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Voorwoord
'De ruimte in Nederland wordt schaars ...' M a a r i n letterlijke zin is dit niet
waar. De ruimte wordt immers niet minder, de grenzen van Nederland
veranderen niet.
Wat wel verandert is de ruimte die we nodig hebben voor wonen,werken,infrastructuur en voor recreatie en natuur.Hierdoor verandert het aanzienvan Nederland in hoogtempo.
Dat vraagt om zorgvuldig omgaan met de ruimte.Zorgvuldig omgaan met
ruimte betekent niet voorkomen vangroei vanstedelijk ruimtebeslag, maar
het betekent zorgen voor een ruimte die voldoet aan de vragen van de
toekomst.
Het gaat ook om de zorg voor
de kwaliteit van de ruimte. Die zorg richt zichjuist op al die plaatsen waar
het landschap ingrijpend verandert,daar moeten we zoeken enwerken aan
het verbeteren van de kwaliteit en de belevingswaarde van het landschap.
Een landschap dat meer is dan een optelsom van de deelbelangen.
Waar het in dit rapport om
gaat is hoe meer aandacht voor de ontwerpende discipline leidt tot meer
aandacht voor de kwaliteit van het landschap.Om dat te bereiken moet het
ontwerp een meer centrale plaats krijgen in de besluitvorming.Door in een
vroeg stadium een ontwerp te maken,kunnen ongebruikelijke combinaties
van functies bespreekbaar worden en ontstaat de mogelijkheid om over
ruimtelijke inrichting na te denken en te debatteren nog voordat er door
verschillende partijen een standpunt is ingenomen.
Dit is afwijkend van het gebruikelijke pad,kiezen voor een route met risico's.Hoe doen we dat en wat
kan het opleveren? Om dat te onderzoeken wil het kabinet een aantal
ontwerpetudes uitvoeren waarbij we willen leren hoe bestuurders, ontwerpers en betrokkenen gezamenlijk tot een ruimtelijk plan kunnen komen
waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Voordat het Rijkstart met ontwerpetudes is eerst gekeken naar een aantal recent uitgevoerde projecten.
Daarvoor is deze'Deskstudie Etudes' verricht.
Uit de analyse van een aantal
van deze projecten blijkt dat mooie dingen kunnen ontstaan en dat veel
afhangt van de samenwerking en interactie tussen de betrokkenen. Dit
onderzoek laat zien dat die samenwerking vooral bijzonder werkt als
partijen elkaar wederzijds en onverwacht inspireren.Het wervend effect en
de bindende werking die hiervan uitgaat blijkt heelveel mogelijk te maken.
Ik hoop dat dit rapport een
bijdrage zal zijn voor het gericht toewerken naar dergelijke interactie.
ing. K.J.de Ruiter
plv.directeur van dedirectie Groene Ruimteen
Recreatie van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

Wat zijn etudes?

Inde metafoor van de etude ligt eendiepe betekenis.
Een etude is in de muziek een (technische) oefening.
Een reeks vaste handelingen die de techniek van het
bespelenvan het instrument aanleert.Eenetudevergt
iets van de speler:een terugkerende discipline om de
etude te doorlopen endoor veel oefening uit tegroeientot het beheersen van het instrument.
Doordeetudeveeltespelen,ontstaat de mogelijkheid
eropte variëren.Aandetechniek vandeopeenvolgende handelingen kunnen stemmingen toegevoegd
worden, tempowisselingen en andere improvisaties,
diedereeksnotentot muziek makenentot levenbrengen. Maar dat kan pas,als de basis wordt beheerst.
Beginnen met een vrije improvisatie,zonder de etude
vanhavertot gortte kennen,iseenhachelijk avontuur,
dat slechts voor een enkel experiment een goede
afloop kent.
Deze deskstudie wil het stramien van de etudes
helpen ontdekken.Wat zijn detechnische kenmerken
van ontwerpen.Wat is de structuur van handelingen
enopwelkewijze kanuiteindelijk gekomenwordentot
improvisaties om de techniek van planvorming te
laten leidentot aansprekendeontwerpen.Ookuitdeze
studie is te lezen, dat oefening noodzakelijk is om
uiteindelijktot eenlevendeplanvormgevingtekomen.

Inhoudsopgave
i. Aanleiding

8
In de aanleiding wordt beschreven waarom
de deskstudie uitgevoerd is. De studie moet
inspiratie opleveren hoe de etudes als ontwerp kunnen bijdragen aan het oplossen van
het ruimtelijk conflict tussen 'rode' en 'groene'functies.

2. Onderzoeksopzet

10

Het kader waarin de studie is uitgevoerd
wordt in deze paragraaf uiteengezet. Er is
gekozen voor een aanpak via een drieluik. Dit
levert een methode op om ontwerpen te
analyseren.
3. Selectie van decases

23
Uit de enorme hoeveelheid van ruimtelijke
ontwerpen zijn elf cases als voorbeeldontwerpen geselecteerd. De selectie wordt in
deze paragraaf gemotiveerd.

4-Presentatie van decases

25
Op basis van een vast stramien zijn de resultaten uit de cases die voor de deskstudie van
belang zijn gerapporteerd.

5-Analyse van decases

49
De confrontatie tussen de analysemethode
en de bevindingen uit de cases komt in dit
hoofdstuk aan de orde.

6.Conclusies en aanbevelingen

63
Conclusies worden op een drietal niveaus
getrokken.Allereerst ten aanzien van het toepassen van het ruimtelijke ontwerpen, dan
ten aanzien van de techniek van ontwerpen.
De paragraaf sluit af met aanbevelingen
gericht op de vormgeving van de etudes.

7. Resultaten van de expertmeeting

70
In de expertmeeting blijkt welke vragen het
rapport oproept en welke antwoorden daarop kunnen worden gegeven. De magische
momenten in de planvorming en in het ontwerpproces worden herkend.

