringericht als park, er zullen

- Culturele voorzieningen

raad uit. Het is dan ook een substantiële

diverse publieksactiviteiten plaatsvinden en er komt een grote
buitenexpositie annex informatieruimte.
inspiring space
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Terug in de tijd

Sleutelproject
Cascade, Groningen

Op de stoep voor de woontoren De Regentes,
onderdeel van het Cascade-project, staat
prominent het kunstwerk U l t r a , een
schepping van de Rotterdamse kunstenares
Sylvia B. Met haar hoogte van negen meter een
imposante verschijning.

inspiring space
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Samen met het KPN-gebouw vormt het de poort van Groningen aan de zuidkant van de
stad: het Cascade-complex. Ontwikkeld aan het einde van de jaren tachtig van de vorige
eeuw, staat het project er nog steeds goed bij. Inspiring Space gaat terug in de tijd met
Arie van de Kuilen, voormalig directeur commercieel vastgoed bij Amstelland Vastgoed
(tegenwoordig AM) en van nabij betrokken bij deze langjarige gebiedsontwikkeling.
Cascade was een van de eerste publiek-private samenwerkingen – in dit geval tussen
Rijk, gemeente en markt – en daarmee een leerschool voor alle partijen.
Tekst Kees de Graaf Beeld Harry Cock

Eind jaren tachtig was ontwikkelend Nederland in de
ban van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, waarin
stedelijke vernieuwing een prominente plaats had
gekregen. Onder het regime van minister van VROM
Ed Nijpels was de eerste generatie Sleutelprojecten
aangewezen; projecten die de steden een extra economische impuls moesten geven. Met het oog op versterking van de zakelijke dienstverlening werd een aantal
grote centrumstedelijke herstructureringsprojecten
opgezet, met een combinatie van hoogwaardig vastgoed, een dito inrichting van het openbare domein,
een perfecte ontsluiting voor alle vervoerssoorten en
een inbedding in de rijke historische en culturele
ambiance van oude binnensteden. Het waren bovendien projecten die moesten bewijzen dat er op een
andere – lees: betere – manier samengewerkt kon
worden tussen publiek en privaat. Het is een rijtje met
roemruchte namen, waaronder projecten als de Kop
van Zuid in Rotterdam en Céramique in Maastricht.
Groningen werd gehonoreerd met het project VerbinZicht vanuit de binnenstad

dingskanaalzone, dat zich richtte op een intensivering

op de noordzijde het Cascade-

van het grondgebruik aan de zuidkant van de binnen-

complex, gevuld met woon-

stad. Wie nu Groningen vanaf deze kant via de A28

toren De Regentes en markt-

binnenrijdt, ziet het resultaat van die inspanningen

kantoren. Op loopafstand van

als een hoge rug aan weerszijden van het station

station Groningen is hier een

liggen. Het KPN-gebouw ‘De Borg’ werd gebouwd om

gemengd woonwerkcomplex in

ruimte te bieden aan de PTT-diensten die hier in het

hoge dichtheid ontstaan, dat
er tien jaar na oplevering nog
steeds prima bij staat. Arie van
de Kuilen maakte de realisatie
van dichtbij mee.
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Arie van de Kuilen

‘Rijk, gemeente en markt gingen dit gebied
ontwikkelen, op een niet-traditionele manier.
Dus dat betekende dat er veel dingen anders
gingen dan in het verleden.’
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kader van het Rijksspreidingsbeleid werden gehuisvest. Aan de overzijde van het Emmaviaduct verrees in
twee fasen het Cascade-project; samen vormen ze de
‘poort’ naar de stad. Hier begint ‘Stad’, zoals Groningen zichzelf tegenwoordig kernachtig afficheert.
Lange voorbereiding

Twintig jaar geleden bestond dit idee van de poort
alleen nog maar op de tekentafel van stedenbouwkundige Pi de Bruijn, zo reconstrueert Arie van de Kuilen.
We spreken de voormalige Amstelland Vastgoed-directeur in het Feith-huis, aan de voet van de Martinitoren. Van de Kuilen is na een paar jaar weer eens terug
in Groningen. Bij de start van het Cascade-project
was dat wel anders: ‘Toen waren we hier regelmatig
te vinden. We maakten heel wat kilometers, vanuit
ons kantoor in Arnhem. Het was een project met een
lange voorbereidingstijd. Dat kwam met name omdat
dit een van de eerste publiek-private samenwerkingen (PPS’en) was. Rijk, gemeente en markt gingen dit
gebied ontwikkelen, op een niet-traditionele manier.
Dus dat betekende dat er veel dingen anders gingen
dan in het verleden.’
De drie genoemde partijen wilden van Cascade een
bijzondere ontwikkeling maken, aldus Van de Kuilen:
‘De persoonlijke betrokkenheid van de beslissers bij
dit project was erg groot. Bij de gemeente was Ypke
Gietema wethouder. Hij trok dit project zelf. Dat gold
ook voor de Rijksgebouwendienst, waar Frans Evers
destijds de leiding had. Zijn dienst wilde rond die tijd
op een andere manier samenwerken met de markt;
minder zelf optreden als risicodragend opdrachtgever
en meer focussen op de kerntaak: het goed huisvesten
van de rijksdiensten. Iedereen stond hierdoor open
voor een andere manier van werken. Maar die
nieuwe aanpak moest nog wel grotendeels worden
uitgevonden.’
Elkaar vasthouden

Ten tijde van de start van de planontwikkeling
bestond de locatie uit een allegaartje van bebouwing.
Het beeld vanaf de Emmabrug,

Langs de Emmasingel stond een wand met min of

met links het Emmaviaduct en

meer monumentale panden (Van de Kuilen: ‘Hoewel

de invalsweg vanaf de A28.

