
Making 
Projects
In een nieuwe, rijksbrede strategie voor rijksvastgoed streeft 
het rijk naar een beter financieel én maatschappelijk ren-
dement op haar vastgoed. Tegelijk is veel van dat vastgoed 
op zoek naar een nieuwe bestemming. In de Visie Erfgoed 
en Ruimte wordt herbestemming, complementair aan de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, gezien als een ge-
biedsopgave: wat is de potentie van dat bezit voor de regio? In 
samenwerking met de regio’s Den Haag, Dordrecht en de Ach-
terhoek worden mogelijke strategieën getest om de kansen te 
benutten voor een regionale ruimtelijk-economische agenda.

De transitie naar honderd procent duurzame energie in 2050 
zal een grote impact hebben op het Nederlandse landschap. 
Een beeld van hoe dat eruit ziet hebben we echter niet. En hoe-
ver komen we wanneer allerlei instituties, bedrijven en burgers 
zelf duurzame energie gaan opwekken? Verkend wordt wat het 
opgetelde effect kan zijn van al die initiatieven, volgens welke 
mechanismen ze werken en hoe de overheid zou kunnen 
faciliteren of stimuleren om dit aandeel te vergroten.

In het Markermeer komen ruimtelijk beleid, vele opgaven 
en talloze projecten elkaar tegen. Er is sprake van tal 
van maatregelen, op het gebied van waterkwaliteit, 
waterveiligheid, natuurwaarde, recreatieve waarden, de grote 
toekomstige verstedelijkingsopgave en de bijbehorende 
infrastructuur. Veel maatregelen zijn op verschillende 
momenten aan de orde, terwijl ze elkaar wel beïnvloeden. 
Waar zitten de projecten elkaar in de weg, waar helpen 
ze elkaar, waar maken ze misschien andere maatregelen 
overbodig en hoe werkt dat in tijd?

Atelier Making Projects
 DE TWEEDE RONDE ONTWERPEND ONDERZOEK AAN GROTE NATIONALE PROJECTEN

Voor de tweede keer organiseert het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Atelier Making Projects. Voor verschillende 
grote ruimtelijke vraagstukken worden 
verkenningen uitgevoerd, nieuwe toe-
komsten verkend en strategieën ont-
wikkeld om daar te komen. Het middel 
daartoe: ontwerpend onderzoek.

Ontwerp brengt ruimtelijke samenhang in 
beeld, maakt verschillende claims inzich-
telijk en draagt bij aan snellere besluitvor-
ming. In de Actieagenda architectuur en 
ruimtelijk ontwerp heeft het kabinet de 
ambitie verwoord om de ontwerpkracht in 
Nederland te versterken; bij de medeover-
heden, maar ook bij het rijk zelf. Hiertoe is 
Atelier Making Projects (AMP) in het leven 
geroepen. Gerenommeerde ontwerpers 
schuiven gedurende een korte, intensieve 
periode aan bij lopende nationale projec-
ten. In het ontwerpend onderzoek staat 
de inhoud centraal en komt daardoor 
soms ook op scherp te staan. Het proces 
wordt bevraagd op z’n doelmatigheid en 
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de agenda wordt gevoed door een inter-
nationaal, vakmatig discours. Het project 
wordt daarmee verrijkt met onverwachte 
perspectieven, andere agenda’s en meer 
betrokken partijen. De inzet kortom: een 
beter project.

Drie projecten
Drie projecten hebben het afgelopen jaar 
gelopen: Ruimte voor Duurzame Ener-
gie, Herbestemmen als Gebiedsopgave 
en Making Markermeer. Alle drie grote 
ruimtelijke vraagstukken met flinke econo-
mische belangen en een grote landschap-
pelijke impact. En in alle gevallen heeft 
vrijwel iedereen ermee te maken: burgers, 
bedrijven en overheden (en dus zeker ook 
het rijk). Ontwerpen is hier niet per se het 
‘maken van een plan’. Het zijn strategieën, 
mogelijke toekomsten, analyses van de 
verschillende wegen om daar te komen en 
verkenningen van nieuwe programma’s, 
functies en gebruikers.

Wat levert het nou op?
In deze derde editie laten we zien wat 
het werk heeft opgeleverd. Natuurlijk de 
productie van de ontwerpers, maar we zijn 
ook benieuwd wat er vervolgens verder mee 
gebeurt. Dat is niet altijd even makkelijk te 
zien. Overal waar we komen is men op z’n 
minst enthousiast. ‘Heeft het gesprek op 
gang gebracht’. ‘Genereerde een sprong in 
het denken’. Dat is mooi, maar dat enthou-
siasme tempert ook kritische vragen. Want 
werkt het nou ook echt? Atelier Making 
Projects is een experimentele omgeving. Of, 
zoals Frits Palmboom het verderop in deze 
krant verwoordt: ‘AMP is een beetje Sjors 
en de Rebellenclub’. Maar een experiment 
moet ook kunnen mislukken natuurlijk. 
Het feit dat we dat nog niet zien gebeu-
ren, wekt een beetje argwaan. Deels is dat 
natuurlijk verklaarbaar door de tijd: juist in 
langdurige processen kun je de sleutelmo-
menten vaak pas achteraf aanwijzen. Maar 
wel alle rede om de vinger aan de pols te 
houden.

Terug naar de opdrachtgever
Met de presentaties op de Internationale Ar-
chitectuur Biennale Rotterdam en de afron-
ding in de zomer kwam een einde aan de 

tweede ronde Atelier Making Projects. Daar-
mee stoppen de projecten echter niet. Juist 
niet. Maar het is wel het moment dat de 
projecten weer teruggaan naar hun ‘echte’ 
opdrachtgevers en AMP ze loslaat. Met twee 
uitzonderingen: het onderzoek naar Ruimte 
voor duurzame energie in 2050 loopt nog. 
De urgentie, complexiteit en tegelijk het 
prille stadium van verkenning, maakt dat 
AMP vermoedelijk nog even betrokken is. 
En het onderzoek naar de Friese Kust (eigen-
lijk een spin-off van Making Markermeer) is 
net gestart; de resultaten daarvan verwach-
ten we over enkele maanden.

Atelier Making Projects #3
In de vorige editie meldden we al een 
vierde project in wording: de stad en haar 
verknoping met infrastructuur. Maar ook 
gaven we aan dat het opdrachtgeverschap 
juist daarvoor niet vanzelfsprekend is. Want 
het rijk gaat weliswaar over de nationale 
infrastructuur, maar de steden gaan toch 
echt zelf over de stad. Desalniettemin blijft 
het project op de agenda voor de derde 
ronde AMP. Op die agenda ontstaat dus ook 
ruimte voor nieuwe projecten. Wij werken 
er aan, maar suggesties zijn welkom. Denkt 
u mee? ¡
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H
erbestem

m
en als gebiedsopgave

O
p zoek naar w

aarde,  
dynam

iek en drijfveren

Leegstaand vastgoed als aanjager voor gebiedsontwikkeling

D
rie steden, drie belastingkantoren. Al-

lem
aal leeg. In D

en H
aag staat het tegen-

over station H
ollands Spoor, aan de kop 

van de ‘rode loper’ de stad in. Recent is 
een superm

arkt geopend in de plint. Er 
zit w

eer w
at leven in het gebouw, m

aar 
voor zo’n prom

inente plek in de stad is 
dat niet genoeg. D

en H
aag zoekt naar een 

nieuw
e gebruiker. In W

intersw
ijk is het een 

w
einig tot de verbeelding sprekend gebouw

 
buiten het centrum

, in een w
oonw

ijk. In 
deze regio is onvoldoende m

arkt voor het 
herbestem

m
en van alle leegstand. H

et 
belastingkantoor is niet het eerste dat je zou 
w

illen behouden. Slopen dus? In D
ordrecht 

staat het w
el in het centrum

, tussen andere 
grootschalige, grotendeels leegstaande kan-
toren in. H

ier is w
el m

arkt. Een strategische 
herbestem

m
ing kan de hele kantorenzone 

op sleeptouw
 nem

en. 

D
rie lege belastingkantoren, drie antw

oor-
den. M

et één gem
eenschappelijk kenm

erk: 
ze vragen een ruim

e blik, zow
el van eige-

naar als van gem
eente. Een blik die verder 

gaat dan opluchting als zich een nieuw
e ge-

bruiker, w
illekeurig w

elke, aandient. D
aar 

is alle aanleiding voor. H
erbestem

m
ingen 

zijn geen planologische incidenten m
eer. 

H
et aanbod aan vrijkom

ende panden groeit 
zo hard, in om

vang en diversiteit, dat her-
bestem

m
ingen een serieuze invloed krijgen 

op het functioneren van w
ijk, stad of regio. 

O
f andersom

: w
anneer herbestem

m
en niet 

lukt, kan de ontw
ikkeling van w

ijk, stad en 
regio stagneren.

N
ieuw

 spel
D

e condities voor herbestem
m

ing w
orden 

gunstiger. D
e laatste jaren zijn de juridische 

drem
pels aanm

erkelijk verlaagd. Sinds 1 
novem

ber van dit jaar m
oeten gem

eenten 
binnen acht w

eken beslissen over een ver-
gunningsaanvraag voor de herbestem

m
ing 

van een afzonderlijk pand, tenzij het buiten 
de bebouw

de kom
 staat of een rijksm

onu-
m

ent is. D
at w

as een half jaar. Voorw
aarde 

is een ruim
telijke onderbouw

ing, bijvoor-
beeld in een structuurvisie of herbestem

-
m

ingsnota. H
et lijkt erop dat de eigenaren 

van lege panden, m
et nam

e kantoren, m
eer 

dan vroeger geneigd zijn om
 hun financiële 

verlies te nem
en. Zij boeken af en accepte-

ren een gebruik dat m
inder oplevert dan de 

ingecalculeerde verhuur als kantoorruim
te. 

O
f ze verkopen het vastgoed aan partijen 

die beter kunnen om
gaan m

et die an-

‘O
ntw

ikkel een strategie voor het vrijkom
ende rijksvastgoed die niet alleen financieel m

aar ook 
m

axim
aal m

aatschappelijk rendem
ent oplevert’. M

et die opdracht gingen drie team
s gingen aan 

de slag op drie verschillende locaties: D
en H

aag, D
ordrecht en de Achterhoek. Een zoektocht naar 

kw
aliteit, w

aarde, m
ensen en energie om

 te ondernem
en.

w
aren niet alleen op zoek naar nieuw

 pro-
gram

m
a, m

aar ook naar m
anieren om

 het 
te activeren. D

aarin schuilt een belangrijke 
nieuw

e opgave voor de stedenbouw, die in 
de pilots uitvoerig is verkend. M

et nam
e het 

team
 van Enno Zuidem

a Stedebouw
 m

ikt op 
de onderhuidse dynam

iek van de D
ordtse 

ideeëneconom
ie, latent aanw

ezig m
aar nog 

niet aangew
akkerd. Alleen al hun optim

isti-
sche aanw

ezigheid bleek iets los te m
aken. 

O
ndernem

ers gingen spontaan bellen.

O
ok het H

aagse Value Lab neem
t geen ge-

noegen m
et het verleiden van de bestaande 

vastgoedm
arkt. D

at zou rechtstreeks ten 
koste gaan van andere delen van de regio, 
w

aar nieuw
e leegstand zou ontstaan. ‘Kan-

nibalism
e’, w

ordt dat genoem
d. H

et lab 
kiest voor de internationale m

arkt en w
il 

die activeren m
et behulp van ruim

telijke 
ingrepen, m

aar is daarin selectief. H
et 

w
aarde landschap is de basis. In de ‘pieken’ 

zijn investeringen niet nodig, w
ant daar 

stapelen de w
aarden zich al op. D

aar hoeft 
alleen het geduld te w

orden opgebracht 
om

 te w
achten op een herbestem

m
ing die 

past bij de hoogw
aardige om

geving. In 
de ‘dalen’ zijn investeringen in de bereik-
baarheid en de internationale allure w

el 
noodzakelijk. Ze zijn berekend op m

eer dan 
200 m

iljoen, m
aar zouden zich m

eer dan 
driem

aal terugbetalen in m
aatschappelijke 

baten, vooral om
dat de unieke interna-

tionale instellingen geen verschuivingen 
binnen de stad of regio veroorzaken.

Krim
p

In de Achterhoek anticipeert m
en op 

krim
p, dus hier is nauw

elijks program
m

a 
te verdelen. D

e activeringsstrategie die het 
team

 van Karres en Brands en Stadkw
adraat 

in een van de scenario’s voorstelt, is het 
doelbew

ust schaars m
aken van het aanbod. 

H
et voorstel is om

 leegstaande panden in 
het m

inder dynam
ische, agrarische bin-

nengebied te slopen. H
et program

m
a voor 

herbestem
m

ing én sloop is gevonden in de 
transities w

aar de regio ook m
ee te m

aken 
krijgt: vergrijzing, duurzam

e energie, 
hogere w

aterpeilen, enzovoort. Via deze 
processen kom

t het team
 verrassende ver-

banden op het spoor. 

Een van de ontw
erpinterventies is het 

gerichte onderscheid in tw
ee soorten herbe-

stem
m

ing: het w
eggeven aan lokale initia-

tiefnem
ers die geen serieuze positie hebben 

op de vastgoedm
arkt, of het doelbew

ust 
en duurzaam

 herbestem
m

en. Strategische 
sloop w

ordt onderdeel gem
aakt van de 

sam
enleving. D

at doen de ontw
erpers m

et 
sloopfeesten, doorbestem

m
ingsborrels, 

sloopkunst, het hergebruik van bouw
m

a-
terialen in fietspaden en zorgproducten, 
enzovoort. H

et w
il ‘herbestem

m
ing en 

sloop gebruiken als basis voor eigenheid 
van de Achterhoek en de sam

enw
erking 

tussen m
ensen’. H

et activeren van pro-
gram

m
a krijgt zo betrekking op zow

el sloop 
als herbestem

m
ing. H

et vertoont trekken 
van ‘social engineering’: nieuw

e sociale ver-
banden sm

eden, al dan niet via ruim
telijke 

ingrepen.

O
nverw

achte hoek
H

et heeft w
at paradoxaals om

 in een labora-
torium

situatie program
m

a te w
illen active-

ren. D
e team

s w
aren nadrukkelijk aanw

ezig 
op locatie, m

aar zijn w
eer vertrokken. H

et 
is aan de opdrachtgevers om

 de opgew
ekte 

energie vast te houden: de lokale opdracht-
gevers, die nu concrete aanknopingspunten 
hebben om

 hun gebiedsopgaven verder 
vorm

 te geven, en het Rijksvastgoedbedrijf, 
dat nu w

eet w
elke m

eerw
aarde in het vat zit 

als het zijn af te stoten eigendom
 inzet als 

aanjager van een bredere gebiedsontw
ik-

keling.