Lijst van figuren

78

Literatuur

79

Bijlagen

81

1.Aanleiding
1.1Aanleiding r j e aanleiding voor de deskstudie ligt in de voorbereidingen
om te komen tot etudes voor het goede ruimtelijke ontwerp. In Nederland
iseen groot aantal bijzondere ruimtelijke ontwerpen al uitgevoerd,waaruit
voor de etudes lering te trekken is.De etudes moeten iets bijzonders worden en om op dat bijzondere grip te krijgen is deze voorstudie verricht.
Denota 'Natuur voor mensen,
mensen voor natuur' kondigt etudes voor een ontwerpopgave aan. In de
nota staat, dat in de gebieden met een hoge economische druk scheiding
van functies minder bijdraagt aan het realiseren van kwaliteit van de leefomgeving dan het op goede manier combineren van functies. Met de
etudes wil het Rijk in dit soort gebieden ervaring opdoen over hoe ontwerpen bijdragen aan het oplossen van het ruimtelijk conflict tussen 'rode' en
'groene'functies. Uit deze ervaring wil het Rijk leren hoe ontwerpen (met
ongedachte functiecombinaties) tot stand komen,welke blokkades kunnen
optreden bij de totstandkoming van en besluitvorming over deze ontwerpen en de wijze waarop het ontwerp voor een gebied doorwerkt in de
(beeld)kwaliteit van het gebied. De etudes zijn vooral gericht op het leren
omgaan met nieuwe technieken en methoden,ontwerpen en onderzoeken
om een bijdrage te leveren aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Staatssecretaris Faber verwoordde de wens tot verkenning van nieuwe ontwerpmethoden en -processen bij de opening van de manifestatie AIR-Zuidwaarts (1998) als volgt:
'de Hoekse Waard te laten bekijken door de
ogen van kunstenaars leidt tot nieuwe idee- H e t ÎS e e n Z a a k V a n Sa m e n en, inzichten en inspiratie om het anders te
,
. topknmt;i.
doen.Eensamenhangende,creatieveinzet van w e i K . e n d d M u e l U C K U m b l ,
particuliere opdrachtgevers en overheden, m e t g e b r u i k V a n h e t t a l e n t
samen met stedenbouwkundigen, land, r r p a t i v i t e i t die overal in
schapsarchitecten, architecten en beeldende G r i a e c r e a i l V l t e i t a i e O V e r a i i n
kunstenaars is precies wat het Rijkvoor ogen d e S a m e n l e v i n g a a n w e z i g ÎS.
heeft met de verbreding van het architectuurbeleid.Het iseen zaak vansamenwerken aandetoekomst, met gebruik
van het talent en de creativiteit die overal in de samenleving aanwezig is.'
Zij voegde daaraan toe: 'wij
staan de komende jaren voor de opgave om grote delen van Nederland
opnieuw in te richten en vorm te geven.Ik denk daarbij ook aan projecten
ais de reconstructie van de varkenshouderij, herstructurering van de
glastuinbouwgebieden, maar ook in gebieden waar grootschalige natuurontwikkeling is gepland. Hier geldt een brede opdracht van samenwerken
aandetoekomst.Eenaanpak die uitgaat vande kwaliteiten vaneengebied,
die voorziet in de behoeften van de maatschappij en die gericht is op het
scheppen van een hoogwaardige leef- en werkomgeving.'
Er ontstaan nieuwe planvormings- en ontwerpprocessen, met nieuwe procesactiviteiten binnen nieuwe netwerken. Dit wordt onderkend door LNV. In het Structuurschema
Groene Ruimte 2worden met de etudes,in het kader van het beleidsthema
'offensieve landschapsstrategie' (NBL 21 en VIJNO),nieuwe ontwerpopgave
voor 'rood' en'groen'geformuleerd.
De vernieuwende aanpak,
waarbijverschillende doelenenambities alseen pakket indebredere context
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van de planning wordt geplaatst blijkt ook uit de aandachtsvelden dieLNV
formuleert met betrekking tot de uitwerking van de architectuurnota:
• de versterking van de rol van ontwerpend
onderzoek in wetenschap, beleid, inrichting
en beheer;
• de relatie tussen culturele diversiteit en
architectuur;
• de rol van architectuur bij volkshuisvesting
en natuurontwikkeling;
• de wensen in de maatschappij ten aanzien
van gebruik en beleving ten aanzien van
bestaande en te ontwikkelen architectuur;
• de toekomst voor streekeigen architectuur;
• signalering, beeldvorming en ontwerpend
onderzoek met betrekkingtot transformaties
in het landelijk gebied.

1.2 De deskstudie etudes H e t ministerie van LNV heeft Alterra gevraagd
welkevergelijkbare lessengetrokkenkunnenworden uiteenaantal projecten
die in de afgelopen jaren op dit terrein zijn ondernomen. Samen met
Parklaan Landschapsarchitecten en Arcadis vindt deze verkenning plaats.
Vanuit het Ministerie vanLNV
zijn indeopdrachtverlening kadersgeformuleerd waaraandedeskstudiezal
moeten voldoen.In grote lijnen zijn deze:
• de samenhang tussen inhoud en proces
moet worden belicht;
• met de resultaten van devoorstudie moeten
de etudes kunnen worden aangestuurd;
• de voorstudie moet ook inzicht geven in het
jargon dat indeontwerpwereld wordt gebruikt
en dat vertalen in hanteerbare aanbevelingen
voorde bestuurlijke besluitvorming.
De wens bij de start van de
werkzaamheden vandevoorstudie isinzicht te verkrijgen indefactorendie
een ontwerp excellent maken,aan derden inspiratie bieden om dergelijke
goede ontwerpen een rolte laten spelen in de besluitvorming ten aanzien
van ruimtelijke planning en ontwerpen in een veel eerder stadium van het
planologische proces te gebruiken om tot een hogere ruimtelijke kwaliteit
te kunnen komen.Deetudes moeten laten zien dat deze ambitie haalbaar
is.Dedeskstudie moet daarvoor een programma van eisen opleveren.
In een deskstudie vooruitlopendopdeetudes zaleenverkenning naarde leeraspecten uit dezeverschillendesoorten projecten uitgevoerd worden.Het iseen onderzoek naar vernieuwende ruimtelijke ontwerpen. Naar de sleutelfactoren voor succes en
falen;een onderzoek om sterke punten uit deverschillende cases inte zetten indeeigenlijke etudes.Ook ishet een studie naar ervaringen vanuit de
projectleiding die bepalend kunnen zijn voor het welslagen van deetudes.
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In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de deskstudie naar het excellente
ontwerp is uitgevoerd. Aan de orde komen de formulering van de vraagstellingvan het onderzoek,een beschrijvingvandeopzet vandeanalyseen
de methode van aanpak om te komen tot aanbevelingen.