alles wat gesloopt moet worden in dit land al snel

De kantoren worden aan deze
zijde van het complex voor
een belangrijk deel gebruikt
door uiteenlopende overheidsdiensten, zoals de Groninger
Archieven.
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de toevoeging monumentaal mee krijgt.’), met daarachter een parkeerterrein van de gemeente en de
noodkantoren van de Rijksgebouwendienst. Nadat
alle gronden door de gemeente waren verworven, kon
de eerste fase uitontwikkeld worden. Van de Kuilen
hierover: ‘Dat gebeurde in teamverband, met Kees
Rijnboutt als Rijksbouwmeester die toezag op de
architectenkeuze en de ontwikkeling van de diverse
deelplannen. Pi de Bruijn had het stedenbouwkundig
plan gemaakt en daarbinnen gingen verschillende
architecten – Niek van Vugt van Ellerman Lucas van
Vught, Ben Loerakker van de architectengroep en
De Architecten Cie. zelf – aan de slag. Het programma
was behoorlijk divers: kantoren voor meerdere rijksdiensten, het nieuwe gebouw voor de samenvoeging
van het Rijks- en het gemeentearchief, kantoren voor
de markt en uiteindelijk ook woningbouw, in de
tweede fase.’
Het was het begin van een langjarig traject, waarin
de partijen met elkaar de nodige ups en downs hebben
meegemaakt. Het bijzondere is dat partijen elkaar
steeds bleven vasthouden, aldus Van de Kuilen: ‘We
liepen ieder af en toe tegen tegenvallers of onverwachte ontwikkelingen aan. Gietema moest bijvoorbeeld op een gegeven moment een heel slechte
verkiezingsuitslag voor de PvdA incasseren, die zijn
politieke bewegingsruimte inperkte. De Rijksgebouwendienst zag het ministerie van Landbouw als
belangrijke huurder afhaken. En wij zagen de kantorenmarkt af en toe wegzakken. Iedereen had op zo’n
moment kunnen zeggen: we stappen eruit. Maar dat
gebeurde niet. Er was altijd de wil om er samen uit te
komen. Het bestuurlijk commitment was erg groot.’
Niet te knippen

De kunst van de samenwerking was er voor een
belangrijk deel in gelegen om in de planontwikkeling te reageren op externe ontwikkelingen (politiek,
De met koper beklede gevel

gebruikerswensen markt), zonder daarbij in te leveren

van de Sociale Verzekerings-

op het planconcept. Van de Kuilen: ‘Dit soort projec-

bank (SVB) bepaalt het beeld

ten duurt zo lang, dan moet je flexibiliteit inbouwen.

aan de westzijde van Cascade.

Maar hoe? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Hier is net als aan de oostzijde

Aan de ene kant wil je niet alles in stapels met ord-

het thema toegepast van losse

ners contractueel dichttimmeren. Er moet voldoende

volumes op een bakstenen
basement, dat als verbindend
element werkt. Dat laatste
materiaal is ook rijkelijk aanwezig in de Groningse binnenstad, in diverse schakeringen.
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Arie van de Kuilen

‘Er was altijd de wil om er samen uit te komen.
Het bestuurlijk commitment was erg groot.’
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bewegingsruimte blijven. Maar partijen moeten op
enig moment wel kunnen zeggen: tot hier en niet
verder. Het vinden van een goede balans, dat heeft
bij dit project veel energie gekost. Het lastige daarbij
was dat dit project door het integrale stedenbouwkundige plan moeilijk te knippen was in losse, faseerbare
onderdelen. Uiteindelijk hebben we het wel in twee
fasen gerealiseerd, maar dat was het dan ook.
Het project was enorm vervlochten.’
Volgens Van de Kuilen, die in zijn Amstelland-periode
ook andere binnenstedelijke projecten als Forum in
Amsterdam, De Nieuwe Westerhaven in Groningen
en Maagjesbolwerk in Zwolle mede heeft ontwikkeld,
was het ook een kwestie van elkaars taal leren spreken: ‘De werelden van publiek en privaat moesten oog
krijgen voor elkaars belangen. Als ontwikkelaar waren
wij bijvoorbeeld gefocust op een gezonde verhouding
tussen rendement en risico. Wij zeiden vanaf het
begin dat politieke risico’s ook een vorm van marktrisico’s zijn. Dat was niet iets wat een politicus als
Gietema aansprak; hij vond dat geen probleem. Totdat
hij ervoer hoe lastig een slechte verkiezingsuitslag
kan uitpakken. Toen kwam er meer begrip voor
onze insteek.’
Analyse stakeholders

Daarmee raken we volgens Arie van de Kuilen aan
een van de belangrijkste lessen van elk project:
de noodzaak om voorafgaand aan een project eerst
een goede stakeholder-analyse te verrichten.
‘Nog steeds krijgt die fase vaak te weinig aandacht.
Met andere woorden: analyseren wie precies wat wil,
wat de bandbreedtes zijn om te manoeuvreren en hoe
er eventueel geoptimaliseerd kan worden. Als je dat
weet, wordt het ook gemakkelijker om samen naar
oplossingen te zoeken.’
Een andere les is dat je bij dit soort langlopende projecten soms ook het geluk kan afdwingen. Van de Kuilen: ‘Het gaat erom dat je op het juiste moment met
het juiste product op de juiste plek bent. Dat merkten
we bijvoorbeeld in de tweede fase van het project.
Op dat moment diende zich de Sociale Verzekeringsbank aan, die moest verhuizen vanuit Leeuwarden en
Een indruk van de dubbelhoge

een locatie zocht waar haar medewerkers makkelijk

begane grondverdieping die
in een deel van Cascade is
toegepast. Gecombineerd met
opvallende interieuroplossingen levert dat een bijzondere
ervaring op.
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De trap op- en afgaan is
geen vervelende ervaring in
dit deel van Cascade waar
de Rijksgebouwendienst is
gevestigd. Als opdrachtgever
was de Rijksgebouwendienst
nauw bij de ontwikkeling van
Cascade betrokken, samen met
de gemeente Groningen en
Amstelland Vastgoed (tegenwoordig AM).

met de trein konden komen. Dat was deze plek bij

eerder voor ze had gewerkt. Zo vielen al die

bevestigd. In een kort tijdsbestek komen we zowel de

uitstek. Architect Abe Bonnema kende het programma

puzzelstukjes in elkaar.’

toenmalig projectleider van de Rijksgebouwendienst

van eisen van de SVB en mede daarom schakelden

Heen en terug lopend van de binnenstad naar Cascade

(Gerrit Lieffering) tegen als voormalig wethouder Wil-

wij hem in. Hij maakte een ambitieus plan waar

wordt de stelling van Van de Kuilen – dat persoon-

lem Smink, die als de opvolger van Ypke Gietema het

het programma van de SVB in paste. Bonnema wist

lijk commitment en vertrouwen bij dit project een

project afmaakte. Van de Kuilen schudt ze de hand

precies wat deze opdrachtgever wilde, omdat hij

belangrijke rol speelden – op een treffende manier

en de heren praten even bij. Zo zie je maar: Groningen is net Amsterdam, het blijft een dorp. Loop hier
over straat en je komt altijd iemand tegen. Het is de

Arie van de Kuilen

‘Dit soort projecten duurt zo lang, dan moet je
flexibiliteit inbouwen. Maar hoe? Dat is makkelijker
gezegd dan gedaan.’
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charme van een compacte stad, waarin alles zich op
loopafstand van elkaar bevindt en waarin belangrijke
functies niet ver uit de stad zijn geplaatst. Cascade
heeft daaraan als groot project aan de rand van de binnenstad onmiskenbaar een bijdrage geleverd.

