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Nederland is bezaaid met gebouwen. De architectuur van deze gebouwen was 
het voornaamste thema van De Gouden Piramide 2003.
Maar Nederland bestaat ook uit gebieden. Natuurgebieden en gebieden met  
een agrarische bestemming, en in toenemende mate bebouwde gebieden.  
Deze laatste categorie bepaalt in steeds sterkere mate het karakter van ons  
verstedelijkte land: buurten, woonwijken, bedrijventerreinen, kantoorparken, 
recreatieterreinen, binnenstedelijke gebieden of aangelegde ‘nieuwe natuur’. 
Deze bebouwde of landschappelijk ingerichte gebieden maken dat Nederland 
een conglomeraat is van afzonderlijke plekken. In alle soorten en maten, en  
met alle mogelijke monofunctionele of gemengde bestemmingen.
Dit boek, De Gouden Piramide 2004, gaat over de aanleg en inrichting van  
dergelijke gebieden. Samen met de voorzieningen voor de almaar groeiende 
mobiliteit vormen ze de grondstof voor de inrichting van Nederland.
Wie zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze gebieden, die zo bepalend  
is voor onze dagelijkse woon- en werkomgeving? Wie bepalen het programma 
waarbinnen het maatschappelijk leven in Nederland zich voltrekt en waaraan 
ontwerpers zich moeten houden? Dat zijn vooral de gemeenten, provincies,  
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
Vanuit het perspectief van deze opdrachtgevers worden de beste 23 projecten 
beschreven en getoond, waaronder uiteraard de winnende inzending.  
Deze projecten zijn door hun kwaliteit en verscheidenheid een inspirerend  
voorbeeld hoe de inrichting van Nederland op verantwoorde en aansprekende 
wijze ter hand kan worden genomen. De gedocumenteerde projecten worden 
voorafgegaan door enkele bespiegelende essays en een interview met de  
rijksbouwmeester.

De Gouden Piramide 2005 Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap 

Nederland geniet nog altijd wereldfaam als het gaat om het inrichten van het eigen land. 
Inpolderingen en de aanleg van zee- en rivierdijken, sluizen, afwateringen en waterwegen 
hebben grote delen van ons land tot een typisch cultuurlandschap gemaakt. De ‘schikkende 
hand van de mens’ is er dominant aanwezig.
Maar hoe is het vandaag de dag gesteld met de realisatie van dergelijke grote plannen?  
In een sterk verstedelijkt land waar de functies wonen, werken, mobiliteit en vrijetijds -
besteding om voorrang strijden? Waar de ruimteclaims zo nijpend zijn geworden dat  
nieuwe landaanwinning (IJburg) en meervoudig grondgebruik (HSL-tunnel, Utrechtse Baan, 
Zuidas) de enige oplossingen lijken te zijn voor het voldoen aan de vraag naar woon-, werk- 
en recreatieve ruimte. En waar paradoxaal genoeg elders land onder water wordt gezet  
(De Blauwe Stad) en ‘nieuwe natuur’ wordt gecreëerd. 
Na aandacht te hebben geschonken aan projecten op het terrein van de architectuur (2003)  
en gebiedsontwikkeling (2004) biedt De Gouden Piramide 2005 inzicht in de totstandkoming 
en eerste resultaten van recente macroprojecten in Nederland.
De initiatiefnemers van deze ruimtelijke projecten – provincies, waterschappen en gemeenten – 
schakelen op zeer verschillende wijzen ontwerpers en de ‘markt’ in bij de realisatie van deze 
omvangrijke plannen.
Veertien gezichtsbepalende inzendingen van de Rijksprijs 2005 worden becommentarieerd, 
beschreven en uitgebreid gedocumenteerd. Twee essays belichten voorts de problematiek 
van de ‘grote plannen’ in Nederland vanuit verschillend perspectief.
In een interview spreken rijksbouwmeester Mels Crouwel en rijksadviseur voor het landschap
 Dirk Sijmons zich uit over de dilemma’s bij de inrichting van Nederland en de onmisbare rol 
daarbij van goed opdrachtgeverschap.  
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Voorwoord
Provincies en gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars,  
beleggers en particulieren: als opdrachtgevers zijn ze allemaal in sterke mate  
bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Het thema van De Gouden 
Piramide voor inspirerend opdrachtgeverschap 2005 was het macroniveau. Dat is 
het niveau van complexe opdrachten tot stadsuitbreiding, landschapsontwikkeling 
of infrastructuur, met een regionale of zelfs landelijke betekenis.

Sinds de verschijning van de eerste architectuurnota in 1991 is het opdrachtgever-
schap een belangrijke pijler van het Nederlands architectuurbeleid. De zeven  
departementen die het Actieprogramma Ruimte en Cultuur hebben ondertekend, 
willen de opdrachtgevers en uitvoerders van architectuur-, infra- en landschaps-
projecten via een aantal gerichte acties stimuleren hun opgaven ruimtelijk hoog-
waardig op te pakken. Dat wil zeggen: met oog voor het aanwezige cultureel  
erfgoed en de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering. 
De Gouden Piramide is een van de acties uit het Actieprogramma Ruimte en 
Cultuur. Deze jaarlijkse Rijksprijs benadrukt welk belang wij hechten aan inspirerend 
opdrachtgeverschap. De deskundige, creatieve en bezielende wijze waarop een 
opdrachtgever zijn ambitie ontwikkelt en vasthoudt, vormt vaak de sleutel voor het 
succes van een bouw- of inrichtingsproject.

2005 was een druk jaar voor De Gouden Piramide. Niet alleen is de prijs uitgereikt 
aan de winnaar van 2005, eerder dit jaar zijn ook de winnaars van 2003 en 2004 
bekendgemaakt.1

De inzendingen voor de ronde 2005 bestonden uit plannen die grote ruimtelijke, 
sociale en economische consequenties hebben voor ons land. Het gaat om mega-
projecten waarbij wonen, werken, recreëren, natuurontwikkeling en de verbetering 
en/of aanleg van infrastructuur sterk met elkaar zijn verweven. Verschillende  
disciplines komen elkaar tegen en verschillende belangen zijn vertegenwoordigd. 
Via nieuwe samenwerkingsvormen proberen de (vaak meerkoppige) opdracht-
gevers de complexe projecten uitvoerbaar te maken en de kwaliteit te waarborgen.

Bij de vijf genomineerde inzendingen is sprake van een hoge mate van integraliteit. 
Water (De Blauwe Stad, IJburg) en infrastructuur (Zuidas, W4, Zuidtangent) zijn 
belangrijke dragers in deze plannen. Het gaat om plannen waarin het water niet 
alleen vanuit bescherming en berging wordt benaderd, maar ook vanuit esthetisch 
en recreatief perspectief. Voor de infrastructurele projecten geldt dat de opgave  
breder wordt getrokken dan louter verkeerskundig. Steeds is er sprake van een  
integrale opgave waarin de ontwikkeling van infrastructuur hand in hand gaat met 
stads- en landschapsontwikkeling. 



Kijkend naar de inzendingen zijn wij erg optimistisch over de toekomstige ruimte-
lijke ontwikkeling in Nederland. Het blijkt dat gemeenten en provincies – geheel in 
de lijn van de nota’s Ruimte en Mobiliteit: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ – 
het voortouw hebben genomen en een actieve rol vervullen in de uitwerking van de 
plannen.

De jury constateert dat er bij het winnende project sprake is van ‘wilskrachtig,  
moedig en vooruitziend opdrachtgeverschap’. Onder voorzitterschap van 
Rijksbouwmeester Mels Crouwel adviseert de jury daarom De Gouden Piramide 
2005 toe te kennen aan de opdrachtgevers van De Blauwe Stad in Groningen. 
Samen met onze collega-bewindspersonen van OCW en LNV – die mede verant-
woordelijkheid dragen voor deze Rijksprijs – nemen wij dit oordeel van harte over.

Sybilla M. Dekker
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

K.M.H. Peijs
Minister van Verkeer en Waterstaat

Opdrachtgevers
De overtreffende trap 14
Ton Idsinga in gesprek met Mels Crouwel en Dirk Sijmons

Nederland als kunstwerk 19
Petran Kockelkoren

Vóór ons: de Zondvloed 26

Ole Bouman

Opdracht en ontwerp
Dappere visioenen 34

De jurering van macroplannen voor Nederland

De projecten 45

De ingezonden projecten 142

1 Respectievelijk aan de Vereniging Natuurmonumenten en het Stadsdeel Westerpark Amsterdam.
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Sinds kort is Nederland een nieuw fenomeen rijker: het College van Rijksadviseurs. 
Voor het landschap, de infrastructuur en het cultureel erfgoed zijn gezaghebbende 
deskundigen aangesteld die de betreffende vakdepartementen van advies dienen. 
De rijksbouwmeester is voorzitter van het College.
Dirk Sijmons (H+N+S Landschapsarchitecten) is de adviseur voor het landschap,  
en ressorteert onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
Als landschapsarchitect en deskundige op het terrein van natuur- en landschaps-
ontwikkeling houdt hij zich al vele jaren bezig met de inrichting van Nederland. 
Rijksbouwmeester Mels Crouwel is een gekend architect en heeft onder meer veel 
ervaring met het ontwerpen van grote infrastructurele voorzieningen. 
Thema van De Gouden Piramide 2005 was: projecten op macroniveau. Merendeels 
grote ruimtelijke en/of civieltechnische plannen met een regionale betekenis.  
De rijksbouwmeester was qualitate qua voorzitter van de jury. Alle reden om  
hen samen over de problematiek van de omvangrijke projecten in Nederland te 
bevragen. 
Het werd een vrijmoedig gesprek dat zich weinig gelegen liet liggen aan onze  
nationale grenzen en vastgestelde beleidsopvattingen. Over rampen als sturende 
prikkels in de ruimtelijke ordening, de persoonlijke aanspreekbaarheid van project-
leiders, de ontwerper als redder in de nood, de gevolgen van de klimaatverandering 
en last but not least het opdrachtgeverschap in de ruimtelijke ordening.

Decennia geleden werd de ruimtelijke ordening vooral gestuurd door de volkshuisvesting, 

stedenbouw en de verdediging van Nederland tegen het water. Het Rijk was dominant  

aanwezig. Die duidelijkheid is – ook door de nagestreefde decentralisatie van het beleid –  

verdwenen. Is de ruimtelijke ordening stuurloos geworden?

DS   Je vergeet nog een complicerende factor te noemen: de werkelijk enorme  
toevloed aan regels en nieuwe onderwerpen: van fijnstof tot de korenwolf. 
Bovendien is de besliscultuur ondoorzichtiger geworden. De probleem-
eigenaren lijken het welbekende familiespel van de stoelendans te spelen. 
Soms is dat om wanhopig van te worden. Who is in charge? Nobody is!  
Maar áls er uiteindelijk in Nederland een beslissing is genomen dan is die  
ook nauwelijks meer terug te draaien, zo blijkt uit de praktijk. Dat is de andere 
kant van de medaille.

   Wat moet en kan de rijksoverheid? De ‘lagenbenadering’ in de ruimtelijke orde-
ning heeft haar herkomst in de beantwoording van die vraag. We onderscheid-
den als laag 1: de fysieke existentie van ons land, laag 2: de infrastructuur met 

de belangrijke knopen in het netwerk, en laag 3: het opstellen van eenvoudige 
regels voor de occupatie. Ondanks ‘Europa’, het bruteren van de volkshuis-
vesting, de steeds onafhankelijker en zelfbewuster regio’s blijven deze kern-
taken voor het Rijk mijns inziens fier overeind.1

   Maar nu die veronderstelde stuurloosheid. Er zíjn wel sturende krachten in  
de ruimtelijke ordening, maar ze wijzen allemaal een verschillende kant op.  
Dat is het punt. Het zijn vectoren die elkaars werking neutraliseren:  
de modernisering van de landbouw, de mobiliteitsbehoefte, het milieu, het 
‘vrije bouwen’, het openhouden van land tussen de stedelijke centra, voor-
zieningen die onze economische groei moeten faciliteren. Noem maar op. 
Ruimteclaims genoeg. 

   Maar als je vraagt naar een centrale richtinggevende vector, die overstijgend 
van karakter is, dan moeten we de scoop een stuk ruimer nemen dan de  
ruimtelijke afwegingen op lokaal en regionaal niveau. Want die vector is er wel 
degelijk, maar is nog niet verankerd in ons ‘denkraam’. We moeten dan echt 
internationaal denken, uitzoomen naar de wereld en beseffen dat we in een 
van de veertig megadelta’s van de wereld wonen, zoals de Pearl Riverdelta,  
de Nijldelta, de Mississippidelta, de delta van de Tigris en de Eufraat, de 
Gangadelta, et cetera. 

   Unesco heeft geprognosticeerd dat in 2100 bijna 30 procent van de totale 
wereldbevolking in deze veertig gebieden zal wonen. De aanwezige vruchtbare 
gronden zijn cruciaal voor de wereldvoedselvoorziening. Bovendien liggen 
daar de beste wetlands, waar de kustvisserij van afhankelijk is. Het zijn de 
gebieden op aarde waar van oudsher ook de belangrijkste steden waren geves-
tigd. Maar deze gebieden zijn ook gevoelig voor de gevolgen van de klimaats-
verandering. Verder zie je dat de landbouw er simpelweg wordt opgerold.  
De stad kan meer betalen voor de grond, dus gaat de verstedelijking maar door 
en door. Daarvoor worden de wetlands ingepolderd.

   In onze Noordwest-Europese delta (de Deltametropool plus het Ruhrgebied en 
de Vlaamse Ruit) ligt het anders. We kunnen niet meer inpolderen, of het moet 
de Markerwaard of de Waddenzee zijn. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.  
We moeten het doen met de ruimte die er is. Het oplossen van deze puzzel is 
het langetermijndoel van de ruimtelijke ordening. We moeten het mechanisme 
zo afstellen dat we een duurzame oplossing voor onze delta bereiken. Dat is 
een taak die onmogelijk valt te decentraliseren. Hier moet het Rijk voor zorgen 
in Europees verband. Het oplossen van deze puzzel is mijns inziens de hoofd-
vector van de ruimtelijke ordening in Nederland. 

Is er een ‘gemeenschappelijke vijand’ nodig – zoals de watersnood van 1953 – om grote  

ruimtelijke en civieltechnische ingrepen in Nederland mogelijk te maken? Met andere  

woorden: is er geen effectiever instrument in de ruimtelijke ordening dan een ramp? 

DS   Wat de waterproblematiek betreft is dat waarschijnlijk zo. Voor de veiligheid 
van ons ‘hoofdsysteem’ (rivieren, zee) is nog wel politieke consensus te  
bereiken, maar voor de veel gecompliceerdere problemen in de deelstroom-
gebieden, met een teveel aan water door regen of aanvoer over land, of juist  

De overtreffende trap 
Ton Idsinga in gesprek met Mels Crouwel  
en Dirk Sijmons
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te weinig water, daar kon wel eens een ramp voor nodig zijn om iedereen die 
urgentie te laten beseffen.

   Neem de watersnood rond de Elbe in Duitsland drie jaar geleden. Veroorzaakt 
door extreme regenval: meer dan negen etmalen achter elkaar viel er 75 mm 
regen. Zo veel water hadden we ook in Nederland nooit kunnen verwerken.  
We zouden dan in heel West-Nederland 1,5 tot 2 meter onder water hebben 
gestaan. De fysieke en economische gevolgen zijn nauwelijks voorstelbaar.  
Als je dat eenmaal meemaakt, ja, dan is iedereen de urgentie wel duidelijk.  
Je zou met filmische technieken zo’n ramp moeten verbeelden om het ieder-
een duidelijk te maken. Want woorden blijken hun uitwerking te missen.

   (Het interview vond plaats begin juli 2005, dus voor de orkaan Katrina New 
Orleans trof. Deze ramp in de zuidelijke staten van de VS was aanleiding voor 
de Nederlandse regering om onmiddellijk een onderzoek te gelasten naar de 
veiligheid van de Nederlandse dijken (TI).)

MC    Over de vloedgolf die de westkust van de Verenigde Staten zou treffen als het 
Canarische eiland La Palma door een vulkanische uitbarsting zou splijten, is 
inderdaad zo’n 3D-film gemaakt. Er zou veel meer gebruik moeten worden 
gemaakt van dergelijke technieken in de ruimtelijke ordening. Het is het  
ultieme communicatiemiddel. Vooral geschikt om verkeersbewegingen te ver-
duidelijken en, zoals gezegd, een mogelijke waterramp te visualiseren. Dat kan 
tegenwoordig relatief eenvoudig in modellen worden gesimuleerd. Dat middel 
zou veel proactiever kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld bij de Waalsprong 
bij Nijmegen. Zet die plannen eens uiteen in een 3D-presentatie en kijk dán wat 
men ervan vindt. En al die bedrijventerreintjes langs de snelwegen. Laat zíén 
wat er staat te gebeuren. Misschien dat dit de politiek op andere gedachten 
brengt.

Buiten de film en de virtuele media is er nog een andere, belangrijke explicator: het ontwerp. 

In de nota Ontwerpen aan Nederland (2000) werd grote waarde gehecht aan het ontwerpend 

onderzoek. Was dat te idealistisch gedacht?

  Nee. 
DS   Dat komt omdat er een harde kern in die gedachte zit. Er zijn in de ruimtelijke 

ordening altijd periodes aan te wijzen dat men zijn oren liet hangen naar 
bepaalde disciplines. Dat is nu het ontwerpen. Dat kan men modieus noemen. 
Maar het is toch van grote betekenis omdat er, zoals gezegd, een hard punt  
in zit. En dat is het Esperanto: het ontwerp als een taal die voor eenieder te 
begrijpen is. De politiek heeft niet het vermogen de doelen goed te articuleren. 
Die worden pas opgesteld in het ontwerpproces. En daar heb je een ontwerp, 
dus een ontwerper of ontwerpbureau, voor nodig.

MC    Inderdaad, het voordeel van een concreet ontwerp is dat je er tenminste over 
kunt praten. Bovendien zijn veel ontwerpers generalisten, die een soort onbe-
vangenheid hebben die andere participanten in een bouw- of inrichtingsproces 
missen, want die voelen zich vooral verbonden met één specifiek aspect. 
Ontwerpers zijn ook veel meer toekomstgericht. En een derde punt is dat zij 

zich in beginsel vooral oriënteren op de inhoud, en al die procesmanagers die 
overal rondlopen – ze weten in feite zó weinig over de inhoud van een project. 
Het is dan ook geen wonder dat ontwerpers zich steeds meer met het opstellen 
van het programma gaan bemoeien. Omdat van de opdrachtgeverskant steeds 
minder mensen weten hoe een écht programma eruitziet.

   De sleutelprojecten bijvoorbeeld, de transformatieoperatie van enkele grote 
stationsgebieden in Nederland, daar zijn geen echte programma’s voor.  
Dat zijn meer checklists. Een opdrachtgever moet weten wat hij wil, maar  
dat ontbreekt zo vaak.

DS   Of neem het Plan Ooievaar uit 1985.2 Daar werd een volledig programma 
gepresenteerd dat in de jaren daarna is overgenomen en voor 60.000 ha is  
uitgevoerd. Dus een níét uit het beleid voortkomend programma.

Bied eens een kijkje in de keuken. Hoe verlopen processen van omvangrijke projecten  

doorgaans?

MC   Er zijn veel te veel mensen bij betrokken die niet anders dan over een reëel plan 
kunnen praten en niet in staat zijn te definiëren wat ze bedoelen en vervolgens 
dit te formuleren. Ze zitten vooral in die talloze stuurgroepen, en altijd met de 
voet dicht bij de rem. Als vertegenwoordigers van een deelbelang. De hakken 
in het zand zetten. Het lijkt hun grootste doel. Enorm veel energie gaat zitten in 
afstemmingsproblemen, zodat het plan zélf er vaak bekaaid af komt.

   Een ander probleem is de specifieke verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
van politici. In hun ogen is hun werk klaar als een plan door bijvoorbeeld de 
gemeenteraad is goedgekeurd. Dan zit hun werk erop. En verliezen ze hun  
interesse. Maar het échte werk moet dan nog beginnen. Heel merkwaardig.

DS    Eindeloos wordt er in het begin gepraat, overlegd, studies uitgezet, scenario’s 
geschreven, gewikt en gewogen, en werkelijk op het allerlaatste moment – en 
in no-time – moet een ontwerpbureau een fantastisch, geweldig doortimmerd 
plan maken. Dat moet toch kunnen? Zij zijn toch die fameuze, alleskunnende 
ontwerpers?

MC   Wat ook veel gebeurt is dat de verschillende – en niet zelden steeds wisselende 
– vertegenwoordigers en/of bestuurders de hele tijd aan tafel blijven zitten en 
elke keer met wat nieuws komen. En bovendien, zoals ik zei, altijd de voet bij de 
rem hebben. Vreselijke processen zijn dat.

   Zeg in het begin wat je wilt, stel een kundig en aansprekende projectleider aan 
en ga aan de slag. Zo zou het natuurlijk moeten.

DS   Een vrij onbekend fenomeen voor de buitenwereld is de zogenaamde decom-
positietijd. Een voorbeeld. Met ons bureau hebben we aan Schiphol gewerkt, 
op een wat hoger schaalniveau dan Benthem Crouwel. Wat bleek is dat elk uur 
ontwerpen niet minder dan 17,3 uur decompositietijd kostte. Dat is de tijd die 
nodig is om het ontwerp helemaal uit elkaar te peuteren en op alle mogelijke 
effecten te analyseren ten behoeve van de besluitvorming. Een verbijsterend 
kengetal. 

DS/MC
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Terug naar de inrichting van Nederland. Hoe zit het met de vraag: in wat voor land willen we 

wonen? Het beeld van Nederland als een stedenland is bij veel mensen nog steeds ongekend 

populair. Hoe kan zoiets in de praktijk worden aangepakt? Op kleinere schaal?

DS   Het lastige bij ruimtelijke plannen op, zeg maar, provinciaal niveau is dat die 
schaal ligt tussen die van de delta en een lokaal plan. Het is een schaal die 
mensen niet veel zegt. De leefwereld van mensen is heel sterk lokaal gericht. 
Voor grotere plannen speelt ook gauw de problematiek van de democratische 
legitimiteit. Je bent er niet door voor zo’n landsdeel een gebiedsautoriteit aan 
te stellen met een sterk mandaat zoals ooit is voorgesteld.3 Zo’n plan moet 
toch voldoende ankers hebben in de regio. En of het uitgaan van het beeld als 
integrerende factor bij het afwegen van ruimteclaims een geschikt instrument 
is, daar heb ik mijn twijfels over. 

MC   Ik vind dat toch niet zo gek om vanuit het idee te werken hoe Nederland eruit 
moet zien. Nu wordt er vooral vanuit de procedures en de regels gedacht.  
Wat er níét kan.

Hoe is het gesteld met het opdrachtgeverschap in de ruimtelijke ordening?  

Is dat de achilleshiel van de Nota Ruimte? 

DS   Over het ‘hoe’ is de nota niet erg duidelijk. Ook omdat we in een proces  
zitten van een overdracht van taken naar de gemeenten en provincies.  
De Gouden Piramide is een geweldig middel om de aandacht te focussen  
op het nauwelijks te onderschatten belang van goed opdrachtgeverschap bij 
ruimtelijke projecten. Als voorbeeld wil ik het opdrachtgeverschap van water-
schappen noemen. Men beseft nog niet half wat daar te gebeuren staat. En dan 
zeg ik het nog voorzichtig.

   Als gevolg van de klimaatsverandering moet tussen de 200.000 en 400.000 ha 
op de schop. Allemaal kleine en grote projecten met de hoofdfunctie water.  
Dat vraagt om opdrachtgeverschap vanuit een overall visie. Het besef moet 
doordringen dat we een nieuwe eenentwintigste-eeuwse cultuurlandschappe-
lijke laag moeten creëren in Nederland. Dat er niet langer op de rem kan  
worden getrapt vanuit een not in my backyard-mentaliteit. De waterschappen 
moeten beseffen dat zíj een van de belangrijkste opdrachtgevers van de eenen-
twintigste eeuw moeten worden. Dat is de opgave waar we ook als land voor 
staan. 

Over het Nederlandse landschap gaan we niet mopperen. Het is zeker waar dat het 
aan versnippering ten prooi dreigt te vallen. Velen ervaren de teloorgang van de 
omgeving van hun jeugd als een persoonlijk verlies. Maar er moet toch ook worden 
vastgesteld dat er in de ontwerpbenadering van het landschap steeds meer aan-
dacht wordt besteed aan het herstel van historisch patroon, aan zonering en de  
ritmiek ervan en aan de leesbaarheid van het gelaagde land. In het ontwerpproces 
werken landinrichters, ecologen, cultuurhistorici en kunstenaars hoe langer hoe 
meer samen. Het nieuwe landschap hoeft niet onder te doen voor dat van vroeger.

De diagnose

Wie geregeld door Nederland rijdt over snelwegen en secundaire wegen komt vaak 
onopgeloste wrijvingen in het landschapsontwerp tegen. Aan de ene kant staat 
natuurbehoud hoog op de agenda, aan de andere kant eisen nieuwbouw voor huis-
vesting en de uitbreiding van bedrijfsterreinen aan de uitvalswegen hun tol. Om aan 
dat alles plaats te bieden, worden de infrastructurele voorzieningen zoals auto-
wegen, spoorwegen, kanalen en hoogspanningslijnen zo veel mogelijk gebundeld. 
Zulke voorzieningen vergen ruime veiligheidsmarges. Daarbij kan het niet anders of 
er ontstaan restruimtes, verloren snippers en haveloze achterkanten die altijd wel 
ergens vandaan in het zicht liggen.
Op landschappelijke schaal doen zich eveneens botsingen voor tussen verschillende 
historische lagen van menselijk ingrijpen. Het Nederlandse landschap heeft zijn 
veelzijdigheid te danken aan de diverse historische exploitatievormen. Ons land is 
wereldberoemd vanwege zijn waterhuishouding met zijn karakteristieke dijken en 
uiterwaarden. Maar ook de natuur is tot op zekere hoogte kunstmatig. Zonder 
schaapherders en de begrazing door hun kuddes zouden de heidelandschappen al 
gauw zijn verdwenen. Tegenwoordig worden ze machinaal afgeplagd in een plan-
matige cyclus van verjonging. Iets dergelijks geldt ook voor de natte venen in de  
kop van Overijssel. De trilvenen zijn ontstaan door het uitgraven van sleuven of pet-
gaten, waarbij het veen te drogen werd gelegd op de ribben aan weerszijden. Als de 
petgaten niet regelmatig worden uitgegraven slibben ze dicht. De zandverstuivingen 
op de Veluwe ontstonden door het overmatig kappen van hout voor scheeps- en 
mijnbouw. Ook de bossen werden ooit aangelegd. Er is nauwelijks nog oernatuur 
over. Zijn grootste rijkdom bereikte het Nederlandse landschap aan het einde van de 
negentiende eeuw, toen het land een complex patchwork van diverse exploitatie-
typen te zien gaf. Daarna werd het landschap snel eenvormiger, door toepassing 
van monocultuur in de landbouw. Het liefst zouden we de historische rijkdom 
behouden, maar dat vereist dan wel kunstmatige nabootsing van wat vroeger 

Nederland als kunstwerk  
Petran Kockelkoren

1 Concept dat eind jaren negentig werd opgesteld door Maurits de Hoogh, San Verschuren en Dirk Sijmons. 
2  Inmiddels befaamd geworden ontwikkelingsstrategie voor nieuwe natuur in de Ooijpolder bij Millingen. 
3  Commissie Peper, Open land, groene steden, Toekomstwaarde in de ruimtelijke ordening, 2001.
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armoedig handwerk was. Dit oudere landschap in al zijn variëteit is in de afgelopen 
eeuw overdekt met de jongste cultuurlaag, waarin de uitbreiding van huisvesting, 
bedrijfsterreinen en de infrastructuur van gemotoriseerd verkeer en vervoer over-
heersten.
Niet zelden doen zich in het landschap ontwerptegenstrijdigheden en verlegen-
heidsoplossingen voor. Dan eindigt een weg bijvoorbeeld plotseling voor een  
rood-wit gestreepte versperring aan de rand van een kanaal, waar men aan de over-
kant de oude weg zich ziet voortzetten achter een tweede identieke versperring.  
Een ouder wegenpatroon wordt daar doorkruist door een ingreep die ook al weer 
geruime tijd achter ons ligt. Het landschap kent meerdere lagen en laat zich lezen als 
een palimpsest. Een palimpsest is een middeleeuwse schriftuur op perkament. 
Aangezien perkament een gladgeschuurde dierenhuid is en dus kostbaar was in 
gebruik, loonde het om het vel opnieuw te schuren en te overschrijven. Plaatselijk 
schemerden daardoor oudere schrifturen door de nieuwe heen. Op dezelfde manier 
werd het landschap telkens overschreven vanuit nieuwere ontwerpopvattingen en 
gebruik. Daarom vertoont iedere streek rafelranden en littekens waar vroeger 
gebruik in conflict kwam met oudere exploitatievormen. Nederland is overal ont-
worpen en herontworpen en weer opnieuw ontworpen en dat vraagt op talloze 
plaatsen om vereffening en het plaatsen van leestekens, zodat oudere landschaps-
lagen niet worden toegedekt en de optredende conflicten gecamoufleerd. Er is  
centraal overzicht en coördinatie nodig en er moeten creatieve oplossingen worden 
gezocht die de ruimtelijke kwaliteit ten goede komen. Daarom is het toe te juichen 
dat naast de rijksbouwmeester er een ‘rijksbouwmeester’ voor (her)inrichting van 
het landschap is aangesteld, al heet hij officieel rijksadviseur. We maken een vogel-
vlucht over de belangen die op het spel staan en daarna wordt een nieuwe oplos-
singsrichting gewezen, namelijk die van de kunsten.