2.1Vraagstelling voor het onderzoek Ruimtelijke ontwerpen in Nederland
kennen vele vormen, maar ze functioneren alle als een bijdrage om te
komen tot een goede ruimtelijke inrichting. Het zoeken is nu naar een
goede indeling om het unieke karakter van een ontwerp en zijn uitwerking
opde praktijk vande ruimtelijke ordeningtetyperen.Door éénenkele indeling te kiezen om ontwerpen te karakteriseren wordt geweld gedaan aan
het unieke karakter van het afzonderlijke ontwerp. Toch zoeken we naar
leerpunten die in andere omstandigheden tot vergelijkbare resultaten
leiden en daarvoor iseen zoektocht naar indelingen van ontwerpen noodzakelijk.
Er is sprake van een toenemende ruimtedruk in Nederland en een groeiend besef van het complexe
karakter vande ruimtelijke ontwikkelingen indegroene ruimte. Dit leidt in
depraktijk eerder tot uiteenlopende ontwerpmethoden dantot het integrerenvan sterke ontwerpaspecten in één overkoepelende aanpak. Erworden
systeeminnovaties in ontwerpen nagestreefd voor integrale ruimtelijke
oplossingen, met name gericht op meervoudig ruimtegebruik. Hierdoor
ontstaat aandacht voorenwordt geëxperimenteerd met nieuwe methoden
om te komen tot innovatieve ideeën en ontwerpen voor inrichting, beheer
en gebruik van de ruimte. De nieuwe ontwerpmethoden kunnen dan
bijvoorbeeld worden ingedeeld in experimentele ontwerptechnieken,
experimentele vormenvanmaatschappelijke sturingeneencombinatievan
beide:
• Ontwerpen die gebruik maken van experimentele ontwerptechnieken voor de fysiekruimtelijke planning. Daarbij gaat het om
functiecombinaties, om de afstemming van
'rode'en'groene'gebruiksfuncties,om nieuwe
economische dragers in de planning mee te
nemen of om onverwachte ruimteconsumerende functies in de landschapsplanning te
betrekken.Kenmerkend indeze projecten zijn
nieuwe oplossingen, die uit het combineren
of meervoudig inzetten van functies te voorschijn komen.
• Ontwerpen die inzetten op experimentele
vormen van maatschappelijke sturing.Daarbij
gaat het er om betrokkenen op een andere
wijze in te schakelen in de planontwikkeling.
De nadruk ligt op de procedurele planningstechnieken, waarbij het te doorlopen
proces centraal staat om geaccepteerde
projecten te verkrijgen.
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• Ontwerpen die expliciet inzetten op het
combineren van innovatieve ontwerptechnieken en procesmanagement om tot lerende
organisaties te komen, die binnen een vernieuwende opgave tot projectontwikkeling
komen. Het betreft hier bijzondere projecten
die vanuit het (soms aanzienlijke) meerwerk
een actieve ondersteuning krijgen om de
innoverende opgave te bereiken. De nadruk
ligt dan op het ontwikkelen van een nieuwe
planningsmethode in combinatie met maatwerk voor lokale projectontwikkeling.
• Ontwerpen die achteraf een bijzondere
inhoud b'ijken te hebben.Er is dan een ontwerptraject doorlopen,dat tot een opmerkelijk projectresultaat leidde.Somszijn daarvoor
duidelijke oorzaken aan te wijzen,meestal is
er sprake van een toevallige samenloop van
omstandigheden. Juist deze 'onbedoelde'
excellente projecten leveren inspiratie voor
technische vernieuwingvan andere projecten
elders.
Naast deze indeling werken
tal van maatschappelijke processen door indewijze waarop ontwerpen tot
stand komen. We laten daarvan nu een aantal belangrijke aan de orde
komen,die doorwerken opde methode van ontwerpen.
Een eerste belangrijk onderscheid bestaat tussen de twee verschillende culturen of kokers van planvorming,te weten de stedelijke en de landelijke.Dezescheidingspeeltopaiiebestuurlijke O n t w e r p e n d o n d e r z o e k e n
niveaus, maar ook In de techniek van het
t Q o k Q v e r h e t v e r | a t e n
ontwerpen. LNV wil in de etudes leren hoe ö

'groene' doelen kunnen worden gekoppeld Van de t r a d i t i o n e l e p a d e n .
aan en afgestemd opde'rode',zonder dat de
'rode' dominant zijn. Ontwerpend onderzoeken gaat dus ook over het
verlaten van detraditionele paden.
Ophet vlak van het ruimtelijk
technischontwerpen zijneveneens methodologische ontwikkelingen tezien.
Eriseenoverstapwaar te nemenvaneentechniek,die ineerste instantie uit
gaat van een scheiding van functies naar meer interactieve technieken.De
rolopvatting van de architect isdan aan de orde en daarmee de werkwijze
die in het project wordt toegepast. Aan die rolkeuze hangt een uitwerkingsconsequentie vast.Naarmate meer betrokkenen meebeslissen overde
vorm en inhoud van het ontwerp, zal dit er principieel anders uitzien dan
wanneer een ontwerper vanuit een 'schoon bord'- situatie zelfstandig een
ontwerp als creatief product ontwikkelt. Onder meer aan de TU-Delft
worden nieuwe vormen van ontwerpen gedoceerd.Ook binnenverschillende ontwerpbureaus die in Nederland werkzaam zijn met de groene ruimte
is de discussie over de ontwerpmethode aan de gang. In de deskstudie
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wordt een overzicht gegeven van de verschillende benaderingswijzen, die
nuttig zijn om de werkingssfeer ervan te illustreren.
Opmerkelijk is dat er bijna
sprake lijkt te zijn van gescheiden ontwikkelingsscholen in het ontwerpen
van oplossingen voor steeds complexere ruimtelijke vraagstukken. De vakdiscussie in de ontwerpwereld richt zich vooral op het uitwerken en verdiepen van één der gekozen methoden (ook wel discoursen of paradigma's
genoemd). De enkele poging om te komen tot een koppeling van de verschillende methoden van planning heeft niet veel opgeleverd.
Ook binnen de verschillende
landelijke prijsvragen voor ruimtelijke ontwerpen iseen zelfde soort bewegingte zien.Inde evaluatie van de EoWijersprijsvraag isopeen zelfde wijze
als nu in de deskstudie ingestoken op de vraag,wat er uit de verschillende
ontwerpmethoden nu zoal geleerd kan worden. De koppeling van sterke
punten uit deverschillende ontwerpen lijkt eenvoor de hand liggende aanpak, die echter in de praktijk veel weerbarstiger uitpakt. In de deskstudie
kan worden voortgebouwd op de onderzoeksmethoden die bij dergelijke
prijsvraagevaluaties is opgezet.
Er is sprake van een maatschappelijke beweging,waardoor een verschuiving van aandachtsvelden in
het ontwerpen plaatsvindt.Vroeger stond het fysiek-ruimtelijke aspect van
planning centraal (het object en het uiteindelijke ontwerp). Door de
opkomst van de netwerksamenleving en de ICT-revolutie (Castells 1996,
Frissen 1996), de horizontalisering van de samenleving (Peper, 1999), de
ongekende samenleving (VanGunsteren enVan Ruyven,1993)envanuit het
postmodernisme (De Haas, 2000) zijn het proces en de mens steeds
centraler komen te staan binnen plannings- en ontwerpprocessen. In de
deskstudie zalaandacht besteed moeten worden aaneen benadering waarbij zowel het object, het proces als de mens centraal staan.
Daarnaast zijn er projecten
waarin de inbreng van goeroes sterk doorklinkt of de boventoon voert. Het
gaat daarbij om ontwerpers die een bijzonder krachtige eigen uitwerking
gevenaande inhoud van het ontwerp.Dezegoeroe-ontwerpen zijn een aparte
categorie, die te typeren valt door de keuze van een individuele oplossing
voor de toenemende maatschappelijke complexiteit.Volgens de goeroes van meervoudig V o l g e n s d e g o e r o e s v a n
&
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deltabenaderingen betrokken worden bij de m e e r v o u d i g r u i m t e g e b r u i k
inrichtingenvormgevingvanNederland.Dit m o e t e n OOk alfa-, g a m m a - en
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ingenieurs en planologen, schoonheids- d e l t a b e n a d e r i n g e n b e t r o k k e n
belevingmoetdeeluitmakenvanoverheids- w o r d e n bij de i n r i c h t i n g en
handelen. We hebben nieuwe metaforen
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nodig,diewekunnengaanvullen met bete- V o r m g e v i n g Van N e d e r l a n d ,
kenis.
In het bedrijfsleven zijn de
leervragen uit de managementtheorieën en organisatiekunde op dit
moment zeer actueel,om tot nieuwe vormen van samenwerking te komen
om toenemende maatschappelijke complexiteit nogaante kunnen pakken.
Hier is te zien, dat volop gezocht wordt naar nieuwe vormen van (proces)ontwerp. Thans doen vooral de technieken van de lerende organisaties
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opgang,zoals die beschreven zijn in het boek'Devijfde discipline'van Senge
en de 'Communities of Practice' van Wenger (1998). Daarnaast is er een
beweging tot vernieuwing van het kennis- en innovatiemanagement te
zien, waar de inzet van ICT een rol speelt om tot excellente ontwerpen te
komen.Ook hiervan zijn er talloze projecten,experimenten en cases.
Een laatste indeling in het
ontwerpen laat zien dat er projecten zijn, waarin het leren uit voorgaande
gebeurtenissen en ontwerpen een vraagstuk op zichzelf is.Vaak is te zien
rond evaluaties dat bij vervolgprojecten toch gewezen wordt op het
bijzondere karakter en omstandigheden die telkens weer voor nieuwe
projecten anders zijn.Juist succesprojecten laten zien,dat vaak afgeweken
is van het standaardstramien voor projectorganisatie om maximaal in te
kunnen spelen op kennis, gebeurtenissen en randvoorwaarden tijdens de
projectontwikkeling. Er is een spanning tussen een planningsprocedure
(waarin de formele en ideale lijn voor ontwerpen vastliggen) en de noodzaak iedere projectplanning optimaal in te richten op de innovatieve en
creatieve opdracht. Speciale aandacht gaat dan uit naar het koppelen van
leerervaringen, waarbij managementtechnieken uit de kenniswereld van
'learning and development' toegepast kunnen worden.
Metanderewoorden,devraagstelling voor de deskstudie bevindt zich in een bijzondere omstandigheid.
Enerzijds zijn er aanwijzingen,dat zich een scala aan bijzondere ontwikkelingen voordoet, die betrekking heeft op nieuwe vormen van ruimtelijk
ontwerp en kwaliteitsmanagement. Anderzijds is ook duidelijk, dat geen
sluitende methodiek geleverd kan worden om combinaties van de analysebevindingen op te stellen.Aanbevelingen zullen zelfs voor een deel elkaar
uitsluiten. Speciale aandacht zal in de rapportage van de etude uit gaan
naar het zelfbedieningskarakter van de deskstudie. Inzicht moet gegeven
worden in de voor- en nadelen die kleven aan de adoptie van een methode
voor ontwerp en de condities die dat oplevert voor de inrichting van de
etudes. Dat zijn geen enkelvoudige criteria; maar een stelsel van voorwaarden waaronder ontwikkelingen tot hun recht kunnen komen.Een stelsel van samenhangende condities die de projecten nauwgezet moeten
beheersen om tot de gewenste kwalitatieve ontwerpen te kunnen komen
en die voor een pragmatisch ontwerpteam in de praktijk te hanteren
moeten zijn.