Tegelijk zijn de lokale opdrachtgevers 
huiverig om

 vol in te zetten op de aangedra-
gen doelgroepen. D

e com
binatie van hoge 

investeringen en onzekere m
arkten is voor 

hen, logischerw
ijs, w

einig aantrekkelijk. 
Zeker D

en H
aag en D

ordrecht zoeken m
eer 

flexibiliteit. D
e herbestem

m
ingspraktijk 

van de afgelopen jaren heeft aangetoond 
dat de aanpak zich gaandew

eg m
oet kun-

nen aanpassen aan de ontw
ikkelingskansen 

die zich voordoen. Succes kom
t som

s uit 
onverw

achte hoek, van instellingen of 
ondernem

ers die buiten de ongeschreven 
w

etten van hun branche treden of zelfs 
hun eigen branche creëren. D

e uitdaging 
voor de stedenbouw

 is om
 te spelen m

et 
program

m
a’s, om

 m
eer in sferen dan in 

functies te denken, om
 ruim

tes te m
aken 

die overeind blijven bij gebruiksvorm
en 

die dan niet w
illekeurig, m

aar toch w
el 

gevarieerd en verrassend zijn. D
at vraagt 

een langdurige betrokkenheid, zow
el van 

opdrachtgevers als ontw
erpers. D

e AM
P-

pilots zijn niet m
eer dan een begin – m

aar 
w

el een heel w
aardevol begin. ¡

dere m
arkt. Reden te m

eer om
 niet langer 

genoegen te nem
en m

et toeval of opportu-
nism

e als herbestem
m

ingsstrategie. 

H
et is een nieuw

 spel, niet alleen voor 
overheid en vastgoedeigenaren, m

aar ook 
voor stedenbouw

kundigen. Zij zijn gew
end 

om
 gebiedskw

aliteiten op te sporen en in 
verband te brengen m

et nieuw
e program

-
m

a’s. O
m

 daar uitvoeringsstrategieën aan te 
verbinden, m

et katalyserende deelplannen 
en flexibiliteit in de uitw

erking. Nu, bij de 
gebiedsopgave ‘herbestem

m
ing’, gaat het 

niet m
eer om

 lege kavels m
aar om

 aanw
e-

zige gebouw
en. Een klein verschil dat het 

spel w
ezenlijk anders m

aakt.

D
e drie ontw

erpende onderzoeken naar 
‘herbestem

m
en als gebiedsopgave’ m

ikken 
op verschillende schaalniveaus: de locatie 
(Schil-W

est in D
ordrecht), de stedelijke 

zone (Internationale Zone in D
en H

aag) 
en de regio (Achterhoek). Ze vertonen 
een gem

eenschappelijk stram
ien: het 

visualiseren van de opgave, het bepalen 
van de gebiedsw

aarden, vervolgens het 
zoeken naar partijen en program

m
a. D

e 
belangrijkste vernieuw

ing zit in die laatste, 
program

m
atische stap. M

aar ook de analyse 
van gebiedsw

aarden is, zonder opgelegd 
program

m
a, anders dan voorheen. H

et 
zoeken naar de relevante kw

aliteiten heeft 
m

inder richting vooraf. H
et gaat nadruk-

kelijker om
 de intrinsieke kw

aliteiten: 
w

at is dit voor gebied, w
at gebeurt er? W

at 
kunnen w

e erm
ee? D

e inventariserende fase 
w

aaiert dan ook breed uit, zeker bij de tw
ee 

projecten op de hogere schaalniveaus: D
en 

H
aag en Achterhoek.

Activering
Program

m
atisch verandert er m

eer. Bij 
stedenbouw

 voor groei is het program
m

a 
opgelegd of afgeleid uit statistieken en 
prognoses. Nu zoeken de ontw

erpers naar 
dynam

iek en drijfveren. Statistische catego-
rieën blijken te grofm

azig voor herbestem
-

m
ingsopgaven. H

et gebouw
de aanbod is te 

specifiek en de m
arktvraag te gearticuleerd. 

N
iet voor niets draaiden in D

ordrecht en 
D

en H
aag m

akelaars m
ee in de onderzoeks-

team
s. Zij kennen de onderstroom

 van de 
m

arkt. D
e drie team

s lieten zich gelden in 
de regio. Ze staken veel energie in het leren 
kennen en begrijpen van de m

aatschap-
pelijke dynam

iek, w
aar het herbestem

-
m

ingsprogram
m

a uit voort m
oet kom

en. Ze 

INTRO
DUCTIE
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INTERVIEW

W
at w

as voor u de belangrijkste 
uitkom

st van het ontw
erpend onder-

zoek?
H

et is heel w
aardevol gebleken om

 de 
opgave integraal en interdisciplinair te 
benaderen. H

et Value Lab bracht een inte-
ressante m

ix van kennis en achtergronden 
in. D

e kruisbestuiving tussen ruim
telijk ont-

w
erp en een grondige analyse van GIS-data 

zorgde voor nieuw
e inzichten. H

ier ligt een 
uitdaging voor de toekom

st: ontw
erpen op 

basis van steeds m
eer inform

atie. H
et on-

derzoek heeft duidelijk gem
aakt hoe je hier 

op een vernieuw
ende m

anier tegenaan kan 
kijken. D

e m
ethodiek leidde tot het beeld 

van een w
aardelandschap, m

et pieken, 
hellingen en dalen. D

aar baseerde het Value 
Lab vervolgens zijn strategie op. Je kunt 
erover tw

isten of het die strategie m
oet zijn, 

en dat hebben w
e ook w

el gedaan, m
aar 

het w
as een interessant uitgangspunt voor 

het gesprek over een bredere w
aardebena-

dering. 

W
elke invloed zal het onderzoek heb-

ben op de herbestem
m

ingspraktijk in 
D

en H
aag?

Verleden jaar sloten w
e een sam

enw
er-

‘Value Lab heeft het 
denken versneld’

D
e Internationale Zone: 

Value Lab D
en H

aag

In de Internationale Zone gaat het eigenlijk best goed. Een internationaal aantrekkelijk 
vestigingklim

aat in een regio die volop groeit. H
ergebruik van leegkom

end vastgoed is op deze 
plek dus bepaald niet kansloos. W

el loont het om
 het strategisch in te zett

en voor het gebied. 
O

p die m
anier is een hogere m

aatschappelijke (m
eer)w

aarde te genereren dan w
anneer het 

verkocht w
ordt aan de hoogste bieder.

kingsovereenkom
st m

et het Rijk over het 
afstoten van rijksvastgoed. W

e zochten 
nog naar een m

anier om
 het vrijkom

ende 
vastgoed, en dan vooral de drie grote m

i-
nisteriegebouw

en, zodanig in te zetten dat 
het bijdraagt aan een sterke stad m

et een 
aantrekkelijk vestigingsklim

aat en goede 
concurrentiepositie. H

et onderzoek voor 

Gem
eente D

en Haag, 
planoloog

Stephan Bekx 

aan de Plesm
anw

eg te reserveren voor een 
internationale instelling. D

at is zeker inte-
ressant. W

e m
oeten zien of die instelling 

w
erkelijk voorbij kom

t en of het gebouw
 

dan ook aan de vestigingseisen voldoet. 
Gezien de unieke ligging en kenm

erken van 
het gebouw

 ligt een bijzondere functie voor 
de hand die niet zom

aar elders in D
en H

aag 
of Nederland zal landen. 

Voor de om
geving van het pand van Sociale 

Zaken en W
erkgelegenheid aan de Laan 

van N
ieuw

 O
ost-Indië denken w

e aan een 
cam

pusachtige setting voor innovatieve 
bedrijven passend bij het concept van The 
H

ague Security D
elta. H

et gebouw
 van 

Buitenlandse Zaken staat op een toplocatie 
bij het Centraal Station. Er ligt een kans om

 
het interactiem

ilieu, dat het nu al is, verder 
te versterken. Gezien de om

vang van het 
pand lijkt de herbestem

m
ing daar een soort 

ingroeim
odel te w

orden. M
isschien w

ordt 
het pand w

el het overheidskantoor van de 
toekom

st. D
oor er overheidsfuncties en 

aanverw
ante functie te huisvesten, kom

en 
elders kleinere gebouw

en vrij, die eenvou-
diger te herbestem

m
en zijn. 

Krijgt dit AM
P-onderzoek zelf een 

vervolg?
Voor de uitw

erking van de Internationale 
Zone zal het Value Lab in elk geval gevraagd 
w

orden om
 een startbijeenkom

st te ver-
zorgen. N

iet iedereen die daar nu m
ee aan 

de slag gaat, w
as bij het voorgaande traject 

betrokken. Zo kan hun resultaat het fram
e 

w
orden w

aarbinnen vernieuw
end w

ordt 
gedacht over de uitw

erking. En binnen 
de gem

eente hebben w
e een kennism

id-
dag gehouden om

 de m
ethodiek van de 

w
aardelandschappen te delen. AM

P heeft 
laten zien w

at ontw
erpend onderzoek kan 

‘Je kunt erover twisten 
of het die strategie 
m

oet zijn, en dat 
hebben we ook wel 
gedaan, m

aar het was 
een goed uitgangspunt 
voor het gesprek 
over een bredere 
waardebenadering’

‘De kruisbestuiving 
tussen ruim

telijk 
ontwerp en een 
grondige analyse van 
GIS-data zorgde voor 
nieuwe inzichten.’

betekenen: het inzichtelijk m
aken en visu-

aliseren van de kansen voor een integrale 
aanpak. D

aar zit een enorm
e m

eerw
aarde 

in. D
ie m

ethodiek kunnen w
e ook op an-

dere plekken toepassen.

D
e Internationale Zone ligt tussen het centrum

 van D
en 

H
aag en Scheveningen. H

et gebied is in de jaren uitge-
groeid tot een cluster van vrede, recht en veiligheid. H

et 
aantal internationale organisaties, instellingen en be-
drijven neem

t toe en de w
oonw

ijken zijn populair. H
et 

vestigingsklim
aat is er dus gunstig, nog versterkt door 

het aantrekkelijke landschap van de oude strandw
al-

len. M
aar in de Internationale Zone is er ook leegstand, 

voornam
elijk in de kantorensector. D

e Rijksoverheid zal 
aan deze leegstand de kom

ende jaren nog zeker 40.000 
vierkante m

eter toevoegen. Bovendien doen de m
atige 

bereikbaarheid en de versplintering van groengebieden 
het gebied geen goed. M

aar door de H
aagse context, 

w
aar nog sprake is van bevolkingsgroei en een duide-

lijke am
bitie van de gem

eente om
 m

eer internationale 
instellingen aan te trekken, biedt de Internationale 
Zone kansen om

 strategisch om
 te gaan m

et het vast-

goed. D
ie context, een gebied m

et bijzondere kw
alitei-

ten en kansen, sam
en m

et de zoektocht naar andere 
dan alleen financiële w

aarde, vertaalt zich bij Value Lab 
in de benadering van de Internationale Zone als een 
w

aardelandschap.

W
AARD

ELAN
D

SCH
AP

U
it een eerste brede inventarisatie kw

am
en acht 

categorieën voort m
et daarin 32 verschillende w

aar-
den die relevant zijn voor het gebied. D

eze 32 w
aar-

den zijn lett
erlijk in kaart gebracht door het gebied te 

verdelen in stukken van 50 bij 50 m
eter en voor ieder 

vierkant, voor ieder van de 32 w
aarden de hoogte van 

de w
aarde te bepalen. Them

a’s als de W
O

Z-w
aarde 

zijn daarbij ‘hard’ en relatief eenvoudig te vertalen; 
bij w

aarden als de groenstructuur of de geschiedenis 
m

oest m
eer gebouw

d w
orden op de expertise binnen 

O
NTW

ERPEND
 O

NDERZO
EK TEAM

 VALUE LAB

D
e 32 w

aardekaarten van het gebied.

G
roenbeheer

G
roenbeheer

W
ater stroom

snelheid
Relief

G
roengebruik

W
arm

tevraag industrie

O
penbaar vervoer

M
icroklim

aat

O
penbare toegankelijkheid 

Landgoederen

M
onum

enten

N
atuurw

aarde

W
arm

tevraag huishoudens

Verkeersdoorstrom
ing

G
eluidshinder

W
ater bereikbaarheid

Atlantikw
all

Iconen

Bodem
kw

aliteit

W
arm

tegrid

O
ntsluiting

Fijnstof

W
aterrecreatie

H
aagse Beek

Internationale instellingen

G
eologie

Energieaanbod

W
O

Z-w
aarde

W
aterkw

aliteit

H
istorische invloed koningshuis

Bescherm
d stadsgezicht

Veiligheidszone

het team
. D

oor alle w
aarden te vertalen in een hoogte 

en de kaarten vervolgens te stapelen, ontstaat een 3D
-

w
aardelandschap m

et dalen, hellingen en pieken. O
p 

de pieken is veel w
aarde aanw

ezig en is het verstandig 
om

 bestaande kw
aliteiten te benadrukken en aan reeds 

geplande investeringen te verbinden. In de dalen is een 
kw

aliteitssprong nodig. H
et is verstandig om

 te inves-
teren in kw

aliteiten die m
ultipliers vorm

en voor private 
investeringen. H

ellingen zijn interessant als ze kunnen 
m

eelift
en m

et een nabijgelegen piek. O
p die m

anier 
kan het 3D

-w
aardelandschap richting geven aan een 

scenario. D
oor in te spelen op de bestaande kw

aliteiten 
van een gebied en specifiek te investeren in lagen die 
slechter scoren, kan er een hogere w

aarde ontstaan. 
H

ierdoor w
orden deze gebieden om

hoog getrokken. 
D

eze ingrepen hebben niet alleen eff
ect op de locatie 

zelf, ze stralen ook uit naar het om
liggende gebied.

de Internationale Zone heeft partijen op 
inform

ele w
ijze bij elkaar gebracht en het 

denken versneld. W
e konden in oktober 

sam
en m

et het Rijk een uitvoeringsagenda 
vaststellen, m

et concrete afspraken over 
hoe w

e m
et deze drie grote panden en hun 

om
geving om

gaan. Value Lab suggereert 
om

 het gebouw
 van Infrastructuur & M

ilieu 

H
oe vordert de herbestem

m
ing in 

D
en H

aag in het algem
een?