Het belangenspel

De huidige (en eerste) ‘bouwmeester voor het Nederlandse landschap’ is de erfge-
naam en tevens medeaanstichter van een aantal baanbrekende stappen die in de 
afgelopen decennia zijn gezet in het denken over (her)inrichting van het landschap. 
Aan het eind van de jaren tachtig werd door het ontwerpbureau H+N+S het Plan 
Ooievaar gelanceerd, dat de kiem legde voor het idee van de EHS: de Ecologische 
Hoofdstructuur. Natuurgebieden die versnipperd en ten opzichte van elkaar geïso-
leerd waren geraakt, moesten via groene corridors en ecologische stapstenen weer 
onderling worden verbonden, zodat er op nationale schaal toch weer een door-
lopend groen netwerk zou ontstaan. Aan dit plan werd beleidsmatig het compen-
satiebeginsel toegevoegd: als er door nieuwe aangelegde verharding groen gebied 
verloren zou gaan, moest dat elders in het kader van de EHS worden gecompen-
seerd.
De natuurliefhebbers kreunden dat dit plan slechts zou uitdraaien op maakbare 
natuur die veel armer zou zijn dan de eeuwenoude die werd prijsgegeven. 
Aanvankelijk gaven zij de voorkeur aan natuurbehoud binnen de klassieke natuur-
reservaten, maar weldra gingen zij overstag. De grote problemen van overbemes-
ting, verzuring en verdroging houden immers geen halt voor de grenzen van natuur-

gebieden en vragen om een integrale aanpak samen met de landbouworganisaties. 
De Oostvaardersplassen bewezen bovendien dat spontane natuur rijk kan zijn en 
oproepbaar is. Als veel Nederlandse natuur historisch te danken is aan archaïsche 
vormen van landbouw, waarom zou hedendaagse agricultuur dan geen gunstige 
voorwaarden voor natuurontwikkeling kunnen realiseren? De Nederlandse boer 
ontwikkelde zich naast voedselproducent tot natuurbeheerder. Er werden over-
gangszoneringen aangebracht tussen landbouw en natuurbehoud en -ontwikkeling.
Intussen werd ook de stadsuitbreiding aangepakt. Steden mochten zich niet langer 
als een olievlek uitbreiden over het omringende platteland, maar moesten voortaan 
gaan ‘inbreiden’. Waar grootschalige uitbreiding van huisvesting onvermijdelijk 
was, werd deze verplaatst vanaf de stadsrand richting de zogenaamde Vinex- 
locaties, die meestal werden gesitueerd aan de in- en uitvalswegen van het snel-
wegenweb, in de grijze restzones tussen de groene en rode netwerken. Op te lossen 
problemen daarbij zijn de bereikbaarheid van de oude stadskernen met het open-
baar vervoer en de bevordering van de leefbaarheid door het aanbrengen van het 
soort voorzieningen dat de gemeenschap ter plekke smeedt. Op die manier zijn 
nieuwe grootstedelijke nederzettingen uitgekiend over het land verspreid en gerea-
liseerd.
Het natuurbeleid boog langzamerhand mee met de nieuwe ontwikkelingen.  
Terwijl aanvankelijk de leuze was dat nieuwe natuur moest worden gevrijwaard  
van bewoning, leerde men de tering naar de nering te zetten en lucratieve compro-
missen te sluiten. De grondaankoop voor natuurontwikkeling bleek begrotelijk en 
stagneerde in opeenvolgende kabinetsperioden. Maar als men ervan uit mag gaan 
dat natuurontwikkeling en -beheer altijd al alles te maken hadden met gunstige 
exploitatievormen, kan men dat ook tot uitgangspunt van beleid maken. Waarom 
zou men de vruchtgebruikers van het landschap niet laten meebetalen aan het 
onderhoud ervan? Het ministerie van LNV propageerde daarom al snel het stichten 
van nieuwe landgoederen in de natuur. De bewoners konden mededragers worden 
van onderhoud en beheer. De fraaiste loot aan deze gedachtestam vormt de 
zo genaamde ‘kuub voor kuub’-regeling, die erin voorziet dat boeren die de bedrijfs-
gebouwen voor de monocultuur afbreken onder strikte voorwaarden een evenredig 
bouwvolume in huisvesting mogen investeren. Zo worden de aanvankelijke regelin-
gen die rood van groen scheidden enorm gediversifieerd en ruimtelijk geschakeerd.
Recreatie vormt ook een niet te onderschatten factor in de inrichting van het land-
schap. Het ‘win-win-denken’ kreeg hier eveneens de overhand. Eerst werden  
recreanten geweerd uit de natuur, tegenwoordig dragen zij bij aan meervoudig 
ruimtegebruik dat verenigbaar is met natuurontwikkeling. Wereldwijd is de  
belevingseconomie in opkomst. Pretparken beloven niet meer alleen een achtbaan-
rit, maar bieden ook verpoosnatuur en omgekeerd offreren natuurparken uitgelezen 
plekken voor struin- en verdwaalcultuur. Daarbij komt dat in de afgelopen eeuw aan 
de randen van de natuurgebieden eindeloze vakantiekolonies zijn gesticht, in de 
vorm van vakantiehuisjes, caravanparken en jachthaventjes met aanpalende lange-
duurcampings. Hierover laaien van tijd tot tijd verhitte discussies op met als inzet de 
vraag onder welke voorwaarden tot permanente bewoning mag worden over-
gegaan. Men vreest een ongebreidelde verpretparking van Nederland.
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De tot dusver laatste partij die aanschuift aan de overlegtafel van landschappelijke 
(her)inrichting is die van de cultuurbelangen, vertegenwoordigd door OCW. Met  
de Nota Belvedere werd het belang van het behoud van landschappelijk cultureel 
erfgoed op de agenda gezet. Historische stadscentra en dorpsgezichten ontwikkelen 
zich snel tot ‘cultural brands’. Evenzeer wordt zorg bepleit voor historische  
gebouwen en lijnen in het landschap, zoals sluizen en forten in de waterlinie,  
vestingwerken en de relicten van de Tweede Wereldoorlog, essen en terpen.  
Ook archeologische overblijfselen eisen de aandacht. Recentelijk staan de ‘limes’ in 
de schijnwerper: dat zijn de noordelijke grenzen van het voormalige Romeinse Rijk. 
In Nederland lopen ze zo’n honderd kilometer lang van Nijmegen tot Katwijk.  
Ze liggen grotendeels onzichtbaar verscholen onder de grond en de eraan  
gekoppelde ontwerpgave luidt ze weer leesbaar te maken en te behoeden voor  
verdere afkalving door woningbouw, bedrijvigheid en infrastructurele ontwikkeling. 
Het jongste Actieprogramma Ruimte en Cultuur 2005–2008 voert onvermijdelijk 
weer als motto: ‘meegekoppelde belangen’.
De geschetste lijst van partijen en belangen is lang niet uitputtend, denk onder 
andere aan het Groene Hart, de HSL, de Betuwelijn, het bundelen van ontwikkeling 
langs corridors ter bevordering van de netwerkstad, het tegemoetkomen aan multi-
culturele huisvesting en ruimte gebruik. Met de noodzaak tot integratie van huisves-
ting, natuurontwikkeling, infrastructuur, recreatie en cultuurhistorie is het bordje 
voor de rijksbouwmeester hoog opgetast, maar toch meldt zich alweer een nieuwe 
partij voor consideratie:  
de beeldende kunsten. Op de bodem van de doos van Pandora rest echter de hoop.  
De beeldende kunsten vragen immers niet zozeer om ruimte, maar kunnen juist  
bijdragen aan de gestelde integratietaak. Om te zien hoe dat kan, moeten we ons 
verdiepen in de rol die de kunsten in het landschap spelen, want ondanks hun vaak 
gepretendeerde eeuwigheidswaarde is ook hún bijdrage historisch veranderlijk.  
Er kunnen drie typen of fases van kunsttoepassingen in het landschap worden 
onderscheiden: autonome toevoegingen, de representatie van de genius loci  
(de geest van de plek) en de technisch bemiddelde ontsluiting van- en oriëntatie in 
het landschap. Deze typen kunsttoepassingen bekijken we achtereenvolgens.

Het kunstwerk

De land art vormde in de jaren zeventig van de twintigste eeuw een van de  
antwoorden op de eenzijdige museumcultuur met haar kunst ‘in a white cube’.  
De kunstenaars van de land art traden naar buiten met grootse ingrepen in de 
natuur met gebruik van aangetroffen materialen als aarde, water, zwerfhout. 
Flevoland bevat een keur aan dergelijke werken, zoals het Observatorium van 
Robert Morris en De Groene Kathedraal van Marinus Boezem. Maar dergelijke  
werken blijven autonoom, in die zin dat ze zich weinig aan de lokale context gelegen 
laten liggen. Ze zijn vanuit de conceptuele sfeer geparachuteerd en maken het land-
schap op de plaats zelf niet leesbaarder. Ze zouden zonder betekenisverlies naar 
elders kunnen worden verplaatst. Om integratief te kunnen werken zou de land art 
zich moeten verbinden met de streekhistorie. Dat gebeurde in een tweede generatie 
land art, die zich uitdrukkelijk wilde richten op de genius loci.

Tal van kunstwerken zijn de afgelopen decennia aanbesteed met de opdracht de 
plaatselijke identiteit tot uitdrukking te brengen. Helaas heeft dat vaak geleid tot  
gruwelijke werken waarin het bodemarchief bovengronds wordt gerepresenteerd 
gekoppeld aan narratieve uitbeeldingen van regionale sagen en folklore. Vrijwel 
ieder zichzelf respecterend dorp of stad memoreert haar helden of spoken, van de 
Maastreechter Gijs tot het Peerd van Ome Loeks voor het station in Groningen, van 
de Hellehond in De Lutte tot de Schippersvrouw aan de Treklijn in Onderdendam.  
De kunstenaars maken zich dienstbaar aan de behoefte aan ‘local cultural branding’. 
Het begrip genius loci dient tegen wil en dank vaak als alibi voor een nostalgische 
verheerlijking van vervlogen tijden. Wil land art kritisch zijn, dan moet ze dergelijke 
projecties ondervragen. Je leren oriënteren in een landschappelijk ‘palimpsest’  
vereist meer dan een essentialistische weergave van streekidentiteit en verlangt op 
de eerste plaats het vrijkomen van het sokkelbeeld-syndroom.
Meerdere onderzoeken door middel van enquêtes hebben de laatste jaren aange-
toond dat stadsbewoners naar zogenaamd ongerepte natuur verlangen als tegen-
wicht tegen hun verwikkeling in de technologische cultuur. Zij willen zich in de 
natuur kunnen ‘herbronnen’ en zodoende weer aansluiting vinden bij hun natuur-
lijke oorsprong. Dat is helaas een misleid verlangen, dat niettemin oudere wortels 
heeft dan doorgaans wordt vermoed. De Nederlandse traditie van landschap-
schilderkunst uit de zeventiende eeuw getuigde ook al van een dergelijke stedelijke 
nostalgie ten aanzien van het platteland. We moeten ons afvragen of het verlangen 
naar ongerepte natuur en naar rehabilitatie van onze natuurlijkheid – die schuil zou 
gaan onder het beschavingsvernis – wel bestaansrecht heeft of dat ze ons veeleer  
in de weg zit bij de waardering van de door onszelf gerealiseerde technologische 
cultuur en haar technisch bemiddelde natuurbeleving. Een derde generatie land art-
kunstenaars stelt zich juist die vraag en verkent de mogelijkheden van het onder 
technische condities leesbaar maken van het landschap van de eenentwintigste 
eeuw.

De menselijke waarneming is onvermijdelijk bemiddeld door beelden die we eerder 
zagen, door reisbeschrijvingen die we lazen, maar ook op velerlei wijzen door waar-
nemingstechnieken die we hebben ingelijfd. We kennen de natuur via verrekijkers, 
tv-documentaires en door de bewogen blik die we ons eigen maakten vanuit auto’s, 
treinen en vliegtuigen. Die bemiddeling is onachterhaalbaar. Volgens de wijsgerig 
antropoloog Helmuth Plessner is de mens ‘van nature kunstmatig’. Een zuiver 
natuurlijke, onbemiddelde blik is hem door zijn biologische constitutie ontzegd. 
Daarom rest ons niets anders dan een vlucht naar voren: een verkenning van de 
bemiddelende technieken via welke we natuur en landschap uitsluitend kunnen 
waarnemen. Kunstenaars nemen in dergelijke verkenningen het voortouw.

In haar project MILK: het spoor van uier tot mond, verkent de Amsterdamse  
kunstenaar Esther Polak door middel van het Global Positioning System (GPS) het 
traject dat melk aflegt vanaf de koe in Letland tot de verwerking in Nederlandse 
kaas. Zij rustte de melktransporteurs in Letland uit met een GPS-apparaatje, dat hun 
eigen stukje traject via de satelliet vastlegde. Aan het systeem was een nieuwe  
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vinding toegevoegd, zodat het vastgelegde spoor dunner of dikker werd naarmate 
de weg sneller of langzamer werd afgelegd. De confrontatie met de visualisering 
van hun spoor riep bij de melkrijders allerlei verhalen op over hun beleving van de 
streek, vooral over plekken waar ze draalden omdat ze voor hen rijk aan herinnering 
zijn. We zijn vertrouwd met het verschijnsel dat vakantiefoto’s de herinnering 
bemiddelen. Het GPS-spoor bleek de herinnering op een nog ongekende manier te 
stimuleren. Esther Polak toonde in haar eindpresentatie van het MILK-project de 
gefilmde reacties van boeren en melktransporteurs, die naar aanleiding van GPS-
beelden verhalen doen over hun verbondenheid met de streek. Het GPS-systeem 
wordt tegenwoordig wel vaker ingezet om oriëntatie in stad en land te bevorderen. 
Het systeem kan eenvoudig worden gekoppeld aan digitale gegevensbestanden die 
dan ter plekke worden opgeroepen en via koptelefoon of afleesschermpje worden 
gecommuniceerd. Dat kan worden toegepast in een stadswandeling, maar het 
gebeurt ook al in natuurgebieden waar men via de GPS buiten de paden kan  
dwalen.

In de periode 2003–2004 ontwikkelde de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte 
(SKOR) in samenwerking met de Kunstvereniging Diepenheim het project Proeftuin 
Twente. Dit project beoogde een artistieke zoektocht te zijn naar de culturele  
identiteit van de streek, met het doel de uitkomsten ervan aan te wenden voor de 
toekomstige ruimtelijke inrichting van de regio. Aan de veertien gemeenten van 
Twente werden Mobiele Laboratoria toebedeeld, dat wil zeggen dat veertien kunste-
naars ter plaatse onderzoek deden naar gemeentelijke identiteit en daar kunstzinnig 
verslag van deden. De meeste kunstenaars experimenteerden met de bemiddelde 
blik door de inzet van verschillende media. De resultaten liepen erg uiteen, van een 
conservatieve inventarisatie van streekmythen en sagen tot het uitdagend ontwerp 
door Jord den Hollander van een ‘Soundsafari’ door de gemeente Wierden.  
De veertien resultaten moesten als bouwstenen dienen voor een drietal ontwerp-
teams die zich bogen over de vraag hoe een toekomstige ruimtelijke ordening de 
regionale identiteit tot haar recht kan laten komen. De aansluiting tussen kunste-
naarsprojecten en de ontwerpteams was niet gemakkelijk, onder andere door de 
onderlinge onvergelijkbaarheid van de projecten, maar in ieder geval werd een 
moedige poging ondernomen om kunstenaars op een nieuwe manier bij de ruimte-
lijke ordening te betrekken: niet langer exclusief als toeleveranciers van autonome 
beelden achteraf, maar ook als deelnemers in het ontwerpproces in een vroeg  
stadium. Proeftuin Twente verdient voortzetting en navolging.

Dat het ook in uitvoerende zin mogelijk is om kunstenaars een integratieve rol toe  
te kennen in de ruimtelijke ordening bewijst het project Het Muizengaatje.  
Het Muizengaatje was een problematische restruimte nabij Rotterdam, waar de A20, 
het Noorderkanaal en de spoorlijn Rotterdam-Utrecht elkaar kruisen. Aan dit project 
namen Jeroen van Westen, Q.S. Serafijn en Hans Snoek als kunstenaars deel, onder 
het coördinatorschap van Maarten van Wesemael. De aangegeven plek bestond uit 
onverbonden restruimtes, zogenaamde junkspaces: als onveilig ervaren, door 
iedereen gemeden niemandslanden. De genoemde herontwerpgroep heeft bewe-

zen dat de metafoor van de landschappelijke ‘palimpsest’ – en van het kunstzinnig 
leesbaar maken ervan met inzet van velerlei media – niet alleen opgaat voor  
rurale gebieden, maar ook in grootstedelijke context de weg kan wijzen naar een  
geslaagde integratie van heterogene zones en belangen door middel van  
een artistiek ontwerp.

Het Nederlandse landschap is door en door kunstmatig, maar daarom niet minder 
mooi. In plaats van terug te verlangen naar een verloren Arcadië of het landschap 
van de eeuwige jeugd moeten we ons leren verzoenen met onze technologische  
cultuur en de rijke landschappen die ze kan evoceren. Kunstenaars kunnen samen 
met ecologen en cultuurhistorici de architectonische opgaven verrijken. Nederland 
is dan niet langer slechts kunstmatig gevormd, maar wordt zelf een kunstwerk.

Petran Kockelkoren is hoogleraar Kunst en Technologie aan de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit 
Twente en daarnaast als lector Kunst en Technologie verbonden aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, 
met als standplaats de AKI, Enschede. Hij is auteur van Techniek: Kunst, Kermis en Theater, Rotterdam 2003.
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De macro-opgave, die is er altijd. Zelfs in het kleine land dat Nederland heet.  
Elk land heeft nu eenmaal zijn werkzaamheden te verrichten op het hoogste schaal-
niveau, dus ook een land dat om allerlei redenen moeite heeft zich als natie te  
blijven definiëren. Ook al is het land in menig opzicht een voorland van een veel 
grotere Noordwest-Europese industriële dienstenzone, ook al is het een knoop-
punt in een globale economie, ook al is het politiek absoluut een dwerg, ook al 
heeft het cultureel vooral status als curieus subsidieparadijs, en ook al is het land 
historisch gezien het resultaat van een bizarre samenloop van toevalligheden dat 
sinds de Gouden Eeuw weinig meer buitengrenzelijk heeft afgedwongen, er is nu 
eenmaal een bestuurlijke eenheid die beslissingen moet nemen op het hoogste, 
haar toevertrouwde niveau. Beslissingen die het hele territorium aangaan.  
Dat niveau noemen we macroniveau. Het gaat dan om mutaties in de verhouding 
stad en ommeland; om het ontwikkelen van enkele infrastructurele knooppunten 
en natuurlijk om de omgang met het altijd dreigende water. Wellicht is water uit-
eindelijk de enige factor die blijvend met grootse denkramen getrotseerd moet 
worden en die altijd een dominante rol speelt in dit Deltaland. Alleen op dat terrein 
blijft altijd waakzaamheid geboden, is er altijd reden om ons best te doen. Voor  
het overige is de macro-opgave uitstekend met microgevechtjes eindeloos  
voor ons uit te schuiven of op te delen in hanteerbare onderdelen, of te zien als 
slechts een afgeleide van een internationaal krachtenveld. Water is het enige wat 
ons af en toe tot in een noodtoestand brengt die elke natie nodig heeft om niet aan 
lethargie ten onder te gaan. Nederland, voor een belangrijk deel altijd bedreigd 
door het water, heeft zijn bestaan goeddeels aan deze dreiging te danken. Zonder 
deze vijand was Nederland allang aan getalm en gedoe ten onder gegaan. Aan het 
water, tegen het water, met het water. Dat is het hart van ons nationale zelfbesef. 
En het water, die vermaledijde vijand, zal ons opnieuw redden. Maar zover zijn  
we nog niet.

Dit gegeven is in het buitenland misschien nog wel bekender dan in Nederland zelf. 
Nog geen twee weken na de overstromingen in de zuidelijke Verenigde Staten  
kwamen Amerikaanse journalisten kijken naar de Deltawerken en deden ze onder-
zoek hoe het hier ook alweer geregeld was. Het is bijna een reflex. Een land dat 
wereldmacht vergaarde vanonder de zeespiegel, en waarvan de ingenieurskunst 
wereldwijd bekendheid geniet, komt vanzelf onder de aandacht bij rampen elders. 
Nederland, dat was toch dat land dat beroemd was om zijn waterbouwkundige  
werken, om zijn eendrachtige samenwerking tegen het wassende water, om de  
sociale pacificatie van het poldermodel?
Vergeten is even het nieuws over politieke moorden, brandende moskeeën en  
uitgezette illegalen waarmee het land tegenwoordig wordt vereenzelvigd. Even 

vlamt het beeld op dat we zelf terug kunnen zien in de oude Polygoonjournaals 
van de wederopbouw. Een land, een volk, een missie.
Naast een historische, is er ook een politieke reden voor de Amerikanen om hun licht 
in Nederland op te steken. Ze vereenzelvigen ons land immers met een krachtige 
overheid, en daar valt van te leren. Meer dan de ellende, meer dan de logistieke 
ramp, meer dan de presidentiële luiheid, ja meer dan de overduidelijke scheiding 
tussen huidskleur en bezit als factor van ellende, is het vooral de ont stellende ver-
waarlozing van publieke werken die New Orleans parten heeft gespeeld. In een 
oneindige stoet komen ze voorbij, de ambtenaren en burgers die aantonen al jaren 
op de gevaren te hebben gewezen en steeds opnieuw om geld hebben gevraagd 
voor elementair onderhoud van waterkeringen, pompinstallaties en dergelijke. 
Journalisten tonen zonder omwegen aan hoe onbezonnen er werd bezuinigd op 
onderhoud, bezuinigd op verantwoordelijke instanties, bezuinigd op rampen-
bestrijding, et cetera. Retrospectief is er sprake geweest van de uitholling van de 
oudste en enige echt noodzakelijke reden waarom een overheid de macht krijgt: 
opdat ze de burgers beschermt. Zelfs de nachtwakersstaat die het conser vatieve 
Amerika graag ziet, is in slaap gevallen. De criticasters van Big Government  
zijn protagonisten van de Big Neglect. De vraag rijst inderdaad waarom iemand 
zo’n overheid nog zou kiezen. Wie kiest nou een regering die de burgers vier jaar 
onbeschermd laat?
Het is nog niet helemaal doorgedrongen, maar de ramp kan een ommekeer zijn in het 
almaar verder uithollen van de staat door privatisering, nepotisme en amateurisme. 
De ramp kan een wake-up call blijken te zijn voor een samenleving die de betekenis 
van collectieve verantwoordelijkheid vergeten is. Ineenstortingen van het systeem 
brengen mensen bij elkaar en laten de grenzen zien van het idee van individuele  
ontplooiing als allerhoogste waarde. Onklare elektriciteitscentrales, dijkdoorbraken, 
gifwolken, geen krachtiger middelen tot het kweken van gemeenschapsgevoel. 
Mensen begrijpen elkaar, helpen elkaar en uiteindelijk vormen ze een front. Die  
laatste fase zou zichtbaar moeten worden bij de volgende presidentsverkiezingen. 
Anders dan bij 9/11, dat een enorme schok teweegbracht maar geenszins het 
systeem deed wankelen, heeft Katrina het gezicht van de huidige macht laten zien. 
Waar 11 september uiteindelijk alleen maar tot een enorme maatschappelijke twee-
deling heeft geleid, daar kunnen de orkaan en de overstroming van Louisiana, 
Alabama en Mississippi gaan zorgen voor een nationaal trauma dat binding teweeg 
brengt. De eerste tekenen zijn er al, nu ook Republikeinen openlijk afstand nemen 
van hun eigen geloofsbeginselen van de afgelopen jaren. Katrina is uiteindelijk  
wellicht een grote reality check, die Amerika een spiegel voorhoudt en het doet  
ontwaken uit de roes die is verspreid door het werk van de spindocters. Het is niet 
vol te houden dat het goed gaat, dat er geen tweedeling is, dat schulden oneindig 
kunnen groeien. Op een gegeven moment is het spel uit. 

Zou Nederland soms ook zo’n reality check kunnen gebruiken? Zoiets als 1 februari 
1953, toen het land er weer achter kwam hoe kwetsbaar het was voor de krachten 
van de natuur. Zoals bij de Grebbeberg duidelijk was geworden hoe futiel zijn  
verdediging van nationale soevereiniteit was? Het lijkt geen onnodige vraag. Want 
hoeveel ruis, hoeveel lucht en hoeveel onzin is er sindsdien weer niet in dat systeem 

Vóór ons: de Zondvloed  
Ole Bouman
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terechtgekomen. Nederland is een opeenstapeling van mythes, aannames en onbe-
wezen stellingen. Het is een oerwoud van elkaar vaak tegensprekende regeltjes.  
Een woekering van beleid, dat bovendien vaak geheel gepersonaliseerd is als stok-
paardjes van bewindspersonen. Nederland is een fabriek van hypes. Het is inmid-
dels zo’n krachtig fenomeen dat één ramp misschien niet eens volstaat. De (bijna) 
overstromingen van 1995, Srebrenica, de bouwfraudeaffaire, de IRT-affaire, het 
afblazen van openbare werken na jaren overleg, ja zelfs nog tijdens de bouw, het is 
de vraag in hoeverre deze schandalen en rampspoeden de natie werkelijk hebben 
wakker geschud. Je zou bijna blij zijn dat we wat dat betreft nog wat alarmbellen te 
goed hebben: de onrendabele exploitatie van HSL en Betuwelijn, de totale ver-
starring van de woningmarkt, de gevolgen van de decentralisatie volgens de Nota 
Ruimte, de jarenlange onaantastbaarheid van de hypotheekrenteaftrek, de exodus 
van een grijze golf met achterlating van de probleemgevallen, de autochtone bevol-
kingsimplosie, enzovoort. Er staan nog genoeg wekkers te tikken om ons op zeker 
moment echt uit de slaap te wekken. Dan kan het land misschien nog net op tijd 
gaan nadenken over zijn echte macro-opgaven. Anders worden die opgaven vanzelf 
wel macrogebeurtenissen.

En wat dan? Wakker worden kan twee kanten op. Het ligt eraan met welk been deze 
natie uit haar bed stapt. Ze kan erachter komen dat Nederland helemaal niet meer 
bestaat. Niet als culturele eenheid van weleer, maar misschien ook niet als staat-
kundige eenheid. Het feit dat het in dit land theoretisch mogelijk is om iedereen 
genoeg mee te geven om zich een paradijsje in Thailand of iets vergelijkbaars aan  
te schaffen, is de sluipende demotivatie die we alom om ons heen zien. Zo werd er 
dezer dagen een uiterst succesvolle woonbeurs gehouden voor aankomende  
emigranten aan wie de aanwezigheid in Nederland kennelijk geen genoegen meer 
schenkt. Met hen verdwijnt kennis, kapitaal en een collectief besef van identiteit.  
En wat gebeurt er met hun kinderen? Bij hen zien we de verschijnselen van een ver-
spild leven, omdat de aankomende erfenis te groot is om nog al te veel geestdrift en 
maatschappelijke gedrevenheid tentoon te spreiden. Hun kinderen, op hun beurt, 
zullen te laat zijn om de nationale trots te herstellen. Het land is opgeheven, uit-
verkocht, of allebei. 
Maar dit is wellicht te zwart geschetst. De natie kan er ook achter komen dat dit  
sukkelachtige leven domweg niet waard is geleefd te worden. Met een juiste combi-
natie van rampspoed en leiderschap is er wellicht nog wat aan te doen. En zoals zo 
vaak in de geschiedenis zal er dan voor de architectuur een grote rol zijn weggelegd. 
Het ontwerp – de radicale ruimtelijke ingreep – blijft het middel om grootschalig 
orde op zaken te stellen, de economie te herstellen en zelfbewustzijn terug te  
winnen. Zo was het vroeger, en zo kan het weer zijn. In feite kan er meteen  
begonnen worden. Want wat is er niet allemaal te doen in Nederland? Het water-
management natuurlijk. Maar ook het lenigen van de woningnood. De herinrichting 
van het platteland. Ook infrastructuur zal altijd een magneet voor nationale identifi-
catie kunnen blijven, hoeveel hebzucht en onkunde er niet tegelijkertijd mee 
gemoeid zijn. Is dit alles niet macro genoeg?
Maar hoe groot is die schaal werkelijk, als men bedenkt dat er nog veel grotere 
krachten denkbaar zijn waar de architectuur zich kan laten gelden? Ontwerpers, 

maar vooral opdrachtgevers. Zij moeten het zien, ze moeten het agenderen en ze 
moeten de macht verzamelen die agenda’s in daden om te zetten. De vergrijzing: 
hoe houd je de mensen hier, in plaats van ze te laten vluchten naar hun tweede  
huisjes? De lage vruchtbaarheidsgraad der autochtonen: wat kun je aanbieden aan 
gezinnen met kinderen? Europeanisering: wat kun je bijdragen aan versterking van 
een Europese identiteit met behoud van nationale trekken? Klimaatveranderingen: 
hoe kan de materialisering van de toekomst op een werkelijk duurzame wijze plaats-
vinden? Als je het zo formuleert is er geen enkele reden voor lethargie of malaise. 
Eigenlijk is het bijzonder vreemd dat er van een leiderschapscrisis wordt gesproken 
als er zo veel emplooi voor leiders is.