Stapvoets
We rijden en lopen met Christian Rapp
– architect en sinds kort parttime hoogleraar
aan de TU Eindhoven – door Berlijn.
Een stad waar de geschiedenis op straat ligt.
Ook dat is schoonheid.
inspiring space
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Jurjen van der Meer

‘Het karakter van De Zwarte Hond is om tegen
de stroom in te gaan. Dus in gebieden waar het niet
zo goed gaat, willen we juist dingen doen.’

Het woningbouwproject van architect Hans Kollhoff aan de
Luisenplatz in voormalig West-Berlijn, waar Christian Rapp woonde
en studeerde. Een gebouw met meerdere architectonische ‘citaten’,
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van onder meer Behrens, Le Corbusier en Schinkel.

Met architect

Christian Rapp
door Berlijn
Tekst Kees de Graaf Beeld Nout Steenkamp/FMAX

Deze stad heeft misschien niet de grandeur van Parijs of de dynamiek van New York en Londen. De schoonheid

Ik had eerst een 2CV, maar op een gegeven moment

van Berlijn zit hem in andere zaken. Een zichtbare en tastbare geschiedenis is daar in ieder geval één belangrijk

wilde ik een echte auto, een onverwoestbare tank.’

element in. De jonge Christian Rapp werd er voldoende door aangetrokken om juist hier zijn carrière als

Om zijn studie in Berlijn af te ronden was Rapp op

architect te beginnen. We gingen op zoek naar zijn voetsporen in een stad die lang gespleten was,

zoek naar een afstudeerproject. ‘Ik werd echter steeds

maar twintig jaar geleden – de tijd vliegt – open ging.

uitgeloot aan de universiteit. Toen ben ik in de tussentijd maar op zoek gegaan naar werk. Het was net

We reizen af naar de Duitse hoofdstad tijdens een

vestiging in de Tucholskystrassse, in het oude deel

voor de val van de muur, toen er in Berlijn niet veel

donker en regenachtig weekeinde in november.

van voormalig Oost-Berlijn. Hij komt hier dan ook

te doen was voor architecten. Ik kon bij Hans Kollhoff

Wellicht geen goed tijdstip in het jaar om een stad te

regelmatig. Sowieso heeft het heen en weer reizen

aan de slag. Hij had in dit tijd drie mensen op zijn bu-

gaan verkennen. Aan de andere kant: juist ook in dit

tussen Duitsland en Nederland een belangrijke rol

reau en had net een woongebouw in Charlottenburg

jaargetijde heeft Berlijn een bepaalde charme.

in zijn carrière gespeeld. Dat begon al toen hij als

opgeleverd. In dat gebouw kon ik een appartement

De stad wordt er wat groezeliger en donkerder van en

student architectuur aan de TU in Berlijn een jaar in

krijgen, voor hem werken en ondertussen aan mijn

dat past er wel bij. De eerste vlucht vanaf Schiphol

Nederland werkte bij het bureau van Rem Koolhaas,

afstuderen werken.’

brengt ons in een uurtje naar Berlijn Tegel, een traject

OMA. In die tijd overbrugde hij de afstand tussen Rot-

dat Christian Rapp inmiddels wel kan dromen. Niet zo

terdam en Berlijn vooral per auto, een oude Mercedes

Mix van stijlen

lang geleden opende zijn bureau Rapp + Rapp, dat hij

diesel 200-8, door Rapp liefkozend de ‘streep-acht’

We zijn inmiddels aanbeland bij het genoemde ge-

voert met partner-in-werk-en-leven Birgit Rapp, een

genoemd. ‘Daarin ben ik dan wel een echte Duitser.

bouw, dat zich met zijn lichte banaanvorm prominent
aan het Luisenplatz heeft genesteld en zich toch ook
goed voegt in de statige omgeving, met uitzicht op

Christian Rapp

‘We meldden ons in Berlijn met 350 beginnende
architecten en het eerste wat we te horen kregen was:

Schloss Charlottenburg. De liefde voor het detail is afleesbaar aan het complex; details die later bij andere
Kollhoff-projecten terug zouden komen. Volgens Rapp
is het gebouw een mix van verschillende architectonische stijlen: de donkere baksteen van Peter Behrens,

“jullie worden allemaal werkloos”. Dat tekende
de sfeer in die tijd.’
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Waar het allemaal begon: het Europacenter in West-Berlijn.

Een gebouw met de sfeer van de (afgebrande) faculteit

Hier vestigde het nog jonger bureau Höhne en Rapp zich begin

Bouwkunde in Delft: de TU aan het Ernst Reuterplatz.

jaren negentig van de vorige eeuw. De Mercedes-ster op het

Rapp volgde hier college en deed zijn eerste werkervaring

dak was tot ver in Oost-Berlijn te zien.

op bij het bureau van Hans Kollhoff.

de stalen balkons van Karl Friedrich Schinkel, het

machtig. Het bleek een uitnodiging voor een ontwer-

betonnen kolos die volgens Rapp sterk aan het bouw-

vliegtuigvleugeldak van Le Corbusier en de glazen

popdracht op het KNSM-eiland. Jo Coenen, destijds als

kundegebouw in Delft doet denken. Het gebouw is zo

gevel van Walter Gropius.

stedenbouwkundige betrokken bij de ontwikkeling

ontworpen dat er bijvoorbeeld lezingen op de trappen

Rapp wijst op het appartement waar hij – zo was

van het KNSM-eiland, kende het werk van Kollhoff

kunnen worden gehouden; de houten leuningen kun-

het plan althans – in alle rust aan zijn afstuderen

en had hem aanbevolen.’

nen worden omgebouwd naar kleine schrijftafels.
‘Ik was in München uitgeloot voor mijn studie archi-

kon gaan werken. ‘Alles was daarvoor in gereedheid
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gebracht. Ik had me tijdelijk teruggetrokken uit het

Lezingen op de trappen

tectuur, Berlijn was mijn tweede keus. Het voordeel

bureau van Kollhoff, om me hierop te kunnen concen-

Rapp werd achter zijn bureau vandaan gesleurd en

was wel dat het hier niet moeilijk was om aan woon-

treren.’ Het liep, zoals dat wel vaker in een mensenle-

kreeg de taak om Kollhoff als projectarchitect te as-

ruimte te komen. Enfin, we meldden ons met

ven gebeurt, allemaal iets anders.

sisteren. Dat leverde een geheel nieuw huishoudelijk

350 beginnende architecten en het eerste wat we te

Op een goede dag stond Hans Kollhoff ineens op de

regime op: ‘Vier weken werken aan het voorlopig

horen kregen was: “jullie worden allemaal werkloos”.

stoep met een brief uit Nederland, afkomstig van de

ontwerp van het Piraeus-gebouw, twee weken werken

Dat zou uiteindelijk – zeker na de val van de muur –

Amsterdamse woningbouwvereniging Het Westen

aan het afstudeerproject. Op zich ging dat redelijk

zo’n vaart niet lopen, maar het tekende wel de sfeer

(deze zou later opgaan in De Key). ‘Hij begreep niet

efficiënt. Op het laatst hebben de collega’s van

in die tijd.’ De opleiding betitelt Rapp achteraf niet

wat er in die brief stond; of ik deze wilde vertalen.