2.2 Uitgangspunten voor de analyse A ] d e z e ontwikkelingen en leerervaringen uit eerdere studies zorgen voor devolgende uitgangspunten voor de
analyse:
• Er dient in de beschrijving van de cases een
stramien zichtbaar te zijn, waarin de cases
worden beschreven en beoordeeld. Dit stramien zal in belangrijke mate de analyseresultaten bepalen en wordt geformuleerd
bij de start van de werkzaamheden. De overwegingen uit 2.1zijn herkenbaar in het stramien.
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• De cases moeten afkomstig zijn uit verschillende ontwerpscholen om een evenwichtige
balans in de analyse te waarborgen.
• Specialeaandacht zal uitdienen te gaan naar
het aangeven van concrete toepassingsmogelijkheden om t o t combinatie van
analyseresultaten te komen.Op voorhand is
bekend, dat het simpelweg combineren van
sterke punten in de praktijk tot onwerkbare
en methodologisch onjuiste oplossingen zal
leiden. Hier ligt een centrale leeropgave om
vanuit dedeskstudie deetudes aante sturen.
• De technieken voor ruimtelijke ontwerpen
staan centraal, maar zij moeten niet los
gezien worden van bredere maatschappelijke
ontwikkelingen in de dynamiek van het
aansturen van projectorganisaties. Vanuit
die invalshoek kan onverwachte inspiratie
komen.
• De aanbevelingen uit de deskstudie moeten
in het toepassingsveld van de etudes direct
toepasbaar zijn.
Het doel van de deskstudie is
een analyse van voorbeelden van projecten waarbij in de afgelopen jaren
sprake isgeweest van eenvernieuwend ontwerp en/of ontwerpproces voor
de ontwikkeling van een gebied.Hierbij wordt gekeken naar:
• het ontwerp zelf;
• de wijze waarop het ontwerp tot stand is
gekomen;
• welke actoren hierbij betrokken waren;
• de besluitvorming over het ontwerp;
• doorwerking van het ontwerp in ruimtelijke
kwaliteit.

2.3 Analysekader 2.3.1 Positionering , n d e deskstudie wordt gezocht naar
vernieuwingen in het ontwerp. Vernieuwingen betekenen altijd veranderingen, aanpassingen aan de bestaande manier van werken. Dit soort
veranderingen is te analyseren in het kader van de zogenoemde
Ansoffmatrix (Kotler, 1988). Voor de deskstudie wordt niet gekeken naar
productmarktcombinaties, maar naarde relatie tussen deaardvandeplanvorming en detypering van de betrokkenen.Inde volgende figuur zijn vier
velden aangegeven,die ieder een eigen karakteristiek kennen. Zo isveld1
de positionering waarin bestaande actoren gebruik maken van bestaande
planvormen om te ontwerpen. Veld 4 staat voor de meest innovatieve
aanpak, waarbij nieuwe planvormen en nieuwe actoren tot een geheel
nieuwe aanpak van het ontwerpen leiden. Naar analogie van de Ansoffmatrix kunnen hierookslagingspercentages toegedeeld worden aandevelden.Veld 1 kent een hoog percentage van deontwerpen die uiteindelijk tot
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realisatie leiden,veld 4 een percentage onder de 30%.leder ontwerp is in
principe te positioneren in de matrix en geeft daarmee een analysekader
over het ontwerp op zich. Naast de positionering zijn bewegingen in de
matrix aante geven.Debewegingen staanvoor het planmatig bereikenvan
nieuwe situaties. In het schema zijn hiervan de zes principebewegingen
opgenomen.

bestaandemensen

bestaande
planvormen

©

2

1
nieuwe
planvormen

nieuwemensen

^
/

4\

N

3
v

->
>

y

positioneringyan eenontwerp

_^

veranderingsbeweging

figuur 1
Positioneringvaneenontwerp indeAnsofFmatrix

In het schema zijn veranderingsbewegingen aangegeven:
i. ontwikkeling binnen bestaande kaders;
2. nieuwe actoren (soms ontwerpers, soms
burgers, soms inhoudelijke leermeesters)
worden betrokken;
3. dezelfde actoren proberen andere ontwerptechnieken (netwerken,communities of practices), kennismanagement;
4.fundamentele innovaties, wel met een lage
slagingskans eneen hoge moeilijkheidsgraad;
5.veranderingen in plaats,successen van elders
hier toepassen;
6.veranderingen indetijd,uitstellen ofjuist anticiperen op komende fasen in de levenscyclus.
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Aan de hand van de positioneringen en de veranderingsbewegingen zijn de afzonderlijke cases in dit
onderzoek te typeren. Daarmee wordt duidelijkheid verschaft over het
unieke karakter dat het ene ontwerp heeft ten opzichte van het andere.