Ziehier de werkelijke macro-opgave: het overwinnen van de discrepantie van wat er 
is en van wat nodig is. Daarvoor moeten misschien wel eerst de begrippen worden 
verhelderd waarmee we ons in dit land altijd om de oren slaan. Het begint met de 
reality check van de taal waarmee we spreken. Het woord ‘opgave’ klinkt bijvoor-
beeld veel hoogdravender dan in de praktijk van alledag blijkt. De term suggereert 
iets verhevens. Iets waar je bij voorbaat met zijn allen de schouders onder wil  
zetten. Maar zo is het natuurlijk niet. De opgave is meestal domweg de zaak waar-
aan gewerkt wordt, of die nu legitiem is of niet, of hij nu relevant is of niet. Er ligt 
altijd wel een project te wachten, een ruimtelijk programma te accommoderen, of 
een meerwaarde te creëren. Dat noemen we meestal ‘de opgave’. Maar elke dag 
weer op het werk verschijnen, is niet hetzelfde als werken aan een opgave.
Zo is het, in iets mindere mate, ook met het begrip opdrachtgever. Dat lijkt altijd een 
helder denkend, boven de partijen staande en toekomstgerichte ziel te zijn. Maar de 
meeste opdrachtgevers hebben niet eens een adres, laat staan een persoonlijkheid. 
Het geven van de meeste opdrachten heeft niets met uitverkiezing te maken, niets 
met een echte opdracht en dito mandaat. Veeleer is het een zeer obscuur spel van 
geven en nemen, gespeeld door ondoorzichtige maatschappelijke middenvelders, 
waarbij de slimste en het goedkoopste de hoogste ogen gooien.
Zo is het ook met het begrip ‘macro’. Het lijkt te gaan om het grootste schaalniveau, 
daar waar Volk, Vaderland en Kapitaal elkaar ontmoeten. Maar in de praktijk kan die 
hele macroschaal van kleingeestigheid en bekrompenheid aan elkaar zitten. Het is 
de laatste jaren genoegzaam duidelijk worden dat het verantwoordelijkheid dragen 
voor ’s lands inrichting geen enkele garantie is voor groots denken. Integendeel, 
vastgoedboeren, corrupte ambtenaren, lokale opportunisten, aandeelhouders van 
bouwbedrijven, directeuren van wooncorporaties, ze kunnen met zijn allen jaren-
lang een pact sluiten dat totaal indruist tegen de publieke zaak. Ik denk dat daarmee 
meteen het grootste belang van De Gouden Piramides gegeven is. Niet het roemen 
van individuen of instellingen die eens een keer wat goed doen dat speciale aan-
dacht waard is, maar het ten voorbeeld stellen van lieden die zo groot kunnen  
denken dat ze de echte opgave zien, die een opdracht ook echt durven te verbinden 
aan een mandaat. Het gaat kortom, en in heel grote woorden, om hen die de waar-
heid onder ogen durven zien en de verantwoordelijkheid durven te nemen deze te 
veranderen waar dat nodig is, en te verdedigen waar dat beter is. 

Ole Bouman is historicus en publicist, en hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Volume/Archis
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Architecten hebben het liefst één duidelijke opdrachtgever. In de overtuiging dat  
in een een-op-eenrelatie – in een vaak persoonsgebonden, interactief proces van 
geven en nemen – uiteindelijk het beste resultaat wordt behaald. Opdrachtgever-
schap in de figuur van een stuurgroep, commissie, bestuur, team, afspiegelings-
college, comité, of hoe deze samengestelde gezelschappen ook mogen heten, is 
hun meestal een gruwel. De Amerikaanse architect Robert Venturi zei onlangs bij 
zijn bezoek aan Nederland: ‘Een kameel is een paard dat is ont worpen door een 
commissie.’1

Nederlandse landschapsarchitecten, planologen en stedenbouwkundigen zullen 
zich misschien in hun hart wel in de uitspraak van Venturi kunnen vinden. Maar 
weten tegelijkertijd dat bij omvangrijke projecten in Nederland, vooral die in het  
landelijk gebied, de situatie geheel anders is dan die welke de beroemde 
Amerikaanse winnaar van de Pritzker Prize bij voorkeur aantreft. Bij de realisatie  
van omvangrijke, regionale projecten wordt er in Nederland vooral overlegd. 
Tussen alle partijen. En dat kunnen er in het Huis van Thorbecke veel zijn:  
de betrokken gemeenten, de provincie, waterschappen, marktpartijen, koepel-
organisaties, gebruikers en veelal ook ministeries (vooral LNV, VROM, V&W),  
rijksdiensten (Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat) en semi-overheids-
instellingen, zoals Staatsbosbeheer. De termen ‘polderen’ of ‘polderoverleg’ is ook 
niet toevallig uit het landschaps- en waterbeheer afkomstig. In het boek Polders! 
Gedicht Nederland wordt hieraan de volgende passage gewijd: ‘De Nederlandse 
samenleving, de cultuur en het staatsbestel hebben sinds eeuwen een opvallend 
genivelleerd en gecompartimenteerd karakter, net als het polderland. Geen wonder 
dat er gesproken wordt over een ‘poldermodel’, een treffend begrip dat het niet ver-
dient om in een kwade reuk te staan. Het poldermodel is wel eens als volgt samen-
gevat: de dijken en vaarten doen we samen, waarna iedereen (individueel of groeps-
gewijs) binnen de perken van zijn eigen erf z’n eigen gang kan gaan. We delen een 
raamwerk van regels en afspraken, en daarbinnen ontstaat een bonte verscheiden-
heid van polderleven en poldercultuur.’2

Na rampen (Deltawerken, versterking rivierdijken, bombardement Rotterdamse  
binnenstad) of bij zaken van nationaal, economisch belang (Schiphol, HSL,  
Betuwe lijn) kunnen bij uitzondering grote werken relatief snel in ontwikkeling  
worden genomen. Maar het merendeel van de regionale en landelijke projecten 
kennen een voetje-voor-voetje-dynamiek. Zoals de megaoperatie (15 procent van 
het Nederlandse grondoppervlak!) in het zuid oosten van ons land die bekendstaat 
als ‘de reconstructie van de zandgebieden’: de ingrijpende gevolgen van het sluiten 
van op zijn minst 6000 bedrijven in de intensieve varkenshouderij na de uitbraak van 

Dappere visioenen  
De jurering van macroplannen  
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varkenspest aan het eind van de vorige eeuw. Onder leiding van reconstructie-
commissies worden omvangrijke gebieden zorgvuldig heringericht nadat een  
afweging is gemaakt tussen een veelheid aan maatschappelijke factoren als land-
bouw, milieu, natuur, landschap, water, eco nomie, wonen en recreatie. Het zijn 
macroplannen met afwegingen op microschaal, die nog eens extra worden  
gecompliceerd door ingewikkelde eigendomssituaties.

Ingezonden plannen

De meeste inzendingen van de prijsronde 2005 bevestigden het beeld van het 
opdrachtgeverschap dat in feite door een conglomeraat van partijen wordt inge-
vuld. Eén opdrachtgever, het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 
in Drenthe, spande de kroon met de participatie van maar liefst negentien betrokken 
organisaties en onderdelen van de verschillende overheden. Grote binnengemeen-
telijke projecten wijken duidelijk af van deze ‘polderstructuur’ door hun relatieve 
bestuurlijke eenvoud. Wat overigens niets zegt over de financiële en bouw-
technische omvang van een project. Integendeel zelfs. De ingezonden stedelijke 
projecten (Amsterdam, Den Haag, Amersfoort, Apeldoorn) zijn qua aangewend 
budget juist verreweg het grootst. Bovendien is er hier sprake van een andere  
complexiteit veroorzaakt door de afhankelijkheid en noodzakelijke medewerking 
van krachtige marktpartijen.
Na sluiting van de inzendtermijn bleken de ingezonden zeventien projecten3 even-
wichtig over het land te zijn verdeeld. Alleen de provincies Limburg, Zeeland en 
Flevoland ontbraken. Opvallend was de afwezigheid bij de inzendingen van de  
eerdergenoemde reconstructieplannen voor de zandgebieden en verder waren  
écht majeure waterprojecten (rivierdijken, retentiegebieden, rivieraanpassingen 
(bypasses)) op één project na – de Stedendriehoek – nauwelijks aanwezig. Een jury-
lid verwoordde dit als volgt: ‘helaas zit er geen nieuw Plan Ooievaar4 bij’. Het was 
extra jammer, omdat juist dit jaar het thema ‘water’ het onderwerp was van de 
Internationale Architectuurbiënnale in Rotterdam (‘De Zondvloed’). Bij enkele  
inzendingen was wel op een meer bescheiden wijze (waterbeheer, water als  
esthetisch en recreatief element) het wateraspect bij de planvorming betrokken.
Bij drie inzendingen vormde een grote infrastructurele voorziening (het W4-project 
in de regio Leiden naast de A4, de Zuidas in Amsterdam rond de A10 en de  
parallelle trein/metroverbindingen, en de ov-voorziening de Zuidtangent in Noord-
Holland) letterlijk en figuurlijk het hart van het project. Dat grote zelfstandige infra-
structurele projecten tussen de inzendingen ontbraken viel te verwachten, omdat de 
rijksprijs De Gouden Piramide bedoeld is voor het stimuleren van het inspirerend 
opdrachtgeverschap bij gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen. 
Het Rijk, dus ook Rijkswaterstaat, is als primaire opdrachtgevende partij van deel-
name uitgesloten. Wat overigens niet wil zeggen dat ministeries of rijksdiensten  
niet op enigerlei wijze bij projecten betrokken waren. Dat is nu eenmaal de niet te 
vermijden consequentie van de schaal van de opgaven tijdens deze prijsronde. 
Het thema dit jaar was: projecten op de ontwerpschaal van het macroniveau.5 Door 
de lange looptijd van dergelijke projecten was er een ruime marge genomen voor 
de realisatie van een project: het plan moest echter niet langer dan twintig jaar  
geleden zijn vastgesteld. Het merendeel van de inzendingen was van vrij recente 
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datum, met als gevolg dat veel plannen nog slechts zeer gedeeltelijk waren gereali-
seerd. Dat was bij de opzet van de ronde overigens al voorzien. Er was dan ook 
vooraf als criterium gesteld dat de juryleden zelf konden beslissen of het plan,  
de gedeeltelijke realisatie en het meegezonden documentatiemateriaal voldoende 
inzicht boden in het te verwachten eindresultaat om een evenwichtig juryoordeel 
mogelijk te maken.
Met het oog op het macroaspect van deze prijsronde was – behalve het plaatsen  
van de gebruikelijke oproepen, het organiseren van direct-mail naar opdrachtgevers 
en specifieke ontwerpbureaus – ervoor gekozen actief potentiële deelnemers aan  
De Gouden Piramide te benaderen.6 
 
Jury

De jury was op voordracht van rijksbouwmeester Mels Crouwel, die qualitate qua 
ook het voorzitterschap van de jury bekleedde, samengesteld volgens de ‘kringen’ 
die de officiële Regeling Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap De Gouden 
Piramide voorschrijft.7 Deze ‘kringen’ zorgen ervoor dat er voldoende diversiteit in 
kennis en vaardigheden aanwezig is bij de beoordeling van de inzendingen.  
De samenstelling van de jury was als volgt:
– Voorzitter: Mels Crouwel, rijksbouwmeester
–  Professioneel opdrachtgeverschap: Thijs Kramer, gedeputeerde provincie 

Zeeland
– Vaktechnisch opdrachtgeverschap: Ellen Peper, partner Twynstra Gudde 
–  Ervaren ontwerper: Floris Alkemade, architect en partner Office for Metropolitan 

Architecture (OMA)
–  Jonge, talentvolle ontwerper: Edzo Bindels, West 8 urban design & landscape 

architecture
–  Lokaal bestuur: Marja van der Tas, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling 

Apeldoorn
– Vakkritiek: Christoph Grafe, docent TU Delft en redacteur OASE
– Algemene journalistiek/commentator: Herman Moscoviter, journalist
– Secretaris: Ton Idsinga, projectleider De Gouden Piramide

De juryleden werden benoemd door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer.8 De voorzitter en secretaris hadden geen stemrecht.

Eerste verkenning

Zoals gebruikelijk werden alle inzendingen allereerst door een ingestelde 
Technische Commissie geïnventariseerd en getoetst aan de Regeling en  
inschrijvingscriteria.9 Dit leidde tot een overzicht aan kerngegevens per plan die  
de juryleden geruime tijd voor de eerste jurybijeenkomst – tezamen met de inzen-
dingen – kregen toegestuurd. Zodat iedereen op eigen wijze en tempo hiervan  
kennis kon nemen.
De eerste jurybijeenkomst vond plaats op 18 mei 2005. Reglementair kwamen eerst 
drie verplichtingen aan de orde: het aanwijzen van een vice-voorzitter,10 het melden 
van eventuele betrokkenheid van juryleden bij ingezonden projecten11 en het  

bepalen welke inzendingen eventueel niet zouden voldoen aan de inschrijvings-
criteria. Bij het laatstgenoemde punt spitste de discussie zich vooral toe op de 
schaalgrootte, de betrokkenheid van het Rijk en de mate van uitvoering van enkele 
ingediende projecten. De algemene attitude was: bij twijfel gaat een plan door.  
Het eindresultaat was dat slechts één inzending afviel op grond van de te geringe 
schaalgrootte van de projecten.12 
Na deze procedurele verplichtingen werd een begin gemaakt met de inhoudelijke 
jurywerkzaamheden via een algemeen rondje. Met als centrale vragen: wat zijn  
de eerste indrukken van de inzendingen als totaalpakket? Vormen ze een goede 
afspiegeling van de macro-opgaven in Nederland? 
Vanzelfsprekend werd het jammer gevonden dat enkele grote, gezichtsbepalende 
projecten in Nederland ontbraken. Maar dat is nu eenmaal de consequentie van  
het feit dat iedereen vrij is te besluiten wel of niet in te zenden. En hoewel sommige 
specifieke macroplannen ontbraken, zoals eerder gememoreerd, werd de ‘collectie 
als geheel’ verrassend uiteenlopend genoemd. Dat de onderlinge vergelijking  
hierdoor lastig zou worden, werd ervaren als een complicerende bijkomstigheid, 
maar ook als juist spannend. Wat ook duidelijk was, is dat binnen de range van 
macroplannen nog een aanzienlijk schaalverschil mogelijk is en dat de ‘drijvende 
problematieken’ enorm kunnen verschillen. Vrij algemeen was de indruk dat de 
inzendingen, ondanks de kanttekeningen, een voldoende interessante basis  
vormden voor deze prijsronde, waarin het inspirerend opdrachtgeverschap van 
macroplannen in Nederland centraal stond. 

Handvatten

Maar volgens welke criteria moesten de veertien projecten met elkaar vergeleken 
worden? Wat zijn ‘onze handvatten’, zoals een jurylid het formuleerde. De hoofd-
punten waarop de oordelen moesten worden gefundeerd waren duidelijk.  
De Regeling schreef dit voor:
–  de kwaliteit van het projectresultaat, waarbij de culturele waarde, de toekomst-

waarde en de gebruikswaarde onderscheiden werden;
–   het inspirerend opdrachtgeverschap van de plannen, gekenschetst door de  

trefwoorden creativiteit, deskundigheid en bezieling.

Vooral wat het laatste punt betreft zou een weloverwogen oordeel bij sommige  
projecten lastig worden, omdat de inzenders vooral hun energie hadden gestoken in 
het tonen en beschrijven van de projecten zelf, en niet zozeer in het proces dat voor-
afging aan de uitvoering. 
Tijdens de algemene gedachtevorming werden al discussiërend criteria geformu-
leerd die als een geconcretiseerde invulling kunnen worden beschouwd van de 
hoofdpunten uit de Regeling. De eerdergenoemde handvatten. Dat werden er  
uiteindelijk zeven:
–  de maatschappelijke relevantie
–  de gebruikswaarde
–  de aard van de opdracht
–  het proces, het volhouden vooral
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– de voorbeeldwerking/prikkel voor andere projecten
–  de kracht van het concept, het innovatieve aspect
– het bijzondere opdrachtgeverschap

In een gezamenlijke bespreking werden de veertien projecten getoetst aan de hand 
van bovenstaande criteria. Dit leidde uiteindelijk tot een score-matrix, die uitdrukke-
lijk alleen als een interne geheugensteun diende en niet tot doel had om op een 
quasi-rekenkundige wijze de genomineerden aan te wijzen. Er werd besloten de 
plannen te beoordelen als op zichzelf staande inzendingen en ze niet te rubriceren 
naar hun aard (landschapsplannen, stedelijke plannen, waterschapsplannen, etc.).  
Deze principiële keuze gold ook de samenstelling van de – door de Regeling voor-
geschreven – drie à vijf te nomineren inzendingen. Uitgangspunt was ‘that the best 
may win’, en niet dat de laatst overgebleven plannen een soort afspiegeling zouden 
vormen van de ‘typen’ ingezonden plannen. De voorzitter constateerde voor aan-
vang van de round-up nog dat hem gebleken was dat jury’s een natuurlijke neiging 
aan de dag leggen om hun voorkeur uit te laten gaan naar complexe projecten,  
terwijl bij nadere beschouwing ogenschijnlijk eenvoudige plannen ook bijzondere 
kwaliteiten kunnen hebben. Zijn waarschuwend woord werd ter harte genomen.

Trends

Het (uiteindelijke) oordeel van de jury per project is elders in dit boek te vinden:  
bij de projectbeschrijving en -documentatie. Maar wat waren de meest opvallende 
bemerkingen bij het doorlopen van alle inzendingen? Tijdens het analyseren van de 
plannen in algemene zin? De belangrijkste punten.
Een aangename verrassing waren de bijdragen van enkele waterschappen (Hunze 
en Aa’s, Brabantse Delta, Stichtse Rijnlanden) aan projecten. Na veel fusies hebben 
waterschappen in Nederland een stevige omvang gekregen, en kennelijk heeft dit 
doorlopen proces een positieve invloed gehad op de ambities van deze overheids-
organen. In twee gevallen (de gebiedsontwikkeling Trippelenberg bij Breda en het 
opstellen van een waterstructuurvisie voor het hele beheersgebied van het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) trad men zelfs op als initiatiefnemer 
en trekker van een plan. Het is een ontwikkeling die laat zien dat waterschappen 
meer en meer hun verantwoordelijkheid nemen voor het landschap en zich niet  
louter op het waterbeheer en de veiligheidsaspecten richten. Zo nam het Water-
schap Brabantse Delta het initiatief voor een op natuurontwikkeling gebaseerd  
landschapsplan dat ervoor zorgt dat het buitengebied van Breda een belangrijke  
recreatieve functie kan vervullen. Een opmerkelijke bijdrage van een waterschap  
in een toch hoofdzakelijk stedelijke omgeving. En heeft het Hoogheemraadschap  
De Stichtse Rijnlanden het aangedurfd om een weloverwogen en goed uitgewerkte 
ruimtelijke visie op te stellen voor een groot deel van de provincie Utrecht met een 
betrokkenheid van maar liefst 24 gemeenten.
Een tweede punt dat de jury opviel, was het streven naar een hoge mate van inte-
graliteit bij enkele ingezonden projecten (Kanaalzone Apeldoorn, W4-project bij 
Leiden, de stedendriehoek Apeldoorn–Deventer–Zutphen, de Zuidas en woonwijk 
IJburg in Amsterdam, en de ontwikkeling van de Drachtstervaart). Was vroeger de 

woningbouw de primaire trekker in de ruimtelijke ordening en stedenbouw, nu  
worden er grote gebieden in Nederland ontwikkeld waar de aandacht van meet af 
aan evenwichtig uitgaat naar alle functies in de juiste fasering. Zo is de vroegtijdige 
aanleg van een sneltramverbinding in IJburg uniek bij de ontsluiting van een  
nieuwe woonwijk en is bij alle genoemde projecten al direct voorzien in de aanleg 
van recreatiegebieden. Vooral bij de Zuidas en het W4-project is er veel energie in 
gestoken om nu en in de toekomst soelaas te bieden aan de overlast van het  
verkeer. Dit laatste aspect is bij de toelichtingen op de plannen ook kenmerkend.  
De maatschappelijke behoefte aan mobiliteit wordt als een gegeven beschouwd,  
en niet langer als een kwaad dat bestreden dient te worden.
Als derde en laatste punt moet de actievere rol bij ruimtelijke planning door  
– in ieder geval sommige – provincies worden genoemd. Vooral bij het W4-project in 
Zuid-Holland, de Landstad Deventer in Overijssel en De Blauwe Stad in Groningen 
is er sprake van een dominante rol van de betrokken provincies. Na het vaststellen 
van de Nota Ruimte (‘decentraal wat kan, centraal wat moet’) zal het voor de rijks-
overheid een geruststellende gedachte zijn dat enkele provincies reeds het voor-
touw nemen bij het ontwikkelen van betekenisvolle regionale projecten. Alhoewel 
altijd moet worden afgewacht of dit een structurele (institutionele) ontwikkeling is  
of dat de genoemde voorbeelden afhankelijk zijn van de – min of meer toevallige – 
aanwezigheid van enkele initiatiefrijke en betrokken provinciale bestuurders. 

Tweede ronde

Na de analyse en bespreking van alle toegelaten inzendingen, en toetsing van de 
projecten aan de hiervoor genoemde zeven criteria, volgde op de tweede jurydag  
de onderlinge kwalitatieve vergelijking van de inzendingen.13 Met als doel aan het 
eind van de bijeenkomst zo mogelijk de voorgeschreven drie tot vijf inzendingen te 
nomineren voor De Gouden Piramide 2005. 
Daaraan voorafgaand ontspon zich een discussie over de kwaliteit van op het eerste 
gezicht bescheiden plannen met een subtiele, terughoudende aanpak. Dit soort  
projecten is onvergelijkbaar met spectaculaire, ‘luidruchtige’ projecten als IJburg 
(de nieuw aangelegde ‘atollenwoonwijk’ in het IJsselmeer) en De Blauwe Stad (met 
een nieuw gegraven meer van 8 km2, vergelijkbaar met het Sneekermeer). 
Voornaamste aanleiding tot de discussie was de inzending van het Overlegorgaan 
Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap met het project landschapsvisie Drentsche 
Aa, ‘Een Klaterende Uitdaging’. Het plan betreft het hele stroomdalgebied van  
de Drentsche Aa ter grootte van maar liefst 30.000 ha. De rivier de Aa is een  
van de gaafste rivieren van Nederland. Het project biedt een mooi voorbeeld van 
zorgvuldig landschapsbeheer in een ‘lagedrukgebied’, is in overwegende mate  
conserverend, met historisch verantwoorde hersteloperaties, met incidenteel trans-
formerende elementen. Maar, zo werd er geopperd, is het tóch niet allemaal te 
museaal, is het niet vooral een vrijetijdslandschap geworden? En wat is er te zeggen 
over het (langdurige) opdrachtgeverschap? Bestaat dit niet simpelweg uit een  
stapeling van kleine ingrepen door de afzonderlijke participanten bij het project? 
Naast het uitspreken van waardering voor het project werd met andere woorden 
ook de vraag gesteld: welke prestatie levert de opdrachtgever hier nu precies? 
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Bestaat die vooral uit het bewaren van de rust en de Ausdauer bij het langlopende 
project, of is het niet meer – maar ook niet minder – een optelsom van aanpassingen 
en reparaties. En wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (onder-
delen van de) uitvoering? Het Overlegorgaan, of toch grotendeels Staatsbosbeheer? 
Deze impressie van de discussie geeft aan dat beurtelings de kwaliteit van het pro-
jectresultaat en de inbreng van het inspirerend opdrachtgeverschap aan bod kwam. 
De optelsom van deze twee hoofdpunten zou uiteindelijk doorslaggevend moeten 
zijn voor het eindoordeel over het project. Voor de fine-tuning werden de zeven 
(meer fijnmazige) criteria gebruikt.
Dergelijke discussies werden over meerdere plannen gevoerd. Ze gaven diepte aan 
de opgave van de jury om de inzendingen nu onderling te wegen. Want dat moment 
was nu onontkoombaar aangebroken. De juryleden moesten de afvalrace laten 
beginnen. Eerst werd er gekeken welke inzendingen niemand een reële kans op 
nominatie toekende. Dat bleken – om verschillende redenen – de wijk Kattenbroek 
(gemeente Amersfoort), en de eerdergenoemde projecten Trippelenberg van het 
waterschap Brabantse Delta en de Landstad Deventer van de provincie Overijssel te 
zijn. Bij het project van De Stichtse Rijnlanden was het overwegende gevoel dat het 
weliswaar een lovenswaardig en moedig initiatief was, maar uiteindelijk toch niet 
meer dan een visie, die te weinig houvast bood voor een eventuele toekomstige  
toepassing/verwezenlijking. Want dat is in de opzet van De Gouden Piramide een 
vereiste: het plan moet zijn vastgesteld en de realisatie van een ontwerp/plan moet 
op zijn minst een aanvang hebben genomen. Een reëel punt, want er is in Nederland 
sprake van een overproductie aan vrijblijvende visies, waarvan het grootste deel het 
uiteindelijk niet verder zal brengen dan een uitzichtloos bestaan in zelden gebruikte 
regalen van vakbibliotheken. 
Welke van de overgebleven tien plannen werden door de individuele juryleden als 
de beste beoordeeld? Dit werd bepaald door een anonieme stemming, waarbij elk 
jurylid maximaal drie stemmen mocht uitbrengen.14 Het resultaat:
–   de gemeente Amsterdam/projectbureau Zuidas  met het project Zuidas: 
 6 stemmen
–   het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), de gemeente Haarlem en de provincie 

Noord-Holland met de ov-voorziening de Zuidtangent: 4 stemmen
–   de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiden, Zoeterwoude en 

Leidschendam met het W4-project in de regio Leiden: 4 stemmen
–  de provincie Groningen, de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten, 

en Ballast Nedam-Bouw, BAM Vastgoed en Geveke Bouw met De Blauwe Stad  
in Groningen: 3 stemmen

–   de gemeente Amsterdam/projectbureau IJburg met de woonwijk IJburg:  
3 stemmen.

Bij het beschouwen van het stemresultaat was de jury een beetje verbouwereerd 
door de afgemeten score. Geen spreiding van stemmen over de meeste  
inzendingen, maar een uitgesproken voorkeur voor precies vijf inzendingen,  
het maximaal aantal genomineerden waarvoor gekozen werd. Er werd nog uit-

gebreid stilgestaan bij de vraag of iemand nog een comeback van een van de  
potentiële afvallers wilde ondersteunen, maar dat bleek niet het geval. De uitslag 
liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de vijf genomineerden waren vastge-
steld. De jury kon zich gaan opmaken om de betreffende projecten te bezoeken en 
daarbij te spreken met de betrokkenen.

Excursie

De meeste juryleden hadden al eerder kennisgemaakt met sommige genomineerde 
projecten of kenden ze uit de (vak)literatuur. Maar het is toch geheel anders om 
gezamenlijk een project te bezoeken na er eerder intensief over te hebben gedis-
cussieerd. Een plan komt echt tot ‘leven’ en hiaten in de kennis kunnen door een 
gerichte vraagstelling worden opgevuld. Opdrachtgevers zijn geen provincies, 
gemeenten of marktpartijen meer, maar mensen van vlees en bloed die een dapper 
visioen hebben over de toekomst van een ‘stukje Nederland’. De inzet van sommige 
mensen, soms over een periode van tien jaar of langer, was vaak bewonderens-
waardig. Hier waren geen mensen aan het woord voor wie het ‘nu eenmaal’ hun 
werk was, maar vaak gepassioneerde trekkers aan een project waarin zonder terug-
houdendheid werd en wordt geloofd. 
De ontvangsten tijdens de tweedaagse rondgang15 door Nederland verliepen  
volgens een vast patroon: eerst een nadere uitleg over het initiatief tot (en het  
verloop van) een gebiedsontwikkeling, vervolgens een gezamenlijk bezoek aan  
de locatie en een bezichtiging van de (eerste) resultaten. In een geanimeerde sfeer 
werden er over en weer vragen en antwoorden gewisseld en kwamen de kern-
punten van het hele totstandkomingsproces aan bod. De toelichtingen door project-
leiders en bestuurders gaven niet alleen aanleiding tot aanvullende vragen door de 
jury, ze voedden ook het onderlinge debat dat tijdens het bezoek aan het project, 
maar vooral daarna in de bus werd gevoerd. Aanvankelijke meningen werden 
gesterkt of juist bijgesteld. De bezoeken werden door alle betrokkenen als nood-
zakelijk en zeer verhelderend ervaren.