W
e boeken veel resultaten. Er is dit jaar 

w
eer ongeveer 100.000 m

2 kantoorruim
te 

getransform
eerd, w

aaronder m
oeilijke pan-

den en panden in gebieden die best lastig 
zijn. Eén voorbeeld dat in Nederland niet 
eerder is vertoond: een kantoorpand in de 
Binckhorst, het Junoblok (11.000 m

2), w
ordt 

opgedeeld en verkocht in 'klusrijpe' eenhe-
den, w

aarna elke koper het zelf kan afb
ou-

w
en. Er kom

t een m
ix van alles: bedrijfjes, 

w
oningen, horeca in de plint. H

et is al in de 
voorverkoop com

pleet uitverkocht. ¡
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H
erbestem

m
en als gebiedsopgave

SCEN
ARIO

 IN
TERN

ATIO
N

ALE STAD
 VAN

 VRED
E  

EN
 RECH

T
H

et w
aardelandschap vindt zijn toepassing in een toe-

kom
stscenario voor de Internationale Zone. H

et door 
Value Lab uitgew

erkte scenario sluit direct aan bij am
bi-

tie uit het H
aagse Collegeprogram

m
a om

 D
en H

aag “te 
positioneren als hét internationale bestuurscentrum

 en 
dé ontm

oetingsplek w
aar globale vraagstukken w

orden 
om

gezet in duurzam
e en toepassingsgerichte oplos-

singen”. In het scenario w
ordt m

et nam
e de bereikbaar-

heid en de belevingskw
aliteit van de vijf toplocaties 

– het W
orld Forum

, het Vredespaleis, de Plesm
anw

eg, 
Shell Stad en het nieuw

e ICC – sterk verbeterd. O
m

 
de potentie van de Strategie van Value Labte illus-
treren w

ordt gekozen voor drie focusgebieden. Rond 
de Schevenings Bosjes (piek) kunnen door slim

m
e 

verbindingen en betere m
arketing al veel hoge baten 

w
orden behaald. In de zone Plesm

anw
eg (helling) w

ordt 
m

eegelift
 op plannen voor een sneltram

 en de m
ogelij-

ke uitbreiding van M
adurodam

. In deze context kan de 
herbestem

m
ing van het voorm

alige K
LM

-gebouw
 (nog 

enkele jaren in gebruik als M
inisterie van IenM

, m
aar 

daarna af te stoten) een im
puls aan het gebied geven, 

bijvoorbeeld door een internationale publieke functie 
als hotel en/of sterrenrestaurant. Tot slot w

ordt in een 
laatste fase ook het W

orld Forum
 gebied (dal) aange-

pakt door flinke investeringen in de verblijfskw
aliteit. 

Stadsbruggen, tunnels en betere aansluiting op open-
baar vervoer betekenen investeringen in de att

ractie- en 
belevingsw

aarde en het verblijfsklim
aat. Bovendien 

m
aakt die infrastructuur het m

ogelijk om
 internationale 

evenem
enten te organiseren zonder de rest van de stad 

te verlam
m

en.

KO
STEN

 EN
 BATEN

In de aanpak van Value Lab w
orden de publieke en 

private investeringen gebaseerd op het w
aardeland-

schap om
 op die m

anier grotere m
aatschappelijke baten 

te genereren. Value Lab heeft
 een eerste berekening 

gedaan naar de kosten en baten van het voorgestelde 
toekom

stscenario. G
ebleken is dat de voorgestelde 

investeringen op de lange term
ijn zeer rendabel en zelfs 

w
instgevend zijn. D

e totale kosten van het scenario 
w

orden geschat op 258 m
iljoen euro. D

e totale baten 
zijn echter nog veel hoger: 973 m

iljoen. D
at kom

t vooral 
om

dat is gefocust op program
m

a dat niet kannibali-
seert op z’n om

geving: geen functies die nu ergens an-
ders al zitt

en (en daar dus ook een leeg gebouw
 zouden 

achterlaten), m
aar nieuw

e activiteiten, passend bij het 
internationale profiel. M

et elkaar levert dat een saldo 
op van 715 m

iljoen euro. D
e voorgestelde investeringen 

leveren bijna vier keer zoveel op als dat ze kosten. 

TEAM
 VALU

E LAB:
The Cloud Collective: G

erjan Streng; Braaksm
a&

Roos 
Architectenbureau: Job Roos, Eline D

egenaar; D
elva 

Landscape Architects: Pieter Theuw
s, K

arin de G
raaf; 

W
itt

eveen+Bos: Ton D
eekens, Elisabeth Ruigrok, K

laas 
Akkerm

an; Alterra: Charlott
e Lelieveld, N

atasha de 
Sena, M

erel Enserink; VU
 CLU

E: Koos Bosm
a; TU

 D
elft

 
Real Estate &

 H
ousing: H

ilde Rem
oy en Theo van der 

Voordt.

In de doorsnede van het driedim
ensionale w

aardelandschap w
ordt 

voor de drie focusgebieden duidelijk w
at de w

aardem
akers zijn en 

in w
elke aspecten geïnvesteerd m

oet w
orden.

Kw
aliteitssprong in het dal: H

et W
orld Forum

 gebied. D
oor gedeeltelijke ondertunneling en 

opw
aardering tot parkw

ay van de belangrijkste toegangsw
eg ontstaat een w

aardevolle nieuw
e context 

die aansluiting vindt bij zijn om
geving. Een M

aatschappelijke Kosten en Baten Analyse laat zien dat de 
m

aatschappelijke baten veel groter zijn dan de kosten.

D
e 32 w

aardekaarten vertaald in acht them
atische hoogtekaarten. 

Stapeling van de hoogtekaarten levert een driedim
ensionaal 

w
aardelandschap m

et plekken die (zeer) goed functioneren (hoog) 
en plekken w

aar geïnvesteerd m
oet w

orden (laag).

O
NTW

ERPEND
 O

NDERZO
EK TEAM

 VALUE LAB
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H
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m
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initiatiefnem
ers, hun energie en een gedeeld toe-

kom
stperspectief. O

p zoek naar die initiatiefnem
ers 

dus. In een korte, intensieve periode van vooral veel ‘in 
D

ordrecht zijn’ lukte het team
 het om

 enthousiasm
e te 

kw
eken onder een brede groep ondernem

ers en om
 de 

kw
alitatieve vraag in beeld te brengen. D

e im
pressies 

uit de stad: D
ordrecht is aan het veranderen, staat in de 

schijnw
erpers, het stedelijke toerism

e groeit snel, er zijn 
veel initiatieven bij kleine ondernem

ers. Platform
s zoals 

Contact Jonge Bedrijven D
rechtsteden en D

O
O

R D
or-

drecht groeien hard en roeren zich. H
et w

ordt ervaren 
als een kantelpunt m

aar ook als bitt
ere noodzaak is om

 
huidige, grotere organisaties te behouden voor de stad. 
Vandaaruit ontstaat behoeft

e aan een andersoortige 
w

erkom
geving, een plek voor ontm

oetingen, kruisbe-
stuiving, sam

enw
erking en inspiratie. En: een bruisende 

om
geving nabij binnenstad en station is ideaal. Kortom

: 
het ‘borrelt’ in D

ordrecht en daar in kan Schil�W
est van 

grote betekenis zijn.

EEN
 ‘PRO

EVE VAN
’ EEN

 N
IEU

W
E G

EBIED
SID

EN
TITEIT

H
et team

 geeft
 een schets van w

at vervolgens die 
identiteit kan w

orden. Allereerst hebben zij een naam
 

voor het gebied bedacht: Spuikw
artier. Al m

eer eigen 
verhaal en profiel dan ‘Schil-W

est’. Them
a’s: het nieuw

e 
w

erken, crossovers, een plek voor de kleinschalige 
dienstverlening en creatieve industrie gecom

bineerd 
m

et grotere organisaties. Kernw
aarden: levendig, 

com
fortabel en verrassend. D

at uit zich in een dyna-
m

ische om
geving m

et veel tijdelijke activiteiten, de 
m

enselijke m
aat, praktische no�nonsense architectuur, 

betaalbaarheid, goede bereikbaarheid. Een gebied m
et 

een grote m
ate van vrijheid en ruim

te voor de pioniers-
geest. W

at betekent dat voor de transform
atie van het 

gebied? Voor een aantal hotspots zijn ontw
ikkelkansen 

verbeeld: het Springergebouw
, het Stadskantoor en het 

Belastingkantoor. H
et zouden de eerste stappen in het 

transform
atieproces kunnen zijn, de blikvangers ‘w

aar 
het gebeurt’. D

eze hotspots vorm
en de start voor het 

creëren van een sam
enhangende plek. D

e aanpak van 
de gebouw

en gaat sam
en m

et de vernieuw
ing van de 

openbare ruim
te: de Spuiboulevard, m

aar ook de routes 
door de buurt. In een latere fase ontstaat m

isschien 
zelfs ruim

te voor nieuw
e ontw

ikkelingen en daarm
ee 

voor een betere toegankelijkheid van het gebied.

M
AATSCH

APPELIJK
 REN

D
EM

EN
T

Er is sprake van een lokale urgentie in D
ordrecht. D

e 
stad w

il graag de huidige verouderde situatie van de 
K

antorenzone inruilen voor een stim
ulerende om

geving 
m

et een eigen sterke positionering. H
et leegstaande 

vastgoed van de gem
eente en het Rijk kunnen op deze 

plek een aanjager zijn voor de transform
atie van het 

gebied en zo een m
otor voor een hoger m

aatschappelijk 
rendem

ent. Voorw
aarde is w

el dat er gezam
enlijk w

ordt 
opgetrokken. En dat er w

ordt doorgepakt, w
aarbij 

gem
eente en Rijk het voortouw

 nem
en. H

et team
 w

as 
drie m

aanden ‘ter plaatse’ en kon daarm
ee energie los-

m
aken bij enthousiaste initiatiefnem

ers. M
aar daarm

ee 
zijn er ook verw

achtingen gew
ekt. Er lijkt m

om
entum

, 
er zw

eeft
 veel boven de m

arkt. N
u m

oet het nog landen.

TEAM
 D

O
RD

RECH
T:

Enno Zuidem
a Stedebouw

: Sim
on D

ona (sinds 1 
oktober D

O
N

A Stedenbouw
); U

rbanXchange: H
uub 

K
loosterm

an; diederendirrix: Bert D
irrix; Q

 M
akelaars: 

Richard den Buitelaar.

Im
pressies van het Springergebouw

, het Stadskantoor 
en het Belastingkantoor m

et levendige plint en 
openbare ruim

te

H
otspots vorm

en de start voor het m
aken van een 

sam
enhangende plek (links). Tegelijk w

ordt de openbare 
ruim

te verbeterd: de Spuiboulevard, m
aar ook de 

routes door de buurt (m
idden). U

iteindelijk ontstaat 
er m

isschien zelfs ruim
te voor nieuw

e ontw
ikkelingen 

(rechts).

INTERVIEW

W
at w

as voor u de belangrijkste 
uitkom

st van het ontw
erpend 

onderzoek?
Er kom

t een soort trots los rond de 
Spuiboulevard. H

et besef begint zich te ver-
spreiden dat w

e iets bijzonders in handen 
hebben m

et dit gebied, binnen en buiten 
het gem

eentelijke apparaat. H
et feit dat het 

Rijk m
ee ging doen, w

as daarbij een van de 
factoren. Vreem

de ogen helpen som
s om

 de 
eigen kw

aliteiten te herkennen. O
ok vanuit 

het gebied zelf kom
t bew

eging op gang. Er 
zijn steeds m

eer partijen die iets w
illen. D

e 
pilot van Atelier M

aking Projects hielp om
 

een gem
eenschappelijk punt te creëren, 

w
aar ideeën en activiteiten rond de ontw

ik-
keling van het gebied sam

enkom
en. D

aar 
w

as behoefte aan.

H
oe staat u tegenover de 

kleinschalige ideeëneconom
ie als 

drager van de nieuw
e ontw

ikkeling?
H

eel positief. Al verw
achtte ik het w

el een 
beetje. Er zaten hier veel single tenants in 
grote gebouw

en. W
e w

isten dat dat niet 
van deze tijd is. D

ie verdiepingen staan niet 
voor niets leeg. H

et voorm
alige w

ater-
schapskantoor is om

gezet naar kleinere 
eenheden en w

ordt goed verhuurd. Zelf w
il 

ik al lang m
eer vergaderfaciliteiten in dit 

gebied. H
et leent zich bij uitstek voor for-

m
ules als Seats2m

eet. W
ij krijgen steeds va-

ker de vraag om
 als gastheer op te treden in 

bovenregionale sam
enw

erkingsverbanden, 
om

dat D
ordrecht vanuit Brabant, Zeeland 

en Rotterdam
 goed bereikbaar is. Zo’n ver-

gaderfunctie voor een hoger schaalniveau 
sluit m

ooi aan bij de ideeëneconom
ie.

‘Vreem
de ogen  

helpen om
 de  

eigen kw
aliteiten  

te herkennen’dige leegstand gevuld. W
e m

oeten het dus 
in com

binaties zoeken. M
isschien liggen er 

kansen in de m
aritiem

e sector. D
ordrecht 

profileert zich daarm
ee. O

ceanco bouw
t 

hier in de regio jachten van zestig m
iljoen 

euro voor Arabische sjeiks. EcoShape is hier 

Gem
eente D

ordrecht, 
strategisch adviseur 
ruim

telijke ontwikkeling

M
ariëlle O

verboom
 

D
ordrecht: van 

Schil-W
est naar 

Spuikw
artier

Schil-W
est deelt haar kenm

erken m
et vele 

andere kantoorlocaties die het m
oeilijk hebben: 

grootschalige kantoren, zonder flexibiliteit, 
in handen van beleggers op afstand. M

et als 
gevolg een flinke, structurele leegstand. Toch 
heeft

 het gebied een zekere potentie om
 er w

at 
van te m

aken: de ligging tussen het station en 
het aantrekkelijke centrum

 van D
ordrecht. M

aar 
die nieuw

e identiteit m
oet w

el w
orden ingevuld 

m
et m

ensenw
erk.

O
NTW

ERPEND
 O

NDERZO
EK

TEAM
 ENNO

 ZUIDEM
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U
W

 EN
 URBAN

 XCH
ANGE

Schil�W
est ligt tussen de historische binnenstad van 

D
ordrecht en het spoor m

et het N
S station. H

et gebied 
is de belangrijkste kantorenlocatie van de D

rechtste-
den m

et een kw
art van alle kantoorruim

te in de regio. 
H

iervan staat 26%
, 45.000 m

2 leeg, vooral de oudere 
en grootschalige panden zonder publieke functies op 
de begane grond. H

et Belastingkantoor is van het Rijk, 
enkele andere gebouw

en van de gem
eente; de rest 

is in handen van beleggers. Zoals overal in het land is 
een enorm

e m
ism

atch ontstaan tussen dit aanbod en 
de huidige vraag: kleinschalige gebruikers voor w

ie in-
novatie, netw

erken, karakter en creativiteit belangrijker 
zijn dan veel vierkante m

eters. G
esprekken in de stad 

en de ruim
telijk�econom

ische analyses bevestigen deze 
m

ism
atch. Bovendien hechten ook grote kantoororga-

nisaties steeds m
eer belang aan de gebiedsidentiteit. Ze 

w
illen graag zitt

en w
aar kleine, vernieuw

ende initia-
tiefnem

ers de sm
aakm

akers zijn. H
et is dus zaak om

 
eerst die sm

aak te creëren. D
aarnaast m

oeten de reeds 
gevestigde grote partijen w

orden verbonden m
et de ini-

tiatieven die de nieuw
e econom

ie van D
ordrecht biedt. 

H
et w

egtrekken van grote organisaties kan zo w
orden 

voorkom
en en de nieuw

e econom
ie krijgt hierm

ee een 
herkenbare plaats in D

ordrecht.

O
P ZO

EK
 N

AAR D
E K

W
ALITATIEVE VRAAG

G
esprekken m

et zow
el kleine als grote organisaties 

over hun toekom
ststrategie vorm

en voor het team
 van 

Enno Zuidem
a Stedebouw

 en U
rban Xchange de basis 

onder het project. U
itgangspunt is de veronderstel-

ling dat het succes van een stedelijke transform
atie 

begint bij het vinden van de juiste initiatiefnem
ers 

en het doorgronden van hun drijfveren: w
at is hun 

toekom
ststrategie, w

at zijn hun kernw
aarden en hoe 

kan de om
geving daar aan bijdragen. Tw

eede veronder-
stelling w

as dat individuele vastgoedontw
ikkelingen 

nooit zullen leiden tot een gezam
enlijke identiteit van 

het gebied w
anneer die niet w

ordt gedragen door die 

‘De pilot was een 
aanzet van vier 
m

aanden die nog 
veel huiswerk m

et 
zich m

eebracht. Dat 
wisten we van tevoren. 
W

e zijn nu m
et dat 

huiswerk bezig.’