Kollhoff nog even een paar nachten met me doorge-

als bijster geweldig, maar dat maakte hem ook niet

Ik had in Nederland gestudeerd tijdens mijn vierde

werkt en toen zat de studie erop.’

zoveel uit. ‘Ik wist al sinds mijn vijfde dat ik architect

studiejaar, had stage gelopen bij bureau OMA. Een tijd

Een studie die zich verder grotendeels voltrok in het

wilde worden, daartoe aangemoedigd door mijn groot-

waarin ik veel geleerd had en ik was de taal redelijk

bouwkundegebouw aan het Ernst Reuterplatz, een

vader die violist was en iedere kunstzinnige expressie
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Niet te missen in voormalig West-Berlijn: het Kaufhaus

Rapp op straat, compleet met de Lufthansa-pilotenkoffer

des Westen (KaDeWe). Mede vermaard vanwege het

die hij kocht bij Manufactum, de winkel die bij nood-

prima champagneontbijt op de zesde verdieping, in de

lijdende bedrijven bijna uitgestorven Duitse kwaliteits-

Feinschmeckerbar.

producten opkoopt. Ouderwetse degelijke kwaliteit!

bij de kleinkinderen hartstochtelijk aanmoedigde.

stád had gekozen. De opleiding nam hij min of meer

Bahnhof Zoo’). Het is een gebied dat volgens Rapp de

Ik kon bijvoorbeeld al heel jong driedimensionaal

voor lief. ‘Er liepen hier veel tweederangs hoogleraren

laatste jaren wegzakt: ‘Niemand investeert meer hier.’

huisjes tekenen. Mijn ouders vonden het een “bande-

rond, die aangenomen waren in de jaren zestig en niet

Een ontwikkeling die in de hand is gewerkt doordat

loos” beroep, maar gelukkig koos mijn broer voor een

zaten te wachten op vernieuwing.’

het nieuwe Hauptbahnhof gereed is en daar nu alle
internationale treinen stoppen die voorheen ‘ZOO’ als

studie medicijnen. Dat haalde de druk wat van de ketel
thuis. Ik ben in al die jaren niet meer van mijn geloof

Op de negentiende verdieping

belangrijkste station van West-Berlijn aandeden.

gevallen. Mijn droom was om in mooie Italiaanse auto’s

Met de Mercedes – ditmaal een nieuw exemplaar

Dit deel van de stad, rondom het station, werd in de

rond te rijden met blondines erin en om als architect

dat we op de luchthaven huurden – passeren we

jaren vijftig van de vorige eeuw met veel ambities

van bouwplaats naar bouwplaats te gaan, om daar

comfortabel Berlin Bahnhof Zoo, waar Christiane F.

door stedenbouwkundigen en architecten vormgege-

dingen die me niet aanstonden af te laten breken.’

het beroemde boek schreef over de zelfkant van de

ven, tot en met een hypermoderne luchtbrug die ver-

Daar kwam voor Rapp bij dat hij vooral voor deze

West-Berlijnse stadssamenleving (‘Wir Kinder von

schillende bouwdelen van gebouwen op niveau +1 met
elkaar verbond. ‘Ook hadden de gebouwen ‘luchtlagen’, een soort tweede maaiveld. Op zo’n manier kon

Christian Rapp

‘Ik wist al sinds mijn vijfde dat ik architect wilde
worden, daartoe aangemoedigd door mijn grootvader

je ongehinderd de autowegen oversteken en uitkijken
op de dierentuin. Het is bij die mooie plannen gebleven. De verbindingsbruggen zijn er nooit gekomen,
behalve één toegangspyloon die ooit gemaakt is en
waar nu de Bikinibar in zit.’

die violist was en iedere kunstzinnige expressie bij de
kleinkinderen hartstochtelijk aanmoedigde.’
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Bunkerbouw in optima forma. Links het exemplaar uit
de tijd van de Tweede Wereldoorlog, rechts het later
gebouwde Sozialpalast van architect Jürgen Sawade.
Honderden woningen in één blok, dat schoot lekker op.

Het bekende Europacenter, met bovenop de Mercedes-

kenhuis die we hadden binnengehaald werd telkens

de overheid werd weggesubsidieerd. Dat in het kader

ster die tot diep in Oost-Berlijn zichtbaar was, staat

uitgesteld. Het was het moment dat Stephan en ik uit

van het aantrekkelijk houden van het eiland Berlijn

voor Christian Rapp voor het begin van zijn eigen

elkaar zijn gegaan; hij zou de Berlijnse markt blijven

als vestigingsplaats.’ Corridors van honderden meters

architectenbureau, dat hij in eerste instantie met

bedienen, ik ging me – min of meer noodgedwongen –

meter lang, trappenhuizen waar zich veel afspeelde

Stephan Höhne oprichtte. ‘We hadden kantoor op de

op de Nederlandse markt richten.’

wat God verboden heeft en bloembakken die regel-

dertiende verdieping, later verhuisden we naar de
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matig van de verdiepingen naar beneden werden

negentiende. We zijn daar in 1992 begonnen, met de

Krimpende stad

gegooid (‘lag er weer zo’n bak bovenop mijn oude

gedachte: we pakken het groots aan. Niet een of an-

Het appartement aan de Luisenplatz werd te duur en

Porsche, die ik even daarvoor had gekocht’): de urban

dere goedkope etage in Kreuzberg en daar vervolgens

Rapp zocht iets kleiners en goedkopers (‘het was in

jungle van de Grosstadt. Het wonen in dit complex

nooit meer uitkomen. Bovendien was het eigenlijk

die tijd zeker geen vetpot’). Het werd een woning in

verklaart Rapp achteraf als een daad van sociaal en

not done om in dit gebouw te gaan zitten; een extra

het Sozialpalast, een groot blok sociale woningbouw

volkshuisvestelijk idealisme. Bijzonder detail is de

reden om het juist wel te doen.’ Het was de tijd dat

aan de Pallasstrasse dat in de jaren zeventig door

aangrenzende bunker, waar een deel van de film

het Piraeus-gebouw op het KNSM-eiland in Amsterdam

architect Jürgen Sawade was ontworpen en in 1977

‘Himmel über Berlin’ van Wim Wenders blijkt te

op zijn eind liep en er nieuw werk moest worden bin-

opgeleverd, losjes gebaseerd op het Unité-gebouw

zijn opgenomen.