Eindoordeel

Na het bezoek aan het laatste project (De Blauwe Stad bij Winschoten) was het 
moment aangebroken om de balans op te maken. De vijf projecten passeerden 
allereerst in de volgorde van het bezoek de revue. Maar niet nadat was vastgesteld 
dat het totale palet van de vijf genomineerde macroprojecten zeer uiteenlopend, 
interessant en veelkleurig was.
Het W4-project langs de A4 in de regio Leiden was een prachtig voorbeeld van 
waart  oe een goede, vruchtbare samenwerking van alle bestuurslagen (gemeenten, 
provincie, rijk) kan leiden. In een typisch randstedelijk ‘hogedrukgebied’ moesten de 
functies wonen, verkeer, recreatie en werk in elkaar worden gepast, aan de rand van 
het Groene Hart, bijna óp de noordelijke toe- en uitgang van de veelbesproken HSL-
tunnel.
De oost-west georiënteerde ov-voorziening de Zuidtangent is een cruciale aan-
vulling op de meestal radiale gemeentelijke verkeersstelsels en de bestaande  
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bus- en treinverbindingen in het gebied. Volgens de planning zal er op den duur een 
zeer effectieve openbaarvervoersverbinding zijn gelegd tussen IJmuiden, Haarlem, 
Hoofddorp, Schiphol, de Bijlmermeer en de nieuwe wijk IJburg in Amsterdam. Een 
ingewikkeld traject met vrije banen, tunnels en ‘bakken’ die het vervoer in het over-
volle gebied moet ‘dotteren’.
De Zuidas is in Nederland de place to be voor de haute finance en de top van het 
Nederlandse zakenleven. De unieke locatie is niet alleen voor Amsterdam van 
belang, maar in werkelijkheid voor heel Nederland. Het wekt associaties op met het 
bekende La Défense of – nog meer – La Rive Gauche in Parijs. Mogelijk een nieuw 
centrum van de eenentwintigste eeuw.
De woonwijk IJburg is in Vinex-land een absoluut buitenbeentje. Er verschijnt een 
eilandenrijk ten oosten van Amsterdam in het IJsselmeer waar op een stedelijke 
manier kan worden gewoond. De nieuw gecreëerde gronden zullen op den duur 
ruimte bieden aan totaal 18.000 woningen en 300.000 m2 bedrijfsruimte. 
Aanzienlijke ‘natuurcompensatieprojecten’ zullen de gevolgen voor de natuur  
(aanwezigheid Ecologische Hoofdstructuur) moeten herstellen.
Alhoewel in feite natuurlijk niet echt stedelijk, is De Blauwe Stad ten noorden van 
Winschoten de nieuwste New Town in Nederland. Om de neerwaartse spiraal in het 
voordien mooie, maar sociaal-economisch uitzichtloze gebied in Oost-Groningen  
te doorbreken, wordt er een riant, landelijke woonmilieu geschapen rond een fors 
aangelegd meer van 8 km2. Een moedige ‘grote greep’ van de provincie en de 
betrokken gemeenten om de regio een nieuwe toekomst te bieden.
Alle pro’s en contra’s van de vijf projecten werden nog eens op een rijtje gezet.  
Er tekende zich niettemin een kopgroep af gevormd door de Zuidas, IJburg en  
De Blauwe Stad. Op basis van het uiteindelijke (te verwachten) resultaat en de  
geleverde prestatie door de opdrachtgever(s). De belangrijkste argumenten voor 
het afvallen: de uitvoering van het W4-project en de stedenbouwkundige impact  
van het traject van de Zuidtangent werden als iets minder geslaagd beschouwd.
Na een nieuw rondje bleken de woonwijk IJburg en De Blauwe Stad zich te mogen 
verheugen in de meeste waardering. De gelukkige aanwezigheid van de interesse 
van banken en andere exponenten van de top van het Nederlandse bedrijfsleven 
voor de locatie aan de Amsterdamse Zuidas, en de bereidheid ook in de opzet te 
participeren, maakte de prestatie van het projectbureau nét wat minder dan bij 
IJburg en De Blauwe Stad, waar meer ‘veroverd’ moest worden. 
Het zou dus gaan tussen IJburg en De Blauwe Stad. Opmerkelijk, omdat bij het 
nomineren beide projecten de minste stemmen kregen. Kennelijk hadden het 
bezoek, de extra geboden informatie en de onderlinge discussies tussen de jury-
leden de meningsvorming doen kantelen. Het zegt iets over de openheid waarmee 
de jury de onderscheiden projecten tegemoet is getreden.
Er dreigde een patstelling. In tegenstelling tot de vorige ronde van De Gouden 
Piramide sprong er geen absolute winnaar uit.16 Er werd besloten tot een beargu-
menteerde stemming.
In willekeurige volgorde spraken de individuele juryleden, vaak na de nodige aarze-
lingen, hun voorkeur uit na een uiteenzetting van de persoonlijke voors en tegens 

van beide projecten. Na de betogen van de zeven stemgerechtigde juryleden kon de 
eindbalans worden opgemaakt: drie stemmen voor IJburg, vier voor De Blauwe 
Stad. (In het volgende hoofdstuk is het juryoordeel over de afzonderlijke projecten 
opgenomen.)
De jury bleek zich in de uitslag te kunnen vinden. De stemmenverhouding gaf een 
juist beeld van de gevormde opinie binnen de jury als geheel. Niemand had de 
behoefte contrair te gaan ten opzichte van de geconstateerde uitkomst om  
De Blauwe Stad als beoogd winnaar aan te wijzen. 
De jury machtigde dus de voorzitter van de jury de minister van Volkhuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te adviseren de Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap De Gouden Piramide 2005 toe te kennen aan de provincie 
Groningen, de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten, en Ballast Nedam 
Bouw, BAM Vastgoed en Geveke Bouw/projectorganisatie De Blauwe Stad. 

 1 Bob Witman, ‘Ouderwets vooruitstrevend. Het architectuurechtpaar Robert Venturi en Denise Scott Brown’,  
  de Volkskrant, 24 februari 2005, Kunstbijlage p. 6. 
 2 Adriaan Geuze, Fred Feddes, Polders! Gedicht Nederland, Rotterdam 2005, p. 6.  
 3 Zie voor een overzicht van alle ingezonden projecten; p. 142 e.v. 
 4 De ontwikkelingsstrategie (1987) voor nieuwe natuur in de Ooijpolder bij Millingen kwam ook al ter sprake  
  in het interview met Mels Crouwel en Dirk Sijmons.  
 5 Projecten op dit schaalniveau hebben een regionale/landelijke betekenis. Doorgaans zijn deze projecten   
  bovenlokaal van karakter, maar in uitzonderlijke gevallen kan ook aan majeure gemeentelijke plannen een  
  regionale betekenis worden toegekend. Voorbeelden van projecten op macroniveau: streek-, regio- en land- 
  schapsplannen, structuurvisies en stadsuitbreidingen van grote schaal, aanzienlijke infrastructurele plannen  
  zoals tunnels en grote bruggen met hun aan- en afvoerwegen, spoorwegen en andere vervoersnetwerken,  
  waterwegen, provinciale plannen en andere grootschalige ruimtelijke inrichtingsprojecten.  
 6 Daarbij werd dankbaar gebruikgemaakt van het databestand van De Nieuwe Kaart van Nederland en  
  de kennis en het netwerk van Architectuur Lokaal. Deze architectuurinstelling is speciaal gericht op het   
  bevorderen van het cultureel opdrachtgeverschap in Nederland. 
 7 Gepubliceerd in de Staatscourant van 13 maart 2003. 
 8 Gepubliceerd in de Staatscourant van 27 mei 2005. 
 9 De Technische Commissie bestond uit Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal), Rob van der Bijl (steden - 
  bouwkundige) en Ton Idsinga (secretaris jury). 
 10 Met algemene stemmen werd hiervoor Marja van der Tas gekozen. 
 11 De betrokkenheid van enkele juryleden werd besproken en genotuleerd. Wethouder Marja van der Tas van  
  Apeldoorn trok zich terug bij de beoordeling van de inzendingen de Stedendriehoek en Kanaalzone.  
 12 De inzending van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De ingezonden projecten kunnen   
  desgewenst wel meedingen naar een volgende Gouden Piramide, wanneer een lager schaalniveau aan de  
  orde is. 
13 Op 20 mei 2005. 
14 Eén jurylid bracht twee stempunten uit, de overigen allemaal drie. 
15 Op 29 en 30 juni 2005. 
16 Dat was bij De Gouden Piramide 2005 het Stadsdeel Westerpark in Amsterdam met het Cultuurpark   
  Westergasfabriek.
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Provincie Groningen, gemeenten Reiderland, 
Scheemda en Winschoten, Ballast-Nedam 
Bouw, BAM Vastgoed en Geveke Bouw/
Projectorganisatie De Blauwe Stad 
De Blauwe Stad in Groningen 
Ruimtelijk ontwerp J. de Willigen, J. van der Meer/De Zwarte Hond, Invraplus, DHV Planvorming en realisatie 1997–2008

Een radicale poging om met een gedurfd regionaal plan de neerwaartse spiraal  
– sociaal en economisch – in Oost-Groningen te doorbreken. Dat is de kern  
van het project De Blauwe Stad, vond de jury. De omstandigheden in dit deel  
van Groningen, trefzeker beschreven door Frank Westerman in het boek  
De Graanrepubliek, waren (of zijn) dramatisch. Door leegstand verpauperde steden 
en dorpen, massale werkloosheid en gebrek aan maatschappelijk perspectief  
tekenden de misère in het Oldambt. Wilde hier écht verbetering in komen dan paste 
in dit geval een ingrijpend, omvangrijk en veelomvattend plan.
Eind jaren tachtig nam de provincie Groningen haar verantwoordelijkheid door  
vanuit het perspectief van het collectief belang opdracht te geven voor een  
revolutionair water-, natuur- en woningbouwplan van toentertijd ongekende schaal. 
Later werden de betrokken gemeenten, het waterschap Hunze en Aa’s en andere 
partijen erbij betrokken. Na eindeloze procedurele inspanningen en aanpassingen 
werd in 1999 uiteindelijk het bureau De Zwarte Hond gevraagd een uitgewerkt plan 
te maken. De opdrachtgevers, met een inmiddels opgericht projectbureau, legden in 
die jaren een voorbeeldige vasthoudendheid en overtuigingskracht aan de dag.  
Een bewonderenswaardige taaiheid, gestoeld op een vast geloof in het gedroomde 
eindresultaat. Het langdurige proces van het individueel uitkopen van burgers 
gebeurde met veel zorgvuldigheid en compassie. 
In 2001 kwam met het sluiten van een publiek-private overeenkomst de concrete 
uit voering van het plan in zicht. De grote kracht van het project is zonder meer de 
schaal: het gegraven meer beslaat 8 km2, de oppervlakte van het Sneekermeer. Aan 
het meer komen riante woningen te liggen op ruime kavels in een landelijke, zeer 
waterrijke omgeving. Tegelijkertijd wordt door de komst van het meer de situering 
van de bestaande dorpen Scheemda en Oostwold aantrekkelijker gemaakt. Met  
350 ha nieuwe natuur wordt de Ecologische Hoofdstructuur versterkt. De situering 
en opzet van Het Dorp in het ruimtelijk ontwerp riep bij de jury wel enige vragen op.
Maar de slotconclusie van de jury: hier is sprake van wilskrachtig, moedig en voor-
uitziend (bestuurlijk) opdrachtgeverschap, dat de voorwaarden heeft geschapen 
voor een ‘gepast’ – in Nederland onvergelijkbaar – regionaal ontwerp om het woon- 
en leefmilieu in Oost-Groningen van een krachtige kwalitatieve impuls te voorzien. 
Een toonbeeld van toekomstgericht, maatschappelijk ontwerpen.
 

Winnaar
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Het prachtige landschap van Oost-Groningen met zijn 

monumentale boerderijen, uitgestrektheid en graan-

akkers is een gebied dat almaar dunner bevolkt raakt. 

Om dit tij te keren en het gebied van een nieuwe dyna-

miek te voorzien, is een bijzonder project gestart:  

De Blauwe Stad. In de regio Oldambt wordt een gebied 

van 1500 hectare landbouwgrond omgevormd tot een 

natuurgebied. Met circa 14,5 miljoen m3 water moet 

eind 2006 een ruim 800 hectare groot nieuw meer 

geheel gevuld zijn. Nooit eerder werd zo’n groot stuk, 

vruchtbare landbouwgrond in Nederland onder  

water gezet. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaart-

verbindingen, bruggen, sluizen en bergingsgebieden. 

Er komen twee havens en het meer zal geschikt  

zijn voor zeil boten en kleinere motorjachten. Met  

350 hectare nieuwe natuur wordt bovendien de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) versterkt.

Tegelijkertijd worden er nieuwe woongebieden  

gecreëerd. Op een gebied van 160 hectare worden 

1400 woningen, waarvan het grootste deel vrijstaand, 

gerealiseerd voor permanente bewoning. De een-

voudigste en goedkoopste aanpak zou zijn geweest om 

de oevers zo veel mogelijk te ontwikkelen en daarmee 

ook te privatiseren. Dat stond echter haaks op de ambi-

ties van een nieuw hart voor Oldambt. Het architecten-

bureau De Zwarte Hond, dat belast was met het ont-

werpen van het masterplan, stelde daarom voor om de 

woongebieden te clusteren en het water en de oevers 

publiek toegankelijk te houden. Ook is ervoor gekozen 

om de woongebieden niet tegen de bestaande kernen 

‘aan te plakken’. Daarmee zou de woningbouw de 

bestaande dorpen immers afschermen van het meer  

in plaats van er een verbinding mee aan te gaan.

De woonmilieus zijn verdeeld in een aantal herkenbare 

eenheden. Iedere locatie krijgt een sfeer die direct 

gerelateerd is aan de positie in het plangebied. Bijna  

ín het meer verrijst – op een schiereiland – een  

compact watersportdorp met binnenhaven. Aan de 

haven zijn drie grote bouwvolumes geprojecteerd  

die ook recreatiegerelateerde voorzieningen kunnen 

herbergen. Aanvankelijk werd het idee van een nieuw 

dorp gezien als een groot waagstuk. Inmiddels is het 

niet meer weg te denken als potentieel centrum van 

levendigheid in het concept van De Blauwe Stad.

De rechthoekige eilanden ten noorden van het dorp 

vormen het woonmilieu De Wei. Hier worden vooral 

vrijstaande woningen gebouwd met een sterke  

oriëntatie op het water. De oevers zijn flauw aflopend 

en krijgen een houten beschoeiing. De openbare ruim-

te krijgt een zekere intimiteit door de wegen hier en 

daar te knikken. Soms ligt de weg langs het water, 

elders loopt de weg weer over het midden van het 

eiland.

In de Zuidoosthoek van het plangebied is ruimte voor 

circa tachtig woningen die volledig vrij in de natuur 

worden gesitueerd. De gemiddelde kavelgrootte is 

5000 m2. In dit woongebied zijn er mogelijkheden voor 

experimentele en/of autarkische woonvormen.  

De overgangen tussen de privé-kavels en de natuur 

worden vrijwel onzichtbaar door de toepassing van 

droge greppels, waardoor daadwerkelijk midden in  

de natuur wordt gewoond. 

Het Riet bestaat uit een reeks grillig gevormde eilanden 

in het oostelijk deel van het plangebied. De kavelvorm 

wordt hier in hoge mate bepaald door de organische 

vormen van de eilanden. Dikke rietkragen regisseren 

die ruimte en zorgen voor een buffer tussen het water 

en het privé-domein. Elke kavel ligt aan het water, 

soms voorzien van een haventje of een eigen steiger. 

Uitgangspunt is een grote individuele vrijheid in archi-

tectuur.

Op een langgerekte strook die de Zuidoosthoek met 

het Dorp verbindt, komt tot slot het Park. De woningen 

worden hier gegroepeerd rond een parkachtig land-

schap, het belangrijkste structuurbepalende element. 

Het vormt de overgang tussen het recreatieve en het 

natuurgedeelte van het plangebied.

De Blauwe Stad was in eerste instantie een overheids-

initiatief. De gezamenlijke overheden zetten via de 

stuurgroep Leefbaar Oldambt de eerste stappen. 

Vervolgens werd de Stichting De Blauwe Stad  

(1995–1997) opgericht om buiten de politieke schijn-

werpers de haalbaarheid van de ideeën te kunnen  

toetsen en organiseren. In die periode schoven ook de 

marktpartijen aan. Vanaf 1997 organiseerde de over-

heid zich in de Stuurgroep Blauwe Stad en werd het 

secretariaat belast met de voortzetting van het overleg 

met marktpartijen. De ondertekening van een publiek-

private overeenkomst in 2001 markeerde een nieuwe 

fase in het totstandkomingsproces. De overheden  

(de provincie Groningen en de gemeenten Reiderland, 

Scheemda en Winschoten) verenigden zich in de 

Blauwe stad bv, de marktpartijen (Ballast-Nedam 

Bouw, BAM Vastgoed en Geveke Bouw) in de  

Ontwikkelingsmaatschappij Blauwe Stad. Het project-

bureau De Blauwe Stad vormde het gezamenlijk werk-

apparaat. Tegelijkertijd werkten de drie gemeenten aan 

een gemeenschappelijke regeling De Blauwe Stad. 

Aan de opbouw van deze gemeenschappelijke regeling 

wordt nu gewerkt om klaar te zijn voor het moment 

waarop de eerste nieuwe openbare ruimte aan de 

gemeenten teruggegeven zal worden. Inmiddels  

hebben de provincie, de gemeenten en het waterschap 

de projectorganisatie Ring Blauwe Stad opgericht om 

de effecten van De Blauwe Stad in een bredere  

omgeving te kunnen vergroten en ondersteunen. 

Essentieel voor het plan was het creëren van enthou-

siasme bij de huidige bewoners en gebruikers van het 

gebied van De Blauwe Stad. In dat proces werden 

onder meer ‘verbeeldingsplannen’ voor het gehele 

Oldambt opgesteld en uitgebreid in het gebied  

besproken. Het resultaat hiervan was dat Provinciale 

Staten, de gemeenteraden van Winschoten, Scheemda 

en Reiderland en het waterschap in 1994 vrijwel  

unaniem ja zeiden tegen het plan ‘Voor een leefbaar 

Oldambt’ en daarmee dus tegen De Blauwe Stad.  

Het proces werd gaande gehouden door het organise-

ren van gebiedsbijeenkomsten, bilaterale gesprekken 

en raadsinformatie te verstrekken. De laatste jaren ligt  

het accent in de communicatiestrategie op het goed en 

tijdig informeren van de betrokken, huidige bewoners 

van het gebied. Grootschalige werkzaamheden vragen 

veel van de bewoners; wil men het brede draagvlak 

behouden dan moet iedereen zo goed mogelijk op de 

hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Het uit-

eindelijke succes van De Blauwe Stad staat of valt,  

tenslotte, met de uitstraling en aantrekkingskracht die 

het project in een wijdere omgeving moet krijgen.

Geologische geschiedenis Oldambt 
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Groningen
Blauwe Stad

Hamburg

Amsterdam

Rotterdam

Brussel

Reistijd Blauwe Stad naar:
Brussel 4:00
Hamburg 3:00
Amsterdam 2:16
Rotterdam: 2:45
Groningen 0:26

Delfzijl

Groningen
Blauwe Stad

Winschoten

35 km A7

Leeuwarden
Groningen

Weekendrecreatie Dagrecreatie Waterrecreatie

Woningbouw Recreatie Natuur Infrastructuur

 1 De Blauwe Stad 
 Bestemmingsgebieden  
 woningbouw, recreatie,  
 natuur en infrastructuur 
2  Situering van De Blauwe Stad 

ten opzichte van de weekend-, 
dag- en waterrecreatie
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1  Fotomontage van de  
definitieve situatie 

 2  Oorspronkelijke situatie: 
agrarische functie

3  Aanleg van het meer  
met in het midden  
het informatiecentrum  
De Blauwe Stad

4  Aanleg van het deelgebied 
Het Riet

5  Aanleg van het deelgebied 
De Wei
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Genomineerd

Gemeente Amsterdam/Projectbureau IJburg 
IJburg in Amsterdam
Ruimtelijk ontwerp Frits Palmboom/Palmboom & van den Bout, Dirk Sijmons/H+N+S Landschapsarchitecten,  
Felix Claus/Claus en Kaan Architecten, Frits van Dongen/de Architekten Cie., dRO/gemeente Amsterdam  
Planvorming en realisatie 1994–2015

Volgens de jury is IJburg een uitbreidingsplan dat in Nederland kwalitatief absoluut 
zijn gelijke niet kent. In Vinexland dé bepalende uitzondering. Niet alleen door de 
(nieuw aangelegde) eilandenstructuur aan de oostzijde van Amsterdam, maar ook 
door de beoogde nieuwe stedelijkheid en de integraliteit van de aanpak. Waar is 
elders de ontsluiting (de sneltram, de bruggen) zo goed en op tijd geregeld?  
En waar wordt zo veel werk gemaakt van recreatie en natuurcompensatie? 
Het opdrachtgeverschap van de wijk IJburg is nauw verbonden met de 
Amsterdamse wethouder Ruimtelijke Ordening Duco Stadig. Door zijn langdurige 
bestuurlijke verantwoordelijkheid konden de planvorming, het opspuiten van de 
eerste eilanden en de eerste realisatie zich verheugen in een grote mate van conti-
nuïteit, een cruciale factor bij zo’n langdurig proces. In de praktijk van alledag is het 
feitelijke opdrachtgeverschap gedelegeerd aan een multidisciplinair projectbureau. 
De directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening treedt als ambtelijk opdrachtgever 
op. Hij laat zich adviseren door verschillende kwaliteits- en adviesteams. Een goede, 
centrale regie over zo’n ingewikkeld en omvangrijk project is een conditio sine qua 
non voor het welslagen. Een zeker dirigisme is hierbij onvermijdelijk. Een belangrijk 
resultaat werd onlangs geboekt nadat men erin slaagde de machtige bouwconsortia 
te overreden de verkoopdrempel te laten vallen en op voorraad te zullen bouwen. 
Het opdrachtgeverschap van het megaproject lijkt qua structuur en uitvoering goed 
op zijn taak te zijn berekend en heeft de deskundigheid en wijsheid in huis om snel 
van koers te kunnen veranderen als externe factoren – zoals het inzakken van de 
Nederlandse economie, milieueisen – dit noodzakelijk maken. Een flexibel- 
strategische opstelling die absoluut noodzakelijkheid is bij zo’n ambitieus mega-
project met een looptijd van zo veel jaren. Daarbij bleek men planologisch een  
voorschot op de (verre) toekomst te hebben genomen door na te denken over een 
archipel tot aan Almere. 
De jury was vol lof over het initiatief, het concept van de eilanden en het vast-
houdend opdrachtgeverschap, maar verdeeld in zijn waardering voor de gebouwde 
resultaten. Zo werd de weg langs de kust van het Haveneiland ongelukkig genoemd, 
omdat de achterliggende woningen als gevolg daarvan werden afgesloten van het 
water, het Steigereiland ‘propperig’ door de te kleine vrije kavels en de eerste  
gerealiseerde architectuur té streng, niet passend bij de sfeer van een eiland.  
Men constateerde wel een kentering: de nieuwste architectuur was aanzienlijk 
levendiger. Het uiteindelijke oordeel: op enkele kanttekeningen na een fantastisch 
project dat nog aanzienlijk in betekenis en waarde zal stijgen bij het realiseren van 
de veelbelovende plannen voor de overige eilanden.
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de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens wordt een 

speciaal projectbureau opgericht, Klaas de Boer,  

directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening, gaat als 

ambtelijk opdrachtgever fungeren. De Boer staat voor 

de complexe en langdurige opgave om op basis van 

het masterplan uit 1996 te komen tot de daadwerkelijke 

aanleg en bebouwing van de nieuwe eilanden.

De Nota van Uitgangspunten is geen blauwdruk,  

het plan geeft de ontwikkelingsrichting aan voor de 

nieuwe stadsuitbreiding. Er is sprake van evaluerend 

ontwerpen waarbij er een continu proces is van  

terugkijken, vooruitkijken en – daar waar dat nodig is – 

verbeteringen worden aangebracht. Het project heeft 

vele cruciale momenten gekend. Het eerste cruciale 

moment was in 2000. In dat jaar besloot de opdracht-

gever om de polder in de tweede fase te vervangen 

door twee eilanden. Daarmee werd het eilandenmodel 

voor IJburg vervolmaakt. Het tweede moment had 

plaats in 2002. De aanleg van de fietsbrug over het 

Amsterdam-Rijnkanaal stond als gevolg van financiële 

knelpunten ter discussie. Nadat de opdrachtgever met 

het Voorlopig Ontwerp een ronde maakte langs alle 

betrokken instanties om een vurig pleidooi te houden 

voor de aanleg van de fietsbrug ging de project-

wethouder alsnog akkoord. Het derde cruciale moment 

voor de ontwikkeling in IJburg lag in 2003. De verkoop 

van woningen stagneerde en de ontwikkeling van 

IJburg dreigde in een neerwaartse spiraal terecht te 

komen. In overleg met de bouwconsortia besloot  

de opdrachtgever tot een gezamenlijk offensief. Om de 

dreigende patstelling te doorbreken, legt het project-

bureau een tijdelijk strand aan, een deel van de  

openbare ruimte en realiseerde een aantal tijdelijke 

voorzieningen. De bouwconsortia lieten vervolgens  

de verkoopdrempel vallen en bouwden een groot  

aantal woningen op voorraad. Het offensief was zeer 

succesvol. De verkoop van woningen trok aan en op  

dit moment is de ontwikkeling van IJburg weer in volle 

gang. Het vierde cruciale moment heeft zich onlangs 

voorgedaan. Door de strenge Europese regelgeving 

over de toegestane hoeveelheid fijnstof in de lucht is 

de aanleg van de tweede fase van IJburg voorlopig 

opgeschort. Naar verwachting zal ook deze horde het 

komende jaar worden genomen. 

Op dit moment wordt er druk gebouwd aan de eerste 

fase van IJburg, een omvangrijke Vinex-wijk in het 

IJmeer binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. 

Het is sinds de realisatie van de naoorlogse uit-

breidingswijken het grootste uitbreidingsplan van de 

hoofdstad. Het totale plan bestaat uit acht kunstmatige 

eilanden met een omvang van 400 hectare. Hier  

worden 18.000 woningen gerealiseerd voor zo’n 45.000 

bewoners, circa 300.000 m2 voor bedrijven, kantoren 

en winkels, vijftien basisscholen en twee scholen voor 

het voortgezet onderwijs. De eerste twee eilanden 

(Haveneiland en Steigereiland) zijn nu volop in ont-

wikkeling en voor een groot deel bebouwd. 

Het plan voor IJburg kreeg zijn bekendheid bij de 

Amsterdammers door het referendum dat in 1997 

werd gehouden en de gemoederen in de stad nogal 

bezighield. Tegenstanders benadrukten de bijzondere 

ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het 

IJmeer, die door de nieuwbouw in gevaar zouden 

komen. Ondanks het feit dat de uitslag van het refe-

rendum een overwinning werd voor de voorstanders 

van IJburg, betekende dit niet dat er niet naar de argu-

menten van de tegenstanders werd geluisterd. Bij de 

verdere ontwikkeling werd er grote aandacht besteed 

aan de verhouding tussen de nieuwe eilanden en de 

omgeving, en aan de weidsheid van het IJmeer. 

Bovendien werd in het kader van de natuurcompen-

satie een aantal grote natuurprojecten uitgevoerd: 

onder andere de Waterlandse kust en de Diemer 

Vijfhoek. Duurzame ontwikkeling werd het kernpunt  

bij de aanleg van IJburg.

Er is voor gekozen de eilanden een stedelijk karakter te 

geven door in relatief hoge dichtheden te bouwen. Veel 

aandacht gaat uit naar de vroegtijdige aanleg van  

kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer, waardoor 

de parkeernorm laag kan blijven. Er wordt milieu-

vriendelijk gebouwd en door infiltratie van het regen-

water en een intern watersysteem kan het grondwater 

efficiënt en duurzaam worden beheerd. Verder is er 

gekozen voor stadsverwarming. De ligging van IJburg 

in het IJmeer biedt en passant een uitgelezen mogelijk-

heid om twee belangrijke nieuwe functies aan de stad 

toe te voegen: een strand en een jachthaven. 

Het masterplan voor IJburg is onder leiding van  

stedenbouwkundige Frits Palmboom opgesteld door 

de bureaus Palmboom & van den Bout, H+N+S 

Landschapsarchitecten en de dienst Ruimtelijke 

Ordening van de gemeente Amsterdam (dRO).  

De stedenbouwkundige plannen, de inrichtings-

plannen op maaiveldniveau en de ontwerpen voor  

de waterkeringen worden in hoofdzaak door dRO 

opgesteld. Het stedenbouwkundig plan voor het 

Haveneiland is door dRO ontwikkeld in samenwerking 

met de architecten Felix Claus en Frits van Dongen. 

Voor het ontwerp van de talrijke bruggen en sluizen 

wordt met diverse binnen- en buitenlandse architecten 

samengewerkt.

De realisatie van IJburg wordt begeleid door een  

kwaliteitsteam waarin verschillende architecten en  

stedenbouwkundigen zitting hebben. Het team stimu-

leert en adviseert tijdens het ontwerpproces, beoor-

deelt de stedenbouwkundige plannen, adviseert over 

de architectenkeuze voor projecten waarvoor de 

gemeente opdrachtgever is en adviseert de ambtelijk 

opdrachtgever.

Het projectbureau IJburg van de gemeente Amsterdam 

is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare 

ruimte en de infrastructuur. Zo wil het projectbureau 

een voorbeeld stellen voor de verdere ontwikkeling 

van het vastgoed op IJburg. Er wordt veel tijd besteed 

aan de selectie van architecten voor bruggen en  

sluizen, aan de vormgeving en het materiaalgebruik. 

Gekozen wordt voor duurzame materialen van hoge 

kwaliteit die mooi verouderen en goed te onderhouden 

zijn. De waterkeringen, bruggen en sluizen bena-

drukken het maritieme karakter van IJburg en de 

robuuste inrichting van het maaiveld sluit goed aan  

op de stevige bouwblokken.

Voor bewoners is het van belang dat de openbare 

ruimte in een vroeg stadium wordt gerealiseerd.  

Het Pampuspark op het Haveneiland Oost wordt dan 

ook aangelegd voordat de eerste bewoners arriveren. 

In het park zijn inmiddels een aantal volwassen  

platanen geplant. 