‘In discussies over 
vastgoed gaat het 
m

eestal om
 de cijfers, 

m
aar de am

bitieuze 
beelden van de 
architect doen ook iets.’

Toch kunnen w
e niet volledig op die klein-

schalige ideeëneconom
ie focussen. Stel 

dat duizend zzp’ers voor de M
aasboulevard 

kiezen, en ze hebben elk tw
intig vierkante 

m
eter nodig, dan heb je de helft van de hui-

gevestigd, het kennisinstituut voor duur-
zam

e deltaontw
ikkeling. Stel je voor dat 

w
e hier een H

uis van de M
aritiem

e Sector 
vestigen, w

aarin kantoorgebonden functies 
in die sector terecht kunnen, en het w

ater 
langs de Spuiboulevard w

eer toegankelijk 
m

aken voor kleine scheepvaart…
 Groot-

gebruikers en de kleinschalige bedrijven 
kunnen elkaar zo versterken.

Kom
t er een vervolg aan de  

AM
P-pilot?

D
e pilot w

as een aanzet van vier m
aanden 

die nog veel huisw
erk m

et zich m
eebracht. 

D
at w

isten w
e van tevoren. W

e zijn nu m
et 

dat huisw
erk bezig. W

e brengen in kaart 
hoe de overheid als vastgoedeigenaar en 
–gebruiker de ontw

ikkeling kan aanjagen. 
D

e gem
eente huurt nogal w

at vierkante 
m

eters en een groot deel van het herbe-
stem

de postkantoor kom
t in gebruik bij de 

O
m

gevingsdienst Zuid-H
olland. M

isschien 
kunnen w

e andere overheidsdiensten 
toevoegen, bijvoorbeeld kantoren van 
Rijksw

aterstaat die nu elders in de regio 
staan. Sam

en m
et de inbreng van het Rijk 

als eigenaar van het belastingkantoor, 
hebben w

e als overheid op die m
anier veel 

invloed. 

Sinds een jaar of vier hebben w
e een 

vastgoedtafel in D
ordrecht, m

et m
akelaars, 

banken, gebruikers en eigenaars. D
eelne-

m
ers uit dit gebied hebben veel belangstel-

ling voor de uitkom
sten van het AM

P-on-
derzoek. En binnenkort spreken w

e m
et de 

grootste investeerders in deze stad. W
e w

il-
len laten zien w

at w
ij dit voorjaar hebben 

gedaan en vragen of zij het zien zitten om
 in 

dit gebied, of in deze panden, te investeren. 
In vastgoeddiscussies gaat het m

eestal om
 

de cijfers, m
aar de am

bitieuze beelden 
van de architect doen ook iets. Zoals H

uub 
Kloosterm

an van het onderzoeksteam
 zei: 

w
e w

illen uitstralen dat dit de place to be is. 
En dat dit het m

om
ent is. ¡

'O
nze traiteur m

oet gew
oon in de 

plint, en kan zo een ontm
oetingsplek 

voor de buurt w
orden'

'O
nze ondernem

ers w
illen een 

ontm
oetingsplek in een bruisende 

om
geving. W

ij w
illen w

el een rol 
spelen om

 dat voor elkaar te krijgen'

'M
ijn droom

 is een gezam
elijke 

w
erkplaats, w

aar ikzelf ook 
w

il w
onen. D

aar heb ik ruim
te 

voor nodig, m
aar niet een heel 

Belastingkantoor'

'H
ier kan zo veel m

eer 
w

anneer w
e buiten de 

hokjes m
ogen denken'

'D
rie adviezen: bouw

 hier een D
ordtse 

econom
ie, neem

 daarvoor je tijd, en geef 
richting opdat m

ensen zien dat ze hier iets 
kunnen. En ik w

il m
e hiervoor inzetten.'

'Als w
ij nou eens ons 

eigen vastgoed inzetten 
om

 die bew
eging voor 

elkaar te krijgen.'
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H
erbestem

m
en als gebiedsopgave

INTERVIEW

D
e Achterhoek: 100%

 
doorbestem

m
en

In de Achterhoek zijn sim
pelw

eg te veel gebouw
en 

voor te w
einig functies. D

it overtollige gedeelte 
van de voorraad zal op enig m

om
ent gesloopt 

m
oeten w

orden, om
dat nieuw

e functies zich 
niet aandoen. Een klein gedeelte kan duurzaam

 
w

orden herontw
ikkeld of w

orden ‘w
eggegeven’ 

voor experim
enten. Selectie is dus geboden. 

Kw
aliteitskaarten leiden naar de m

eest kansrijke 
plekken. H

ieruit volgen regionale scenario’s, die 
de basis vorm

en voor discussie en prioritering op 
lokaal en regionaal niveau, m

et de verschillende 
belanghebbenden aan tafel.

In de Achterhoek daalt sinds 2005 het aantal inw
oners. 

In 2040 zullen er zo’n 15.000 m
inder m

ensen in deze 
regio leven dan in 2008, daalt de beroepsbevolking m

et 
ca. 30%

, het aantal zorgbehoevende vijfenzestigplus-
sers neem

t m
et m

eer dan de helft
 toe. D

aarnaast gaat 
binnen nu en tien jaar 40%

 van de huisartsen m
et pen-

sioen, w
orden ruim

 8000 w
oningen m

inder gebouw
d, 

sluiten ca. 49 basisscholen en sluit 50%
 van de boeren 

hun bedrijf. En vanaf 2025 zal ook het aantal huishou-
dens krim

pen. M
et als gevolg dat een groot aantal ba-

sisscholen, bibliotheken, zw
em

baden en dorpshuizen in 
snel tem

po leeg kom
en te staan. Kortom

: als het ergens 
lastig is om

 een nieuw
e bestem

m
ing te vinden voor 

leegstaande gebouw
en, is het hier. H

et probleem
 is ech-

O
NTW

ERPEND
 O

NDERZO
EK TEAM

 KARRES EN
 BRAND

S

staat) en gebruikerspotentie hoog scoren. Tot slot zou 
een gedeelte van de panden kunnen w

orden ‘vrijgege-
ven’ om

 experim
enten aan te gaan. Zeker gebouw

en die 
het w

aard zijn om
 te behouden, m

oeten in ieder geval 
in gebruik blijven, zo leert de ervaring. D

eze gebouw
en 

bieden bijvoorbeeld kansen voor sterke sociale functies 
w

aardoor het draagvlak voor behoud kan groeien. Zo 
ontstaat een palet van drie m

ogelijkheden, slopen, 
herbestem

m
en of vrijgeven.

H
ET O

N
ZICH

TBARE ZICH
TBAAR M

AK
EN

O
m

 op regionale schaal tot een strategie te kom
en zijn 

vervolgens de verschillende kw
aliteiten en kenm

er-
ken van de Achterhoek in ‘w

aardekaarten’ zichtbaar 
gem

aakt. Voorbeelden hiervan zijn een relatief sterke 
econom

ische zone rond D
oetinchem

 en een ringvorm
i-

ge structuur van landschappelijke en culturele kw
alitei-

ten. U
it deze w

aardekaarten kunnen scenario’s w
orden 

afgeleid om
 op regionaal niveau de verhouding tussen 

sloop, herbestem
m

ing en vrijgeven te bepalen. In het 
m

ozaïek-scenario bepaalt elke gem
eente voor zichzelf 

hoeveel te slopen en te herbestem
m

en: de voortzett
ing 

van het huidige beleid. Radicaler is het band-scenario: 
het gebied rond D

oetinchem
, m

et de beste bereikbaar-
heid en dichtheid aan bedrijven, w

ordt aangew
ezen als 

focus voor herbestem
m

ing. D
at betekent w

el dat in de 
rest van de Achterhoek vooral gesloopt gaat w

orden. 
H

et ring-scenario ten slott
e borduurt voort op de 

cultuurhistorische en econom
ische kw

aliteiten aan de 
randen van de Achterhoek. D

eze ring richt zich op kans-
rijke econom

ische sectoren als toerism
e, m

aakindustrie 
en slow

-food, binnen het karakteristieke kleinschalige 
landschap. In dit geval neem

t het centrum
 in verhou-

ding dus m
eer sloop in zich op dan de ring erom

heen.
D

e scenario’s vorm
en dus geen plan m

aar de basis voor 
discussie en prioritering op lokaal en regionaal niveau, 
m

et de verschillende belanghebbenden aan tafel: 
provincie, gem

eenten, eigenaren, zorginstellingen, 
schoolbesturen, bew

oners, etc. D
oor kennis te delen en 

sam
en te w

erken kunnen regionale afw
egingen w

orden 
gem

aakt en w
ordt een bew

ustw
ordingsproces gestart. 

Prioritering biedt uiteindelijk ook helderheid aan priva-
te investeerders, om

dat duidelijk w
ordt w

elke plaatsen 
toekom

stw
aarde hebben. D

e Achterhoek kan de ‘krim
p’ 

zo gebruiken om
 een transitie te bew

erkstelligen die 
de intrinsieke kw

aliteiten van de Achterhoek m
eer voor 

het voetlicht brengt, m
aar dan m

oet m
en w

el durven 
kiezen. ‘Verschil m

aken’ gaat over keuzes m
aken.

ter ook gefragm
enteerd. D

e Achterhoek is opgebouw
d 

uit een veelheid aan buurtschappen, kleine en grote 
kernen m

et w
elisw

aar sterke sociale verbanden m
aar 

ook een gefragm
enteerd politiek landschap, w

aardoor 
besluitvorm

ing op regionaal niveau m
oeilijk is. D

e inzet 
van het team

 onder leiding van K
arres en Brands: één: 

het probleem
 zichtbaar m

aken. En tw
ee: oplossingsrich-

tingen bespreekbaar m
aken.

H
erbestem

m
en, vrijgeven, m

aar vooral slopen
Ten eerste is zow

el het aanbod van als de vraag naar 
m

aatschappelijk vastgoed integraal in kaart gebracht. 
D

it leidde al direct tot vrij schrikbarende conclusies. Van 
de 1.600.000 m

2 aan m
aatschappelijk vastgoed (2340 

gebouw
en) is de verw

achting dat 40 procent binnen 25 
jaar leeg kom

t te staan: 670.000 m
2 of 936 gebouw

en. 
D

it kom
t neer op ongeveer 25.000 m

2 per jaar. In de 
Achterhoek zijn dus sim

pelw
eg te veel gebouw

en voor 
te w

einig functies. D
it betekent dat een aanzienlijk ge-

deelte gew
oonw

eg m
oet w

orden gesloopt. D
e verw

ach-
ting is dat veel gebouw

en uit de periode 1950-1990 dit 
lot toebedeeld krijgen vanw

ege slechte bouw
technische 

staat en de aanw
ezigheid van asbest. Slechts een klein 

gedeelte van de voorraad zal duurzaam
 herbestem

d 
kunnen w

orden. D
e focus zou hierbij m

oeten liggen op 
panden die qua locatie, gebouw

 (cultuurhistorie, bouw
-

W
as u verrast door de om

vang van de 
opgave?

Kok: ‘Geen bestuurder kan er m
eer om

heen 
dat er iets aan de hand is. W

e w
isten dat w

e 
een opgave te doen hadden, m

aar de visua-
lisatie door het onderzoeksteam

 w
erkt toch 

als eyeopener. W
e m

oeten snelheid m
aken, 

w
illen w

e de opgave beheersbaar houden.’
D

um
ont: ‘D

e om
vang van de sloopopgave is 

m
eer binnengekom

en. En de aandacht voor 
m

aatschappelijk vastgoed voegt iets toe aan 
de bevindingen in het project Kernenfoto’s. 
D

aarin hebben gem
eenten, w

oningcorpo-
raties en de provincie Gelderland per kern 
kansen en problem

en in beeld gebracht, 

‘D
enk in 

transitieoplossingen’
sam

en m
et ondernem

ers, m
aatschappelijke 

organisaties en inw
oners. D

at project is 
ingestoken vanuit w

oningbouw, m
aar je 

ziet dat verschillende vorm
en van vast-

goed w
erken als com

m
unicerende vaten. 

Elke opgave om
 een school, een w

inkel of 
een ander gebouw

 te herbestem
m

en tot 
w

onen, heeft invloed op de afspraken die 
over w

oningbouw
 w

orden gem
aakt. Aan de 

hand van de kernenfoto’s gaan w
e criteria 

ontw
ikkelen over hoe w

e m
et leegstand om

 
zullen gaan.’

W
elke invloed verw

acht u op het 
herbestem

m
ingsbeleid in de Achter-

hoek?
Kok: ‘Er w

ordt nog steeds verschillend 
gedacht over de vraag of w

e dit nu van bo-
venaf of van onderop m

oeten organiseren. 
D

e driedeling herbestem
m

en, w
eggeven of 

slopen helpt in die discussie. Kies je voor 
van onderop, dan sluit je het beste aan bij 
de aanw

ezige m
aatschappelijke energie. 

H
et ‘w

eggeven’ past daarin. M
aar ook al zet 

je er geen w
aarde tegenover, dan hoeft het 

nog niet de beste oplossing te zijn voor de 
regio als geheel.’
D

um
ont: ‘M

isschien m
oeten w

e onszelf 
toestaan om

 in transitieoplossingen te den-
ken. Een gebouw

 dat nu geen functie heeft, 

W
ethouder Gem

eente 
Aalten, voorzitter regionaal 
portefeuillehoudersoverleg 
Ruim

telijke O
rdening en 

Volkshuisvesting in de 
Achterhoek

Provincie Gelderland, 
procesm

anager 
‘gebiedsopgave krim

p 
Achterhoek’

Ted Kok

Riet D
um

ont

m
aar over vijf jaar m

ogelijk w
el, kan je in 

de tussentijd in gebruik geven bij bew
oners 

of voor experim
enten. D

at is beter dan het 
leeg laten staan.’

‘Je kan wel aangeven 
waar wél geïnvesteerd 
gaat worden, m

aar het 
is politiek heel lastig 
om

 uit te spreken waar 
dat niet m

eer gaat 
gebeuren’

presentatie in D
oetinchem

, bij gem
eenten 

m
aar ook bijvoorbeeld bij m

akelaars en 
bouw

ondernem
ers. H

et helpt de be-
w

ustw
ording. Bij zo’n ringscenario zie je 

iedereen nog denken: w
hat’s in it for m

e. 
M

ensen kom
en op voor de eigen kern. Je 

kan w
el aangeven w

aar w
él geïnvesteerd 

gaat w
orden, m

aar het is politiek heel lastig 
om

 uit te spreken w
aar dat niet m

eer gaat 
gebeuren. Aan de andere kant: iedereen 
ziet w

at er op dit m
om

ent aan de hand is. 
Bew

oners ook. In het voorjaar w
illen w

e tot 
regionale afspraken kom

en over w
aar w

e 
naartoe w

illen in deze regio. AM
P helpt het 

gesprek daarover. In het advies van Karres 
en Brands klinkt heel duidelijk door dat 
regionale sam

enw
erking nodig is.’