nengehaald. ‘We hebben een businessplan gemaakt,

van Le Corbusier in Marseille. ‘Het bleef al die jaren

We moeten ons goed realiseren, aldus Rapp, dat dit

een prachtige bureaubrochure en een paar projecten

aantrekkelijk voor ontwikkelaars om dit soort sociale

soort projecten in een tijd werd gebouwd waarin de

in de Berlijnse uitbreidingswijk Karow. Toen klapte de

woningbouw neer te zetten omdat het verschil tussen

stad Berlijn kromp in termen van aantallen inwoners

markt in elkaar. Een grote opdracht voor een zie-

kostprijshuur en de werkelijke, veel lagere huur door

en bovendien sterk vergrijsde. West-Berlijn was een
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De schotels aan de gevel van het Sozialpalast zeggen

Ze rijden om de paar minuten: de karakteristieke gele

En soms moest die metro echt door een gebouwencomplex

veel over de groep bewoners die hier in de loop van

metrostellen van de Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). In de

héén. Je zult er boven wonen. Maar een spannend beeld

de jaren – het gebouw staat er inmiddels dertig jaar –

mooie, rijke wijken is de metro onder de grond gestopt,

in de stad – compleet met een kloeke overbouwde brug –

onderdak heeft gevonden.

in ‘armere’ wijken rijdt de metro bovengronds.

levert het wel op.

eiland midden in de DDR en alleen met veel sub-

grote kaartvellen is aangegeven welk deel van de

maar nog steeds interessant is omdat de bevolking van

sidies vanuit West-Duitsland kon de stad overeind

Bausubstanz is afgebroken. Op sommige kaarten ziet

de stad bepaald niet groeit en eerder krimpt. En er

worden gehouden. Plus dat de stad erg veel schade

het rood van de gesloopte bouwblokken. ‘Tegelijker-

nog steeds weinig economische druk op de stad staat.

was berokkend in de Tweede Wereldoorlog en de tijd

tijd was er niet de markt om veel nieuw te bouwen.

erna, toen onder meer een snelwegsysteem door de

Je kwam er niet meer met het invullen van een paar

Berlijnse baksteen

stad werd gejast. ‘Dat werd geprojecteerd over het

gaten in een bestaande straatwand; hele blokken

Lopend en rijdend door de straten wijst Rapp ons op

oude weefsel van de stad heen, met als gevolg veel

waren vaak weggevaagd.’

de principes van de stad. Zo rijden in de arme wijken

afbraak. Na de Tweede Wereldoorlog is er zo onge-

Het was de tijd dat architect Ungers een plan tekende

de metro’s boven de grond; in de rijke buurten zijn ze

veer net zoveel gesloopt in deze stad als tijdens de

voor Berlijn waarin grote gebouwen omgeven zouden

wel onder de grond gestopt. In een normale Berlijnse

oorlog.’ Rapp laat dat zien aan de hand van de

worden door veel groen: Das Grüne Stadtarchipel

straat komt de hoogte van de gebouwen overeen met

prachtige uitgave ‘Die gezeichnete Stadt’, waarin op

(1977). Een plan dat nooit zou worden uitgevoerd,

de breedte van de straat, een eis van de brandweer:
‘Bij instorting loopt de tegenoverliggende wand geen
gevaar.’ De straten met bomen zijn na de Gründerzeit

Christian Rapp

‘Stephan Höhne en ik zijn in 1992 begonnen in het
Europacenter bij Bahnhof ZOO, met de gedachte: we pakken

aangelegd, daarvoor hadden de straten geen groen.
Gebouwen met stucwerk, daar was geld voor: stuc
was chique. De grote industriële gebouwen – zoals
de grote energiecentrales – kregen de kenmerkende
felrode Berlijnse baksteen. Het zijn van die praktische

het groots aan. Niet een of andere goedkope etage in
Kreuzberg en daar vervolgens nooit meer uitkomen.’
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Ze liggen als rode bakstenen meteorieten in de stad:
de grote energiecentrales van Berlijn. Hier een exemplaar
in de wijk Charlottenburg, met fraaie architectonische
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details in de oudbouw.

Enkele van de ‘struikelstenen’ (Stolpersteine) van
kunstenaar Gunter Demnig, aangebracht voor huizen
van waaruit de bewoners zijn weggevoerd naar de
concentratiekampen in de Holocaust.

De Kreuzberg Tower van architect John Hejduk, een appartementengebouw

Sale e tabacchi, het grote café en restaurant aan de Rudi

dat hoog scoort op de favorietenlijst van Christian Rapp. Elke woning

Dutschkestrasse. Aanvankelijk geliefd en hot, maar inmiddels

beslaat twee verdiepingen. Het complex werd gebouwd ten tijde van de

ingehaald door nog veel hottere plekken in wijken als

Internationale Bauaustellung 1987.

Prenzlauerberg. Maar nog steeds een prachtige plek.

tips waarmee je sneller het stedelijk weefsel van

de hele stad werd platgelegd en dit stond er nog.’

van de New Yorkse architect John Hejduk: de ‘Kreuzberg

Berlijn kunt ontleden.

Een paar honderd meter verderop vinden we de woon-

Tower’. ‘Het is een gebouw met één woning over twee

We schampen met de auto de Potsdamer Platz, een

gebouwen van de Internationale Bauausstellung (IBA),

verdiepingen en 360 graden uitzicht, waarbij het

gebied waar voor de val van de muur niets te doen

die West-Berlijn met een zekere regelmaat organi-

keukengedeelte en de badkamer in losse volumes van

was. ‘Hier hield in de jaren tachtig de wereld op.

seerde. In dit geval met onder meer plannen van Rob

twee bij twee meter aan weerszijden van het hoofdvo-

Behalve dan in een disco in dat hoge flatgebouw daar.

Krier, Hans Kollhoff en Aldo Rossi. ‘Dit is het klassieke

lume van zes bij zes meter zijn gepositioneerd.