2.3.2 Analyse van momenten , n d e v e r nieuwing van het ontwerp zijn kenmerkende momenten te zien die verschillen in de tijd naar plaats en naar
emotie. Deze opeenvolgende momenten typeert men in het algemeen als
het proces. In de ontwerpwereld bestaat een soort onderscheid tussen
inhoudelijke ontwerpen en ontwerpen die met het proces te maken
hebben. Ook in onze eerdere verkenning van de vraagstelling is dit onderscheid aan de orde gekomen.
Het aanbrengen van verschil
tussen inhoud en proces isechter vanuit eenoptiek vanveranderkunde niet
zinvol.Juist uit de analyse van de samenhang tussen inhoud en proces valt
afte leiden waarom bepaalde ontwerpen nu tot uitvoering leiden.Ook is te
zien dat de technische ontwikkelingen in de veranderkunde (waarbij het
proces wordt opgevat als een planbare reeks handelingen), juist ontwikkelingen laten zien die voor de etudes van belang zullen zijn. Het gaat dan
om nieuwe wijzen waarop mensen in een ontwerpsituatie met elkaar
samenwerken. Het gaat dan om de integratie van inhoudelijke voortgang
met deacceptatie van nieuwe ideeën.Steedsduidelijker wordt dat de voortgang van het proces goed te plannen is of steeds betere condities aangemaakt kunnen worden om inhoudelijke resultaten te bereiken.
In de deskstudie wordt gezocht naar de bijzondere momenten in een ontwerp. De vraag is wanneer
een ontwerp een onverwacht resultaat bereikt en hoe dit is aangestuurd.
Opmerkelijk is dat in ieder ontwerp één of
meerdere 'magische momenten' aanwezig O p m e r k e l i j k JS d a t i n i e d e r
zijn, waarbij er iets gebeurt met inhoud en
,.
r
,

proces. De magische momenten zijn zeer O n t w e r p een OT m e e r d e r e
verschillendvanaard.Hetstreveniszeinelke ' m a g i s c h e m o m e n t e n '
casus te onderkennen.Zijn ze kortstondig en
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eigenlijk ongrijpbaar of isersprakevaneen a a n w e z i g Zijn, WaarDIJ er letS
regiemogelijkheidomdemagische momen- g e b e u r t m e t i n h o u d en
ten planmatig te creëren? Leveren de n r n r - o C
L C i
magische momenten een instrument om te r
komen tot het excellente ontwerp?
Ook in de literatuur worden
verschillende benamingen gebruikt om in ontwerpprocessen momenten
aan te geven waarop het ontwerp zijn bijzondere karakteristiek verkrijgt.
Soms heet dat het creatieve moment, soms het moment van verbeelding,
somswordt deaansluiting bijeenspecifieke ontwerpschool als kenmerkend
getypeerd.Wel is opvallend in de literatuur dat dit fenomeen nooit wordt
opgepakt als een onderwerp van vormgeving. Het lijkt erop alsof dit
moment gewoon maar gebeurt, of juist niet. Om de etudes aan te sturen
lijkt het zinvol dit ontwikkelen van ontwerpmomenten aan deorde te laten
komen in de analyse.
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2.4 Methode van aanpak A , s m e t h o d e van aanpak voor deze studie sluiten
we aan bij de kentheorie die is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Kwaliteit Leefomgeving. Daarin bleek dat het noodzakelijk is om bij de analyse van begrippen als kwaliteit, identiteit, duurzaamheid en ontwerp gebruik te maken van een principiële methodologische
indeling. Deze komt erop neer te werken vanuit een drieluik, bestaande uit
het object (het ontwerp), het proces (het planvormings- en ontwerpproces)
en de rol van de mensen (groepen mensen,goeroes). Dit drieluik weerspiegelt zichook inde methode die binnen Arcadisgebruikt wordt om complexe
processen te analyseren.De opzet van het drieluik is als volgt:
Kolom 1object, de fysiek-ruimtelijke ontwerpenende plannings- envormgevingsconcepten, ambachtelijke aspecten, planningsbenaderingen.
Kolom 2proces,het planningsproces.
Kolom 3 mensen, met de betrokkenen en de
trekkersvanhet project,zoalssomsde'goeroes'
(detoonzettende en smaakmakende ontwerpers/projectleiders/bestuurders).
In de volgende tekening is dit
drieluik weergegeven. In de drie kolommen zijn object, proces en mens als
afzonderlijke reeksen, gebeurtenissen weergegeven. In iedere kolom zijn
deelfases te onderkennen.Deze staan voor deverschillende handelingen in
de tijd, die opeenvolgend moeten worden doorlopen om het ontwerp vorm
te geven.Zo is het voor het vormgeven van het object noodzakelijk dat een
basiskaart aanwezig is, een inhoudelijk thema is benoemd en randvoorwaarden duidelijk zijn, etcetera. Ook het proces kent een dergelijke noodzakelijke opeenvolgingvan handelingen om te komentot een geaccepteerd
ontwerp. In de kolom 'mens' zijn de activiteiten, leereffecten en emoties
ondergebracht die de deelnemers aan het ontwerp ieder doorlopen.Tussen
object, proces en mens zijn telkens in de tijd verschillende relaties te zien.