Blijft
 de rijksbetrokkenheid na het 

AM
P?

Kok: ‘W
ij staan zelf aan de lat. M

aar het 
Rijk heeft m

ogelijkheden genoeg om
 ons te 

helpen. H
et belastingkantoor van W

inters-
w

ijk staat te koop voor tw
ee m

iljoen. D
at 

raken ze echt niet kw
ijt. Geef het goede 

voorbeeld, boek het af en haal het w
eg.’

D
um

ont: ‘O
plossingen voor rijksgebouw

en 
m

oet je in hun regionale context vinden. 
D

aarover blijven w
ij in gesprek. En w

e 
hebben het Rijk nodig om

 te kom
en tot 

een sloop- of onttrekkingsfonds. H
et team

 
van Pauline Krikke, dat voor m

inister Blok 
de krim

paanpak van het Rijk tot nu toe 
evalueert, w

ijst daar terecht op. Sloop is een 
financieel probleem

 dat de slagkracht van 
gem

eenten te boven gaat.’ ¡

Kok: ‘In m
ijn gem

eente kw
am

 in Brede-
voort een schoolgebouw

 vrij. H
et dorp 

w
ilde het behouden. Goed, zeiden w

ij, jullie 
m

ogen het hebben en tegen een lage canon 
gebruiken. M

aar als het niet lukt, gaan w
e 

slopen.’
D

um
ont: ‘Zulke transitieoplossingen 

helpen om
 gezam

enlijk een proces door te 
m

aken. M
ocht sloop alsnog noodzakelijk 

zijn, dan kom
t het m

inder hard aan.’

H
oe is het onderzoek ontvangen in 

de regio?
Kok: ‘Er w

as veel belangstelling voor de 

Tot 2040 kom
t in de Achterhoek een toren van 2000 m

eter hoog aan m
aatschappelijk 

vastgoed leeg te staan. D
at zijn 936 gebouw

en of 670.000 m
2.

W
aardekaarten Econom

ie (boven) en Landschap 
en Cultuur (onder) m

aken kw
aliteiten en 

kenm
erken van de Achterhoek zichtbaar.

N
a een regionale discussie volgt ook de lokale 

prioritering: op basis van grond-, gebruiks- en 
gebouw

kenm
erken en in afstem

m
ing m

et 
betrokken partijen.

Scenario’s vorm
en de basis voor discussie en 

prioritering op lokaal en regionaal niveau: 
w

aar de herbestem
m

ing, w
aar de sloop.
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w
aarde is w

el dat in Aalten of een ander buurdorp geen 
concurrerende toeristische functies w

orden ontw
ikkeld, 

zodat de gebruikspotentie van Sint Bernardus toe-
neem

t. Andere panden m
et een hoge cultuurhistorische 

w
aarde kunnen w

orden herbestem
d of tijdelijk w

orden 
vrijgegeven voor bevlogen inw

oners van Bredevoort. 
M

aar dat kan ook betekenen dat in Aalten relatief m
eer 

gesloopt m
oeten w

orden, om
 zo schaarste te creëren 

in de regio. Regionale afstem
m

ing dus, m
et daarbij 

aandacht voor de lokale situatie. 

TESTCASE BRED
EVO

O
RT

Als een eerste vingeroefening is de strategie ten slott
e 

getest op tw
ee locaties: Bredevoort en G

aanderen. 
Bredevoort, de ‘boekenstad’, is bekend vanw

ege haar 
vele m

onum
enten en het grote aantal boekenw

in-
kels en antiquariaten. H

et centraal gelegen voorm
alig 

verzorgingscom
plex Sint Bernardus staat sinds een 

aantal jaren leeg. G
edacht vanuit het ring-scenario zou 

Bredevoort zich kunnen ontw
ikkelen als het regionale 

centrum
 van een renderend slow

food-landschap m
et 

aandacht voor lokale producten en toerism
e. Voor-

D
oor deze gebiedsgerichte herbestem

m
ing kan in Bredevoort een renderend slow

food landschap ontstaan. Voorw
aarde is w

el dat elders in de regio m
eer w

ordt gesloopt.

TEAM
 ACH

TERH
O

EK
:

K
arres en Brands: M

arco Broekm
an, Jasper N

ijveldt, 
Ruben Barnhoorn; Stadkw

adraat: Jaap Zijda, Chee-Key 
Teoh; H

ogeschool van Arnhem
 en N

ijm
egen: Korrie 

M
elis.

O
NTW

ERPEND
 O

NDERZO
EK TEAM

 KARRES EN
 BRAND

S
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M
aking M

arkerm
eer

INTERVIEW

Frits Palm
boom

, hoogleraar aan de TU
 

D
elft

, deed een vooronderzoek voor M
a-

king M
arkerm

eer en bleef het AM
P-pro-

ject kritisch volgen. Palm
boom

 bekleedt 
in D

elft
 de Van Eesteren-leerstoel, die zich 

voornam
elijk richt op de ruim

telijke pro-
blem

atiek rond het IJsselm
eergebied. ‘Er 

is een enorm
 geloof ontstaan dat als w

e 
nou m

aar alle data m
atchen, er vanzelf 

een oplossing ontstaat. M
aar zelfs in het 

onbestaanbare geval dat je alle relevante 
data kent, kan je nog heel veel kanten op’.

W
at is precies uw

 betrokkenheid bij 
Atelier M

aking Projects?
D

ie begint bij het vooronderzoek dat w
e 

voor Atelier M
aking Projects verricht-

ten. D
aarin hebben w

e de agenda van het 
ontw

erpend onderzoek beschreven en 
ingebed, en legden w

e een bodem
 onder 

het draagvlak. W
ij m

erkten dat er al heel 
veel w

erk w
as verricht. D

it heeft geresul-
teerd in consensus over de hoofdlijnen van 
de aanpak tot 2050. M

aar w
e concludeerden 

ook dat de sam
enhang bij de uitvoering uit 

‘Als je snelheid wil 
m

aken, hou dan wel in 
het achterhoofd hoe je 
later kan bijsturen.’

‘Ontwerpen worden 
te vaak opgevat als 
definitieve oplossingen. 
M

aar ontwerpen is 
ook een vorm

 van 
onderzoek: testen, 
proberen, praten en 
bijsturen, alle lijnen 
weer uitgum

m
en en 

opnieuw trekken, 
langzaam

 proberen 
koers te vinden.’

'W
e m

oeten 
onzekerheid accepteren 
en gem

eenschappelijk 
m

aken'
afh

ankelijk m
aken van het IJsselm

eer? O
p 

de langere term
ijn m

oet je zulke kw
esties 

blijven verkennen.

O
p basis van ons advies benoem

de AM
P drie 

projecten w
aarbij ontw

erpend onderzoek 
van pas kon kom

en: de M
arker W

adden 
en de H

outribdijk, de Noord-H
ollandse 

M
arkerm

eerkust en de w
estelijke kust van 

Friesland. Als leerstoel w
aren w

e aanw
ezig 

bij de briefing w
aarbij de ontw

erpers zich 
presenteerden aan de actoren in het gebied 
en reageerden w

e tussentijds op de vorde-
ringen. Bij de M

arker W
adden hebben w

e 
ook op het eindresultaat gereflecteerd.

Zelf hebben w
e ook veel aan het vooron-

derzoek gehad. H
et w

as een m
anier om

 bij 
de start van de leerstoel het veld te leren 
kennen, om

 de voelhoorns uit te steken en 
uit de ivoren toren van de universiteit te 
kom

en. D
e uitkom

sten kom
en terug in ons 

eigen onderzoeksprogram
m

a. D
e kom

ende 
tw

ee jaar organiseren w
e een aantal ken-

nisconferenties, die op z’n m
inst m

oeten 
leiden tot een w

eergave van de state of the 
art. Is daar nog w

el behoeft
e aan? Er is im

-
m

ers al zoveel kennis beschikbaar.
In die enorm

 gedifferentieerde kennisge-
m

eenschap rondom
 het w

ater, leeft w
el 

degelijk de behoefte aan dit soort integraal 
verkennend onderzoek. D

at m
erk je aan de 

denktank die w
e hebben ingesteld om

 de 
conferenties voor te bereiden. Vanuit de 
kennishoek zit daar bijvoorbeeld D

elta-
ris in, dat dit een uiterm

ate belangrijke 
them

atiek vindt. D
e stichting H

et Blauw
e 

H
art, w

aaraan een groot aantal m
aat-

schappelijke organisaties deelneem
t, zegt 

hetzelfde. Interessant is dat het m
inisterie 

van Infrastructuur en M
ilieu een aantal 

vervolgopdrachten heeft uitgezet die geheel 
of gedeeltelijk over dezelfde them

a’s gaan 
als ons onderzoeksprogram

m
a.

U
 constateerde dat de sam

enhang 
tijdens de uitvoering uiteen dreigt 
te vallen. Is ontw

erpend onderzoek 
genoeg om

 alle lijnen bij elkaar te 
houden?

D
aarvoor is m

eer nodig. O
ntw

erpend on-
derzoek kan eraan bijdragen, m

aar hoeveel 
verschilt van geval tot geval. Kijk naar de 
M

arker W
adden. O

m
 begrijpelijke, pragm

a-
tische redenen koos m

en ervoor om
 eerst 

de juridische afscherm
ing te regelen, de 

procedures te starten en snelheid te m
aken. 

H
et bestem

m
ingsplan is op een bestuurlijk-

intuïtieve m
anier bedacht. N

iet te ver w
eg, 

niet te dichtbij, m
et zo m

in m
ogelijk risico 

op verstoringen. Vervolgens deed Vista 
ontw

erpend onderzoek, m
et de conclusie 

dat de gekozen plek inhoudelijk m
isschien 

niet de handigste is. 

Kw
am

 het ontw
erpend onderzoek 

dan niet gew
oon te laat?

Achteraf is de les dat je dit eerder had 
m

oeten doen, ja. M
aar de redenering van de 

Vereniging Natuurm
onum

enten als initia-
tiefnem

er w
as w

el legitiem
. Zij zeiden heel 

 Hoogleraar op de Van 
Eesteren-leerstoel, TU D

elft.

Frits Palm
boom

lang dat het m
om

ent van vorm
geven nog 

niet w
as aangebroken. Zij w

ilden de opgave 
eerst ontdekken en praktisch m

aken, en ze-
ker stellen dat er partijen w

ilden investeren. 
M

aar als je juridisch snelheid w
il m

aken, 
hou dan w

el in het achterhoofd hoe je later 
kan bijsturen om

 te leren van w
at je doet. 

D
at hoort erg bij een adaptieve benadering. 

Je zou m
oeten onderzoeken hoe je ook de 

locatie nog kan bijstellen.

W
at heeft

 het ontw
erpend onderzoek 

voor de M
arker W

adden opgeleverd?
In algem

ene zin heeft het veel m
ensen 

duidelijk gem
aakt dat je er ontw

erpend over 
kan denken. D

at je systeem
kenm

erken van 
het IJsselm

eer kan doorgronden en gebrui-
ken om

 tot ideeën over vorm
 en locatie te 

kom
en. H

et heeft ook laten zien dat je op 
verschillende natuurlijke processen kan 
aanhaken. Als je de opw

aaiing van het w
ater 

centraal stelt, kom
 je tot een andere inter-

ventie dan als je de circulatiepatronen van 
het slib, de ijsvorm

ing of de golfslag cen-
traal stelt. O

f de interactie tussen die vier. 
D

e aanbesteding van de M
arker W

adden is 
nu aan de gang. Bij de eerste selectieronde 
ging het vooral om

 de keuze van capabele 
en innovatieve baggeraars. Nu bij de tw

eede 
ronde is ook de ontw

erpinbreng als voor-
w

aarde ingebracht. D
at is grote w

inst.

H
oe kom

t het de sam
enhang in de 

uitvoeringsfase zo vaak verloren gaat?
D

at gebeurt zodra m
en de projecten op een 

sim
pele m

anier beheersbaar w
il m

aken. 
Interactie m

et de om
geving w

ordt dan al 

O
m

gaan m
et data vraagt om

 ontw
erpend 

denken, vind ik. Kunst is om
 toch vooruit 

te denken en om
 te gaan m

et onvolledige 
gegevens. O

m
 te kijken of je toch een 

oplossing of perspectief kan verzinnen, dat 
voldoende evidentie heeft om

 een volgende 
stap te kunnen zetten. D

at heet handelen in 
onzekerheid. M

aar zelfs in het onbestaan-
bare geval dat je w

el alle gegevens hebt, is 
de sprong van feit naar vorm

, of van w
oord 

naar beeld, geen w
etm

atige. D
an nog steeds 

kan je tientallen kanten op. H
et is vaak 

geprobeerd, m
aar het zijn theoretische 

oefeningen gebleven en die zijn ook als 
zodanig stukgelopen.

H
eeft

 het ontw
erp een eigen agenda?

H
et heeft de agenda om

 verschillende 
belangen te integreren. M

aar het ruim
telijk 

ontw
erp zet daarvoor een m

edium
 in, en 

dat is de ruim
te. D

ie heeft ook een dim
ensie 

op zich. Er bestaan in ontw
erpvak m

ooie 
form

uleringen die duiden op een intrin-
sieke, latente w

aarde, een identiteit die er 
bijna al is en erom

 vraagt om
 ontdekt te 

w
orden. Zoals die van de Am

erikaanse ar-
chitect Louis Kahn: ‘W

hat does the building 
w

ant to be?’ W
at voor stad w

il Am
sterdam

 
zijn? H

et m
edium

 van de ruim
te is dus niet 

neutraal. H
et heeft een eigen orde die w

ij 
als ontw

erpers m
oeten doorgronden. D

ie 
orde heeft te m

aken m
et onzekerheid, w

ant 
de betekenis die je eraan toekent veran-
dert in de tijd en verschilt per individu of 
gem

eenschap. M
aar iedereen vindt er iets 

van, daar kun je niet om
heen. ‘U

iteindelijk 
gaan alle discussies [over het IJsselm

eerge-
bied] over de ervaring van het landschap’, 
zei ecoloog IJsbrand Zw

art tijdens ons 
vooronderzoek. D

aar m
oet je een verhaal 

over ontw
ikkelen. D

at krijg je alleen via ont-
w

erpend onderzoek op de agenda. 

M
aakt het anderen ook w

antrou-
w

end?
H

et kan m
ythisch w

orden. Een architect 
die praatjes zit te verkopen. M

aar ook een 
ontw

erper die zich heel dienstbaar opstelt 
en probeert de grootste gem

ene deler te 
vinden, m

oet zijn of haar eigen antw
oord 

form
uleren om

 de buitenw
ereld te over-

tuigen. Ik bepleit om
 beide uitersten een 

plek te geven. Som
s m

oet het ontw
erpend 

onderzoek superdienstbaar zijn, in andere 
gevallen is er m

eer behoefte aan een labora-
torium

situatie om
 ver en brutaal vooruit te 

kunnen denken. 