Daar had je een prachtig uitzicht op de Todesstreifen

IBA-vocabulaire, ingegeven door het beleid van de

Een woning heeft ook meerdere balkons. Het zal je niet

en juist daarom mocht de West-Duitse politie niet in

stad Berlijn uit die tijd. Oftewel de reconstructie van

verbazen dat dit gebouw het hoogste bouwbudget voor

die disco komen. Het was de grootste drugshel van de

de stad: blokken sluiten, gevels maken. Als studenten

sociale woningbouw ever in Berlijn heeft gekend.’

stad.’ Even verderop staat het luchtvaartministerie uit

gingen we daar veel kijken.’ Zelf was en is Rapp het

Minstens zo opvallend als het gebouw an sich is overi-

de nazi-tijd er nog steeds prima bij. ‘Onbegrijpelijk:

meest gefascineerd door een hoog, slank woongebouw

gens de grote hoeveelheid braakliggende grond die eromheen ligt. We bevinden ons op een steenworp afstand
van de drukke Friedrichstrasse, maar van die dynamiek

Christian Rapp

is hier niets te merken. Een wonderlijk contrast.

‘Adolf Loos was metselaar, Mies van der Rohe was

Beheersing van het materiaal

steenhouwer; het vak architect heeft voor mij ook met

We lunchen even verderop in café-restaurant Sale e
Tabacchi in de Kochstrasse, dat een paar jaar geleden

ambachtelijkheid te maken. Die architecten kregen nog
een heel traditionele vakopleiding.’
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Het Quartier 206, een stijlvol stadsblok van architect
Henri Cobb (PEI Cobb Freed & Partners) aan de
Friedrichstrasse. Symbool voor de nieuwe start die Berlijn
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maakte na de val van de Muur.

In Berlijn zijn de autoshowrooms met hun flagshipstores
nog gewoon aan de grote winkelstraten gevestigd. En
waarom ook niet? Hier de vestiging van Volkswagen, met
dochter Bugatti prominent vooraan.

Uiteraard zijn alle grote merken vertegenwoordigd in het

Een bezoek aan Berlijn is niet compleet zonder

winkelareaal van de Friedrichstrasse. Op de achtergrond

Currywurst mit Bier (bij voorkeur een halve liter). Deze

een glimp van het Galeries Lafayette-complex van de

wordt verorberd in een klein zaakje onder station

Franse architect Jean Nouvel.

Friedrichstrasse. Rapp kent zijn adresjes.

hip was, maar inmiddels afgegleden is. De bediening

heeft zich verplaatst. Dat kan ook omdat Berlijn zo

een heel traditionele vakopleiding. Ze startten met

is er ook aan de norse kant. ‘Dit was echt een topres-

groot is en meerdere centra heeft.’

het klassieke repertoire en wisten van daaruit door te

taurant, na elf uur ’s avonds begon het hier pas goed.

De creativiteit van Christian Rapp zelf zit hem voor

schakelen naar de moderniteit. Maar altijd vanuit een

Hier kwamen de creatievelingen; Berlijn was altijd

een belangrijk deel ook in de maakbaarheid van archi-

sterk ontwikkeld denkvermogen over hoe je dingen

al een opvangbekken voor raadselachtige figuren,

tectuur. Die belangstelling zat er al van jongs af aan in

maakt. Kijk naar de eerste projecten van Mies: dat zijn

een vrijplaats voor kunst en cultuur. Sale e Tabacchi

en kreeg een concrete invulling toen Rapp, wachtend

allemaal pogingen om het materiaal te leren beheer-

hoorde bij de eerste generatie goede restaurants, na

op een studieplek aan de TU, in een jaar tijd een com-

sen. Beton, glas, staal: hij experimenteerde overal

de val van de muur. Net zoals tenten als Einstein, Exil

plete metselaarsopleiding met succes afrondde. ‘Adolf

mee, om er uiteindelijk een andere ruimtelijkheid

en Florian: daar kwam je ’s avonds mensen als Wim

Loos was metselaar, Mies van der Rohe was steenhou-

mee te creëren dan de klassieken kenden. Je begrijpt:

Wenders tegen. Maar wat nu in Mitte bruist, dat heeft

wer; het vak architect heeft voor mij ook met am-

Mies is mijn absolute held.’

zich uit dit gebied teruggetrokken. De levendigheid

bachtelijkheid te maken. Die architecten kregen nog
Currywurst en bier

We rijden stapvoets door de Friedrichstrasse, de straat

Christian Rapp

‘In de Auguststrasse en de Sophienstrasse worden de
hoogste huren van Berlin Mitte betaald. Het is een gebied

die na 1989 dé nieuwe winkelstraat van Berlijn moest
worden. Voor een deel is dat ook wel gelukt. Rapp is
onder de indruk van de grote, tienlaagse winkelblokken die hier zijn ontwikkeld: ‘De bouwhoogte was
beperkt tot negentien meter – je mocht daarboven

met een goede mix van veel wonen en een portie
bedrijvigheid. En dat mag ook gewoon qua regelgeving.’

inspiring space
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De town houses in de buurt van de Werdescher Markt.
Particulier opdrachtgeverschap op zijn Berlijns. Qua
architectuur een bont spektakel; de als altijd uniforme
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bouwhoogte moet het geheel bij elkaar houden.

In een van de binnenhoven van de Sophienstrasse en

Dit is dan wel weer leuk in die Hackeschen Höfe

In de oude binnenhoven is soms ook plek voor

Gipsstrasse; de prettig gemengde buurtjes achter Bahnhof

(helemaal achterin): de winkel van de zeer bekende

nieuwbouw, wat mooie contrasten tussen ‘jong’ en ‘oud’

Hackescher Markt. Niet zo druk als die Hackeschen Höfe,

Ampelmann. Ooit het oversteeksymbool in Oost-Berlijn,

oplevert. Christian Rapp slaat het met belangstelling

maar daardoor veel aangenamer.

maar inmiddels aan een opmars bezig door de wereld.

gade en denkt er ondertussen het zijne van.

alleen enkele setbacks maken – maar omdat de grond

achter de Hackesche Höfe, de succesvol herontwik-

dwars door een blok. Moet je in Nederland eens

zó duur was en men toch vierkante meters moest

kelde binnenhoven, die inmiddels op het programma

proberen! Alleen parkeren is hier een ramp.’

maken, heeft men twee lagen ondergronds aangelegd.

van alle toeristische excursies staan. Je kunt hier over

De binnenhoven werden achter elkaar doorgebouwd,

Met daaronder nog twee parkeerlagen. En het knappe

de hoofden lopen. Plezieriger is het even verderop, in

soms tot wel zeven hoven aan toe. In de voorhuizen

is dat de ondergrondse wereld prima functioneert. Een

de Auguststrasse en de Sophienstrasse. ‘Hier worden

werd gewoond, in de achterhuizen vond bedrijvig-

knappe prestatie.’ Onder het station Friedrichstrasse,

de hoogste huren van Berlin Mitte betaald’, zo weet

heid plaats. En die mix is er dus blijkbaar nog steeds.