Er bestonden al sinds lange tijd plannen voor de  

aanleg van een nieuwe stadswijk in het ondiepe IJmeer 

aan de oostelijke kant van Amsterdam. Het fameuze 

Pampusplan van het architectenbureau Van den Broek 

en Bakema (1965) vormde daarvan in zekere zin het 

begin. In 1995 werd op basis van een grondige analyse 

van beschikbare bouwlocaties en het feit dat 

Amsterdam veel behoefte heeft aan woningen voor  

de middenklasse onder leiding van Frits Palmboom 

gestart met de ontwikkeling van een Nota voor 

Uitgangspunten voor IJburg. In september 1996 wordt 

deze nota onder de naam ‘Ontwerp voor IJburg’ door 

Overzicht van het volledige plangebied 
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1 De IJburglaan met rechts  
 de IJ-tram 
2 Bert Haanstrakade aan  
 de noordrand van het  
 Haveneiland 
3 Het tijdelijke strand Blijburg 
4 Sluis bij het Steigereiland
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Genomineerd

Gemeente Amsterdam/Projectbureau Zuidas 
Zuidas Amsterdam
Ruimtelijk ontwerp Pi de Bruijn/de Architekten Cie., dRO/gemeente Amsterdam  
Planvorming en realisatie 1994–2030/2040

De Zuidas in Amsterdam is nu al het nieuwe (zaken)centrum van Amsterdam.  
De primaire drijfveer voor het initiatief in de jaren negentig was economisch 
bepaald. De gevoelige Amsterdamse binnenstad bood onvoldoende mogelijkheden 
voor expansie van het (internationale) bedrijfsleven. Het gebied rond de A10 in 
Amsterdam-Zuid was door de goede bereikbaarheid (trein, metro, rijksweg A10, 
Schiphol) en de aanwezige locaties voor nieuwbouw het ideale alternatief, dat zich 
inmiddels al overtuigend heeft bewezen. Het nieuwe centrum is niet alleen voor 
Amsterdam van grote betekenis, in feite geldt dit voor heel Nederland. Het is  
the place to be voor grote advocatenkantoren, de haute finance en andere vertegen-
woordigers van ‘de markt’. 
Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft het opdrachtgeverschap gedelegeerd aan 
een relatief klein, maar soepel werkend projectbureau. Men realiseert zich maar al te 
goed dat de interesse van kapitaalkrachtige ondernemingen voor de plek speciale 
eisen stelt aan het behendig manoeuvreren bij het ontwikkelen van de hotspot. Het 
is ‘spelen met de markt’, passen en meten wat betreft de financiële en ruimtelijke 
mogelijkheden, het zoeken naar een goede rolverdeling markt-overheid (gemeente 
en het Rijk) en het kiezen van een goede timing in relatie tot het economische en 
politieke klimaat. Het is een intelligente manier om het opdrachtgeverschap in  
te vullen, gebaseerd op een unieke plek met – voor Nederland – zeer specifieke,  
marktgerichte omstandigheden.
De inmiddels gerealiseerde mix aan kantoren, appartementen, infrastructurele 
voorzieningen en parken is van het niveau dat min of meer gangbaar is voor  
dergelijke plekken in de wereld. Maar het is wel grootschaligheid op zijn ‘Hollands’, 
ditmaal positief bedoeld. De leefbaarheid op maaiveldniveau is ondanks de schaal 
zeer acceptabel, een aspect dat door de verhoging van het aandeel woningbouw in 
de komende jaren vermoedelijk nog zal verbeteren. Het is ‘slimme stedenbouw’ met 
niet té gedetailleerde regels (‘enveloppen’ voor de hoofdvorm van een gebouw) die 
mogelijk wordt gemaakt door een stootvaste supervisor, Pi de Bruijn, die borg staat 
voor continuïteit en ontwikkeling. 
Bij de mogelijke overkluizing van de weg en het spoor gaat het project een geheel 
nieuwe, perspectiefrijke fase in. Deze transformatie zal de Zuidas nóg meer het 
karakter geven van een in Nederland op dit gebied onvergelijkbaar project met een 
surplus op meerdere terreinen.
De Zuidas is een zeer interessant, internationaal project, dat door de gemeente 
Amsterdam verstandig is aangepakt en behendig wordt gerund. Geholpen door  
de gebleken animo bij de top van de markt.
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Er komt een aparte NV die de tunnels met daarboven-

op gesitueerde gebouwen en groenvoorzieningen gaat 

ontwikkelen. De gemeente zal een van de aandeel-

houders zijn, net als het Rijk. Daarnaast behoudt ze  

de formele taken, zoals de ontwikkeling van het 

bestemmingsplan, de openbare ruimte, het verlenen 

van bouwvergunningen, et cetera.

Sinds het bestaan van het masterplan is er een project-

organisatie opgericht die de ontwikkeling van de 

Zuidas coördineert. Aan het hoofd daarvan staat direc-

teur Jan Stoutenbeek, die rechtstreeks valt onder de 

wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.  

Hij vormt een team met Robert Dijkmeester. Voor  

de diverse deelprojecten zijn projectmanagers aan-

gesteld, die alle gemeentelijke zaken met betrekking tot 

deze deelprojecten regelen. Er is bewust gekozen  

voor een klein projectteam dat efficiënt en snel kan 

opereren. Volgens de filosofie van de Zuidas krijgen de 

private partijen een meerderheidsbelang in de NV.  

Bij de ontwikkeling van de Zuidas zal de markt het 

tempo bepalen. Zoals de opdrachtgever het zelf ver-

woordt: ‘Het vinden van het draagvlak en de juiste 

partners is het belangrijkste wat je bij dit project als 

opdrachtgever moet doen.’ 

Op de voormalige groenvoorziening tussen het 

beroemde stadsdeel Amsterdam-Zuid van Berlage en 

de open woonwijk Buitenveldert wordt de zogeheten 

Zuidas ontwikkeld, een tweede centrum voor 

Amsterdam. De Zuidas moet een hoogwaardige  

kantoor- en woonlocatie worden die op internationaal 

niveau te vergelijken zal zijn met de Potsdamer Platz  

in Berlijn of de Rive Gauche in Parijs. De gemeente 

Amsterdam streeft naar een gebied met een sterk  

stedelijk karakter door een hoge dichtheid en functie-

menging. Naast de kantoren en woningen zal er in de 

toekomst nadrukkelijk ruimte zijn voor sport, recreatie 

en cultuur. Op dit moment bevinden zich hier al de 

Amsterdamse vestiging van het World Trade Center,  

de hoofdkantoren van de ABN-AMRO en de ING Bank 

en het station Zuid WTC, dat zal uitgroeien tot het 

tweede station van Amsterdam en het vijfde van 

Nederland. Het musicaltheater van Joop van den Ende 

zal er zijn deuren openen en er zijn plannen voor de 

vestiging van een Design Museum. Deze internationale 

toplocatie heeft verder de RAI – het grootste congres-

centrum van Nederland –, de Rietveld Academie, de 

Vrije Universiteit en het VU Ziekenhuis in de directe 

omgeving. Kortom, het gebied kent een zeer uiteen-

lopende dynamiek met verschillende gebruikers waar 

de planontwikkeling op zal inhaken. Als het gebied 

straks gereed is, zal 45% uit kantoren bestaan, 45% uit 

woningen en 10% uit overige voorzieningen, waarvan 

het merendeel ondergebracht zal worden in de tien 

meter hoge plint van de hoogbouw. De gebouwen  

kennen een hoge mate van flexibiliteit, zodat ze in de 

toekomst van functie kunnen veranderen mocht dit 

nodig zijn. Ook liggen er ambities op het gebied van 

duurzaamheid. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om het 

water uit de nabijgelegen Nieuwe Meer te gebruiken 

om de gebouwen te koelen. 

Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door de 

dienst Ruimtelijk Ordening van de gemeente 

Amsterdam in samenwerking met de stedenbouw-

kundige supervisor Pi de Bruijn van het bureau de 

Architekten Cie. Voor de inrichting van de openbare 

ruimte en onder meer de aanleg van de fietsgarage en 

parkeergarage is dRO ook verantwoordelijk. Per deel-

project, en vaak ook per gebouw, wordt een architect 

aangetrokken. Dit zijn veelal internationale architecten 

van naam onder wie Toyo Ito, SOM en Rafael Viñoly. 

De architecten werken in samenwerking met de steden-

bouwkundig supervisor in atelierverband plannen uit. 

Hierbij zijn de gemeente en de opdrachtgevers nauw 

betrokken. 

De ontwikkeling van de Zuidas werd pas echt in gang 

gezet begin jaren negentig toen ABN-AMRO aangaf 

aan de zuidkant van de stad zijn hoofdkantoor te willen 

situeren. In eerste instantie wilde de gemeente 

Amsterdam de IJ-oevers als hoogwaardige kantoor-

locatie ontwikkelen, maar ze werd door de marktvraag 

min of meer gedwongen de plannen aan te passen.  

In 1994 gaf de gemeente opdracht voor het maken van 

het Masterplan Zuidas, dat uitging van een toplocatie 

voor kantoren met enige woningbouw. Men wilde een 

integrale visie met aandacht voor de inpassing in het 

stedelijk weefsel, winstoogmerk en de beoogde partici-

perende partijen. Verder moest er ingespeeld worden 

op het goede imago van de locatie, de goede bereik-

baarheid en de voorhanden zijnde ruimte. Hieruit is 

vervolgens de visie Zuidas voortgekomen, die is vast-

gesteld in 1998. De kantorenfunctie stond niet meer 

centraal, er werd gekozen voor een model waar wonen 

en werken evenwaardig vertegenwoordigd zouden 

zijn. Deze visie wordt iedere drie à vier jaar geactuali-

seerd aan de hand van vernieuwde marktinzichten, 

technische ontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen,  

et cetera. Vanuit het besef dat het onmogelijk is om 

zo’n grootschalig project op korte termijn te realiseren, 

is er voor gekozen niet over een project te spreken, 

maar een ontwikkelingsstrategie te ontwerpen. 

In eerste instantie werden er drie modellen in het  

masterplan opgenomen, waarbij de inpassing van de 

infrastructuur (de A10, de spoorwegen en metro) op 

diverse manieren werd opgelost: respectievelijk het 

dijkmodel, het dekmodel en dokmodel. Vanaf het begin 

lag de voorkeur van de gemeente bij het dokmodel, 

waar de aanwezige infrastructuur die het gebied door-

snijdt zou worden overkluisd, zodat een (stedenbouw-

kundige) verbinding kon worden gemaakt tussen 

Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Buitenveldert. Dit was 

echter ook het meest ingewikkelde en kostbare model. 

Voor Amsterdam was van meet af aan duidelijk dat 

voor de realisatie van dit model met verschillende  

partijen intensief samengewerkt moest worden. Vanuit 

de ongewisse toekomst zijn er echter plannen ontwik-

keld die met alle modellen een volwaardig eindbeeld 

zouden geven. Na een traject van zeven jaar, met  

studies, onderhandelingen, ramingen en uitgewerkte 

scenario’s, is onlangs de knoop doorgehakt door  

het Rijk en de gemeente: in principe is gekozen voor 

het dokmodel.

Rendering van de toekomstige situatie



68

De Visie Zuidas 2004

p. 69 
Voetgangersgebied tussen  
de torens van het World Trade 
Center en station Zuid WTC 
 
p. 70-71  
Links de kantoortoren 
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Genomineerd

Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leiden, 
Zoeterwoude en Leiderdorp, i.s.m. V&W en 
VROM W4-project in regio Leiden: Wonen 
Water, Werken en Wegen
Ruimtelijk ontwerp Gemeentelijke diensten RO, Bohemen, West 8, Khandakar, Kraaijvanger Urbis, Grontmij, Haskoning, 
Leidse stedenbouwkundigen, KOW stedenbouw architectuur, e.a. Planvorming en realisatie 1998–2012

Van publiek-publieke samenwerking naar publiek-private samenwerking. Zo laat  
de jonge geschiedenis van het W4-project rond de rijksweg A4 bij Leiden zich  
kwalificeren. Op instigatie van de provincie Zuid-Holland kwam allereerst een voor-
beeldige samenwerking tot stand tussen de betrokkenen van de drie bestuurslagen. 
Een samenwerking die veel verder ging dan de noodzakelijke afstemming.  
Er werden (ook financieel) door de partners over een weer handreikingen gedaan, 
het ‘haal-en-brengprincipe’ genoemd, een variatie op geven en nemen. Een samen-
werking die ook absoluut noodzakelijk was gezien het ‘hogedrukgebied’ waarin  
de W4-locatie zich bevindt: de A4, de aanwezigheid van drie stedelijke gebieden,  
het Groene Hart, de HSL en het natuurgebied met de plassen en de Oude Rijn.  
Een smeltroes van functies. Maar de hoofdopgave was toch de integratie van rijks-
infrastructuur en regionale gebiedsontwikkeling. Rijkswaterstaat toonde zich een 
loyale partner bij de verbreding en inpassing van de rijksweg, onder andere bij de 
aanleg van een verdiepte tunnelbak van 1,5 km. Speciaal ontworpen toegepaste 
geluidsweringen moeten de barrièrewerking van de weg verminderen.  
De gemeenten Zoeterwoude en Leiderdorp gingen bij de ontwikkeling van hun  
aandeel in zee met private partijen, Leiden deed en doet dit in eigen beheer. 
De jury was vol lof over het zogenoemde ‘verenigd opdrachtgeverschap’, een  
absolute noodzakelijkheid bij een zo complex project waar alleen integraal denken 
het gebied leefbaar kan houden. Het project is met zijn ‘antiverkokeringsaanpak’  
een voorbeeld voor heel Nederland, vooral in soortgelijke verstedelijkte gebieden.
Het plan zélf ontmoette echter minder enthousiasme. Een jurylid veronderstelde dat 
men zó veel energie in de samenwerking had gestopt, dat de kwaliteitscontrole van 
het uiteindelijke stedenbouwkundige en landschappelijke plan wat aan de aandacht 
lijkt te zijn ontsnapt. Groene vingers die vanuit het Groene Hart doordringen in het 
verstedelijkt gebied ontbreken, de buurten voor woningen en bedrijven zijn heel 
gemiddeld verkaveld en vormgegeven, en er is niet optimaal gebruikgemaakt van 
de aanwezigheid van het Groene Hart, toch een unieke factor in het gebied. Wellicht 
was het beter geweest halverwege het proces een geheel nieuw inrichtingsplan op 
te stellen voor het gebied. Maar ondanks deze kritische noot was de jury toch onder 
de indruk van de door de gezamenlijke opdrachtgevers geleverde prestatie.  
Een voorbeeld voor heel bestuurlijk Nederland.
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In 1999 besloten de publieke partijen dan ook tot een 

gezamenlijk opdrachtgeverschap voor oplossing van 

het regionale probleem. De drie gemeenten, provincie, 

Rijkswaterstaat en de ministeries van Verkeer en 

Waterstaat en VROM verenigden zich in een Stuur-

groep, van waaruit het probleem breder en meer  

integraal aangepakt zou gaan worden. De doelstelling 

daarbij was om het gehele plangebied te (her)ont-

wikkelen en de leef- en verblijfkwaliteit, almede de  

economische potentie (waaronder de bereikbaarheid 

via de A4) drastisch en duurzaam te verbeteren.  

De stuurgroep was van mening dat een dergelijk  

complex probleem, zowel op technisch als op bestuur-

lijk vlak, alleen opgelost kon worden door het ont-

wikkelen van een daadwerkelijk integraal plan.  

Dit plan zou zich niet moeten beperken tot de techniek, 

maar zou ook organisatorische, financiële en thema-

tische grenzen moeten verleggen. 

Op basis van onder andere gebiedskenmerken en de 

financiële balans van het gehele project, is een duur-

zame rood-groene contour vastgesteld. De overall 

benadering van ‘rood’ en ‘groen’ heeft geleid tussen 

een uitwisseling van noodzakelijke water- en groen-

compensaties tussen verschillende deelgebieden.  

De plannen zijn in een gezamenlijk Masterplan W4 

opgenomen, dat begin 2002 door alle W4-partners  

is ondertekend. Naast dit Masterplan is er een W4-

samenwerkingsovereenkomst waarin de organisa-

torische en financiële afspraken zijn opgenomen.  

De binnen W4 afgesproken contour is vastgelegd in  

het Provinciale Streekplan Zuid-Holland West (2003) en 

de Nota Ruimte (2004). Door de hechte samenwerking 

tussen de betrokken publieke partijen wordt er een 

financieel, ruimtelijk, economisch en maatschappelijk 

plan gerealiseerd dat op duurzame wijze de leefkwali-

teit van het stedelijke en landelijke gebied verbetert.

De A4 is een van de belangrijkste rijkswegen in 

Nederland. Hij is te beschouwen als ‘de hoofdstraat 

van de Randstad’. Hij verbindt Amsterdam, Schiphol 

en Den Haag en geeft toegang tot de autowegen  

naar het zuiden. Het is daarmee de aanrijroute voor 

Schiphol en Rotterdam Airport en voor de zeehavens 

van Amsterdam en Rotterdam.

Om de groeiende verkeersstroom te kunnen blijven 

opvangen, is het nodig de A4 te verbreden. Het zuide-

lijk deel, tussen het Prins Clausplein en Leiden, is al 

verbreed. Het gedeelte tussen Leiden en Burgerveen 

wordt de komende jaren aangepakt. 

W4 (wonen, werken, water en wegen) is de project-

naam voor een integrale, duurzame en kwalitatief 

hoogwaardige inpassing en herinrichting van de A4  

ter hoogte van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 

Centraal in dit project staan de stedenbouwkundige 

aanhechting, de versterking van economische activi-

teiten in het gebied en het leggen van verbindingen 

met het Groene Hart. 

De A4, die in het plangebied hoog ligt in verband met 

de brug over de Oude Rijn, veroorzaakt veel geluids-

overlast voor de woningen in de omgeving. Hij door-

snijdt het woongebied langs de Hoge Rijndijk in 

Zoeterwoude en Leiden en vormt een visuele barrière. 

Om deze hinder te beperken wordt in de toekomst de 

weg met een aquaduct onder de Oude Rijn doorge-

voerd. Verder komt de weg over een grote lengte in 

een bak te liggen, die wordt voorzien van horizontale 

geluidsschermen. Het W4-plan gaat bovendien uit van 

een nieuwe verbinding over de A4 tussen Leiden en 

Zoeterwoude. Zo komt er een betere bereikbaarheid 

met de fiets vanuit de nieuwe Leidse wijk Roomburg 

naar het bedrijventerrein Grote Polder. Fietspaden, 

wandelpaden en nieuwe wegverbindingen over en 

onder de A4 zorgen er ten slotte voor dat het Groene 

Hart in de toekomst voor de inwoners uit de Leidse 

regio niet alleen zichtbaar, maar ook bereikbaar is. 

Dankzij de samenwerking van de publieke partijen zijn 

er kansen gecreëerd voor een unieke aanpak.  

Zo komen er op het hele tracé van vier kilometer  

nauwelijks traditionele geluidsschermen. Er is gekozen 

voor bijzondere geluidsmaatregelen die de barrière-

werking van de rijksweg juist vermindert. Een aantal 

voorbeelden:

–  ter hoogte van de verdiepte ligging van de A4  

worden dertien meter lange horizontale geluids-

schermen gebouwd die onbelemmerd doorzicht 

aan weerszijden van de rijksweg waarborgen;

–  Vierzicht is een 850 meter lang voorzieningen-

complex voor bedrijven en de detailshandel dat op 

minder dan tien meter van de rijksweg staat en als 

geluidswering functioneert;

–  iets zuidelijker zijn de schermen in Leiderdorp  

vervangen door geluidswallen, die mede worden 

ingezet ter compensatie en verbetering van de 

natuurwaarden in het W4-gebied;

–  aan de zuidzijde van het W4-gebied hebben de  

kantoren van het plan Belvédère en de eerstelijns 

woonbebouwing van Roomburg een geluids-

werende functie voor het achterliggend woon-

gebied. 

Het financiële voordeel van het achterwege laten van 

traditionele geluidsschermen is geïnvesteerd in het 

W4-project.

Het W4-plan beperkt zich niet alleen tot de inpassing 

van de A4, een essentieel onderdeel vormt de eco-

nomische component zodat de vernieuwing van de 

rijksweg – door de inpassing in een groter ontwikke-

lingsgebied – zichzelf terugverdient. Zo zullen er onder 

andere vier nieuwe woonwijken worden gerealiseerd, 

vier bedrijventerreinen en een waterrijk park in de 

Munnikenpolder. 

Diverse thematische commerciële functies met  

verschillende reikwijdte zorgen voor onderlinge ver-

sterking van de verschillende onderdelen van het plan 

en voor spreiding van risico’s. Voorbeelden zijn de 

hoogwaardige kantorenontwikkeling Belvédère nabij 

de Knoop van rijksweg A4 en de RijnGouwelijn, de 

meubelboulevard ter hoogte van een bestaande  

winkelconcentratie en de zorgboulevard bij een regio-

naal ziekenhuis. Leiden heeft bovendien toegezegd om 

minder kantoren te bouwen, zodat de gemeenten 

Leiderdorp en Zoeterwoude zich hierop kunnen richten 

en de opbrengsten ervan kunnen investeren in de ver-

nieuwde A4. 

De periode die voorafging aan W4 kenmerkte zich door 

verdeeld en verkokerd opdrachtgeverschap van de 

betrokken partijen. Onderlinge communicatie was  

weliswaar aan de orde van de dag, maar men was  

niet bij machte om de belangen te verenigen tot  

gezamenlijk en eenduidig opdrachtgeverschap voor 

herinrichting van het betreffende gebied. Inefficiënte, 

dure en weinig effectieve ontwerpen van de A4 en de 

deelgebieden waren het resultaat. Na twee decennia 

verkokering, veto’s en bestuurlijke starheid stonden de 

betrokken partijen met lege handen en was de impasse 

compleet. 

De autoweg zoals hij in de toekomst door het plangebied zal lopen
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Genomineerd

Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), 
Provincie Noord-Holland en de Gemeente 
Haarlem Zuidtangent in zuidelijke regio 
Noord-Holland
Ruimtelijk ontwerp Paul Kersten, Maurice Nio, Gijs Ockeloen en Germaine Sanders/VHP Stedebouwkundigen + 
Architekten + Landschapsarchitekten, DOK Design Planvorming en realisatie 1991–2003 (voorlopig) 

De hoogwaardige openbaarvervoersverbinding de Zuidtangent draagt bij en staat 
in zekere zin ook symbool voor de emancipatie van de periferie. Zo stelde een jurylid 
het tijdens de besprekingen. De snelle buslijn legt een oost-west gerichte dwars-
verbinding die belangrijke stedelijke centra koppelt aan Schiphol, verreweg de 
grootste werkgelegenheidsaanbieder in de regio. Een voorziening die van grote 
strategische betekenis is voor het inmiddels in rap tempo verstedelijkte gebied. Het 
gevaar van dichtslibben, met enorme economische kosten, milieuschade en veel 
persoonlijke ergernis, wordt ermee bestreden. Een sterk concept en een fors gebaar.
Het initiatief werd genomen door de toenmalige streekvervoerder, de drijvende 
kracht achter het project. Het Regionaal Orgaan Amsterdam, Haarlem en de  
provincie Noord-Holland traden op als de formele opdrachtgever. Een projectteam, 
dat alle knowhow bundelde, trad op als gedelegeerd opdrachtgever. Een kennelijk 
redelijk werkende constructie, want de plannen werden voortvarend uitgevoerd.  
De tijdsdruk werd mede veroorzaakt door de komst van de Floriade in 2002.  
Het voorlopige tracé van Haarlem tot de Amsterdamse Bijlmermeer (met tunnels, 
vrije kruisingen, verdiepte vrije busbanen, bruggen, viaducten, abri’s en halte-
plaatsen) werd opgedeeld in 25 deelprojecten met binnen elke gemeente aparte 
ontwerpteams. Een praktische aanpak, die een positief effect had op de efficiëntie in 
de uitvoering. Het aanleggen van de snelle busbaan vereiste van de opdrachtgever 
de nodige moed, want garanties dat het geïnvesteerde budget (308 miljoen euro) 
zou renderen waren er natuurlijk niet, omdat alleen in de praktijk zou blijken hoeveel 
passagiers daadwerkelijk van de lijn gebruikmaken. Volgens recente cijfers van de 
vervoerder blijkt het gebruik boven de eerder geprognosticeerde aantallen te liggen. 
Alhoewel de jury gefascineerd was door de complexe, veelomvattende vervoers-
operatie en de snelheid van de realisatie is het manco van het project dat het toch te 
zeer gedacht is vanuit het perspectief van verkeersdeskundigen en vervoerstechnici. 
De stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing buiten de directe omgeving 
van het traject is nauwelijks ontwikkeld. Alleen de functionaliteit van de vervoers-
verbinding vond men niet voldoende. Er had door de opdrachtgevers meer  
aandacht moeten worden besteed aan de ruimtelijke impact van de (op zichzelf  
bijzonder waardevolle) infrastructurele voorziening.
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bureaus en ontwerpers. Het toenemende besef dat 

ruimtelijke problemen gemeenschappelijk zijn en zich 

niets aantrekken van gegroeide gemeentegrenzen en 

bestuurlijke bevoegdheden zorgde voor een verster-

king van de samenwerking rond de Zuidtangent. 

Met de komst naar de Haarlemmermeer van de inter-

nationale tuinbouwtentoonstelling Floriade in 2002 

werd het belang van de aanleg van de Zuidtangent 

urgent. De lijn kreeg er plotseling een nieuwe functie 

bij, het werd een essentiële schakel voor het vervoer 

van de te verwachten drie tot vier miljoen bezoekers. 

Bovendien zorgde de Floriade voor een tijdslimiet:  

de lijn moest voor de opening (april 2002) klaar zijn. 

Kenmerkend voor de gehele onderneming is de  

noodgedwongen opdeling van het tracé in zestig  

deel projecten. Dit hield verband met de ruimtelijke- 

ordeningsprocedures en de grondverwerving. Achteraf 

bleek het ook voordelen op te leveren. Juist door het in 

stukjes opknippen van dit complexe geheel met zijn 

vele betrokkenen, bestuurlijke tegenstellingen, nieuwe 

vervoerstechnieken en ambitieuze tracékeuzes bleef 

het hele proces beheersbaar. Door deze aanpak was er 

een opmerkelijk flexibel bouw- en uitvoeringsregime 

ontstaan, waardoor in een relatief laat stadium allerlei 

zaken makkelijk veranderd konden worden. Zo werd 

pas in juli 1998, vier jaar na het begin van de bouw, 

definitief besloten wat het exacte parcours van de lijn 

zou worden. Ook werd dankzij deze gefaseerde en 

gecompartimenteerde werkwijze het gehele bouw-

budget nauwelijks overschreden.

De aanleg van de eerste fase van de Zuidtangent is al 

bekroond. In 1998 ontving de Zuidtangent de European 

Public Transport Prize, die eens per twee jaar wordt uit-

gereikt aan het meest veelbelovende en innovatieve 

openbaarvervoersproject. 

De snelbuslijn Zuidtangent verbindt op dit moment 

Haarlem (via Hoofddorp, Schiphol, Amstelveen, 

Ouderkerk aan de Amstel) met de Amsterdamse 

Bijlmermeer. Het 21 kilometer lange kerntracé in vrije 

vertrambare busbanen is hier een onderdeel van en 

loopt van Haarlem-Schalkwijk tot Schiphol-Noord.  

De rest van de route van 20 kilometer lengte loopt  

over slechts gedeeltelijk vrije infrastructurele voor-

zieningen. Het is de bedoeling dat de bestaande hoog-

waardige openbaarvervoersverbinding nog zal worden 

verlengd, zodat uiteindelijk IJmuiden en de nieuwe 

Amsterdamse wijk IJburg en eventueel Weesp met 

elkaar verbonden zullen worden.

Op nagenoeg alle delen van het genoemde kerntraject 

is er sprake van een écht vrije busbaan. De betonnen 

baan slingert als een rollercoaster door het landschap, 

de ene keer verheft hij zich boven het landschap  

middels een viaduct, de andere keer duikt de bus een 

tunnel in. Met een gemiddelde snelheid van zo’n  

40 kilometer per uur en topsnelheden van 70 kilometer 

per uur rijdt de bus gemiddeld 30 procent sneller  

dan een gewone bus. De frequentie ligt hoog, in de 

ochtend- en avondspits rijdt op het kerntraject iedere 

7,7 minuut een bus. De buslijn is vooralsnog succesvol. 

Op dit moment wordt met zo’n 25.000 reizigers per dag 

en een totaal van bijna negen miljoen reizigers per jaar 

het geraamde aantal reizigers overschreden. In de  

toekomst is het mogelijk om de busbaan om te bouwen 

tot een tramlijn, in de speciaal ongewapende betonlaag 

kunnen indien gewenst tramrails gefreesd worden.

Niet alleen aan de baan zelf is veel aandacht besteed, 

ook aan de inpassing in zijn directe omgeving en de 

detaillering. Pleinen, geluidsschermen, fietsenrekken 

en haltes zijn zorgvuldig vormgegeven. Hiervoor zijn  

in 1998, na een Europese aanbestedingsprocedure, 

VHP Stedebouwkundigen + Architekten + Landschaps-

architekten en Dok Design verantwoordelijk. Een inter-

disciplinair ontwerpteam kwam met een integraal  

ontwerp waarbij zowel stedenbouw, landschap, archi-

tectuur als industrieel ontwerp aan bod kwamen.  

Nu het ontwerp gereed is, wordt de aandacht vooral 

getrokken door de spectaculaire haltes met hun  

golvende, glazen overkapping in verschillende kleuren. 

De vloer is afgewerkt met boliet, waarin diverse kleur-

rijke patronen zijn aangebracht.  

De bijzondere uitstraling van de Zuidtangent wordt 

nog versterkt door 25 kunstwerken die langs de lijn 

werden geplaatst. 

Aanleiding voor de Zuidtangent vormde de congestie 

rondom Schiphol. Iets wat alleen maar zou gaan toe-

nemen door de enorme uitbreiding van de bedrijfs-

activiteiten en de bouw van een aantal nieuwe woon-

locaties in de Haarlemmermeer. De toenmalige regio-

nale busvervoerder nam het initiatief voor een sterke, 

kwalitatieve verbetering van het openbaar vervoer.

De basis voor het Zuidtangent-project werd gelegd 

door de vakgroepen Verkeer en Techniek, Bedrijf en 

Bestuur van de TU Delft in het rapport Openbaar ver-

voervisie Noord-Holland 2015. Over de regio rond 

Amsterdam concludeerden de onderzoekers dat het 

verplaatsingsgedrag tussen en binnen woon- en werk-

locaties rondom de hoofdstad sterk zou toenemen. 