M
oet Atelier M

aking Projects na deze 
tw

eede ronde doorgaan m
et het IJs-

selm
eergebied?

Er kom
en zeker opgaves op het IJsselm

eer-
gebied af w

aar het Rijk iets m
ee m

oet en 
w

aarvoor ontw
erpend onderzoek relevant 

is. Ik denk aan de versterking van de H
out-

ribdijk, de IJssel-Vechtdelta als kw
etsbare 

plek en het om
gaan m

et de zoetw
aterber-

ging. Interessant is ook de toenem
ende 

druk van het internationale toerism
e, w

aar-
voor Rik de Visser van Vista een pleidooi 
hield, m

et Am
sterdam

 als speerpunt en als 
afgeleide ook de kust van het IJsselm

eer en 
M

arkerm
eer. En over een paar jaar zal zeker 

de vraag terugkom
en hoe w

e op langere 
term

ijn om
gaan m

et Alm
ere in relatie tot 

Am
sterdam

. 

Een half jaar ontw
erpend onderzoek voor 

het IJsselm
eergebied kan nooit genoeg zijn. 

D
oe dapper en ga voor m

instens een aantal 
jaar. I&M

 m
oet handelen naar w

at in het 
m

om
entum

 past en daar de w
erkw

ijze bij 
vinden. Atelier M

aking Projects is daarvoor 
een prachtig instrum

ent. H
et is een beetje 

Sjors en de Rebellenclub; iets van dat anar-
chistische m

oet er w
el in blijven. ¡

gauw
 als risicofactor gezien. M

ensen zijn 
vaak heel angstvallig om

 onzekerheid te ac-
cepteren en gem

eenschappelijk te m
aken. 

In die zin is het heel goed om
 een vrijplaats 

te hebben w
aarin het ontw

erpend onder-
zoek zijn hypotheses kan ontw

ikkelen, 
zonder dat een opdrachtgever zich direct 
aan de conclusies m

oet verbinden. O
ntw

er-
pen w

orden te vaak opgevat als definitieve 
oplossingen. M

aar het ontw
erpw

erk is ook 
een vorm

 van onderzoek: testen en probe-
ren, praten en bijsturen, alle lijnen w

eer 
uitgum

m
en en opnieuw

 trekken, langzaam
 

proberen koers te vinden.

Slagen ontw
erpers er in het algem

een 
in om

 die zoekende functie over het 
voetlicht te brengen, in een w

ereld 
die vraagt om

 zekerheid?
Tja, som

m
igen kunnen het heel goed, 

anderen m
inder. H

et kom
t w

el voor dat 
ontw

erpers neigen tot overtoepen en hun 
conclusies als een autoritair gedachtenper-
spectief op tafel leggen. Aan de andere kant 
kom

 ik ook ontw
erpstudies tegen w

aarvan 
ik m

e afvraag w
aar de ontw

erpende com
-

ponent is gebleven. D
ata bij elkaar brengen 

kunnen ICT’ers ook, en sociologen kunnen 
heel goed partijen bijeen brengen. Gem

een-
schappelijke fact-finding is heel belangrijk, 
m

aar er is een naïef geloof ontstaan dat als 
w

e nou m
aar alle data m

atchen, er vanzelf 
een oplossing ontstaat. 

elkaar dreigt te vallen, en dat er een aantal 
kw

esties is blijven hangen, vooral rond de 
follow

-up na 2050. Als de zeespiegel blijft 
stijgen, w

ordt het bijvoorbeeld steeds inge-
w

ikkelder om
 de zouttong terug te dringen. 

Blijven w
e het zoute zeew

ater terugduw
en 

of kunnen w
e adaptief m

eebew
egen, 

en w
ellicht de zoetw

aterberging m
inder 
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H
outribdijk – M

arker W
adden: natuur 

die je kunt beleven en gebruiken

N
a de aanleg van de H

outribdijk in 1976 is de ecologische kw
aliteit van het M

arkerm
eer snel 

achteruit gegaan. M
et de kom

st van de M
arker W

adden ontstaat een nieuw
 toekom

stperspectief. 
Ruim

telijke en ecologische kw
aliteiten m

aken het natuurgebied bruikbaar en beleefb
aar.

H
et idee om

 een m
oerassig gebied in het w

ater van het 
M

arkerm
eer aan te leggen, ontstond jaren geleden in 

kringen van ecologen. Zij nam
en w

aar dat de kw
aliteit 

van de natuur in en om
 het m

eer zienderogen achteruit 
ging. Zij begrepen ook w

aar dat aan lag: het afgesloten 
w

ater w
aaruit het opw

ervelende slib niet m
eer kon 

w
egstrom

en, in com
binatie m

et het eenzijdige leefm
i-

lieu. Aan bijna alle kanten heeft
 het M

arkerm
eer harde, 

steile oevers. Voor een ecologisch zoetw
atersysteem

 
dat zichzelf in stand kan houden, is vooral in die oevers 
m

eer variatie nodig. Er zouden zeker vier land-w
aterzo-

nes nodig zijn: een rietzone (dras land van net boven tot 
net onder w

aterniveau), een biezenzone (tot een halve 
m

eter diep), een kransw
ierzone (tussen een halve en 

anderhalve m
eter diep) en een fonteinkruidzone (tussen 

1,5 en 2,5 m
eter diep).

Een ‘oerm
oeras’ bij de H

outribdijk zou een cruciaal 
onderdeel zijn van een ‘toekom

stbestendig ecologisch 
systeem

’, w
aar N

ederland op grond van de Europese 
N

atura 2000-richtlijnen aan gehouden is. O
ok de luw

-
tem

aatregelen bij de N
oord-H

ollandse kust zijn daar 
onderdeel van. H

et m
oeras zou een deel van het slib 

vastleggen en nieuw
e land-w

aterovergangen creëren. 
D

e Vereniging N
atuurm

onum
enten ontferm

de zich over 
het m

oerasgebied, noem
de het de M

arker W
adden, en 

kreeg de financiering voor elkaar. D
e Postcodeloterij 

draagt bij, verschillende departem
enten en de provincie 

Flevoland sloten zich aan. 

H
et Atelier M

aking Projects bood een gelegenheid om
 

te onderzoeken w
at de M

arker W
adden m

éér kunnen 
zijn dan alleen een ecologisch w

aardevolle toevoe-
ging aan het M

arkerm
eer. H

et landschapsbureau Vista 
onderzoekt in de pilot de kansen op een ‘ruim

telijke 
en ecologische kw

aliteit die beleefd en gebruikt kan 
w

orden’. H
et richt de blik bovendien op een verdere 

toekom
st en een w

ijdere om
geving. D

at gebeurt via vier 
alternatieve concepten voor de aanleg van het natuur-
gebied, alle m

in of m
eer geïnspireerd op het concept 

van building w
ith nature. O

nderscheiden zijn aanleg-
m

ethoden gebaseerd op strom
ing en op opw

aaiing, en 
daarnaast tw

ee m
ethoden die kiezen voor m

axim
ale 

effi
ciëntie, respectievelijk in het verw

erken van slib en 
de aanleg van het m

oeras zelf. 

D
eze alternatieven zijn onderzocht op hun ecologi-

sche rendem
ent en landschappelijke betekenis. O

ok 
de relatie m

et andere opgaven is in beeld gebracht, de 
recreatie voorop. Als sym

bool van building w
ith nature 

kan het een internationaal toeristisch publiek trek-
ken. D

aarnaast kom
en verbanden aan de oppervlakte 

m
et de versterking van de H

outribdijk, het program
m

a 
voor w

indenergie en de stedelijke ontw
ikkeling van de 

w
aterfronten in Lelystad en Enkhuizen. ¡

O
NTW

ERPEND
 O

NDERZO
EK VISTA

H
et benutt

en van de aanw
ezige natuurlijke processen m

aakt het m
ogelijk verschillende land-w

aterm
ilieus te 

creëren, zodat de ecologische kw
aliteit van het M

arkerm
eer verbetert.

Vier m
odellen in vogelvlucht: D

elta, Lagune, Atol en Archipel. Ze onderscheiden zich van elkaar door hun leidende principes: respectievelijk strom
ing, opw

aaiing, effi
ciënte 

slibverw
erking en effi

ciënte aanleg van het m
oeras.

D
elta

Atol

Lagune

Archipel

Tw
ee van de vier m

odellen gevisualiseerd op ooghoogte vanaf de H
outribdijk. 

Recreatie in de M
arker W

adden: 
bezoekerscentra, educatieruim

tes, 
horecavoorzieningen en w

andel-, fiets- 
en vaarroutes m

aken het natuurgebied 
beleefb

aar voor zow
el nationale als 

internationale bezoekers.
In het diepe w

ater m
oet luw

te w
orden gecreëerd. D

it kan door de aanleg van een rif of een dam
. G

ebruikte 
m

aterialen, toegepaste technieken en fasering zijn bepalende factoren voor de uitvoering hiervan.
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‘Een gevarieerde, 
gelaagde kustlijn vol 
verhalen’

over het koolzaad heen naar het M
arker-

m
eer. Een ijzeren hekw

erkje m
oet voorko-

m
en dat ze van de dijk aftuim

elen. 

D
e dijk is w

el in trek. Zeker op m
ooie 

w
eekenddagen. Am

sterdam
 loopt uit, m

aar 
je hoort er ook D

uits, Italiaans en andere 
talen van ver w

eg. Volendam
 en M

arken 
zijn toeristentrekkers van de eerste orde. 
D

e m
eer avontuurlijke toeristen zoeken 

ook het tussenliggende landschap op. 
M

aar w
aar kom

en ze dan aan? ‘Grote kans 
dat hen het bedrem

m
elde gevoel overvalt 

dat er eigenlijk niets te vinden is’, zegt D
e 

Groot. ‘H
et ontbreekt aan landingsplekken. 

Plekken aan het w
ater w

aar je naartoe kunt 
en kunt blijven. W

aar je even kunt zitten 
of zw

em
m

en. D
aar is helem

aal niet veel 
voor nodig.’ Ze zoekt naar een foto van een 
natuurlijk schelpenstrandje aan de dijk bij 
het dorp W

arder. Een pad is er niet, m
aar 

er staat een picknickbank in het hoge gras 
en tw

ee m
eisjes brengen hun paarden naar 

het w
ater. ‘Er zijn geen com

pleet ingerichte 
recreatiegebieden nodig. Zo’n strandje kan 
al genoeg zijn’. 

van Paridon x de Groot

Ruut van Paridon
Karen de G

root

Sam
en vorm

en de tw
ee landschapsarchi-

tecten het bureau Van Paridon x D
e Groot. 

Atelier M
aking Projects vroeg hun vanuit 

een toeristisch-recreatief perspectief naar 
de Noord-H

ollandse M
arkerm

eerdijk te 
kijken, van H

oorn tot Am
sterdam

. H
et 

dijklandschap heeft cultuurhistorische 
w

aarde en draagt bij aan het leefm
ilieu en 

het vestigingsklim
aat in de m

etropoolregio 

D
e dijk tussen H

oorn en Am
sterdam

 is 
niet stevig en stabiel genoeg. H

et bureau 
Van Paridon x D

e Groot stelt voor om
 

geen nieuw
e structuren te bouw

en, m
aar 

de oude dijk te versterken en recreatief 
aantrekkelijker te m

aken. Zij ontw
ikkel-

den een concept w
aarin ook de luw

te-
m

aatregelen bij H
oorn een plek hebben.

‘O
nbestem

d’. Zo karakteriseren land-
schapsarchitecten Karen de Groot en Ruut 
van Paridon de Noord-H

ollandse dijk langs 
het M

arkerm
eer: het is geen bestem

m
ing. 

D
e Groot laat een foto zien van drentelende 

toeristen op een sm
al asfaltpaadje. Ze turen 

pelt en, als cariës in een kies, de stevigheid 
van binnenuit uitholt. Rijksw

aterstaat 
w

erkt aan luw
tem

aatregelen voor de kust 
bij H

oorn, als onderdeel van de ecologische 
verbetering van het M

arkerm
eer. 

Vooroeverdijk
Van Paridon x D

e Groot is gevraagd die 
projecten door de oogharen te bekijken, 
m

et een blik van buiten, op zoek naar een 
landschappelijke sam

enhang die ze ook 
toeristisch-recreatief betekenis kan geven. 
W

ant opgevat als puur technische w
erken, 

doen de tw
ee projecten af aan de onder-

scheidende landschapskw
aliteit. ‘D

ie bena-
dering past m

eer bij de Flevolandse kust of 
de H

outribdijk’, vindt D
e Groot. ‘D

aar vind 
je strakke lijnen m

et lange oevers. H
ier in 

Noord-H
olland ligt de oude, rafelige Zuider-

zeedijk. Een gevarieerde, gelaagde kustlijn 
vol verhalen.’ 

D
e oplossing voor de dijk w

aar het hoog-
heem

raadschap nu over nadenkt, kent 
het risico van zo’n technische oriëntatie. 
H

et gaat om
 een lage vooroeverdijk m

et 
een flauw

 talud, op korte afstand van de 
bestaande kust. D

at is ecologisch interes-
sant en heeft technische voordelen: de 
aanleg is bijvoorbeeld eenvoudiger en de 
kans op schade aan de bestaande huizen is 
kleiner. H

et w
ater tussen de oude kust en 

de nieuw
e vooroever krijgt een eigen, laag 

peil, zodat de bestaande dijk niet verzadigd 
kan raken. Van Paridon: ‘M

aar zo raak je w
el 

het contact tussen de oude dijk en het w
ater 

kw
ijt. W

ant zelfs zonder begroeiing kijk je 
niet over de nieuw

e vooroever heen. H
et 

idee w
as w

elisw
aar om

 de grillige kustlijn te 
blijven volgen, m

aar je ziet nu de bew
eging 

ontstaan om
 de vooroeverdijk toch recht 

te trekken. Financieel is dat natuurlijk veel 
interessanter. D

e nieuw
e dijk w

ordt dan een 
autonoom

 object in het landschap’. 

H
et ontw

erpend onderzoek zoekt juist de 
kansen van de bestaande dijk op, bijvoor-
beeld door hem

 naar binnen te verbreden 
of de voet te versterken. D

at biedt de kans 
om

 ook de recreatieve w
aarde te verhogen. 

D
e Groot: ‘D

e M
arkerm

eerkust m
oet een 

bestem
m

ing w
orden. In de eerste plaats zijn 

daar landingsplekken voor nodig. D
aarnaast 

w
illen w

e de verbinding tussen land en w
a-

ter versterken. Recreatieve passages tussen 
binnen- en buitendijks gebied kunnen heel 
goed gecom

bineerd w
orden m

et de ecologi-
sche passages, onder m

eer voor vissen, w
aar 

al plannen voor bestaan’. Van Paridon: ‘Aan 
die passages kunnen w

e sluizen koppelen. 
D

e w
aterrecreatie aan w

eerszijden van de 
dijk is nu gescheiden. In W

aterland varen 
sloepen rond en op het M

arkerm
eer zeilbo-

ten m
et hun hoge m

asten. Am
sterdam

m
ers 

tuffen nogal eens m
et hun bootje naar 

W
aterland. M

aar zij kunnen niet door naar 
het M

arkerm
eer. Nu is het w

ater daar nog te 
onrustig voor, m

aar m
et luw

tem
aatregelen 

kunnen w
e dat probleem

 verhelpen. D
oor 

oude sluizen w
eer in w

erking te stellen of 
nieuw

e sluizen te bouw
en, verbind je de 

beide vaargebieden.’ 