ooit het toneel van de grensovergang tussen Oost en

Christian Rapp te melden. ‘Het is een goede mix van

De maat van de binnenhoven, waar een forse boom

West, stoppen we voor een currywurst en een halve li-

veel wonen en een portie bedrijvigheid. En dat mag

kan staan, blijkt wederom afgeleid van de regels van

ter bier. Altijd smakelijk en goed voor nieuwe energie.

ook gewoon qua regelgeving, die hier niet zo bezopen

de brandweer: ‘De brandweer moest hier met een

Langzaam maar zeker komen we in het oude deel

is als in Nederland. Hier mag je nog een theater of

ladderwagen naar binnen kunnen, om in geval van

van voormalig Oost-Berlijn terecht. Het is het gebied

een bioscoop in zo’n hof hebben, of een metro

nood naar negentien meter hoog te kunnen komen.
Op de draaicirkel van die ladder is de maatvoering van
de binnenhoven afgestemd.’ Aan zo’n binnenhof is bij-

Christian Rapp

‘In de binnenhoven van Mitte is ruimte voor
allerlei functies. Wat er in de DDR destijds aan

voorbeeld restaurant Barcomi’s gevestigd, een tent die
hier al sinds 1989 zit en zich goed weet te handhaven.
‘Wat er in de DDR destijds aan kunstenaars was, zat
in dit gebied. Dat geeft het zo’n bijzondere sfeer.’
In het gebied rond de Werdescher Markt bezoeken

kunstenaars was, zat in dit gebied. Dat geeft het
zo’n bijzondere sfeer.’
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Het fraai verbouwde pand aan de Tucholskystrasse, waar
de Berlijnse vestiging van Rapp + Rapp is gehuisvest.
Studio en aangrenzend appartement zijn streng maar
mooi ingericht, in de stijl van het bureau.

132

Ook sommige bedrijfsgebouwen werden in Berlijn – net

Na een dag door de stad gebanjerd te hebben

als veel andere ‘utilitaire’ gebouwen – in oranjerode

– met een comfortabele Mercedes E-klasse,

baksteen gebouwd. Ze vallen daardoor altijd op, of ze nu

dat dan weer wel – is het goed uitrusten op

in een straatwand staan of prominent aan een hof.

kantoor, met goede koffie.

we de laatste ‘hit’ van Berlijn: een project met individu-

willen zitten. Na vijf jaar in het Sozialpalast was ik

Kun je nagaan hoe groot de psychologische scheiding

eel opdrachtgeverschap. ‘Dat is eigenlijk het enige wat

niet bereid om me weer opnieuw op te offeren.

tussen Oost en West nog is!’ Rapp beoogt met deze

markttechnisch nog goed loopt: het uitgeven van indi-

Dit moest kwaliteit hebben. Onze huisbaas is kunst-

vestiging een verdere versterking van de bureaucultuur

viduele kavels. Volgens de Senatsbaudirektor (een soort

verzamelaar en heeft het prachtig opgeknapt.’

binnen Rapp+Rapp: ‘Ik wil niet de enige zijn die heen

stadsbouwmeester, red.) Hans Stimmann is het bouwen

En dat is zeker goed gelukt: de studio maakt een sfeer-

en weer pendelt tussen Berlijn en Nederland.

van dit soort townhouses de toekomst.’ Groot zijn de

volle, lichte indruk. Met gevoel voor detail en mooie

Het is goed dat onze medewerkers die beide werelden

woningen in ieder geval wel: vijf verdiepingen hoog.

materialen ingericht, een werkwijze die we van de

ook leren kennen. Dat ze aan den lijve ervaren dat in

projecten van Rapp zo goed kennen. ‘In deze omge-

Duitsland en Nederland de bouwcultuur en daarmee

Gevoel voor detail

ving hebben zich veel dependances van West-Duitse

de rol van de architect sterk verschilt. Gechargeerd:

Onze tocht eindigt bij het nieuwe kantoor c.q. apparte-

bureaus gevestigd. Daarentegen werken mijn collega’s

de bouwmeester versus de gevelartiest.’

ment van Rapp en de zijnen in de Tucholskystrasse.

uit de Kollhoff-tijd allemaal nog in hun bureaus in

‘Dit is eigenlijk de enige plek in de stad waar ik zou

de zijstraten van de Kurfürstendamm.
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Zum Weiterlesen:
Bücher über Berlin
Margriet Brandsma,
Waar is de Muur? Verhalen over
Berlijn

architectenwereld (Niemeyer, Taut, Aalto)

In de zomer van 2002 werd Margriet

ren en de aandacht af te leiden van de in

volkspark
jungfernheide

deel van het bos ten prooi aan ruim dertig

minder bekende Berlijn – en publiceerde

bouwprojecten, voornamelijk woningbouw

er in 2006 deze verhalenbundel over. Het

in de gestapelde sfeer. Vanuit Nederland

is een plezierige mix van waarneming en

gaven Van den Broek en Bakema acte de
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présence.

zondere karakter van Berlijn voor een breed
publiek toegankelijk maakt. Met onder

Berlin Karl-Marx-Allee

meer een mooi verhaal over de ‘woonma-

Al even genoemd: de Stalinallee in Oost-

1 Die Hackeschen Höfe und Sophie-Gips Höfe

chine’ van Le Corbusier, die oorspronkelijk

Berlijn, inmiddels politiek herdoopt tot

2 Savignyplatz

in het Hansaviertel was gepland (zie elders

Karl-Marx-Allee. In deze uitgave wordt

4 Ernst Reuterplatz (TU)

in deze boekenrubriek). Le Corbusier vond

ingegaan op het ontstaan en de toekomst

5 Olympiastadion

de locatie van de IBA-wijk, aan de rand

van deze machtige invalsweg van Berlijn,

van de Tiergarten, echter te min en prefe-

waar in de goede oude DDR-tijd op 1 mei

reerde een locatie bij het Olympia Stadion.

de tanks en raketten zes banen breed de

Zo gezegd, zo gedaan.

stad in kwamen rollen. De Allee – 1,7 kilo-

8 Berlin
9 ZOO
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n
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1952 opgeleverde Stalinallee in Oost. In de

kennen – het bekende maar zeker ook het

2 Savign

volkspark
friedrichshain

West op te stoten in de vaart der volke-

noordoosthoek van de Tiergarten viel een

1 Die Hac

danz
iger
str
as
se

haar kunsten mocht vertonen. Dat alles om

Bundeshauptstadt Berlin. Ze leerde de stad

geschiedschrijving geworden, die het bij-

volkspark
rehberge

sse
friedrichstra

Brandsma correspondent van de NOS in

schilerpark

berlin tegel

berlin tempelhof

3 Potsdamer Platz

6 Werderscher Markt
7 Sozialpalast (Pallasstrasse)
8 Berlin Hauptbahnhof
9 ZOO

meter lang – eindigt op de Alexanderplatz,

Das Hansaviertel,
Internationale Nachkriegsmoderne in Berlin

het toonbeeld van moderne stedenbouw

Niemandsland

– de koperen strook die in een deel van

uit de naoorlogse tijd. Het andere uiteinde

De meest gestelde vraag in Berlijn: waar

Berlijn de oude muur-ligging aangeeft –

wordt gevormd door de Frankfurter Tor,

liep de muur nou? Hij is dit jaar nog maar

helemaal af te maken?