Daarom moesten er nieuwe openbaarvervoersstelsels 

komen. Deze bevinding werd bevestigd door het  

rapport Zuid-Tangent van het adviesbureau Heidemij. 

Naar aanleiding van deze twee rapporten werd er in 

opdracht van de provincie Noord-Holland een stuur-

groep geformeerd die het beleidsplan Zuidtangent 

moest opstellen. In 1993 werd dit beleidsplan vast-

gesteld nadat het besproken was in de diverse 

gemeenteraden, bij Provinciale Staten en het Rijk. 

Twee maanden later werd er subsidie door het Rijk  

toegekend, en kon de daadwerkelijke ontwikkeling en 

bouw van start gaan. In september 1997 werd duidelijk 

dat het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), als coör-

dinerend orgaan van het verkeer en vervoer in de 

regio, de vervolgaanvraag voor de subsidie van het 

Zuidtangent moest indienen en niet de provincie. Het 

kerntraject loopt immers grotendeels over het grond-

gebied van de ROA-gemeente Haarlemmermeer. Maar 

omdat ook het grondgebied van Haarlem onderdeel 

uitmaakte van het tracé moest dat verzoek gezamenlijk 

bij het ministerie worden ingediend. Ook werd duide-

lijk dat niet de totale bouwsom uit Den Haag zou 

komen en moest er gesproken worden over de ‘eigen 

bijdrage’ van de direct betrokken overheden. Hieruit 

kwam voort dat het ROA inclusief de gemeenten 

Haarlemmermeer en Haarlem de resterende vijf  

procent van de vervolgsom moesten bijbetalen. 

Het gehele ontwikkelingsproces werd geleid door een 

tweekoppige projectleiding die bestond uit Evert 

Haandrikman van de provincie Noord-Holland en 

Jacob Bolijn van Schiphol Project Consult. Zij hadden 

contact met vertegenwoordigers van het ministerie, 

Rijkswaterstaat, provinciebestuur, acht gemeenten,  

het ROA, Schiphol, maar ook met de bouwers, project-

Diverse haltes van de Zuidtangent
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1 Verschillende patronen die  
 in het asfalt zijn aangebracht 
2 Drie voorbeelden van haltes  
 met hun omgeving
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Amersfoort vormt de grond-
slag voor Kattenbroek.  
Dit werd aangenomen in 
1984 en stoelde op het 
Structuurplan Amersfoort-
Noord en enkele globale 
bestemmingsplannen.  
In 1988 werd het ontwikke-
lingsplan voor Kattenbroek 
vastgesteld. De daadwerke-
lijke start van Kattenbroek 
vond in feite plaats toen er 
in 1987 door de gemeente-
raad een beleidsteam werd 
ingesteld. In het beleids-
team hadden zowel  
vertegenwoordigers van  
de gemeente als de 
Amersfoortse woningbouw-
corporaties en particuliere 
beleggers zitting. Binnen de 
bestuurlijke organisatie was 
mandaat gegeven aan de 
wethouder, Fons Asselbergs. 
Iedere betrokkene werd 
gecommitteerd aan de 
opdracht om een kwalitatief 
hoogwaardige wijk te reali-
seren. De verantwoordelijk-
heid beperkte zich niet 
alleen tot de planvorming, 
uitvoering en exploitatie, 
maar strekte zich ook uit tot 
de beeldende dimensies van 

de wijk. Het beleidsteam 
schakelde, na een selectie 
uit drie gegadigden, Ashok 
Balotra in voor het ontwerp, 
maar hij werd ook gevraagd 
om gedurende de uitvoering 
de begeleiding en advise-
ring op zich te nemen.  
Een belangrijk onderdeel 
bestond bovendien uit het 
stimuleren en inspireren 
van alle betrokkenen. Per 
thema werd op voordracht 
van Bhalotra een lijst met 
architecten samengesteld. 
De projectontwikkelaar 
maakte uit deze voorzet een 
keuze en gaf de gekozen 
architect vervolgens een 
ontwerp-opdracht. 
KuiperCompagnons was 
eindverantwoordelijk en 
fungeerde als opdracht-
gever van de andere bureaus. 
Het plan van Bhalotra diende 
in het proces als inspiratie-
bron. Het bood ruimte aan 
een dynamisch proces van 
verandering, aan impulsen 
en aan de mogelijkheid tot 
bijstellen. 
Om te voorkomen dat 
Kattenbroek met zijn hoven, 
stegen en lanen een lappen-

deken zou worden, werd de 
opdracht tot uitvoering vaak 
in contractgebieden gegeven. 
Ontwikkelaars dienden zorg 
te dragen voor het hele 
gebied, van de straat tot en 
met het erf, zodat de woon-
locaties werden verweven 
met de openbare ruimte. 
Het beleidsteam had verre-
gaande bevoegdheden om 
zelfstandig te onderhandelen 
met de betrokken risico-
dragende partijen waarmee 
een publiek-privaat partner-
ship werd aangegaan. Het 
had de bevoegdheid om 
metterdaad knopen door te 
hakken, wat regelmatig ook 
binnen 24 uur gebeurde. De 
samenwerking in dat team 
vormde de grondslag voor 
het succes van Kattenbroek.

Gemeente Amersfoort Woonwijk 
Kattenbroek in Amersfoort

Ruimtelijk ontwerp Ashok Bhalotra/KuiperCompagnons Planvorming en realisatie 1984–1995 

Kattenbroek, met zo’n 5000 
woningen gelegen in 
Amersfoort-Noord, geldt als 
een bijzondere uitbreidings-
wijk in Nederland. Dit komt 
voornamelijk door de opval-
lende architectuur en de voor 
die tijd bijzonder speelse 
stedenbouwkundige  
structuur, waarvoor  
Ashok Bhalotra van 
KuiperCompagnons verant-
woordelijk is. De wijk werd 
rond begin jaren negentig 
zowel bewierookt als 
gekwalificeerd als ‘typisch’ 
new age. Bhalotra’s ontwik-
kelingsplan voor de wijk kan 
worden gekarakteriseerd als 
een scenario. Het is een con-
ceptuele vertaling van het 
programma van Kattenbroek 
en omvat zowel de materiële 
eisen en rationele uitgangs-
punten als immateriële en 
symbolische dimensies. 
De hoofdstructuur van 
Kattenbroek, die wordt 
gekenmerkt door de  
bepalende geometrische 
vormen, bestaat uit vijf  
elementen: de Ring, de Laan 
der Hoven, De Verborgen 
Zone, Het Masker en  

De Kreek. Behalve om hun 
beeldende en ruimtelijke 
kwaliteiteiten, werden deze 
elementen ook gekozen om 
de symbolische waarde 
ervan. De Ring smeedt 
onder meer uiteenlopende 
thema’s en elementen van 
de stedenbouwkundige 
opzet aaneen en waarborgt 
zo een zekere mate van con-
tinuïteit. In de Verborgen 
Zone is het oorspronkelijke 
komvormige landschap zo 
veel mogelijk intact gelaten 
en zijn er behalve woningen, 
scholen en andere voor-
zieningen, twaalf bijzondere 
kunstwerken gerealiseerd. 
De Kreek verbindt de ver-
spreid liggende boerderijen.
De oorspronkelijke land-
schappelijke karakteristieken 
fungeren als onderlegger 
van het plan. Zo bepalen  
de sloten, hier en daar 
omzoomd door elzenwallen, 
bijvoorbeeld een deel van 
de verkavelingsstructuur. 
Op buurtniveau is de hoofd-
structuur weer verfijnd, en 
zijn er thema’s geformu-
leerd die een afwisselend 
woonmilieu creëren.  

Deze hebben benamingen 
gekregen als het Het Hof  
der Liefde of Hof van 
Gedachten, Villabos, 
Boerderijenkamer en 
Schateiland. De ongeveer 
veertig architecten die in 
Kattenbroek hebben 
gebouwd, hebben zich door 
het beeldende ontwikke-
lingsplan laten verleiden tot 
de realisatie van spraak-
makende gebouwen. Zo zijn 
er de ruïnewoningen,  
panoramawoningen en de 
kapstokwoningen om maar 
een paar voorbeelden te 
noemen. Bhalotra heeft veel 
vrijheid gelaten aan de 
architecten door minimale 
randvoorwaarden te stellen 
op het gebied van rooilijnen 
en goothoogten.
Leeftijdsgroepen, samen-
levingsvormen en inkomens-
groepen zijn in iedere buurt 
gemengd. Sociale huur-
woningen, premiekoop-
woningen, vrije sector huur 
en koop hebben dan ook 
door elkaar een plek  
gekregen in het plangebied. 
Dit betekent dat huur-
woningen bijvoorbeeld net 

zo goed uitzicht op de vijver 
hebben gekregen als de 
koopappartementen. Ook  
is er sprake van een grote 
variëteit in het woningaan-
bod en er is geëxperimen-
teerd op het gebied van 
woontypologieën en platte-
gronden. Er zijn bijvoor-
beeld woningen voor kleine 
huishoudens, grotere  
gezinnen en woningen 
waarin een kantoor of  
atelier is ondergebracht.  
Er zijn galerijflats, bunga-
lows en drive-inwoningen. 
En in Kattenbroekse 
bewoordingen: grachten-
woningen, poppenhuizen, 
paleizen en droomhuizen. 
Zelfs op het niveau van de 
stedenbouwkundige ontslui-
tingen is er een enorme 
diversiteit. Het door elkaar 
gebruiken van lanen,  
singels, pleinen, stegen en 
straten maakt dat er ver-
schillende routes door het 
gebied zijn gecreëerd.  
Zo kan ieder type gebruiker 
(wandelaar, fietser, auto-
gebruiker) zijn eigen, meest 
geschikte route kiezen.
Het Basisplan Stadsdeel 

Juryrapport
De woonwijk Kattenbroek was ruim tien jaar geleden zonder meer spraakmakend. Dat gold 

zowel voor het gethematiseerde stedenbouwkundig ontwerp, de toentertijd avontuurlijke 

architectuur als de vorm van het opdrachtgeverschap: een beleidsteam met alle betrokken  

partijen fungeerde als centrale regisseur. Het waren de hoogtijdagen van de coalitie tussen 

een sterk, gezichtsbepalend gemeentelijk bestuur, ondernemende corporaties en een keur  

aan veelal jonge, talentvolle architecten en stedenbouwkundigen. 

Maar nu al het rumoer is verstomd, is de vraag: is Kattenbroek een exceptioneel, duurzaam 

kwalitatieve wijk geworden? De jury kwalificeerde de uitbreiding van Amersfoort-Noord als 

een in feite ‘heel gewone woonwijk’, die erg op zichzelf is gericht. In zekere zin zelfs introvert. 

De inzet toentertijd was bewonderenswaardig. Het uiteindelijke resultaat is nog steeds  

bovengemiddeld, maar after all kwalitatief toch niet uitzonderlijk genoeg om een nominatie  

te rechtvaardigen. 
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1 Ruïnewoningen van de  
 architect Leo Heijdenrijk 
2 Muurwoningen van de  
 architecten Ashok Bhalotra  
 en Wouter Bolsius 
3 Het Masker met woningen  
 van de architecten Lucien  
 Lafour en Leo Heijdenrijk 
 
 p. 92-93 
 De Ring met panorama-  
 woningen van de architect  
 Emilio Chlimintzas

1 3
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Ruimtelijk ontwerp Richard Colombijn, Luc Wallays/VHP Stedebouwkundigen + Architekten +  
Landschapsarchitekten, Martin Knuijt, Wim Voogt/OKRA landschapsarchitecten, Lodewijk Baljon,  
Henk de Haan, Ron van Genderen/O-team Atelier Rijksbouwmeester, Jandirk Hoekstra, Dennis Martens/ 
H+N+S Landschapsarchitecten, Jeroen Baeten, JanAlbert van Buuren, Hinnie Bolt, Theo Straatsma/ 
gemeente Apeldoorn, Cristien Bensink, Richard Snelders/projectleiding gemeente Apeldoorn  
Planvorming en realisatie 1999–2025 

Gemeente Apeldoorn  
Kanaalzone in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn 
wordt van noord naar zuid 
doorsneden door het 
Apeldoornse Kanaal, dat in  
de negentiende eeuw in 
opdracht van koning Willem 
I werd gegraven. Langs het 
kanaal heeft zich in de loop 
der tijd een grote diversiteit 
aan bedrijven gevestigd die 
voor hun productie en het 
transport gebruikmaakten 
van het kanaal en voor  
een groot deel hebben bij-
gedragen aan de welvaart 
van de stad. Na de oorlog 
nam het belang van de 
scheepvaart echter af en in 
1973 werd het kanaal dan 
ook voor de scheepvaart 
definitief gesloten. 
Sindsdien wordt het kanaal 
met de omringende bedrijvig-
heid gezien als een barrière 
tussen de oostelijke en  
westelijke stadsdelen. 
Vanaf het begin van de  
jaren negentig vormt de her-
structurering van de kanaal-
oevers dan ook een belang-
rijk agendapunt voor de 
gemeente. Een eerste aan-

zet tot transformatie vormde 
de Beeldvisie Kanaaloevers,  
die in 1993 ontwikkeld werd 
door stedenbouwkundige 
Rein Geurtsen. Het element 
van verbinding en de her-
formulering van de open-
bare ruimte speelde daarin 
een belangrijke rol. 
Behalve een stedelijke  
betekenis had het kanaal 
ook een structurerend land-
schappelijk werking in de 
regio, die zich uitstrekt van 
de Veluwezoom tot aan de 
IJsselvallei. Als vervolg op 
de Beeldvisie Kanaaloevers 
werd dit door het bureau 
VHP geïncorpereerd in  
een Plan in Hoofdlijnen, 
opgesteld voor de gehele 
kanaalzone. Hierin werd de 
aandacht gevestigd op de 
intensi vering en het meer-
voudig gebruik van de  
ruimte, het behoud en de 
modernisering van de 
bedrijven, de ver binding 
van de stad met het buiten-
gebied en de schakel tussen 
de oostelijke en westelijke 
stadsdelen. 

In de latere Structuurschets 
zijn de ruimtelijke en pro-
grammatische ambities van 
het Plan in Hoofdlijnen gecon-
cretiseerd met betrekking 
tot de plandelen noord en 
zuid, die aansluiten op het 
Masterplan Kanaaloevers. 
Het vormt het inhoudelijke 
kader van de deelprojecten 
en benoemt de randvoor-
waarden op het gebied  
van de openbare ruimte,  
de infrastructuur, het pro-
gramma en de ruimtelijke 
kwaliteit. De structuurschets 
geldt als een communicatie-
middel: het schetst een uit-
nodigend beeld voor dege-
nen die in de Kanaalzone 
plannen willen realiseren.
De volgende kernpunten  
zijn vastgelegd in de struc-
tuurschets:
–   De morfologie en  

karakteristiek van de 
kanaalzone blijft ook  
bij de herontwikkeling  
het uitgangspunt. 

–  Het kanaal met zijn oevers 
wordt als belangrijk  
cultuurhistorisch object 

gerespecteerd. De water-
loop zal afwisselend  
worden begeleid  
door open en dichte 
bebouwings structuren.

–   Met de aansluiting op  
de ruimtelijke hoofdstruc-
turen van de aanliggende 
wijken wordt de Kanaal-
zone in het stedelijk  
weefsel verankerd.

–   De kanaalzone is de  
drager van de recreatieve 
route van noord naar zuid. 
Oost-westverbindingen, 
inclusief nieuwe bruggen, 
zorgen voor de aansluiting 
op het stedelijk netwerk. 

De opdrachtgever voor het 
Plan in Hoofdlijnen was de 
door de gemeente Apeldoorn 
ingestelde stuurgroep 
Kanaalzone, waarin naast 
het gemeentebestuur, de 
Apeldoornse wijkraden,  
het Waterschap Veluwe, 
natuur- en milieuorgani-
saties, de Apeldoornse 
woningcorporaties,  
de bedrijvenkring Apeldoorn, 
de provincie Gelderland en 

Voor Apeldoorn en omgeving een omvangrijk, heel betekenisvol project. De hele operatie is 

veel meer dan een gebruikelijk herstructureringsproject. De stad is intensief bezig met haar 

hart en vergeet daarbij niet om zich heen te kijken. Van meet af aan – te beginnen bij het gebied 

de Kanaaloevers – is een hoge mate van integraliteit nagestreefd, met groentoevoegingen, 

veel aandacht voor de invalshoek van de recreatie en de oriëntatie van de stad op het  

landschap van het ommeland.

Gezien het belang voor de stad is de strakke regie van de gemeente bij de opzet en uitvoering 

van de plannen dan ook begrijpelijk. Er wordt zonder meer goed werk geleverd. Maar is  

het meer dan ‘ruim voldoende’? Is de aanpak innovatief? Sprankelend? Inspireert het idee  

vergelijkbare gemeenten door de verleidelijkheid van het concept? De jury was daarvan  

niet overtuigd.

de ministeries van VROM  
en Economische Zaken  
vertegenwoordigd waren. 
Daarnaast zijn er adviseurs 
vanuit de stuurgroep 
Experimenten Volkshuis-
vesting (SEV), TNO en de 
kring van projectontwikke-
laars gevraagd om zitting  
te nemen in de stuurgroep. 
De stuurgroep had als taak 
om de hoofdlijnen te formu-
leren voor de herontwikke-
ling binnen een aantal 
beleidsmatig opgestelde 
randvoorwaarden. Tevens 
moesten de haalbaarheid en 
uitvoeringsstrategie ervan 
verkend worden. Het was 
van belang dat het plan 
zowel ondersteund werd 
door de aan het planproces 
deelnemende partijen,  
alsook op voldoende draag-
vlak kon rekenen van de 
bewoners en de gebruikers 
van het gebied. Dankzij een 
open planproces, waarbij 
onder andere een aantal 
workshops met de verschil-
lende betrokkenen is geor-
ganiseerd, is getracht dit 
draagvlak te creëren. 
Terwijl bij het Plan in 

Hoofdlijnen het open  
planproces een belangrijke 
rol speelde, is de Structuur-
schets vooral het werk van 
een groep gemeentelijke 
professionals die in een 
relatief besloten, intensief 
werkproces de thema’s 
heeft uitgediept en de uit-
gangspunten heeft vertaald 
in een ruimtelijk ontwerp. 
Tijdens dit proces heeft de 
gemeente externe adviseurs 
ingeschakeld, die dankzij 
hun specifieke inbreng een 
meerwaarde konden leveren 
aan het ontwerpproces. Ook 
is er bewust aansluiting 
gezocht bij landelijke onder-
zoeken om voor bepaalde 
thema’s maximaal gebruik 
te kunnen maken van  
kennisontwikkeling. Zo zijn 
de kansen voor duurzaam-
heid en milieukwaliteit uit-
gediept in de themagroep 
duurzaamheid en samen 
met thema’s als woning-
typologieën en parkeer-
oplossingen ondergebracht 
in een catalogus milieu-
typeringen. Deze catalogus 
sloot aan bij het landelijk 
project Milieukwaliteit in de 

leefomgeving, waarvoor  
de Kanaalzone nu een proef-
project is.
De structuurschets vormde 
het kader op basis waarvan 
de uitvoering kon starten. 
De gemeente draagt zorg 
voor de elementen van de 
hoofdstructuur en markt-
partijen faciliteren bij de 
ontwikkeling van de deel-
gebieden. De indeling van 
de projecten in de verschil-
lende tijdvakken is gebaseerd 
op grondposities van 
gemeente en partners, de 
mogelijke aanjaagfunctie 
van een project, milieu-
problematiek, de exploitatie 
en subsidiestromen. Voor 
de ontwikkeling van de 
afzonderlijke deelgebieden 
kiest de gemeente telkens 
op een zorgvuldige manier 
de ontwikkelings- en  
ontwerppartners.  
De Apeldoornse corporaties 
hebben in de uitvoering een 
belangrijke rol toebedeeld 
gekregen. Door het prestatie-
contract met de gemeente 
zullen ze een aanzienlijk deel 
van het woonprogramma 
binnen de Kanaalzone voor 

hun rekening nemen met de 
bedoeling dat een deel van 
de opbrengst weer in de 
ontwikkeling van de 
Kanaalzone wordt geïnves-
teerd. In de planvorming 
voor de deelgebieden wordt 
de samenwerking met 
bewoners, bedrijven en 
belanghebbenden gezocht 
om een maximaal draagvlak 
voor ontwikkelingen te ver-
krijgen en de plannen te 
stoelen op maatschappelijke 
vereisten.
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De Kanaalzone als onderdeel van het landschappelijk casco van Apeldoorn
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1 Plan in hoofdlijnen 
2 Structuurschets

1 2

Kanaalzone

Wonen en werken, differentiatie en intensivering

Kanaalzone  

Structurering vanuit cultuurhistorie, 

groen en blauw

Kanaalzone

Verkeer en verblijf langs het kanaal
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Bestuurlijke Regiegroep Stedendriehoek, 
burgemeesters Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Gorssel (gemeente Lochem), 
Voorst, Zutphen en gebiedsgedeputeerden 
Gelderland en Overijssel Ruimtelijke  
structuurvisie Stedendriehoek 2030  
in Apeldoorn e.o.

Ruimtelijk ontwerp E.C. van Uum, P. van Hoek, K.J. Wardenaar, R. Wolters/VISTA landscape and urban 
design, J.H. Boersma, R. Arends/Nieuwe Gracht stedebouw milieu landschap, G.J. Sizoo/gemeente 
Deventer, C. Bensink, projectleiding/gemeente Apeldoorn, verder: DLV, H+N+S Landschapsarchitecten, 
Goudappel Coffeng, BügelHajema Adviseurs, DHV Ruimte en Mobiliteit  
Planvorming en realisatie 2002–2030 

De zes gemeenten in de 
Stedendriehoek, te weten 
Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Gorssel (gemeente 
Lochem), Voorst en Zutphen, 
staan voor ruimtelijke 
vraagstukken die hun 
grondgebied en sturend  
vermogen overstijgen. Zo is 
er sprake van de bouw van 
38.000 woningen – een stad 
zo groot als Deventer –,  
de aanleg van 600 hectare 
bedrijventerrein, er moeten 
oplossingen komen voor 
waterberging en ruimte 
voor de rivier, en men 
streeft enerzijds naar vitale 
en leefbare steden en  
dorpen, maar tegelijkertijd 
ook naar een vitaal platte-

land. De gemeenten van de 
Stedendriehoek zijn ervan 
overtuigd dat ze samen 
meer kunnen bereiken dan 
iedere gemeente apart. Door 
met elkaar te zoeken naar 
oplossingen voor het behoud 
van natuur, of naar de beste 
locaties om woningen, 
bedrijven terreinen of  
recreatieve en sociale voor-
zieningen te ontwikkelen, 
verbetert de kwaliteit van het 
hele gebied. Ze hebben daar-
om een gezamenlijk toe-
komstbeeld voor de regio 
geschetst waarin zowel  
fysieke, economische als 
sociale aspecten aan de orde 
komen. De Stedendriehoek 
heeft vijf strategische keuzen 

geformuleerd als concreti-
sering van de centrale doel-
stelling. Deze zijn vastgelegd 
in het Manifest Steden-
driehoek (maart 2002) en 
richten zich op:
–  duurzaam waterbeheer 

als basis voor ruimtelijke 
ontwikkeling

–  natuur, landschap en 
landbouw ontwikkelen in 
functiecombinaties

–  regionale bereikbaarheid 
verbeteren door hoog-
waardig openbaar vervoer

–  stedelijke herstructurering 
gaat boven nieuwe stads-
uitbreidingen

–  toevoegen van centrum-
stedelijke en landelijke 
woonmilieus.

Op het schaalniveau van de 
regio, maar ook op lokaal 
niveau is deze ambitie  
verder uitgewerkt. In het 
regionaal ontwerp is steeds 
gekozen voor slimme functie-
combinaties van water-
beheer, natuurontwikkeling 
en stedelijke ontwikkeling. 
Hierdoor ontstaat een kwali-
tatief ruimtelijk beeld als 
vertaling van deze integrale 
ambitie. Het kwantitatieve 
programma voor wonen en 
werken wordt een afgeleide 
van de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit.
In de Stedendriehoek is de 
lagenbenadering – bekend 
uit de laatste nota’s 
Ruimtelijke Ordening 

De regionale samenwerking tussen twee provincies en zes betrokken gemeenten om  

gezamenlijk een toekomstplan te maken voor het gebied tussen Apeldoorn, Deventer en 

Zutphen is op zichzelf lovenswaardig en ook zonder meer verstandig, gezien de water-

problematiek voortvloeiend uit het programma Ruimte voor de Rivier. Het doel van de visie  

is ‘het behoud en de versterking van de samenhang en variatie in woon-, werk- en recreatie-

gebieden en het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten in water, natuur, landschap en landbouw’. 

De voorgenomen operatie impliceert onder meer een fors bouwprogramma (38.000 woningen) 

en honderden hectare ontwikkeling van natte natuur, bos en landschap. 

Maar is het wel een écht ontwikkelingsgericht plan, vroeg de jury zich af. In de betekenis dat  

er belangrijke knopen worden doorgehakt? Wat is de profijtelijke interactie geweest tussen  

de participanten? En zijn de ‘IJsselsprongen’ bij Deventer en Zutphen landschappelijk wel zo 

gewenst? De inzet van het gebiedsplan is interessant, en het zal ongetwijfeld veel moeite  

hebben gekost zover te komen, maar het lijkt uiteindelijk toch meer een verkenning van  

‘de bestuurlijke mogelijkheden’ dan de ontwikkeling van een écht plan dat leidt tot een duur-

zame ontwikkeling. Maar het begin is gemaakt. En dat is zonder meer positief.

(ondergrond, netwerken, 
occupatie) – als leidraad 
voor de planvorming gehan-
teerd. Voor iedere laag zijn 
de ruimtelijke structuren en 
de verschillende ordenings-
principes beschreven. Dit 
leidt tot een aantal keuze-
mogelijkheden voor het 
regionaal ontwerp. 
Voortbouwend op de lagen-
benadering is de zeefkaart 
ontwikkeld. Deze kaart geeft 
vanuit de eerste laag,  
de ondergrond, aan wat de 
beperkingen en voorwaar-
den zijn voor verstede-
lijkingsmogelijkheden.  
In deze ‘zeefkaart voor  
verstedelijking’ zijn de  
kwaliteiten van water, 
bodem, natuur, landschap 
en cultuurhistorie gecombi-
neerd. Met name ecologische 
kwaliteiten van de (natte) 
natuur en de inzet op rivier-
verruiming en waterberging 
spelen een grote rol. Deze 
kwaliteiten stellen nieuwe 
grenzen aan mogelijkheden 
voor verstedelijking in de 
regio en zullen moeten  
leiden tot andere ruimtelijke 
keuzes dan in het verleden 

gemaakt zijn. De zeefkaart is 
niet alleen een kwaliteits-
grondslag voor het regio-
naal ontwerp. Ze leidt ook 
tot een gedeelde bestuur-
lijke ambitie met betrekking 
tot regionale basiswaarden 
en de beperkingen die hier-
uit voorkomen. Zo wordt de 
zeefkaart een leidraad voor 
bestuurlijke keuzes. 
De Vijfde Nota voor de 
Ruimtelijke Ordening was in 
eerste instantie de aanleiding 
voor het proces van samen-
werking. De aanwijzing van 
de Stedendriehoek als  
‘regionaal stedelijk netwerk’ 
was het startpunt van de 
regionale planvorming.  
De energie is bij de start 
besteed aan de ontwikkeling 
van een gemeenschappelijke 
visie en doelstellingen en 
niet aan ingewikkelde  
discussies over (nieuwe) 
bestuurlijke structuren. 
Vervolgens is naar aan leiding 
van de visieont wikkeling 
ook de bestuur lijke samen-
werking uitgewerkt. 
Inmiddels is naast de  
ruimtelijk opgave ook voor 
de economische en sociale 

aspecten een gezamenlijk 
beleid in ontwikkeling. 
Behalve de zes gemeenten 
participeerden ook de  
provincies Gelderland en 
Overijssel vanaf het begin in 
het proces. Elke gemeente, 
groot en klein, vervulde een 
volwaardige rol. Zowel het 
bestuur, de opdrachtgever 
als de ambtenaren zijn 
intensief bij het proces 
betrokken geweest. 
Hierdoor werd ook binnen 
de gemeenten een draag-
vlak gecreëerd. Voor de 
visieontwikkeling heeft de 
Stedendriehoek uiteindelijk 
gekozen om de opdracht uit 
te besteden aan twee 
bureaus, te weten Vista en 
Nieuwe Gracht. Zo kon de 
kennis van regionale plan-
vorming en de kennis van 
regionaal programmeren 
goed met elkaar verbonden 
worden. De beide bureaus 
zijn zowel inhoudelijk als 
procesmatig sterk betrokken 
geweest bij de ontwikkeling 
van de plannen. Hierdoor 
ontstond een intensief  
ontwerpproces waarbij  
ontwerpers, deskundigen  

en bestuurders in atelier-
vorm de keuzes voor-
bereidden. De lokale kennis 
en ervaringen werden ver-
bonden met de inhoudelijke 
kennis van de bureaus.  
De bestuurlijke betrokken-
heid was groot, waardoor 
fasegewijs een koers 
bepaald kon worden. 
Tijdens de visieontwikkeling 
ontstond een aantal lastige 
maatschappelijke en 
bestuurlijke kwesties. Al in 
een vroeg stadium van de 
planvorming is daarom een 
maatschappelijk debat 
gestart waarbij een open en 
interactieve wijze van visie-
ontwikkeling mogelijk werd 
gemaakt. In informatie-
bijeenkomsten en ronde-
tafelgesprekken werd de 
mening van de burgers  
en belanghebbenden 
gevraagd. Dit heeft door-
gewerkt in de bestuurlijke 
keuzes die zijn gemaakt.
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De beleidskaart voor de regio
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 Kwaliteiten van het gebied: 
 
1 Landschapstypen 
2 Bodem 
3 Reliëf 
4 Integraal waterbeheer 
5 Oppervlaktewater 
6 Kwel en infiltratie 
7 Ecologische Hoofdstructuur 
8 Natuurgebieden 
9 Cultuurhistorische waarden 

Zeefkaart voor verstedelijking
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 Waterschap Brabantse Delta 
Gebiedsontwikkeling  
Trippelenberg in Breda

Ruimtelijk ontwerp E. Schellekens, B. Overkamp/Arcadis Planvorming en realisatie 2002–2005 

Door het gebied 
Trippelenberg in Noord-
Brabant stroomt de rivier 
‘Aa of Weerijs’, die in de 
jaren zestig ingrijpend van 
karakter is veranderd door 
verbreding en het aan-
brengen van stuwen.  
De oorspronkelijke loop  
van de rivier was hier  door 
praktisch niet meer her-
kenbaar. Omdat de oevers 
steil zijn geworden,  
de waterkwaliteit in de Aa  
of Weerijs matig is en het 
water geen natuurlijke 
afvoerdynamiek kent –  
en dus niet snel stroomt –  
is een aantal speciale plant- 
en diersoorten niet meer  
in het beekdal te vinden. 
Van  daar dat het Waterschap 
Brabantse Delta dan ook het 
initiatief nam om het beek-
dal van de Aa of Weerijs 
haar natuurlijke karakter 
terug te geven. 
Het project Gebieds-
ontwikkeling Trippelenberg 
behelst de herinrichting van 
het beekdal van de Aa of 
Weerijs en de herinrichting 
van twee aangrenzende 
stadsparken in Breda. 