Kw
elderw

erken
Een verrassende vondst in het ontw

erpend 
onderzoek w

as het gebruik van hout. Van 
Paridon en D

e Groot vonden oude prenten 
van de kust van H

oorn, uit de tijd van 
de VO

C, w
aarop rijen houten palen zijn 

afgebeeld die de haven bescherm
den tegen 

de Zuiderzeestorm
en. D

ie riepen w
eer 

associaties op m
et de nieuw

e pier aan het 
Am

agerstrand bij Kopenhagen, gebouw
d 

op palen en m
et een houten opbouw. D

eze 
geeft m

et w
einig opsm

uk aanleiding voor 
veel w

aterverm
aak. 

Voor de kust bij W
arder ligt al een houten 

raam
w

erk in het w
ater. H

et is een proef-
vak w

aar Rijksw
aterstaat een experim

ent 
uitvoert m

et kw
elderw

erken. D
e bakken zijn 

gevuld m
et slib en zand. O

nderzocht w
ordt 

of dit een basis kan vorm
en voor nieuw

e ha-
bitats. O

nverw
achts leidde het kw

elderw
erk 

tot nieuw
 land. O

p drift geraakt veen in het 
M

arkerm
eer kom

t er tot rust. Van Paridon: 
‘Zulke kw

elderw
erken kunnen aanleiding 

zijn voor building w
ith nature, het bouw

en 
m

et natuurlijke processen. D
at principe 

kunnen w
e breder inzetten. D

e kw
elderw

er-
ken kunnen de aanlandingspunten zijn die 
de Noord-H

ollandse kust nodig heeft en de 
druk op de bestaande dijk verlichten. D

ie-
zelfde structuur zou je ook kunnen toepas-
sen voor de luw

tem
aatregelen bij H

oorn.’ 

 ‘H
et hout past in het gebied, het doet 

denken aan de oude staketsels voor de vis-
serij. Je kunt je voorstellen dat de bakken 

vervolgens in gebruik w
orden genom

en. Als 
visplek, aanlegplek, slibbassin, m

aar ook 
bijvoorbeeld voor een ecolodge op palen of 
een palingkw

ekerij’, aldus Van Paridon, die 
w

el het voorbehoud m
aakt dat zij de ideeën 

niet konden doorrekenen op de precieze 
w

aterhuishoudkundige en ecologische 
effecten. Zo w

ordt het lokale ondernem
er-

schap aangesproken en w
ordt deze grote, 

‘Zo raak je wel het 
contact tussen de oude 
dijk en het water kwijt. 
W

ant zelfs zonder 
begroeiing kijk je 
niet over de nieuwe 
vooroever heen.’

‘De kwelderwerken 
kunnen de 
aanlandingspunten 
zijn die de Noord-
Hollandse kust nodig 
heeft.’

H
olland. En het pakt m

aatschappelijk goed 
uit, w

ant de grote technische w
erken gaan 

daadw
erkelijk deel uitm

aken van de lokale 
sam

enleving.

D
orpsraad

Na een discussie bij de Internationale 
Architectuurbiënnale in Rotterdam

 stapten 
vertegenw

oordigers van de dorpsraad 
U

itdam
 op D

e Groot en Van Paridon af. Zij 
w

aren enthousiast, vooral over de oplos-
singen om

 de huidige dijk in zijn w
aarde te 

laten en te verbinden m
et het achterland, 

en verw
erkten de ideeën prom

pt in een ei-
gen boekje. M

aar zo’n dorpsraad is zelf niet 
in staat om

 de investeringen te dragen. O
ok 

een presentatie bij de provincie leidde tot 
enthousiasm

e over de uitgangspunten en 
oplossingen, m

aar tegelijk tot vragen over 
de financiering. D

e Groot: ‘Een technische 
benadering is het goedkoopste en sluit 
aan bij de doelen van de w

aterbeheerder. 
H

et Rijk betaalt alleen het goedkoopste 
alternatief. Voor andere w

aarden m
oeten 

andere partijen bijleggen. Terw
ijl de Noord-

H
ollandse kust juist door zijn afw

isseling 
en authenticiteit bijzondere toeristisch-
recreatieve kansen biedt. O

p lange term
ijn 

kan het gebied heel relevant w
orden voor 

de leefk
w

aliteit en de econom
ie van de 

steeds groter w
ordende D

eltam
etropool. 

D
e dijkversterking en de luw

tem
aatregelen 

kunnen daaraan bijdragen. M
aar w

ie voelt 
zich daarvoor verantw

oordelijk en brengt 
het geld m

ee? W
ie is daarvoor aanspreek-

baar? D
at is vaak het grote probleem

.’ ¡

INTERVIEW

H
et is druk op de dijken van de N

oord-H
ollandse kust. Recreatieve en toeristische kansen liggen 

voor het oprapen. D
e kunst is om

 die te com
bineren m

et de noodzakelijke dijkversterking. Een 
zoektocht naar een verbindende identiteit.
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N
oord-H

ollandse 
kust: verbinding 
tussen land en 
w

ater
O

nderdeel van de ecologische verbetering in en om
 het 

M
arkerm

eer, naast de M
arker W

adden, zijn luw
tem

aat-
regelen voor de kust bij H

oorn. D
eze hebben vooral 

de bedoeling om
 helder w

ater te creëren. D
ankzij het 

rondstrom
ende slib, dat het M

arkerm
eer nergens kan 

verlaten, is het w
ater overal troebel. D

e enige uitzonde-
ring is de G

ouw
zee, achter het eiland M

arken. D
e tw

ee 
dam

m
en van het eiland scherm

en dit m
eer af van het 

grote w
ater. H

elder w
ater is belangrijk voor de groei 

van w
aterplanten en om

dat som
m

ige visetende vogels 
in troebel w

ater hun voedsel niet kunnen vinden. D
e 

luw
tem

aatregelen roepen echter ook w
eerstand op. 

Ze gaan ten koste van het onbelem
m

erde zicht vanuit 
H

oorn over het M
arkerm

eer.

D
aarnaast speelt een tw

eede m
ajeure opgave m

et een 
grote landschappelijke im

pact. D
e dijk tussen H

oorn en 
Am

sterdam
 m

oet w
orden versterkt. D

e stabiliteit is niet 
voldoende en op som

m
ige plekken m

oet de bekleding 
w

orden verstevigd of is de hoogte ontoereikend. Voor 

het dijktracé tussen H
oorn en Enkhuizen gold het-

zelfde, m
aar de versterking hier is zo goed als afgerond. 

D
e N

oord-H
ollandse dijk is een oude Zuiderzeedijk, 

m
et een heel ander karakter dan de nieuw

e randen in 
Flevoland en langs de H

outribdijk, en vertegenw
oordigt 

daarm
ee een significante cultuurhistorische w

aarde. D
e 

actuele opgave staat in die context. 

Atelier M
aking Projects vroeg het landschapsbureau 

Van Paridon x D
e G

root om
 een frisse blik te w

erpen op 
deze projecten, en dan vooral hun sam

enhang, onder-
ling en m

et de ruim
telijke ontw

ikkeling in bredere zin. 
D

e context is die van de m
etropoolregio Am

sterdam
. 

H
et M

arkerm
eer en zijn oevers kunnen m

eer dan nu 
bijdragen aan de leefk

w
aliteit en het concurrentiever-

m
ogen van de m

etropoolregio. Als de huidige opgaven 
gebruikt kunnen w

orden om
 het M

arkerm
eer en om

ge-
ving aantrekkelijker en toegankelijker te m

aken, snijdt 
het m

es aan m
eerdere kanten.

Recreatief en toeristisch biedt de bestaande, te verster-
ken dijk veel onbenutt

e m
ogelijkheden, ontdekten Van 

Paridon x D
e G

root. G
enoeg om

 af te zien van alterna-
tieve oplossingen, zoals nieuw

e w
aterkeringen op enige 

afstand van de huidige kustlijn. Zij zien bovendien kan-
sen om

 de luw
tem

aatregelen en de nieuw
e recreatieve 

‘aanlandingen’ langs het w
ater vorm

 te geven m
et een 

gem
eenschappelijk concept, gebaseerd op bestaande 

kw
elderw

erken bij W
arder. Visueel schept dat eenheid 

en hun aanpak stim
uleert het ondernem

erschap in de 
sam

enleving. D
e landschapsarchitecten w

eten zo de 
grootschaligheid van de opgave te com

bineren m
et 

kleinschalig, lokaal initiatief.

Am
sterdam

. In dit landschap spelen tw
ee 

ingrijpende w
aterstaatkundige projecten. 

H
et hoogheem

raadschap H
ollands Noor-

derkw
artier heeft een versterking van het 

dijktracé in voorbereiding. D
e dijk is niet 

zozeer te laag, m
aar gevoelig voor piping: 

hoogw
ater dat het dijklichaam

 binnensij-

w
aterstaatkundige opgave in verband 

gebracht m
et am

bities en energie op 
lokaal niveau. D

at pakt ruim
telijk goed uit, 

w
ant in m

aat en schaal w
ordt aansluiting 

bereikt bij de grillige, oude dijk van Noord-

Een m
ooie zom

erdag op de dijk tussen H
oorn en Am

sterdam
. D

e druk op de dijk is 
groot. Er is veel verkeer, plekken om

 te landen aan het w
ater zijn er nauw

elijks.
D

e luw
tem

aatregelen H
oornse H

op en de dijkversterking Am
sterdam

-H
oorn in relatie tot de andere 

projecten in en rond het M
arkerm

eer.
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D
rie ontw

erpstudies voor de dijkversterking, m
et respectievelijk de volgende uitgangspunten: een oeverdijk op circa 60 m

eter voor de bestaande dijk, een oeversprong m
et een dijk 

op circa 1 kilom
eter vanaf de bestaande dijk en een versterking van de bestaande dijk door m

iddel van houten raam
w

erken.

Im
pressies van de houten raam

w
erken als luw

tedam
m

en in de H
oornse H

op, m
et kansen voor 

toerism
e, visserij en slibverw

erking.

Im
pressie van de bestaande dijk, versterkt m

et houten raam
w

erken langs de kust van het M
arkerm

eer.

D
e historische luw

tedam
m

en bij H
oorn zijn inspiratiebron 

voor zow
el de dijkversterking Am

sterdam
-H

oorn als de 
luw

tem
aatregelen H

oornse H
op.

Een ontw
erpstudie voor de H

oornse H
op. H

et principe van houten raam
w

erken w
ordt toegepast om

 de 
archipel van luw

tedam
m

en te realiseren.
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INTERVIEW

Al in de jaren negentig is voor de kust bij 
W

orkum
 een zandm

otor aangelegd, om
 

de erosie tegen te gaan. H
et is m

aar het 
begin van een antw

oord op de toekom
-

stige opgave. D
e kunst is om

 lokale 
ingrepen te betrekken op een beeld van 
de gehele Friese IJsselm

eerkust.

M
et het project voor de w

estelijke kust van 
Friesland, treedt M

aking M
arkerm

eer in 
feite buiten haar grenzen. H

ier, aan de over-
zijde van de H

outribdijk, is de them
atiek 

w
ezenlijk anders. H

et IJsselm
eer is niet de 

dode bak w
ater die het M

arkerm
eer w

el is. 

‘D
e ecologische 

dynam
iek vreet hier ook 

natuurgebieden w
eg’ 

H
ier krijgt het slib w

el kans om
 te ontsnap-

pen en is het ecologisch systeem
 m

eer in 
balans. M

aar de veranderingen in het w
ater-

beheer, vooral de invoering van een flexibel 
peil, hebben ook hier grote gevolgen.

‘Loop het IJsselm
eer in en na honderd 

m
eter sta je nog steeds tot aan je scheen-

been in het w
ater’, zegt Alexander H

er-
rebout. Sam

en m
et Gerw

in de Vries doet 
hij nam

ens LIN
T landscape architecture 

het ontw
erpend onderzoek naar de Friese 

kust tussen de Afsluitdijk en Stavoren. ‘D
ie 

ondieptes m
aken deze oever uniek voor 

het IJsselm
eergebied. M

aar na de invoering 
van het flexibele peil, dat in het voorjaar 
hoger ligt dan het huidige m

axim
ale peil, 

w
orden de ondieptes dieper en lopen er 

m
eer gebieden onder w

ater. H
et D

eltapro-
gram

m
a stelt budget beschikbaar om

 de 
ecologische gevolgen te com

penseren. O
p 

som
m

ige plekken gebied ontstaat ook een 

LINT landscape architecture

Alexander 
H

errebout

O
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veiligheidsopgave, hoew
el die w

at m
inder 

m
anifest is.’

Afk
alven

Vooral in de natuur- en w
aterw

ereld is al 
veel onderzoek verricht. H

et toekom
stige 

peil van het IJsselm
eer staat im

m
ers al 

jarenlang ter discussie. Enkele jaren geleden 

w
interpeil, w

aar een m
eer geleidelijk oplo-

pende diepte ecologisch aantrekkelijker is. 
En de kust erodeert. H

errebout: ‘Afh
ankelijk 

van de w
ind kan er zom

aar een paar m
eter 

per jaar afk
alven. Al in de jaren negentig is 

bij W
orkum

 een zandm
otor aangelegd om

 
die erosie tegen te gaan. Aan de andere kant 
is die dynam

iek ook een kw
aliteit. H

et leidt 
tot unieke m

ilieus. D
at is eigenlijk het di-

lem
m

a in dit gebied: w
e w

illen de dynam
iek 

handhaven of zelfs vergroten, m
aar die 

dynam
iek vreet w

el een natuurgebied w
eg.’

Een integraal verhaal over de kust is er nog 
niet. D

aar is w
el behoefte aan. H

errebout: 
‘W

at is dit nou eigenlijk voor kust? H
oe 

passen de dorpen en de havens daarin? 
H

oe kunnen w
e de w

ater- en natuuropgave 
aangrijpen om

 de kust te transform
eren en 

te verbeteren? Als je niet uitkijkt, ontstaat 
een staalkaart m

et steeds eigen, lokale 
oplossingen. W

ij zijn op zoek naar een 
eenheid, naar hoe de ene ingreep de andere 
kan versterken.’ D

efinitieve conclusies 
zijn er nog niet, w

ant het onderzoek is pas 
halverw

ege, m
aar de zoektocht van LIN

T 
biedt al w

el denkrichtingen die tot nu toe 
onverkend zijn gebleven.

‘O
p oude kaarten zie je een grillige kustlijn 

m
et kapen en baaien’, vertelt H

errebout. 

‘Aan de kaap van 
Hindeloopen heb je 
m

eer dan twintig 
kilom

eter zicht. Dan 
voel je dat je aan het 
IJsselm

eer staat.’