object

proces

fase1

fase2

.l„

fase3

faseN
figuur 2
Drieluik met de kolommen object,proces en mens
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Somszijn zeessentieel voor het bereikenvan devolgende ontwerpfase.Als
er geen overeenstemming over het inhoudelijk thema bestaat kan niet
verder gewerkt worden aan het object.Alshet object niet inhoudelijk wordt
vormgegeven stagneert het proces.Deonderlinge relaties zijn heel uiteenlopend van aard en lenen zich niet voor een beschrijving ineen eenduidige
tabel.Ze zijn heel ergvan elkaar en van de context afhankelijk.
Het schema in figuur 2 staat
voor de methode van aanpak van deze deskstudie. De gegevens worden
steeds teruggebracht in bovenstaand model. De handelingen in een
ontwerp worden geplaatst in de verschillende kolommen en worden naar
deverschillende fases onderscheiden.Daarmee ontstaat een beoordelingsmethode om de verschillende cases op hun waarde inte kunnen schatten.
De indeling naar verschillende fases komen nu per kolom aan deorde.
Kolom i: Object ( n ^e deskstudie wordt het object, de inhoud van het ontwerp, beschreven op verschillende aspecten. Het gaat onder meer om het
inhoudelijk op te lossen probleem (discours),de ambities van het ontwerp
(ontwerpopgave), het schaalniveau, planningsniveau, de doelen en randvoorwaarden, de ontwerpmethode en -technieken en de ontwerpstijl. Zie
ook de checklist (bijlageA).
Ontwerp- en planningsbenaderingen/-scholen/-technieken Delaatstejaren
zijnveelverschillendevernieuwende planningsbenaderingen of-concepten
toegepast. In het volgende overzicht worden daarvan enige voorbeelden
gegeven. Het isgeen compleet overzicht.
A. Vernieuwende functioneel-ruimtelijke benaderingen
• Cascobenadering (PlanOoievaar,Dirk Sijmons
e.a„ uitwerking in de Millingerwaard en de
Ooipolder en De Blauwe Kamer bij Rhenen)
• Groen en rood,mal en contramal (planningsconcept van LeoTummers en JokeTummersZuurmond)
• Mozaïekbenadering (Tapijtmetropool van
Willem Jan Neutelings en het artikel
'Hollands constructivisme en Bijhouwer's
erfenis'van Erik Luiten)
B. Vernieuwende stedenbouwkundige benaderingen
• Campusoplossing (planningsconcept voor
het Chasséterrein in Breda;Rem Koolhaas en
Adriaan Geuze)
• Postmoderne stedenbouw (planningsbenadering en planningsconcept Ashok Bhalotra,
Kattenbroek in Amersfoort)
• Thematische stedenbouw (zoals op energie
gerichte stedenbouw, plan Nieuwlanden in
Amersfoort; vooral planningsconcept)
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C. Vernieuwende planningsbenaderingen
Corridorbenadering (Incodelta)
Stipomethode (planningsbenadering/ontwerpbenadering van de Universiteit van
Amsterdam)
D. Vernieuwende ecologische benaderingen
Natuurontwikkeling (planningsconcept opecologische grondslagen voor de Oostvaardersplassen, Frans Vera; Millingerwaard, Wouter
Heimer)
Stromenbenadering (planning op ecologische grondslagen; Wageningen Ecopolis;
Sybrand Tjallingii)
E. Vernieuwende interactieve benaderingen
Dialoogbenadering, vorm van interactieve
planvorming (Schouwen-Duiveland; vorm
van landinrichting nieuwe stijl)
•Essenbenadering, vorm van interactieve
planvorming (Alterra, Essenproject)
Landinrichting nieuwe stijl (planningsbenadering; Sluis aan Zee in Zeeuws-Vlaanderen
en landinrichtingsproject in Friesland)
Procesarchitectuur (planningsbenadering;
Alterra, Landstad Deventer)
Kunstzinnige planvormingbenadering
Air-Zuidwaarts, Hoekse Waard
B

Ü de selectie van de cases wordt een spreiding over de benaderingen
nagestreefd.

om 2:Proceso m derelatietussen procesgangenontwerp,met name het
effect van het ontwerp op het verdere verloop van het proces te verhelderen, wordt gebruik gemaakt van een eenvoudig procesmodel dat ook zijn
waarde heeft bewezen in de evaluatie van de procesgang van een aantal
voorbeeldprojecten uit het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (Propper en Steenbeek,1999).
De aanpak voor ruimtelijke
planvormingsprocessen laat altijd een aantal vaste componenten zien:
1. Eenkader(aanleiding,achtergrond,doelstellingen en- erg belangrijk - degekozen bestuursstijl);
2. Een bepaalde organisatie- en managementstijl (project- of lijnstructuur, wijze van betrokkenheid van bestuur, PPS, etc.);
3. Eeninhoudelijke pijler (met duidelijke doelen
en een daarbij passende aanpak);
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4. Een communicatieve pijler (met procesdoelen en een strategische aanpak die de middelenkeuze aanstuurt);
5. Een aanduiding van het resultaat.
Met deze componenten kan
inzichtelijk worden gemaakt hoe het gekozen kader, de organisatiestructuur en het projectmanagement de inhoud (in dit geval het ontwerp) ende
communicatie (interactie ontwerp en planvormingsproces) aansturen.Vaak
bestaan er goede ideeën en initiatieven met betrekking tot interactie, zie
ook de vernieuwing in de ontwerpmethoden, maar vloeien deze niet voort
uit een duidelijk kader dat de randvoorwaarden bevat. Ook kennen veel
projecten problemen met het komen tot een goede wisselwerking tussen
ambtenaren enbestuurentussendestructuur- enmenskantvaneenproject.
In de geselecteerde cases
maakt het ontwerp deel uit van een, al dan niet, gangbaar/traditioneel
ruimtelijke planvormingsproces en/of ishet ontwerpen zelf alseenprocesmatige activiteit opgepakt.
Voor een goede aanpak van
het ontwerpproces bestaat geen blauwdruk, want iedere situatie is uniek.
Voor dewijze vanvoorbereiden bestaat wél eengulden regel:erzijn vragen
die men zich aan het begin van een planvormingstraject of ontwerpproces
altijd moet stellen.Deze vragen zullen er opgericht moeten zijn debovenstaande componenten te beschrijven.Indevoordeanalysegebruiktechecklist (zie bijlage A) komen deze vragen terug.
Om de resultaten van de analysevan de caseste kunnen vertalen naar bouwstenen/handvaten voor de
etudes is ervoor gekozen die componenten van een planvormings- of
ontwerpproces terug te voeren naar een aantal kritische factoren die van
belang zijn voor de sturing van het proces.Deze zijn:
• Positie bepalen, met oog voor de planvormingscyclus.
• Structuur aanbrengen conform positionering.
• Taakopvatting expliciteren.
• Innovatie- of veranderingsopgave vastleggen.
• Relatie met de omgeving scheppen.
Mogelijke sturingsmodellen zijn:
a. hiërarchische sturing ('top-down');
b. netwerksturing (interactief);
c. zelfsturing (sturing door de bewoners zelf);
d. sturing in groepen ('community of practice');
e.ongestuurd (sturing overlaten aan autonome
of natuurlijke processen).
In de categorieën a en b is al
of niet sprake van een interactieve bestuursstijl. Deze stijlen kunnen als
volgt worden weergegeven:
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faciliterende stijl
interactief
beleid

samenwerkendestijl
delegependestijl
participatievestijl
consultatievestijl

1

inspraak

openautoritairestijl
geslotenautoritairestijl
figuur 3
Overzicht vandeonderscheiden bestuursstijlen

Wanneer een ontwerpproces
interactief wordt aangestuurd zullen de deelnemers zich vragen moeten
stellen om nate gaanof aan eenaantal voorwaarden wordt voldaan, zoals:
• Wat is de meerwaarde van de participate
van betrokkenen bij het ontwerpen?
• Isde problematiek (ontwerpopgave) geschikt
voor de toepassing van interactieve planvorming? Gaat het om inhoudelijke problemen
of is de problematiek terug te voeren op een
verschil over waarden en doelen?
•'Organiseerbaarheid'.
Bij de selectie van de cases
Wordt een spreiding over de verschillende sturingsbenaderingen nagestreefd.