Daarnaast wil het water-
schap de bewoners van 
Breda beschermen bij 
extreem hoge watersituaties, 
verdroging tegengaan in de 
zomer en ruimte scheppen 
voor recreatie en landbouw. 
Het ontwerp voor de her-
inrichting streeft enerzijds 
naar het herstel van het  
oorspronkelijke, cultuur-
historisch waardevolle  
landschap, maar schrikt niet 
terug om daar waar herstel 
van de oorspronkelijke 
patronen niet mogelijk is 
voor een meer eigentijdse 
inrichting van het landschap 
te kiezen. 
Met de realisatie van het 
project is invulling gegeven 
aan drie hoofdfuncties:
–  De waterbergingsfunctie: 

waar mogelijk zijn de 
kades direct langs de Aa 
of Weerijs ingericht en is 
meer landinwaarts 
gebruikgemaakt van 
natuurlijke reliëfverschillen 
of zijn nieuwe kades aan-
gelegd. Tevens zijn twee 
nevengeulen gerealiseerd 
en is ter hoogte van een 
van de stadsparken de 

gehele hoofdstroom van 
de beek verlegd.

–  De natuurfunctie: op 20 
hectare van het project-
gebied is invulling  
gegeven aan de natuur-
doelstellingen van de  
provincie Noord-Brabant. 
Bovendien dragen de  
herinrichting van de beek 
en de aanleg van een 
nevengeul bij aan de  
functie als ecologische 
verbindingszone.

–  De recreatieve functie: 
  het projectgebied kan 

gezien worden als een 
groene zone tussen de 
woonwijken van Breda-
Zuid. Was het gebied tot 
voor kort niet of nauwe-
lijks toegankelijk, na de 
herinrichting is een 
gebied ontstaan dat de 
gehele regio de mogelijk-
heid biedt tot landschaps- 
en natuurbeleving. 

Het waterschap hechtte in 
de eerste plaats veel belang 
aan het herstel van de kade 
om wateroverlast te voor-
komen. Maar door te kiezen 
voor een brede aanpak van 

het project heeft Brabantse 
Delta ook invulling gegeven 
aan inrichtingsplannen die 
doorgaans niet als een  
primaire waterschapstaak 
worden gezien. Op basis 
van het formuleren van 
functionele doelstellingen 
heeft het waterschap het 
project ‘op de markt 
gebracht’ met gebruik -
making van ver schillende 
financiële regelingen.  
Het grootste deel van  
de benodigde financiën  
zijn verkregen uit het 
Urgentieprogramma 
Reconstructie 2004 in  
combinatie met de regeling 
Subsidiëring Gebiedsgericht 
Beleid (SGB), een speciale 
voorziening in het leven 
geroepen door minister 
Veerman van LNV om voor 
uitvoering geschikte pro-
jecten een extra financiële 
injectie te geven. Vooral 
deze laatst genoemde  
sub sidiemogelijkheid is ver-
antwoordelijk voor het uit-
eindelijk doorgaan van het 
project. Verder zijn er nog 
additionele middelen  
verkregen via de Tijdelijke 

‘Geen engineering, maar toegepaste romantiek.’ Zo vatte een jurylid zijn mening over  

het project bondig samen. En daar waren de overige juryleden het mee eens.  

De gebieds ontwikkeling Trippelenberg omvat het beekdal van het riviertje Aa of Weerijs  

en twee stadsparken in Breda. De gekanaliseerde waterlopen worden herschapen in  

meanderende beken. Een prima initiatief van het waterschap om het waterbeheer in het  

betreffende gebied in een landschappelijke context te beschouwen en van een ecologische 

‘plus’ te voorzien. Wat in het oog springt, is de kordaatheid van de aanpak: slechts drie jaar 

voor planvorming én realisatie. Het plan en de aanpak kunnen als voorbeeld gelden voor 

waterschappen in andere, vergelijkbare gemeenten in Nederland. Echter, het ontwerp is  

wel érg romantiserend en ontbeert te veel het innovatieve element om voor nominatie in  

aanmerking te komen. 

Regeling Eenmalige 
Uitkering Bestrijding 
Regionale Wateroverlast.  
Na een tweetal consultaties 
heeft Brabantse Delta het 
ingenieursbureau ARCADIS 
gevraagd om de aanpak 
voor het gehele traject, van 
visievorming tot en met  
realisatie, op zich te nemen. 
De belangrijkste redenen 
hiervoor waren dat 
ARCADIS kon bogen op 
gebiedsspecifieke kennis  
en een productenpakket  
kon bieden waarin alle 
benodigde disciplines  
vertegenwoordigd waren.  
In het proces heeft het 
Waterschap één persoon 
binnen zijn organisatie ver-
antwoordelijk gemaakt voor 
de begeleiding van het pro-
ces. Deze persoon heeft op 
cruciale momenten knopen 
doorgehakt en wanneer 
nodig zijn stappen gezet om 
het belang van de doorgang 
van het project te behartigen. 
Het kernbegrip van de aan-
pak is gebaseerd op een 
innovatieve contractvorm: 
Geïntegreerde Vorm van 
Samenwerken (GVS).

Gedurende het planvor-
mingsproces was communi-
catie van groot belang om 
voldoende draagvlak in het 
plangebied te creëren. 
Naast de inhoudelijke en 
procedurele werkzaamheden 
behoorde het uitvoeren van 
een communicatiebeleid 
gericht op de diverse 
betrokkenen dan ook tot  
de opdracht. ARCADIS  
heeft inloopavonden geor-
ganiseerd, nieuwsbrieven 
verspreid en vele bilaterale 
gesprekken met directe 
belanghebbenden en 
omwonenden gevoerd.  
Er zijn geen bezwaren  
ingediend in het kader  
van de ontgrondingproce-
dure, wat er op wijst dat de 
omwonenden in het alge-
meen instemden met de 
nieuwe inrichtingsplannen.
Tussen het Waterschap en 
ARCADIS zijn heldere 
afspraken gemaakt over het 
te besteden budget en de 
termijn waarbinnen het  
project gerealiseerd moest 
worden. In de visie van het 
waterschap moest het, door 
de innovatieve contract-

vorm, mogelijk zijn om een 
gebiedsontwikkeling met 
integrale doelstellingen in 
een kort tijdsbestek te reali-
seren. Bij een traditionele 
aanpak van herinrichtings-
projecten is de doorlooptijd 
al snel tussen de acht en 
vijftien jaar. De uitdaging bij 
de Gebiedsontwikkeling 
Trippelenberg bestond in de 
oplevering van een heringe-
richt Beekdal binnen drie 
jaar, omdat de kade binnen 
enkele jaren hersteld moest 
worden. Belangrijk voor het 
project was dan ook de  
chemie die in het proces is 
ontstaan in het KERNteam 
waarin het Waterschap 
Brabantse Delta, ARCADIS 
en de provincie Noord-
Brabant zitting hadden. 
Zonder deze chemie was  
dit project zeker niet binnen 
de beoogde realisatietijd  
tot stand gekomen.  
In september 2005 werd  
het heringerichte beekdal 
opgeleverd.
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Natuurontwikkeling Trippelenberg

Visie op hoofdlijnen

1 Het deelgebied Zaartpark  
 na de realisatie van het  
 project Trippelenberg 
2 Oorspronkelijke situatie  
3 Het deelgebied Zaartbos na  
 de realisatie van het project  
 Trippelenberg 
4 Oorspronkelijke situatie 

21 

3

4
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1 Situatie na de realisatie van  
 het project Trippelenberg 
2 Oorspronkelijke situatie

1

2
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Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling Den Haag Nieuw Centrum

Ruimtelijk ontwerp Diverse ontwerpers onder supervisie gemeente Planvorming en realisatie 1990–2014 

De vernieuwing van een 
belangrijk deel van het  
centrum van Den Haag, 
onder de naam Den Haag 
Nieuw Centrum, is zo’n tien 
jaar geleden in gang gezet.  
In die tijd heeft het gebied, 
dat zich uitstrekt van het 
Spui tot en met het 
Beatrixkwartier, een ware 
metamorfose ondergaan. 
Van een sterk verwaarloosd 
stuk stad is het gebied 
getransformeerd in een 
vitaal stadsdeel waar zowel 
werken, wonen als recreëren 
een plek heeft gekregen. 
Dankzij de combinatie van 
belangwekkende architectuur 
en een zorgvuldig ingerichte 
openbare ruimte draagt  
het stadsdeel inmiddels 
aanzienlijk bij aan de  
kwalitatieve vernieuwing 
van het stadshart.
Tegelijkertijd is de infra-
structuur in en rond de stad 
ingrijpend verbeterd. In het 
najaar van 2004 werd het 
Souterrain (de tramtunnel) 
in de Grote Marktstraat  
bijvoorbeeld geopend, wat 
de bereikbaarheid van de 
binnenstad verbeterde en 

ook de mogelijkheid creëerde 
de Grote Marktstraat boven-
gronds in te richten als  
wandelboulevard. Met de 
komst van de RandstadRail 
en de hogesnelheidslijn zal 
aan het dynamiseren van 
het gebied nog een extra 
impuls worden gegeven.
Den Haag Nieuw Centrum 
bestaat uit verschillende 
deelgebieden. Een spraak-
makend project is de inrich-
ting van het Spuiplein met 
het Filmhuis-complex, het 
Nederlands Danstheater – 
dat is ontworpen door Rem 
Koolhaas – en het gebouw 
van Richard Meier, waarin 
de bibliotheek en het stad-
huis zijn ondergebracht.  
Het Spuigebied werd het 
cultuurplein van Den Haag. 
Een ander voorbeeld van 
daadwerkelijke stadsver-
nieuwing is de overbouwing 
van de Utrechtse Baan. 
Omdat Den Haag ligt  
ingeklemd tussen de zee  
en de randgemeenten heeft 
de stad een groot gebrek 
aan ruimte. De stad moet 
daarom op een zo slim 
mogelijke manier omgaan 

met de ruimte en dubbel 
grond gebruik kan hierbij  
de nodige soelaas bieden. 
Bij verschillende projecten 
wordt bovendien door 
zowel boven als onder de 
grond te bouwen. Door  
de overbouwing van de 
Utrechtse Baan worden de 
wijken aan weerszijden van 
deze belangrijke verkeers-
ader ruimtelijk en functio-
neel met elkaar verbonden. 
De Resident is een volledig 
nieuwe buurt – men kan ook 
zeggen een ensemble van 
gebouwen – die is verwezen-
lijkt tussen het Centraal 
Station en de binnenstad. 
Hier bevindt zich een combi-
natie van diverse ministeries, 
woningen, winkels en  
horeca. Het zijn stuk voor 
stuk opvallende gebouwen 
die gerealiseerd zijn door 
een team van Nederlandse 
en buitenlandse architecten 
onder supervisie van  
Rob Krier en Sjoerd Soeters.  
Er zijn vier gezichts-
bepalende kantoortorens 
gerealiseerd, twee kleinere 
woontorens en een reeks 
woongebouwen variërend 

van vier tot zeven lagen.  
De bouwhoogte sluit aan  
bij de hoogte van de  
bebouwing in de binnen-
stad. De torens fungeren 
daarbij als accenten.  
Het gebied is alleen toe-
gankelijk voor voetgangers 
en kent drie pleinen:  
het hoefijzervormige 
Muzenplein, het Clioplein  
en het Parnassusplein.  
Het is het product van een 
succesvolle publiek-private 
samenwerking tussen  
de gemeente, MAB en de 
Rijksgebouwendienst.
Tot de meest recente  
vernieuwingsprojecten 
behoort de aanpak van het 
zakendistrict Beatrixkwartier 
uit de jaren zestig en  
zeventig, dat aangevuld zal 
worden met functies als 
wonen, horeca en winkels. 
Verder is er sprake van de 
vernieuwing van de 
Spuimarkt, dat met zijn 
warenhuizen, bioscoop en 
horeca het visitekaartje  
van de stad moet worden, 
de realisatie van het 
Wijnhavenkwartier, de 
Koningstunnel en de trans-

Architectuur als motor van de stedenbouw. Zo laat het megaproject van het nieuwe centrum 

van Den Haag zich typeren. Een imposante reeks overheidskantoren, appartementengebouwen, 

hotels, culturele en horecavoorzieningen, winkels, parkeergelegenheid en infrastructurele  

voorzieningen, zoals de veelbesproken tramtunnel, moeten Den Haag aan de oostzijde van het 

centrum in een periode van 25 jaar een nieuw, dynamisch hart verschaffen. Zo imposant als de 

reeks gebouwen is, zo indrukwekkend zijn de namen van de aangetrokken architecten.

Maar hoe laat het ontwikkelde gebied zich kwalificeren? Inclusief de openbare ruimte? Van een 

integrale aanpak kan nauwelijks worden gesproken. Alles begint met de ontwikkeling van  

kantoorgebouwen, daarna komen de andere functies. Het stedelijk plan bestaat in feite uit een 

optelsom van ad-hoc-initiatieven. Van een overall masterplan, een structuurvisie, is – in ieder 

geval tot voor kort – geen sprake. Dat maakt dat het nieuwe centrum onveranderd een  

gefragmenteerde indruk wekt. Alhoewel deze handicap voelbaar aanwezig is, kan er met  

deze topdownbenadering toch verrassend veel worden bereikt. Van ordinair skyline bouwen  

is absoluut geen sprake. 

formatie van het Centraal 
Station en omgeving. 
De start van de ingrijpende 
vernieuwing had in 1989 
plaats, toen de gemeente 
Den Haag het Rijk verzocht 
om medewerking aan het 
project Den Haag Nieuw 
Centrum. Een jaar later 
werd het project rond het 
Station CS tot potentieel 
sleutelproject benoemd en 
in 1992 werd dit geformali-
seerd met de ondertekening 
van een convenant. In de 
Vierde Nota Extra werd  
Den Haag Nieuw Centrum, 
samen met enkele andere 
initiatieven in het land,  
aangewezen als een project 
van bovenregionaal belang. 
De eerste schreden naar een 
grootscheepse vernieuwing 
van het centrum van de stad 
werden echter al jaren daar-
voor gezet. Halverwege de 
jaren tachtig maakte een 
commissie onder leiding 
van Gerrit Brokx een  
analyse van het centrum.  
Dit resulteerde in een aantal 
aanbevelingen, waaronder 
de verbetering van de 
bereikbaarheid per open-

baar vervoer, fiets en auto 
en het stimuleren van de 
samenwerking tussen  
de publieke en private  
sector. Ook werd er destijds 
al gewezen op het belang 
van het ontwikkelen van  
het Spuikwartier. Uit deze 
commissieaanbevelingen 
zijn de Kern Gezond en het 
strategische plan BANK 
(Babylon tot Nieuwe Kerk) 
voortgekomen. Het BANK-
gebied is later opgegaan in 
Den Haag Nieuw Centrum. 
Een keerpunt voor de ver-
nieuwingsgolf in Den Haag 
vormde de beslissing van 
het gemeentebestuur om  
op het Spui een nieuw stad-
huis annex bibliotheek te 
realiseren. Medio 1990 werd 
met de bouw begonnen  
en vijf jaar later vond de 
oplevering plaats. Achteraf 
kan worden geconcludeerd 
dat de realisatie van dit  
project als katalysator heeft 
gewerkt voor de verdere 
ontwikkelingen in Den Haag 
Nieuw Centrum.
Een belangrijke factor voor 
het slagen van Den Haag 
Nieuw Centrum vormt de 

intensieve samenwerking 
tussen de gemeente en de 
marktpartijen. Verder is  
er in het project ruime  
aandacht geweest voor  
de menging van kantoren, 
woningen, vrijetijds-
besteding en winkels.  
Het gaat in Nieuw Centrum 
echter niet alleen om nieuw-
bouw: bijzondere gebouwen 
uit het verleden worden 
waar mogelijk behouden, 
gerestaureerd en ingepast 
in de plannen. 
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1 Het stadhuis met  
 bibliotheek van de architect  
 Richard Meier 
2 De Resident met het  
 Muzenplein van de architect  
 Adolfo Natalini 
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 De Utrechtse Baan met  
 de Malietoren van Benthem  
 Crouwel Architekten

1 

2
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Skyline met het Centraal Station, Ministerie van VROM, de Hoftoren en de Resident
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Provincie Overijssel Landstad Deventer  
in Olst Wijhe/Deventer

Ruimtelijk ontwerp Lodewijk van Nieuwenhuijze/H+N+S Landschapsarchitecten, Jaap van de Bout/
Palmboom en van den Bout, Jannemarie de Jonge/Alterra Planvorming en realisatie 1998–2003  
(voorlopige einddatum) 

Het project Landstad 
Deventer heeft als doel om 
tot een nieuw integraal 
ruimtelijk concept voor 
Deventer en omgeving te 
komen. De noodzaak hier-
voor ontstond toen 
Deventer na een gemeente-
lijke herindeling tweemaal 
zo groot werd. Hielden de 
gemeentegrenzen voorheen 
op bij de rand van de stads-
bebouwing, na deze 
bestuurlijke samenvoeging 
werd Deventer tevens een 
plattelandsgemeente.  
De uitdaging voor het  
project Landstad Deventer 
is het ontwikkelen van  
een toonaangevend en ver-
nieuwend ruimtelijk concept 
voor de lange termijn met 
concrete invulling voor 
onderdelen van het grond-
gebied van Deventer, 
Bathmen en Olst. Door de 
participatie van bewoners, 
particuliere organisaties  
en overheden wordt  
optimaal gebruik gemaakt 
van de betrokkenheid,  
ideeën en kennis van de 
bewoners.
Als uitvloeisel van de ideeën 

rond Landstad Deventer zijn 
er recentelijk verschillende 
projecten gelanceerd die 
zowel ingaan op de verster-
king van de eigenheid van 
het gebied als de verhouding 
stad-ommeland.
Zo werd het project de 
‘Woonatlas’ gestart. Samen 
met de bewoners werd een 
gids opgesteld over de 
streekeigen kenmerken van 
de woonomgeving. Dit past 
binnen het kader van een 
bewustwording van de  
identiteit van het gebied  
bij bewoners, lokale onder-
nemers en architecten. 
Tevens wordt er gezocht 
naar de praktische en con-
crete samenwerking bij de 
verwerking van deze gege-
vens. Het is de bedoeling 
om ideeën te ontwikkelen 
voor kleinschalige cultuur-
toeris tische voor zieningen 
buiten de toeristische centra 
en bewoners te betrekken  
bij gebiedseigen cultuur-
toerisme.
Met het programma ‘Nieuwe 
netwerken & groene basis’ 
ondersteunt Landstad 
Deventer initiatieven van 

plattelandsondernemers die 
afwijken van de gebaande 
paden en inspelen op kansen 
die zij in het gebied zien. 
Landstad doet dit bijvoor-
beeld door het stimuleren 
van samenwerking tussen 
plattelandsondernemers en 
partners in de stad. Door het 
stimuleren van de bedrijvig-
heid blijft de vitaliteit van 
het landelijk gebied gewaar-
borgd.
Het doel van het project 
‘Zandwetering Stroom-
gebied’ is om een visie voor 
het gehele stroomgebied 
van de zandwetering te ont-
wikkelen. Het stroomgebied 
loopt vanaf de bron in het 
Gooiermars bij Deventer  
tot aan Zwolle, waar de 
Zandwetering uitkomt in  
de stadsgrachten. De visie 
geeft de gewenste toekom-
stige inrichting van het 
gebied van de Zandwetering 
weer. Er wordt een meer 
natuurlijke inrichting en  
ligging van de Zand wetering 
in het landschap nagestreefd, 
waarbij tevens ruimte  
voor waterberging wordt 
gecreëerd. Ook wordt aan-

dacht geschonken aan de 
inpassing van de Zand-
wetering in de landgoede-
renzone. Bovendien zal, met 
water als ordenend principe, 
het gebied worden ingericht 
als aantrekkelijk verblijfs-
gebied voor de bewoners 
van Deventer en omgeving. 
Daarbij ligt er een directe 
relatie naar enkele deel-
gebieden waar specifieke 
ontwikkelingen spelen. 
Voorbeelden hiervan zijn de 
afronding van Vinex-wijk  
De Vijfhoek, de ontwikkeling 
van bedrijventerrein 
Linderveld en een nieuwe 
woonwijk met ongeveer 
1.500 woningen en de groot-
schalige herstructurering van 
een naoorlogse woonwijk 
(Keizerslanden en Borgele).
Het project ‘Olst, dorp aan 
de rivier’ heeft als doel om 
een integrale ontwikkelings-
visie op te stellen voor de 
kern van dit dorp. De visie 
levert een aanzet en bouw-
stenen om Olst te ontwikke-
len tot een krachtige, vitale 
kern met een duurzaam  
en hoogwaardig leef- en 
vestigingsklimaat. Een 

Het ontwikkelen van een centrale gedachtegang voor de toekomst van het landelijk gebied  

ten noordoosten van Deventer. Dat is de portee van het ingezonden project. 

Alle aandacht ging uit naar de initiële fase bij het ontwerpen. Met inschakeling van drie 

bureaus, die vanuit verschillend perspectief het gebied onder de loep namen (stedenbouw-

kundig, sociaal-economisch, landschappelijk/water) en met zogeheten participatief ontwerpen 

(bewoners, bestuurders, deskundigen) is men tot een document voor het gebied gekomen: 

Verankerde Verandering. Het doel is dat het ontwikkelde gedachtegoed zijn doorwerking krijgt 

in concrete projecten van onderdelen van het plangebied. 

Het proces om – onder regie van de provincie – via het ontwerpend denken tot ideeënvorming 

voor het gebied te komen, is interessant. Maar of deze ‘poldermethodiek’ ook daadwerkelijk  

in de praktijk van planning, inrichting en bouw veel zal opleveren, is zeer ongewis.  

De koppeling van ‘de schat aan ideeën, inspiratie en concrete uitwerkingen’ aan de praktijk  

van de inrichtingsopgave had wel wat krachtiger gekund. 

belangrijk aspect hierbij is 
om de relatie tussen het 
dorp en de rivier de IJssel  
te ver beteren. In ‘Olst, dorp 
aan de rivier’ wordt aan-
dacht besteed aan de ver-
betering van het centrum, 
maar ook aan allerlei andere 
ontwikkelingen die spelen  
in en rond het dorp, zoals  
de herstructurering van de 
Zandwetering en de sanering 
van het Olasfa-terrein.
Tot slot is er het programma 
‘Woonlandschap’, dat zich 
richt op de groeiende  
spanning tussen enerzijds 
de behoefte om open,  
groene ruimten vrij te  
houden en anderzijds de 
behoefte aan landelijk 
wonen. Deze spanning is 
uitermate goed voelbaar in 
het Landstad-gebied. Het 
programma ‘Woonland-
schap’ wil een discussie 
hierover mogelijk maken. 
De vraag is of bewonings-
vormen ontwikkeld kunnen 
worden die de ruimtelijke 
kwaliteit niet alleen  
behouden, maar zelfs  
versterken. Woonlandschap 
beoogt te komen tot inter-

actieve, innovatieve en 
experimentele ontwerpen 
voor bebouwing in het  
buitengebied. 
In het visiedocument van  
de provincie Overijssel 
Kiezen voor 2020 uit 1997 
werd voor het eerst de  
aandacht gevestigd op de 
ingrijpende vernieuwingen 
rondom Deventer. De nood-
zaak voor participatief  
ontwerpen werd hier reeds 
benoemd. Deze strategische 
visie leidde tot de geboorte 
van het idee Landstad 
Deventer, dat in mei 1999 
officieel van start is gegaan 
met de organisatie van een 
speciaal congres.  
Het gehele project werd 
begeleid door het Keuning 
Instituut te Groningen,  
dat een ruime ervaring  
heeft in het organiseren  
van brede maatschappelijke 
discussies en inter actieve 
procesvoering.  
Zij hebben de inventarisatie 
gedaan en zijn opgetreden 
als opdrachtgever naar de 
ontwerpers en onderzoekers. 
Na het congres volgde de 
verkenningsfase, waaraan 

overheden, bewoners-
organisaties en bedrijven 
deelnamen. Vanuit die  
verkenningen zijn ontwerp-
opdrachten opgesteld waar 
stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten mee 
aan de slag zijn gegaan.  
De ontwerpvisies van  
drie verschillende bureaus  
– te weten H+N+S 
Landschaps   architecten  
voor de fysieke omgeving, 
Alterra voor de sociaal- 
economische aspecten en 
Palmboom & van den Bout 
voor de stedenbouw – zijn 
de ruimtelijke vertalingen 
van de uitkomsten van de 
verkenningen. Deze ont-
werpvisies zijn zichtbaar 
gemaakt in verschillende 
schetsen en tekeningen en 
in het voorjaar van 2000 
besproken en gepresenteerd 
op het Keuning-congres 
Landstad Deventer. De laatste 
fase van het project bestond 
uit het opstellen van een 
plan van aanpak voor de  
uit voering. Dit resulteerde 
in de reeks besproken voor-
beeldprojecten. Voor de  
uitvoering van ieder pro-

gramma werden een 
bestuurlijk verantwoorde-
lijke en een secretaris 
benoemd.
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Studie van H+N+S Landschapsarchitecten: 

Overzichtskaart ‘Stromen in Landstad Deventer’

Studie van Palmboom & van den Bout Stedenbouwkundigen

Plankaart waarbij bestaande kwaliteiten als basis dienen voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst

bestaande bebouwing

nieuwe woongebieden

nieuwe werkgebieden

 

gemengde woon/werk gebieden

woongebied met <5 wo/hA

bestaande bossen

nieuw te planten bossen

uitbreiding wetering met rietland

uiterwaarden van de IJssel

agrarisch gebied
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Het masterplan voor het deelproject Zandwetering
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Overlegorgaan Nationaal Beek- en 
Esdorpenlandschap Drentsche Aa 
Landschapsvisie Drentsche Aa,  
een klaterende uitdaging

Ruimtelijk ontwerp Berno Strootman/Strootman landschapsarchitecten 
Planvorming en realisatie 2002–2015 

Het Nationaal Beek- en 
Esdorpenlandschap (NBEL) 
heeft een landschapsvisie 
laten maken voor de ontwik-
keling, de inrichting en het 
beheer van het bekenstelsel 
van de Drentsche Aa. 
Nergens in Nederland is  
een bekenstelsel van deze 
omvang zo ongeschonden 
door de jaren van ruil-
verkaveling en normalisatie 
gekomen. Het betreffende 
gebied heeft dan ook een 
zeer belangrijke landschap-
pelijk en cultuurhistorisch 
waarde. De landschapsvisie 
benoemt de bestaande  
waarden en de karakteris-
tieken van het gebied, 
schetst een ruimtelijk beeld 
van de gewenste toekomst 
en laat zien welke maat-
regelen nodig zijn om de 
beoogde toekomstbeelden 
te concretiseren. Dit alles 
onder het NBEL-motto 
‘behoud door vernieuwing’. 
Het bestaande landschap is 
het uitgangspunt voor  
nieuwe ontwikkelingen en 

de cultuurhistorie is daarbij 
inspiratiebron. 
In het Drentsche Aa-gebied 
hangen alle onderdelen en 
aspecten van het landschap 
met elkaar samen.  
Dat vraagt telkens bij veran-
deringen in het landschap 
om een integrale afweging, 
waarbij de ene beleidssector 
niet mag domineren over de 
andere. Het is nadrukkelijk 
de bedoeling om er geen 
museumlandschap van te 
maken. Integendeel, de 
opzet is het landschap juist 
‘spannender’ te maken.  
Dit kan door de contrasten 
te versterken tussen open-
heid en beslotenheid en  
tussen natuur en cultuur.  
De ontwikkelingen moeten 
de kwaliteit van het land-
schap niet aantasten  
maar juist versterken. Fors 
ingrijpen zal alleen daar 
kunnen plaatsvinden waar 
al fors is ingegrepen. 
Nieuwe paden, wegen, 
bankjes, bruggetjes en 
andere voorzieningen  

moeten zich voegen in hun 
omgeving. Ook zal worden 
vermeden dat het gebied  
vol wordt gezet met uitleg-
borden en te veel worden 
‘aangeharkt’. Doel is om de 
historische gelaagdheid van 
het landschap beter zicht-
baar te maken. Zo kan plaat-
selijk de samenhang tussen 
verschillende cultuur-
historische elementen, zoals 
bijvoorbeeld grafheuvels en 
karrensporen, duidelijker 
worden gemaakt. Tot slot 
zou er gewerkt moeten  
worden aan meer diffuse 
grenzen en gradiënten. 
Waar op sommige plekken 
de verschillen tussen de 
landschapseenheden wat 
meer nadruk kunnen  
krijgen, voegt op andere 
plekken juist een geleide-
lijke overgang, bijvoorbeeld 
tussen veld en beekdal, iets 
waardevols toe. In het verle-
den kwamen zulke geleide-
lijke overgangen meer voor. 
In de Landschapsvisie zijn 
toekomstscenario’s voor 

drie karakteristieke land-
schapselementen verder uit-
gewerkt, te weten de velden, 
essen en beekdalen. In de 
beekdalen, de relatief lage 
graslanden vlak langs het 
water met op de flanken 
goed onderhouden houtwal-
len, wordt in de toekomst 
natuur de hoofdfunctie, met 
landbouw als nevenfunctie. 
Op sommige plaatsen zullen 
nieuwe houtwallen dwars 
op de beek en op de boven-
landen worden ontwikkeld. 
Het hele beekdalstelsel 
moet herkenbaar worden  
in het landschap, van bron-
gebied tot benedenloop. Dat 
kan onder andere door het 
beter onderhouden van 
dichtgegroeide houtwallen, 
waardoor de beken weer 
zichtbaar worden. In ieder 
geval zullen de beekdalen 
een stuk natter worden dan 
nu het geval is. 
De essen zijn de historische 
akkercomplexen rond de 
dorpen, in feite al eeuwen-
lang het cultuurhistorische 

Het behoud en beheer van het karakteristieke beek- en esdorpenlandschap van de Drentsche 

Aa, een gebied van 30.000 ha, is een van de omvangrijkste landschapsondernemingen van 

Nederland voor het landelijk gebied. Vanuit het perspectief van ‘behoud door ontwikkeling’ 

vinden hersteloperaties plaats en wordt er veel aandacht besteed aan cultuur-, natuurhistorie 

en ecologie. Op rustige en bescheiden wijze. Bij de planvorming en het beheer zijn veel  

overheidsorganen en instellingen betrokken, de continuïteit in het gebied wordt in belangrijke 

mate gerepresenteerd door Rijkswaterstaat. Het is een ‘sympathieke’ inzending, waar veel 

gevoel voor het zeer waardevolle gebied uit spreekt. 