‘M
aar die kust trekt recht. D

at kom
t door 

een aantal inpolderingen en door de 
zandstrom

en in het w
ater. D

e Friese kust 
is een heel zandige kust. In het noorden, 
bij M

akkum
, hoopt het zand op. D

aar zie je 
het resultaat van tachtig jaar Afsluitdijk. D

e 
zandplaten hier zijn begroeid geraakt m

et 
riet en w

ilgen.’ 

leggen. O
m

 het brede strand te behouden 
is luw

te nodig. D
ie kunnen w

e bereiken 
door voor de kust iets in het w

ater leggen. 
Bijvoorbeeld dam

m
en, eilanden m

et een 
natuurlijk karakter of palen w

aarm
ee w

e 
m

eer een nautisch effect bereiken. M
aar w

e 
m

oeten goed nadenken w
at dat doet m

et 
de openheid. Aan de kaap van H

indeloopen 
heb je m

eer dan tw
intig kilom

eter zicht. Je 
ziet dat prachtige w

itte strand liggen. D
an 

voel je goed dat je aan het IJsselm
eer staat.’ 

Bij M
akkum

 en W
orkum

 is de opgave m
eer 

ecologisch van aard. In beide gevallen test 
LIN

T strategieën van bescherm
en, dyna-

m
iek toelaten en com

penseren. H
errebout: 

‘Bij M
akkum

 kunnen w
e de gelegenheid 

aangrijpen om
 de relatie m

et het w
ater te 

verhelderen. Er is daar op de zandplaat een 
com

plete tw
eede dorpskern ontstaan, m

aar 
heel ad hoc. Er liggen een paar naar binnen 
gekeerde huisjesparken, een ontoegankelijk 
natuurgebied en een scheepsw

erf die enorm
 

is gegroeid. Veel gebeurt er niet. W
orkum

 
is door de aanleg van polders van het w

ater 
losgezongen. Net als M

akkum
 is W

orkum
 nu 

via een soort streng verbonden aan het IJs-
selm

eer. M
et het zandige w

ater is het steeds 
een vraag hoe je die vaargeulen bereikbaar 
houdt.’

‘In beide gevallen kunnen w
e natuurw

aar-
den die verloren gaan door het flexibele 
peilbeheer, elders com

penseren. Bij M
ak-

kum
 biedt een aansluiting op de visrivier 

bij de sluis van Kornw
erderzand kansen. Bij 

‘Als je niet uitkijkt, 
ontstaat een staalkaart 
m

et steeds eigen, lokale 
oplossingen.’

H
et toekom

stige flexibele peilbeheer in het 
IJsselm

eer raakt iedere kustlijn: zo ook die 
van Friesland. D

it beïnvloedt de ecologische 
system

en, als ook het karakter van de dijk. 
Ingrijpen lijkt noodzakelijk, m

aar hoe? Een 
onderzoek naar een integraal, ruim

telijk 
toekom

stbeeld voor deze zandige kustlijn.

D
e Friese kust w

ordt gekenm
erkt door grote buiten-

dijkse natuurgebieden, zoals de W
orkum

erw
aard, 

m
et relatief ondiepe stukken w

ater van hoge ecologi-
sche w

aarde. D
oor de voorgenom

en peilopzet zal dit 
ondiepe areaal afnem

en. D
aarnaast hebben de sedi-

m
entstrom

en in het IJsselm
eer een fundam

enteel eff
ect 

op de kustlijn. D
e buitendijkse gebieden zullen bij elke 

peilverhoging te m
aken krijgen m

et toenem
ende erosie 

en inundatie.

Atelier M
aking Projects heeft

 LIN
T landscape architec-

ture gevraagd zich te buigen over het kustgebied dat 
loopt van M

akkum
 tot Stavoren, om

 de ruim
telijke 

consequenties en de m
ogelijkheden van een flexibel 

peilbeheer te onderzoeken, in sam
enhang m

et andere 
vraagstukken in het gebied.

IJsselm
eerstadjes

O
p deze drie plekken, H

indeloopen, W
or-

kum
 en M

akkum
, blijkt de opgave zich te 

concentreren. M
aar de am

bitie ligt hoger. 
D

e bedoeling is om
 de conclusies w

eer te-
rug te brengen naar het niveau van de hele 
kustlijn. D

e m
odellen voor de drie plekken 

lijken daar voldoende aanknopingspunten 
voor te bieden. Building w

ith nature kan 
bijdragen aan het herkenbaarder en toe-
gankelijker m

aken van de dijk als een lijn in 
het landschap, m

et een groter aanbod aan 
recreatieve m

ogelijkheden, het behoud van 
open zichtlijnen en een sterkere identiteit 
van de dorpen als IJsselm

eerstadjes. 

H
errebout: ‘W

ij gaan m
et deze input een 

beeld schetsen van hoe de kust in 2050 kan 
w

orden. W
ij w

ilden aanvankelijk verder 
in de toekom

st kijken, m
aar uit gesprek-

ken in de regio kw
am

 een voorkeur naar 
voren voor een perspectief op de huidige 
problem

atiek en hoe w
e daarm

ee kunnen 
om

gaan. D
e natuurkw

aliteit w
as het start-

punt voor het project, en natuur blijft een 
belangrijk uitvoeringsm

iddel. D
at betekent 

ook dat w
e lang niet alles vooraf kunnen 

berekenen. D
e uitvoeringsstrategie zal daar 

ruim
te voor m

oeten laten. Bouw
en m

et de 
natuur is altijd learning by doing.’ ¡

W
orkum

 kan je denken aan een deel van 
de buitendijkse polder. D

at verheldert de 
positie van de oude dijk. D

ynam
iek kunnen 

w
e toelaten door de zandplaat bij M

akkum
 

of de polder bij W
orkum

 in te snijden. D
e 

oeverlengte neem
t dan toe. H

et bescher-
m

en kan door de oud-H
ollandse reflex van 

een dijkje om
 de zandplaat of door eilanden 

te leggen voor het strand bij W
orkum

’. Alle 
strategieën kunnen op hun eigen m

anier 
w

orden gekoppeld aan landschappelijke en 
recreatieve verbetering.

‘Loop het IJsselm
eer in 

en na honderd m
eter 

sta je nog steeds tot 
aan je scheenbeen in 
het water.’

W
it strand

‘D
oordat de kust recht trekt, verandert de 

relatie van de dorpen m
et het w

ater. Een 
plaats als H

indeloopen ligt op een kaap, 
m

aar vroeger veel uitgesprokener dan nu. 
D

e opgave daar gaat over het strand dat 
w

egslaat, de plaatselijke badcultuur, de 
w

ens om
 de kaap niet helem

aal dicht te 

leek het peil zelfs hoger en structureler 
opgezet te m

oeten w
orden, dan w

aar nu 
voor gekozen is. H

et huidige gefixeerde peil 
kent bovendien ook zijn nadelen. Er zijn 
steilrandjes in de oeverbodem

 ontstaan die 
sam

enhangen m
et het gefixeerde zom

er- en 

Friese kust: 
een zandige,
w

aardevolle
kustlijn

LIN
T zoom

t in op drie gebieden: W
orkum

, M
akkum

 en 
H

indeloopen, en test op iedere locatie drie strategieën: 
bescherm

en, dynam
iek benutt

en en com
penseren. 

O
p dit m

om
ent is het onderzoek in volle gang. Een 

volgende stap is het verbinden van de conclusies op het 
niveau van de gehele kustlijn, w

aarbij de korte term
ijn 

opgave een opstap vorm
t naar de uitw

erkingen op de 
lange term

ijn.
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De vraag naar ruimtelijk ontwerp werd 
lange tijd exclusief gekenmerkt door het 
verlangen naar goed ontworpen objecten 
en gebieden. Morfologische samenhang, 
ontsluiting en een zorgvuldige afweging van 
publieke en private belangen in de ruimte 
vormden de klassieke thema’s. Het afgelo-
pen decennium is de vraag echter aanzien-
lijk verbreed. Ruimtelijk ontwerp moet nu 
resulteren in innovatie op tal van terreinen. 
Energiehuishouding, voedselproductie, wa-
termanagement, ecologie en geschiedenis 
zijn bijna een vast onderdeel geworden van 
de agenda. Dat is voor de meeste betrokke-
nen al geen nieuws meer. Sterker, de daaruit 
voortvloeiende waarden worden bijna als 
vanzelfsprekend beschouwd.

Ontwerpend onderzoek is een aspect van 
ruimtelijk ontwerp dat voor complexe, 
fysieke opgaven een creatieve bijdrage kan 
leveren aan het ontwikkelen van func-
tionele, aantrekkelijke, innovatieve en 
betaalbare oplossingen. Atelier Making 
Projects is in het leven geroepen om precies 
die meerwaarde te leveren in nationale 
projecten. De vraagstukken in de tweede 
ronde van AMP richt zich op herbestem-
ming als gebiedsopgave, de energietransitie 
naar honderd procent duurzame energie in 
2050 en het zoeken naar samenhang in de 
veelheid aan beleid, opgaven en projecten 
rondom het Markermeer. 

Collectieve inspanning
Dergelijke nieuwe vragen veronderstellen 
nieuwe producten. En nieuwe producten 
vragen om nieuwe processen. Ontwerpend 
onderzoek wordt daarom verrijkt met 
nieuwe gereedschappen zoals data-analyse, 
data-visualisatie, cartografie, scenario-
planning en story-telling. ‘Deze tools wor-
den als zeer effectief ervaren’, stelt Marco 

AMP#2 > #3
Op drie momenten hebben we het afge-
lopen jaar verslag gedaan van de tweede 
ronde Atelier Making Projects. Met de derde 
editie van deze krant komt daaraan een 
einde. Zoals u elders kunt lezen betekent 
dat niet dat de projecten stoppen. Ze gaan 
terug in de handen van de oorspronke-
lijke opdrachtgever, of over in de handen 
van een nieuwe. In een enkel geval blijft 
het project nog even onder de hoede van 
Atelier Making Projects. Daarmee gaat AMP 
een volgende ronde in. Op weg naar de 
Architectuurbiennale van 2016. Met nieuwe 
projecten en ook een nieuwe vorm van 
verslaggeving. Hoe precies, daar denken we 
over na. Wordt vervolgd.

Toegevoegd onderzoek rendeert
Broekman als verantwoordelijk ontwerper 
voor de herbestemmingsopgave in de 
Achterhoek. Maar er is een meer wezenlijke 
verschuiving ten opzichte van het klassieke 
ontwerpproces. Het ontwerp als product 
van een autonoom proces transformeert 
naar het resultaat van een collectieve 
inspanning. Een inspanning bovendien die 
niet één eindproduct beoogt, maar vaak 
meerdere mogelijkheden verkent. In deze 
zeer intensieve processen wordt in multi-
disciplinaire teams gewerkt aan verschil-
lende doelen en uiteenlopende hypotheses 
tegelijk.

ook een ander type resultaat. Dat zien we 
terug in de genoemde projecten, waarbij de 
toegevoegde waarde van het ontwerpend 
onderzoek heel divers uitpakt.

Uitzicht op verdienvermogen
‘Ontwerpend onderzoek heeft de onderbou-
wing en argumentatie geleverd dat opgaven 
voor herbestemming en leegstand niet op 
objectniveau moeten worden benaderd, 
maar gebiedsopgaven zijn en brengt onmid-
dellijk de enorme schaal van de opgave in 
beeld’, verwoordt Jonel Nugteren namens 
het Rijksvastgoedbedrijf de opbrengst. 
Door de vraag achter de vraag bespreekbaar 
te maken, heeft de studie meer inzicht 
geleverd in het begrip “maatschappelijke 
waarde”. Actoren die eerder nog met een 
boekhoudkundige bril naar herbestem-
ming keken (met een “neutrale” interesse 
in herbestemming als gebiedsopgave) zijn 
door het ontwerpend onderzoek richting 
“belangstellend” geleid. Dat betekent een 
forse stap richting een totaal andere oplos-
sing. De reflex om vastgoed snel af te stoten 
om verlies te beperken wordt omgebogen 
naar het creëren van rendement, bevestigt 
Stephan Bekx van de gemeente Den Haag. 
Herbestemming als gebiedsopgave draagt 
bij aan meer samenhang, uitzicht op maat-
schappelijk verdienvermogen, maar vooral 
meer duurzaamheid door toegenomen 
draagvlak bij actoren.

Tijdwinst
In de opgave voor het Markermeer komen 
ruimtelijk beleid en waterkwaliteit, water-
veiligheid, natuur, recreatie en verstedelij-
king samen. De coalitie van actoren binnen 
die opgave is reeds zeer “betrokken”. Het 
doel van het ontwerpend onderzoek was 
dan ook om al die aspecten beter op elkaar 
af te stemmen, factoren en argumenten aan 
te voeren die investeringen rechtvaardigen 
en die investering tegelijk van meerwaarde 

te voorzien. Ben Viveen (Rijkswaterstaat) is 
enthousiast over de toegenomen kwaliteit 
in de formulering van de opgave. Wanneer 
naast proces- en financiële experts ook 
ontwerpers deel uit maken van het ma-
nagement van projecten, voorziet hij flinke 
tijdwinst. Zeker wanneer condities tijdens 
het proces veranderen – wat niet zelden 
het geval is – helpt ontwerpend onderzoek, 
bijvoorbeeld door middel van visualisatie 
van alternatieven, scherpte te generen in 
een gemeenschappelijk beeld. 

Grotere investeringen 
Ontwerpend onderzoek is niet het monopo-
lie van ontwerpers. Het verlangt de betrok-
kenheid van meer dan alleen ruimtelijke 
disciplines. Vooral strategische verkennin-
gen verlangen breed opgebouwde teams, 
waarbij ontwerpers intensief samenwerken 
met financiële specialisten of technische 
experts. Mits goed uitgevoerd, ligt de kracht 
van ontwerp besloten in een positieve 
impuls voor processen, kwaliteit en inno-
vatie. De ervaring leert dat een brede opzet 
van de teams, die bovendien een cyclisch 
ontwerpproces doorlopen, goede resultaten 
leveren. Als we echter een kwaliteitsimpuls 
in daadwerkelijke ruimtelijke transforma-
tie willen bewerkstelligen, dan vraagt dat 
grotere investeringen. Dan zal ontwerpend 
onderzoek anders moeten worden gebud-
getteerd, in termen van tijd en geld. Of deze 
investeringen uiteindelijk zullen renderen, 
hangt vervolgens ook af van het opleiden 
van een generatie ontwerpers die thuis is in 
deze nieuwe manier van denken; ontwer-
pend onderzoek is een vakspecialisatie an 
sich. 
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COLUMN

‘Het ontwerp als 
product van een 
autonoom proces 
transformeert naar 
het resultaat van een 
collectieve inspanning.’

Het synthetiserend vermogen van ontwer-
pend onderzoek is een belangrijk hulpmid-
del om die tijdelijke coalitie (met altijd 
meerdere actoren en belanghebbenden) te 
voorzien van een gemeenschappelijk per-
spectief, in samenhang met een ruimtelijke 
opgave. De kunst is om mensen (actoren) 
met een “neutrale” houding ten aanzien 
van een ruimtelijk idee naar “belangstel-
lend”, “betrokken”, “investerend” en ten 
slotte “realiserend” te bewegen. Elke stap 
in dit proces vraagt om een andere vorm 
van ontwerpend onderzoek en levert dus 
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