In het voormalige West-Berlijn werd in

in de vorm van twee karakteristieke torens.

twintig jaar weg, maar wordt door som-

1957 de Interbau-tentoonstelling georga-

Daartussenin veel hoogbouw in ‘Russische’

migen node gemist. Liep hij nu hier of

niseerd; een buitenexpo waar de crème

architectuur, die de laatste jaren zorgvuldig

toch een blok verder? Fotograaf Kim Bouvy

Denkmal für die ermordeten
Juden Europas Berlin

de la crème van de toenmalige moderne

is gerestaureerd.

werd gekweld door dezelfde vraag en ging

Ontworpen door architect Peter Eisenman

in 2001 en 2002 op pad om het niemands-

is het Holocaust-monument in het centrum

land te fotograferen. 43 Kilometer reisde ze

van Berlijn een niet te missen plek. Na ja-

minutieus af – van noord naar zuid – en

renlange discussie kon eindelijk begin deze

documenteerde het resultaat in dit fraaie
tijdsdocument. Hoe meer niemandsland
bebouwd of verparkt wordt, hoe meer de
herinnering aan de muur zal vervagen.
Misschien toch een idee om de Copper Strip
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eeuw met de bouw van het monument

Wie het toch probeerde, moest die poging

thema’s – zoals ‘De Führerbunker, hoe

Ook hier kwam de bus (of liever gezegd de

worden begonnen, bovenop de plek van

in sommige gevallen met de dood bekopen.

Berlijn leeft met de stenen resten van het

private jet) van de internationale sterarchi-

de bunker van Adolf Hitler. Berlijn is er een

Zeker 125 mensen stierven hier, zo werd in

Derde Rijk’ – laat de auteur verleden,

tecten langs. Van Philip Johnson tot Aldo

bijzondere ‘openbare ruimte’ rijker door

2006 uit hernieuwd onderzoek bekend.

heden en toekomst van Berlijn in elkaar

Rossi, ze waren er allemaal en bouwden

overvloeien. Vol met leuke anekdotes en

binnen het keurslijf dat de stad Berlijn

geworden; de grijze blokken zijn gewoon
toegankelijk. Er mag op gezeten en gelopen

Bauen in Berlin 1900-2000

feitjes, bijvoorbeeld over het genoemde

oplegde. Berlijnse blokken moesten er

worden. Het doorsnijdende steegjespatroon

Fraaie uitgave in stemmig zwart/wit over de

terrein van de Führerbunker: ‘Voor het

komen, stevig en stoer, maar gebonden

staat naar verluidt voor het Berlijnse stra-

architectuur en stedenbouw in Berlijn, met

spektakel “The Wall” dat Pink Floyd (lees:

aan de aloude maximale bouwhoogte van

tenpatroon. Het is maar wat u erin ziet.

per jaar meerdere ‘voorbeeldprojecten’ die

Roger Waters, red.) hier opvoerde, moest

23 meter. ‘Kritische stadsreconstructie’

kort worden beschreven. In 1927 wordt bij-

het terrein worden onderzocht op blind-

noemden de planners, onder leiding van

Die Mauer

voorbeeld stilgestaan bij de Waldsiedlung

gangers en mijnen.’ Over tastbare geschie-

architect Josef Paul Kleihues, deze aanpak.

Van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989

Onkel Toms Hütte, het prachtig in het groen

denis gesproken.

Het levert een herkenbaar stadsbeeld op,

heeft hij er gestaan: de muur die West-

gelegen woongebied aan de zuidwestkant

en Oost-Berlijn scheidde. Frederick Taylor

van de stad. Samen met onder meer de

Berlin Mitte, Downtown Berlin

reconstrueerde de geschiedenis van aanleg

Hufeisensiedlung werd deze exponent van

82 Projecten worden in deze uitgave

tot en met afbraak. Ten tijde van de bouw

het ‘nieuwe bouwen’ onlangs aangewezen

besproken en dat geeft al aan dat er in

van de muur konden mensen nog relatief

als UNESCO-erfgoed. Gezien de prima staat

het centrum van Berlijn – Mitte – veel is

eenvoudig ontsnappen aan het DDR-

waarin de woningcomplexen verkeren is

gebouwd sinds de val van de muur.

regime, maar toen de cirkel eenmaal fysiek

dat alleen maar terecht.

maar misschien was iets meer afwisseling
ook spannend geweest.

gesloten was, werd dat een stuk moeilijker.

Boze geesten van Berlijn
Een andere correspondent, Philippe Remar-

Berlin im Internet

que van de Volkskrant, verbleef zes jaar
in Berlijn en schreef er dit boek over. Een

U moet natuurlijk gewoon naar Berlijn afreizen om de stad aan den lijve te

stad die volgens Remarque ‘altijd maar

ervaren, maar om in de stemming te komen alvast wat tips om vanuit de luie stoel

wordt en nooit is’. Aan de hand van zes

te bekijken:
www.stolpersteine.com Het indrukwekkende project van kunstenaar Gunter
Demnig, die met deze kleine steentjes in de straat de slachtoffers van de Holocaust
herdenkt en eert. Ook in Nederland zijn de eerste ‘struikelstenen’ geplaatst.
www.ampelmann.de De site van het groene ‘lopen’ en rode ‘stilstaan’-stoplichtmannetje, die van een ordinair verkeerslicht in Oost-Berlijn is uitgegroeid tot
cultsymbool en commerciële kaskraker.
www.berlin.de De startsite voor elk bezoek aan Berlijn. Met uitgebreide informatie over weer, verkeer, cultuur, wonen en wat al niet meer.
www.potsdamer-platz.net en www.potsdamerplatz.de Het was de afgelopen
jaren met voorsprong dé bouwput van Berlijn: Potsdamer Platz. Het gebied is
nagenoeg klaar en heeft sterk uiteenlopende deelgebieden: van het snoeiharde
Sony Center van architecten Murphy/Jahn tot en met het veel zachtere
DaimlerChrysler-quartier van Renzo Piano.
www.buecherbogen.com Nooit overslaan deze prachtige boekhandel, met
onder meer een grote vestiging aan de Savignyplatz. Uitgebreide collectie boeken
op het gebied van architectuur en moderne kunst.
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