Maar de jury maakt ook enkele kanttekeningen. Het Overlegorgaan vertegenwoordigt een 

indrukwekkend gezelschap, maar wie hakt de knoop door bij de besluitvorming over dit  

(volgens de officiële betiteling) ‘nationaal park met verbrede aanpak’? Dat wordt niet duidelijk. 

En hoe positioneert de visie zich ten opzichte van (wellicht onwelkome) ontwikkelingen  

‘van buitenaf’, als de uitbreiding van dorpen en de aanleg van nieuwe wegen? Het plan gaat 

‘erg over zichzelf’, zoals een jurylid het uitdrukte. De anticiperende invalshoek zou sterker  

moeten worden ontwikkeld. 

hart van het Drentsche Aa-
gebied. Op veel plaatsen 
zijn de essen samen met de 
groenlanden bij het dorp en 
de veldgronden als eenheid 
bewaard gebleven. De over-
gang van dorp naar es krijgt 
extra aandacht en ook de 
houtsingels rond de essen 
zullen worden verbeterd.
De velden tot slot waren de 
gronden die tot 1900 nog 
niet ontgonnen waren. Hier 
is plaats gemaakt voor 
grootschalige landbouw, 
maar er zijn ook bossen en 
heidevelden. Lanen en erf-
beplantingen zullen dit 
grote open landschap meer 
reliëf moeten geven. Verder 
kunnen op deze ‘velden’ 
heel goed nieuwe land-
goederen worden gesticht.
Voorafgaand aan het maken 
van de landschapsvisie  
hebben de NBEL-partners 
gewerkt aan een Beheer-, 
Inrichtings- en Ontwikke-
lingsplan (BIO-plan) waarin 
de kaders voor het toekom-
stige beheer en de inrichting 
van het noordelijke deel van 
het stroomgebied van de 
Drentsche Aa zijn bepaald. 

Het BIO-plan is vooral pro-
grammerend en beschrij-
vend van aard, terwijl er in 
de Landschapsvisie een 
aantal keuzes is gemaakt 
waarvan in het BIO-plan nog 
geen sprake was. De visie 
heeft vooral een beeldend 
en ontwerpend karakter. 
De Landschapsvisie is  
opgesteld door Strootman 
landschapsarchitecten 
geholpen door het bureau 
NovioConsult, dat de regie 
voerde over het proces van 
totstandkoming. De visie  
is gemaakt in intensieve 
samen werking met een 
begeleidingscommissie, 
waarin alle NBEL-organi-
saties waren vertegen-
woordigd. Van begin af  
aan zijn er ervaringsdes-
kundigen uit de streek bij 
het proces betrokken, om 
voldoende draagvlak te  
creëren voor de talloze 
maatregelen en plannen  
in het gebied. De bewoners 
van het Drentsche Aa-gebied 
hebben bovendien in drie 
drukbezochte publieks-
avonden gereageerd en 
meegedacht. 

De landschapsvisie biedt 
kapstokken voor tal van 
organisaties en overheden. 
Naast Staatsbosbeheer en 
andere terreinbeherende 
instanties zijn er in de uit-
werking en uitvoering 
belangrijke rollen wegge-
legd voor het waterschap, 
het recreatieschap, gemeen-
ten, de Noordelijke Land- en 
Tuinbouw Organisatie 
(NLTO), de Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen 
en de provincie Drenthe. 
Met verschillende een-
voudige onderdelen kan  
al snel worden begonnen.  
Het ligt voor de hand dat  
de projecten die straks zijn 
uitgevoerd weer nieuwe 
projecten zullen aanjagen. 
Er zijn bovendien onder-
delen die heel goed door de 
dorpsgemeenschappen zelf 
kunnen worden opgepakt, 
wellicht in samenwerking 
met de Brede Overleggroep 
Kleine Dorpen en de betref-
fende gemeenten.
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Landschapsvisie ontwikkelingskaart

Landschapseenheden

 
1 Beekdalen

Maatregelen

 
2 Essen en dorpen

 
3 Velden

Thema’s

 
Archeologie

 
Landschap spannender maken

 
Landgoederen

 
Waterberging

 
Infrastructuur
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Es

Veld

Cultuurhistorisch beekdal

Drie karakteristieke land-
schapselementen, van boven 
naar beneden es, veld en 
beekdal Selectie van een aantal principe-profielen voor de toekomstige situatie 
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Gemeente Smallingerland i.s.m. Wind Groep 
Architecten Ontwikkelaars                          
Drachtstervaartproject in Drachten

Ruimtelijk ontwerp Ashok Bhalotra/KuiperCompagnons Planvorming en realisatie 1996–2010 

In 1641 werd tussen de  
twee gehuchten Noorder-  
en Suyderdragten de 
Drachtstervaart gegraven. 
Later zouden deze twee  
plaatsen samengevoegd 
worden tot de gemeente 
Drachten. De vaart bleef 
lange tijd een belangrijke rol 
vervullen bij alle activiteiten 
die een relatie hadden met  
de grootschalige vervening 
in dit gebied. Zoals overal in 
Nederland verloor de vaart 
zijn functie halverwege de 
twintigste eeuw, omdat het 
goederenvervoer per spoor 
en auto deze rol overnam 
van de scheepvaart. In de 
jaren zestig werd de vaart 
dan ook voor een groot  
deel gedempt en vervangen 
door een asfalt weg, zodat 
de bereikbaarheid van het 
centrum aanzienlijk werd 
verbeterd. Toen in de jaren 
zeventig de binnenstad  
in verband met overlast  
echter autoluw werd 
gemaakt, bleef er slechts 
een schaalloze ruimte over. 
Om het centrum nieuw 
leven in te blazen, werd er in 
1995 door de gemeente het 

idee gelanceerd om een 
deel van de oude vaart weer 
open te maken en tegelijker-
tijd nieuwe woningbouw in 
het gebied te realiseren.  
Dat laatste zou niet een-
voudig te realiseren zijn, 
omdat het betreffende 
gebied wel binnen de 
bestaande bebouwings-
grenzen van Drachten lag, 
maar tegelijkertijd ook  
binnen de geluidscontour 
van het aangrenzende 
industrie terrein. Bovendien 
moest er een voormalige 
vuilstortplaats gesaneerd 
worden. Wind Groep 
Architecten Ontwikkelaars 
nam het initiatief om voor 
eigen rekening en risico  
een studie te doen naar  
de mogelijkheden. Ze ont-
wikkelden een plan om de 
vuilstort op een zodanige 
wijze te saneren dat het 
afval materiaal in een  
12,5 meter hoge geluidswal 
kon worden ondergebracht 
op een veilige en controleer-
bare wijze. Dankzij de  
combinatie van de geluids-
wal met een geluidsweren-
de bebouwing schoof de 

geluidscontour zo ver op  
dat het gehele gebied dat  
in aanmerking zou moeten 
komen voor woningbouw 
ook daadwerkelijk ontwik-
keld kon worden. De eerste 
financiële toets wees uit  
dat het totale project haal-
baar zou zijn met een 
beperkte bijdrage van  
de gemeente en een voor-
zichtig ingeschatte subsidie-
component. 
Wind Groep vroeg  
Ashok Bhalotra van 
KuiperCompagnons om  
de ideeën op stedenbouw-
kundig vlak verder uit te 
werken. De stedenbouw-
kundige opzet werd gerela-
teerd aan de langwerpige 
vorm van het projectgebied, 
voortvloeiend uit de lange 
lijn van de oude vaart.  
De Drachtstervaart zou weer 
tot in het centrum worden 
doorgetrokken en er zouden 
parallelgrachten worden 
gegraven, zodat het meren-
deel van de te realiseren 
woningen aan het water 
komt te liggen. Het recrea-
tieve aspect in het plan 
maakt dat de ligging van 

Drachten ten opzichte  
van het merengebied in 
Friesland een nieuwe 
dimensie krijgt en de stad 
zou na realisering de ooste-
lijke poort van het Friese 
merengebied worden 
genoemd. Er is gestreefd 
naar een kwalitatief hoog-
waardig woonmilieu door 
middel van een ambitieus 
beeldkwaliteitplan dat als 
thema Scandinavië heeft 
meegekregen. 
De eerste presentatie van 
het plan aan de gemeente-
raad in 1996 werd met 
enthousiasme ontvangen. 
Het College van B en W  
ontving de opdracht om de 
plannen in samenwerking 
met Wind Groep verder  
op haalbaarheid te onder-
zoeken. Na een globale 
haalbaarheidstoets en een 
verdere uitwerking zijn de 
plannen in 1997 gepresen-
teerd aan een breed publiek. 
De inspraakreacties resul-
teerden in een pakket van 
wijzigingen, waardoor het 
plan won aan zeggings-
kracht en meer begon te 
leven voor de inwoners van 

In Friesland is het particulier initiatief in de bouw traditioneel meer ontwikkeld dan in de rest 

van Nederland. Zo wordt meer dan 50 procent van de woningbouw gerealiseerd door particu-

liere opdrachtgevers. Het Drachtstervaartproject laat zich daarmee vergelijken. Wind Groep 

Architecten Ontwikkelaars hebben tien jaar geleden het initiatief genomen om het gebied rond 

de Drachtstervaart te ontwikkelen na aangetoond te hebben dat het materiaal van de daar aan-

wezige vuilstort omgevormd kon worden in een 12,5 meter hoge geluidswal, waardoor het 

gehele gebied voor woningbouw in aanmerking kon komen. Zo creëerde de Wind Groep zijn 

eigen opdracht in een bijzondere samenwerking met de gemeente: Drachten droeg uiteindelijk 

het publiekrechtelijke en subsidierisico, de Wind Groep het financiële en uitvoeringsrisico. 

Het werd voor de schaal van Drachten een stevig plan voor 900 woningen, deels met vrije 

kavels. Door het creëren van langgerekte schiereilanden aan de doorgaande vaart en een 

woonmilieu met ‘parkwater’, kreeg het gebied een recreatieve, landelijke signatuur. Ondanks 

de interessante opdrachtsituatie en de waardering voor het initiatief was de jury toch niet hele-

maal te spreken over het project. Men vond de stedenbouwkundig opzet aan de grove kant en 

de beoogde architectuur niet bijzonder genoeg om het project voor nominatie in aanmerking 

te laten komen.

Drachten. In 1998 werd de 
haalbaarheid definitief aan-
getoond op basis van het 
aangepaste plan en voor de 
uitwerkingsfase werd door 
de gemeente en Wind Groep 
een vierkoppig project-
management ingesteld.  
Het projectmanagement 
ontwierp een plan van aan-
pak waarbij alle facetten  
van het plan gedetailleerd 
werden uitgewerkt. Voor elk 
onderdeel werd een werk-
groep met de nodige sub-
werkgroepen ingesteld.  
In de projectorganisatie 
werkten mensen mee van 
de gemeente en van Wind 
Groep, maar ook van allerlei 
andere organisaties zoals 
het ministerie van VROM,  
de provincie, de water-
schappen, de nutsbedrijven, 
de GG en GD, et cetera.  
Voor inspraak en reacties  
op de planvorming was in 
juni 2000 ‘Dag van de 
Drachtstervaart’ in het 
gemeentehuis gehouden. 
De uitvoerige voor bereidin-
gen leidden in 2001 uit-
eindelijk tot een overeen-
komst tussen de gemeente 

Smallingerland en Wind 
Groep voor de realisatie van 
het Drachtstervaartproject. 
Het plan viel landelijk in  
de prijzen. Het project is 
geselecteerd als voorbeeld-
project binnen het kader van 
het stimuleringsprogramma 
van de Stuurgroep Intensief 
Ruimtegebruik (StIR) van 
het ministerie van VROM. 
Ook werd het project 
bekroond met de experi-
mentenstatus binnen  
het kader van de experi-
mentenwet Stad en Milieu, 
die werd ingesteld om  
binnen strikte voorwaarden 
te kunnen afwijken van  
de geldende milieuregel-
geving.
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1 Het stedenbouwkundig plan 
2 Nieuwe woningen aan het water
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De doorgetrokken 
Drachtstervaart in het  
centrum van de stad
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Juryrapport

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Waterstructuurvisie beheergebied

Ruimtelijk ontwerp RBOI en Witteveen+Bos Planvorming en realisatie 2000–2015 (middellange termijn) 

De alom voorspelde klimaat-
verandering zal naar ver-
wachting het traditionele 
waterbeheer door water-
schappen (veilige dijken, 
schoon water) drastisch 
doen veranderen. Daarop 
anticiperend heeft het 
Hoogheemraadschap  
De Stichtse Rijnlanden,  
dat verantwoordelijk is  
voor 82.000 hectare in de 
provincie Utrecht, besloten 
om voor hun beheergebied 
een waterstructuurvisie te 
ontwikkelen. 
Met deze waterstructuurvisie 
geeft het Hoogheemraad-
schap enerzijds richting aan 
het toekomstig waterbeheer 
en anderzijds worden er 
concrete uitgangspunten  
en doelstellingen vanuit 
duurzaam waterbeheer 
geformuleerd voor ruimte-
lijke ontwikkelingen en  
plannen van derden.  
Met betrekking tot dit laatste 
punt is er een dialoog aan-
gegaan met de provincie,  
de betrokken gemeenten  
en maatschappelijke organi-
saties. In het kader van de 
toch al beoogde ruimtelijke 

ontwikkelingen kunnen  
tegelijkertijd ook knelpunten 
in het water beheer opgelost 
worden. 
Sinds het advies van de 
Commissie Waterbeheer  
21e eeuw in 2000 luidt het 
devies voor duurzaam 
waterbeheer: eerst vast-
houden, dan bergen en  
pas als het niet anders kan 
afvoeren. In de waterstruc-
tuurvisie is dit vertaald naar 
drie strategieën van duur-
zaam waterbeheer:
–   gele strategie: het water-

systeem wordt met 
behulp van technische 
middelen optimaal 
beheersbaar gemaakt.

–   groene strategie:  
de natuurlijke dynamiek 
van het watersysteem is 
de leidraad voor het 
waterbeheer; bron-
gerichte aanpak van  
vervuiling en zonodig 
aanpassing van grond-
gebruiksfuncties.

–  blauwe strategie: water-
overlast en watertekort 
worden voorkomen door 
neerslagoverschotten  
(tijdelijk) te bergen.

Omdat wijzigingen in het 
grondgebruik meestal veel 
tijd vragen verschilt de inzet 
van de drie strategieën dan 
ook aanzienlijk in tijd. 
Nijpende knelpunten worden 
voornamelijk aangepakt met 
de gele strategie, maar daar 
waar zich op ruimtelijk 
niveau kansen aandienen 
worden ook de groene en 
blauwe strategie toegepast. 
Voor de lange termijn wordt 
in toenemende mate ingezet 
op de blauwe en groene 
strategie. Dit betekent een 
belangrijke koerswijziging 
in de aanpak van het water-
beheer. Met name in de 
twintigste eeuw is de inzet 
van technische middelen 
van het waterbeheer sterk 
toegenomen (gele strate-
gie), met een star water-
systeem als gevolg. Het  
vergroten van het aandeel 
van de groene en blauwe 
strategie is dan ook een van 
de kerndoelen van de water-
structuurvisie.
Typische knelpunten in  
de Stichtse Rijnlanden zijn de 
plaatselijke overlast tijdens 
natte periodes, onvoldoende 

boezemcapaciteit voor aan- 
en afvoer, verdroging van 
de zandgronden en bodem-
daling van de veengronden, 
een matige waterkwaliteit 
en een geringe ecohydro-
logische variatie. In de lange-
termijnvisie zijn deze knel-
punten als volgt opgelost:
–  Rond het stedelijk gebied 

is waterberging gereali-
seerd en in alle stedelijke 
gebieden is duurzaam  
stedelijk waterbeheer  
toegepast.

–  De capaciteit van de 
Hollandse IJssel en de 
Oude Rijn is vergroot, 
tevens zijn in het landelijk 
gebied tussen Woerden 
en Amsterdam-Rijnkanaal 
maatregelen genomen 
voor verbeterde aan-  
en afvoer en berging  
van water.

–  In het veengebied is de 
bodemdaling door een 
aangepast peilbeheer 
beperkt en waar mogelijk 
tegengegaan.

–  Bij de Utrechtse 
Heuvelrug en in het 
gebied Langbroeker-
wetering wordt de infil-

De jury was bijzonder positief over het initiatief van het hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden om een integrale ruimtelijke verkenning te laten uitvoeren voor een fors deel van de 

provincie Utrecht. En daar alle ‘spelers’ bij te betrekken. Aanleiding vormden de alarmerende 

prognoses enkele jaren geleden over het veranderend klimaat: hevige regenval, periodes van 

droogte, zeespiegelstijging. De opgestelde visie wilde zowel richting geven aan het toekomstig 

waterbeheer als de consequenties aangeven voor de ruimtelijke ordening van het gebied.  

Bij deze proactieve gedachtevorming werd door de opdrachtgever de eigen kennis aangevuld 

met die van twee externe bureaus. De visie werd uitgewerkt voor verschillende termijnen  

en geeft de mogelijkheden/wenselijkheid aan van woningbouwlocaties, groengebieden,  

herstructurering, ecologische verbindingszones en uiteraard waterberging/beheer. 

Er is echter één maar. Het ‘raakt nog niemand’, zoals het geformuleerd werd door een jurylid. 

Het kan een onderlegger worden voor toekomstige ontwikkelingen op regionale schaal, maar 

de doorwerking blijft onzeker. Het is in geen enkel opzicht verplichtend. Maar dat laat onverlet 

dat de structuurvisie op een krachtige en overtuigende wijze het wateraspect op de agenda zet 

van de integrale gebiedsontwikkeling in het gebied. 

tratie van regenwater  
hersteld en de schone 
kwel optimaal benut.

–  In de Lopikerwaard wordt 
de waterkwaliteit ver-
beterd door het beter 
benutten van kwel en  
het scheiden van vuil-  
en schoonwaterstromen.

Omdat het Hoogheemraad-
schap zich normaliter voor-
namelijk op uitvoerende 
taken concentreert, werd er 
voor dit project een samen-
werking aangegaan met 
twee bureaus. Te weten 
Witteveen+Bos (voor de 
watertechnische aspecten) 
en RBOI voor de project-
leiding, de analyses van 
ruimtelijke ontwikkelingen 
en voor de vertaling van de 
boodschap in de beeldende 
taal van de ruimtelijke  
ordening. Deze twee 
bureaus stelden samen  
met een ambtelijke project-
groep van het waterschap  
in anderhalf jaar de water-
structuurvisie op.
Het proces kenmerkte zich 
door een sterke interactie 
tussen het projectteam,  

het waterschapsbestuur  
en externe partijen. In een 
vroeg stadium zijn informa-
tieve bijeenkomsten georga-
niseerd voor bestuurders 
van gemeenten, andere 
overheden en maatschappe-
lijke organisaties. De reacties 
van deze partijen hebben 
een belangrijke rol gespeeld 
bij de interne discussies 
over het plan. Voor de  
middellange-termijnvisie  
is er gekozen om de prioriteit 
te leggen bij het benutten 
van kansen door aan te 
haken bij ruimtelijke ontwik-
kelingen. Aangezien deze 
ontwikkelingen al groten-
deels bekend zijn, heeft de 
middellange termijn een 
hoog realiteitsgehalte.  
De lange termijnvisie, die op 
onderdelen fundamenteel 
afwijkt van het huidige 
waterbeheer, raakte aan 
bestuurlijk gevoelige ont-
werpen zoals het voort-
bestaan van de landbouw in 
bepaalde gebieden. Het was 
een grote opgave om hier-
voor een breed gedragen 
bestuurlijk draagvlak te  
vinden. 

De waterstructuurvisie 
wordt inmiddels geleidelijk 
zichtbaar in concrete pro-
jecten op verschillende 
schaalniveaus. Zo heeft het 
waterschap samen met 
zeven andere overheids-
vertegenwoordigingen een 
ontwikkelingsperspectief 
voor de Hollandse IJssel 
vastgesteld met daarin zes 
gebiedsgerichte uitvoerings-
projecten. Ook zijn er met 
meerdere gemeenten 
afspraken gemaakt over het 
afkoppelen van regenwater. 
Uit deze voorbeelden blijkt 
dat de visie op macroniveau 
doorwerkt in de concrete 
realisatie op microniveau.
De ontwikkeling van deze 
waterstructuurvisie door  
De Stichtse Rijnlanden was 
een bijzondere onderneming. 
Ten eerste was het de eerste 
keer dat het waterschap 
over zo’n lange periode  
verkende welk waterbeheer 
het best zou functioneren. 
Ten tweede was het project 
een waterschapsverkenning 
binnen de wereld van de 
ruimtelijke ordening.  
De waterstructuurvisie was 

daarmee ook een verkenning 
van de reikwijdte van een 
meer proactieve rol van het 
waterschap.
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Bestaande waterlopen in het gebied, v.l.n.r.: Oude Rijn, Enkele Wiericke, Grecht 
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Milieuvriendelijk watersysteem in de woonwijk Leidsche Rijn,  v.l.n.r.: een kunstmatige wadi, watergang, zuiveringsfilter

 

Streefbeeld waterbeheer lange termijn
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De ingezonden projecten
Per plaatsnaam of regio: de opdrachtgever/inzender en vervolgens de naam van het project

Amsterdam

Gemeente Amsterdam/
Projectbureau IJburg
IJburg

Gemeente Amsterdam/
Projectbureau Zuidas
Zuidas

Amersfoort

Gemeente Amersfoort
Kattenbroek

Anna Paulowna

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier*

Koploperproject Oostpolder

Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn
Kanaalzone

Apeldoorn e.o.

Bestuurlijke regiegroep 
Stedendriehoek
Ruimtelijke structuurvisie 
Stedendriehoek 2030

Assen e.o.

Overlegorgaan Nationaal 
Beek- en Esdorpenlandschap 
Drentsche Aa
Landschapsvisie Drentsche 
Aa, een klaterende uitdaging

Breda

Waterschap  
De Brabantse Delta
Gebiedsontwikkeling 
Trippelenberg

Den Haag

Gemeente Den Haag/Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling
Den Haag Nieuw Centrum

Deventer e.o.

Provincie Overijssel
Landstad Deventer

Haarlemmermeer e.o.

Provincie Noord-Holland, 
Gemeente Haarlem, 
Regionaal Orgaan 
Amsterdam (ROA)
Zuidtangent

Leiden e.o.

Provincie Zuid-Holland, 
Gemeenten Leiden, 
Zoeterwoude en Leiderdorp, 
i.s.m. ministeries V&W en 
VROM
W4-project

Noorder-Koggenland

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier *

Waterberging Twisk

Smallingerland

Gemeente Smallingerland en 
Wind Groep Architecten
Drachtstervaartproject

Uitgeest

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier*

Groene Driehoek Assum

Utrecht e.o.

Hoogheemraadschap  
De Stichtse Rijnlanden
Waterstructuurvisie  
beheergebied

*  Inzender van drie projecten. Alle projecten werden door de jury doorverwezen naar latere 
ronden van De Gouden Piramide, die een passender schaalniveau als thema hebben. 

Winschoten e.o.

Provincie Groningen, 
gemeenten Reiderland, 
Scheemda en Winschoten, 
Ballast-Nedam Bouw,  
BAM Vastgoed en Geveke 
Bouw/Projectorganisatie  
De Blauwe Stad
De Blauwe Stad
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Nederland is bezaaid met gebouwen. De architectuur van deze gebouwen was 
het voornaamste thema van De Gouden Piramide 2003.
Maar Nederland bestaat ook uit gebieden. Natuurgebieden en gebieden met  
een agrarische bestemming, en in toenemende mate bebouwde gebieden.  
Deze laatste categorie bepaalt in steeds sterkere mate het karakter van ons  
verstedelijkte land: buurten, woonwijken, bedrijventerreinen, kantoorparken, 
recreatieterreinen, binnenstedelijke gebieden of aangelegde ‘nieuwe natuur’. 
Deze bebouwde of landschappelijk ingerichte gebieden maken dat Nederland 
een conglomeraat is van afzonderlijke plekken. In alle soorten en maten, en  
met alle mogelijke monofunctionele of gemengde bestemmingen.
Dit boek, De Gouden Piramide 2004, gaat over de aanleg en inrichting van  
dergelijke gebieden. Samen met de voorzieningen voor de almaar groeiende 
mobiliteit vormen ze de grondstof voor de inrichting van Nederland.
Wie zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze gebieden, die zo bepalend  
is voor onze dagelijkse woon- en werkomgeving? Wie bepalen het programma 
waarbinnen het maatschappelijk leven in Nederland zich voltrekt en waaraan 
ontwerpers zich moeten houden? Dat zijn vooral de gemeenten, provincies,  
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
Vanuit het perspectief van deze opdrachtgevers worden de beste 23 projecten 
beschreven en getoond, waaronder uiteraard de winnende inzending.  
Deze projecten zijn door hun kwaliteit en verscheidenheid een inspirerend  
voorbeeld hoe de inrichting van Nederland op verantwoorde en aansprekende 
wijze ter hand kan worden genomen. De gedocumenteerde projecten worden 
voorafgegaan door enkele bespiegelende essays en een interview met de  
rijksbouwmeester.

De Gouden Piramide 2005 Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap 

Nederland geniet nog altijd wereldfaam als het gaat om het inrichten van het eigen land. 
Inpolderingen en de aanleg van zee- en rivierdijken, sluizen, afwateringen en waterwegen 
hebben grote delen van ons land tot een typisch cultuurlandschap gemaakt. De ‘schikkende 
hand van de mens’ is er dominant aanwezig.
Maar hoe is het vandaag de dag gesteld met de realisatie van dergelijke grote plannen?  
In een sterk verstedelijkt land waar de functies wonen, werken, mobiliteit en vrijetijds -
besteding om voorrang strijden? Waar de ruimteclaims zo nijpend zijn geworden dat  
nieuwe landaanwinning (IJburg) en meervoudig grondgebruik (HSL-tunnel, Utrechtse Baan, 
Zuidas) de enige oplossingen lijken te zijn voor het voldoen aan de vraag naar woon-, werk- 
en recreatieve ruimte. En waar paradoxaal genoeg elders land onder water wordt gezet  
(De Blauwe Stad) en ‘nieuwe natuur’ wordt gecreëerd. 
Na aandacht te hebben geschonken aan projecten op het terrein van de architectuur (2003)  
en gebiedsontwikkeling (2004) biedt De Gouden Piramide 2005 inzicht in de totstandkoming 
en eerste resultaten van recente macroprojecten in Nederland.
De initiatiefnemers van deze ruimtelijke projecten – provincies, waterschappen en gemeenten – 
schakelen op zeer verschillende wijzen ontwerpers en de ‘markt’ in bij de realisatie van deze 
omvangrijke plannen.
Veertien gezichtsbepalende inzendingen van de Rijksprijs 2005 worden becommentarieerd, 
beschreven en uitgebreid gedocumenteerd. Twee essays belichten voorts de problematiek 
van de ‘grote plannen’ in Nederland vanuit verschillend perspectief.
In een interview spreken rijksbouwmeester Mels Crouwel en rijksadviseur voor het landschap
 Dirk Sijmons zich uit over de dilemma’s bij de inrichting van Nederland en de onmisbare rol 
daarbij van goed opdrachtgeverschap.  
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De inrichting 
van Nederland