Kolom 3 : Mens B i j d e deskstudie wordt bestudeerd welke rol mensen
spelen in het ontwerpproces. De vraag iswie de betrokken actoren in het
ontwerpproces zijn enwelke rolmen speelt.Enerzijdszijn erdeontwerpers,
anderzijds bestuurders,vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en soms ook nieuwe verrassende disciplines. Er zijn twee soorten
rollen die opvallen bij het onderwerp ruimtelijk ontwerpen: goeroes en
functioneren ingroepen.
'Goeroes' Soms zijn het individuen die een stempel drukken op een
ontwerpproces. Opvallend hierbij is dat er een onderscheid te maken is
tussen reguliere en toonzettende ontwerpers/projectleiders/bestuurders.
De laatste categorie wordt wel aangeduid met het begrip 'goeroe'. Deze
ontwerpers nemen ook in de intermenselijke communicatie een heel
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speciale rol in.Van de goeroes worden enkele tot de smaakmakende gerekend en een klein aantal tot de toonzettende.
Groepen mensen Steeds meer worden er gezamenlijk leer- en ontwerpprocessen doorlopen door groepen van mensen,onder leiding van procesbegeleiders, innovatoren en deskundigen op het gebied van leren rond een
specifiek thema, binnen een bepaald gebied. In het typeren van bepaalde
groepen kan aansluiting worden gevonden bij de indelingen die in de
veranderkunde, management- en organisatiekunde en op het vlak van
training en ontwikkeling gevonden worden. De structuur van handelingen
binnen degroepen isdan bepalend voor dewijze waarop ze in het ontwerp
participeren.
Bij de selectie van de cases
wordt variatie in de rol van de mensen (goeroes,groepen) nagestreefd.
De bovenstaande omschrijving van de methode van aanpak geeft aan op welke wijze aangekeken
wordt tegen de verschillende cases.
In de tekst worden de Nederlandse en de Engelse meervoudsvormen vancasus,casussen encases,naast
elkaar gebruikt.

3. Selectievan decases
In de deskstudie zal worden gewerkt met een beperkt aantal bijzondere
casesdie aangemerkt kunnen worden alsvernieuwende projecten.Deanalysevan de cases geeft geen waardeoordeel over het project op zich, maar
richt zich op het destilleren van de bijzondere kenmerken die voor het
aansturen van de etudes als leerpunt kunnen dienen.
eectievan casesAllereerst iseen groslijst van (50) interessante projecten
samengesteld; een brede lijst met alle opvallende ruimtelijke ontwerpen
v
an de laatstejaren. Daarna zijn selectiecriteria geformuleerd. Bijdeselectie is uitgegaan van zoveel mogelijk variatie in de indelingen zoals die in
onze benaderingworden gehanteerd:inaard vanvernieuwing (proces,ontwerp, combinatie of achteraf), in sturingsbenadering, planningsniveau,
geografische variatie, ontwerpbenadering en variatie binnen drieluik,
waardoor elke casus iets bijzonders inbrengt en deverschillende caseseen
aanvullend karakter hebben. Dit heeft geleid tot een selectie van de
volgendecases:
1. Gouda Mierennest
2. Incodelta
3. Kust op de Kaart
4. AIR-Zuidwaarts
5. Chassé Breda
6. Plan Ooievaar
7. Parkstad Limburg
8. Landstad Deventer
9. Croenblauwe Slinger
10.Meerstad Groningen
11. Stad van de Zon
Van bovenstaande nummeringwordt inhet gehele rapport gebruik gemaakt.Hetvormt delegenda bij
de verschillende figuren, waarbinnen de cases zijn geplaatst. In de onderstaande schema'sworden deaccentenvandeverschillendecasesnader aangegeven.
Variatie in aard van vernieuwing
1. experimentele ontwerptechnieken voor de
fysiek-ruimtelijke planning (casus:5,6,7,8)
2. experimentele vormen van maatschappelijke
sturing (casus:1,4,9,11)
3. combinaties van innovatieve ontwerptechnieken en procesmanagement (casus:2,10)
4. projecten die achteraf een bijzondere inhoud
blijken te hebben (6)
Variatie in ontwerpbenadering
A. vernieuwende functioneel-ruimtelijke benadering (casus: 6,7,10)
B. vernieuwende stedenbouwkundige benadering (casus:1,5)
C. vernieuwende planningsbenadering (2,11)

3. Selectie van decases

D. vernieuwende ecologische benadering
(casus:9)
E. vernieuwende interactieve benadering
(casus:8)
F. kunstzinnige planvormingsbenadering
(casus:3,4)
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Variatie in sturingsmodel en bestuursstijl
a. hiërarchische sturing (casus:4,5, 7)
b. netwerksturing (casus:1,2,6,8,9,10,11)
c. zelfsturing
d. sturing in groepen
e.ongestuurd (casus:3)
Variatie in planningsniveaus:
bovenregionaal (casus:2,3,4, 6)
regionaal/bovenlokaal (casus:6,7,8,9,10,11)
lokaal (casus:i, 3,5)
Variatie binnen drieluik: object, proces en de mensen
Object
Casus
Hoofdaccent op object
XX
5. Chassé Breda
XX
io.Meerstad/8. Landstad
XX
6. Plan Ooievaar
XX
2. Incodelta
Hoofdaccent op proces
I. Gouda Mierennest
X
9. Croenblauwe slinger
X
II. Stad van deZon
Hoofdaccent op de mensen
X
3. Kust opde Kaart
7. Parkstad Limburg
X
4. Air-Zuidwaarts

Proces

Mens

-

X

X

-

X

XX
X

XX
XX
XX

-

-

XX
XX
XX

X
XX

- beperkte aandacht/beperkte betekenis
x accent
xx hoofdaccent

Uit bovenstaande selectie
blijkt dat de deskstudie kiest voor ontwerpen die alle opzich al een bijzondereontwerpkwaliteit kennen.Dat past binnendezoektocht naar hetexcellente ontwerp. Het ideale ontwerp zou er alsvolgt uit zien:
Ideale (utopische) situatie
12'Utopia'

XX

XX

XX

Utopia van Thomas Moore is
almeerdan400jaar eengedroomdtoekomstbeeldvoordeomgevingwaarin mensen leven.Het iseen beeld waarnaar wij blijven streven en dat wij
nooit zullen bereiken. Het gaat om een ideaaltype, een ideaalbeeld dat
wordt nagestreefd,onder meer met ontwerpprocessen.

4.Presentatie cases
Indeze rapportage wordt gekozen voor een beschrijving vandecasesaande
hand van een checklist. Deze lijst met vragen aan deontwerpcasus iste vinden in bijlage A.Dechecklist is ingevuld in samenwerking met de betrokken
projectleider. Hiervan zijn verslagen per casus terug te vinden in Bijlage B.
In dit hoofdstuk treft u een
samenvatting van deze casusbeschrijvingen aan. Er is gekozen voor een
°pzet om de belangrijkste sleutelbegrippen in een oogopslag te kunnen
overzien.Juist om deverschillende kenmerken vandecasesgoed met elkaar
te kunnen vergelijken.Opdeverschillende presentatievellen ishet volgende
aan te treffen:

25

• Positionering in drieluik
• Positionering in Ansoffmatrix
• Positionering magische momenten
• Reeks conclusies, zoals we die per project
hebben opgesteld.
• Figuur of foto met essentie van het project
en een korte inhoudelijke toelichting van de
essentie.
• Mening van de projectleider over dit project
• Succes en faalfactoren van het project
• Wat kunnen we leren voor de etuder.
• Gegevens; naam plan, initiator, ontwerpers,
soort proces enz.
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Inhoud plan in het programma van
eisenwordt alsdoel gesteld:'het geven
vaneenstedenbouwkundig en architectonisch hoogwaardige invulling van het
gebied als belangrijke toegangspoort
tot het stadscentrum'.
De architect heeft verschillendefuncties met elkaar gecombineerd zonder dat ze elkaar in de weg
zitten'.Opdeonderste laag commerciëlefuncties endaarboven wonen.Bij het
ontwerp heeft dedynamiek van de veranderingvan de Goudse binnenstad en
deomgeving(fysiek enemotioneel) van
delocatie een rolgespeeld.
Het gemeentebestuur
heeft opdracht gegeven voor het pro• rt Het ontwerp is ontwikkeld in een
ïoen planP r o c e s - H e t P r 0 J e c t w e r d
«eleid door een architect en een stedenbouwkundige van de gemeente. Er
een klankbordgroep opgericht, gedeeltelijk bestaande uit vertegenwoordigersvandegemeente,waaronder ook
enwethouder, en gedeeltelijk uit verLenwoordigers van het Platform
Binnenstad West. Binnen het ontwerprocesheeft deprivate sector niet deeln o m e n . De architect, die het proces
hLeleidde, had een onderzoekende
twerpstijl- Naast het uitvoeren van
0
"n stadshistorische studie, heeft hij
ee
k z o w e | de gemeenten als de bewo00
o p meerdere momenten uitvoerig
ïLraagd om een zo helder mogelijk
h ldte vormen van de opdracht, maar
1 vandeheersende meningen en normenvan het bewonersplatform.

Positionering in drieluik
object

proces

<->

vv k-*

Wat zijn de succes- en de faalfactoren?

van bijeenkomsten en een excursie. Zo
werd een gemeenschappelijk referentiekadertussen gemeente,bewonersplatform en
architect ontwikkeld.
• Organiseer bestuurlijke betrokkenheid en
steun gedurende het interactieve proces.

Positionering magische momenten
object
fasel

• Gouda Mierennest is een experimentele
vorm van maatschappelijke sturing. Er
heeft veel overleg plaats gevonden tussen
de gemeente,een bewonersplatform en de
architect; zewerkten samen aan het plan.
• Er is sprake van netwerksturing. Er werden
veel partijen bij het plan betrokken die alle
invloed uitoefenden op het ontwerp.
Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplanvorm

Nieuweplanvorm

Bestaande
actoren

A

Nieuwe
actoren

B

oD

C: Onbekende mensen Opvallend in de cases is het
fenomeen dat nieuwe mensen en samenwerkingsverbanden terugvallen op ontwerpmethoden die elders
geaccepteerd zijn. Het isjammer dat de stap naar het
ontwikkelen van een eigen aanpak niet gezet wordt.

• Belangrijk was dat er een gedragen ontwerp zou worden ontwikkeld, waardoor er
geen bezwaarschriftprocedure zou worden
opgezet, die de realisatie zou kunnen vertragen. De architect moet in dit geval een
gezamenlijk proces ingaan,goed begrijpen
enverbeelden wat deomgeving (gemeente
en bewoners) wenst en bedoelt. Dezecasus
is een uitstekend voorbeeld van een
geslaagd proces.
• Gebruik maken van verschillende wijzen
van verbeelden. Onderzoekend ontwerpen,
steeds een stap verder komen, organiseren

fase2
fase3
faseN

F

proces

mens

^T~

—

^-^1
.

11\

Architectenkeuze:belangrijk was dat er een
gedragen ontwerp zou worden ontwikkeld,
waardoor er geen bezwaarschriftprocedure
zou worden opgezet, die de realisatie zou
kunnen vertragen. De architect moet in dit
geval een gezamenlijk proces ingaan, goed
begrijpen en verbeelden wat de omgeving
(gemeente en bewoners) wenst en bedoelt.
Dezecasus is een uitstekend voorbeeld van
een geslaagd proces.
Inzet van een procesbegeleider, informatiedeskundige en innovatiemanager om 'het
proces leuk en beheersbaar te houden'.

,

+ Het resultaat is een voorbeeld van goed
samenspel tussen architect, gemeente en
belanghebbenden. In een uitgebreid en
open proces zijn eerst ideeën en interpretaties uitgewisseld,waardoor er een basis
vanvertrouwen eneen gemeenschappelijk
referentiekader ontstond.
+ Gezien het vraagstuk is de architectkeuze
een goede geweest. Erwas sprake van een
vrij open ontwerpopgave en het betrof een
locatie waar veel belanghebbenden een
mening en ideeën over hadden. Bovendien
betrof het een locatie met een lange
geschiedenis. Hier werd gevraagd om een
interactief ontwerpproces, met diverse
terugkoppelingsmomenten.
- Het gemeentebestuur had sterker betrokken kunnen zijn en ook in eerdere fasen al
achter het proces en de tussenproducten
kunnen gaan staan,omdat het bestuur de
uitvoering moet gaan aansturen en uitbesteden.
- Er is sprake van onevenwichtigheid in de
deelname van actoren.Degemeente heeft
in fase twee niet meegedaan.Verder was
een aantal actoren niet betrokken.
- Er was geen aandacht voor de financiële
haalbaarheid van de plannen.
- Koppeling met projectontwikkelaars vindt
pas plaats na het ontwerpproces. De vraag
is hoe de opdrachtverlening vanuit het
gemeentebestuur aan de projectontwikkelaar er uit zal zien en in welke mate het
ontwerp ook daadwerkelijk zalworden uitgevoerd.

2- Incodelta

4.Presentatie cases i.Gouda Mierennest

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Er moet veel tijd en energie in het proces worden gestoken, pas dan kan het een constructieve rol spelen binnen het ontwerp. Een actief en kwalitatief goed bewonersplatform isbelangrijk bij een open planproces.
• Een goede betrokkenheid van alle participanten is essentieel.Tussentijds moet op verschillende momenten politiek draagvlakvoor het procesendetussenproductenontstaan.
Ook een goede afstemming met het gemeentebestuur isdaarbij essentieel.Partijen als
het grondbedrijf kunnenzorgendat destap naar uitvoeringsneller gemaakt kanworden.
• Naast een informatiedeskundige moet ook een onafhankelijk procesbegeleider ingeschakeld worden.

ontwerpers
de Nijl Architecten
opdrachtgevers
Gemeente Gouda
Planperiode
^o^-io^o.
Projectleider
s
JaakdeKeizer
proces
°Pen planproces

Sjaak de Keizer, stedenbouwkundige Gouda:
'Door ereenopen en interactief procesvan te
maken wordt de discussie scherper gevoerd.
De gemeente, het platform en de architect
bleven elkaar vragen stellen om zaken scherp
te krijgen.Dit verschilt sterk van de bestuurscultuurvan degemeente,waarbinnen sneller
tot compromissen wordt gekomen.
De koppeling met het gemeentebestuur had
beter kunnen zijn. Een wethouder participeerde in het proces, maar er waren te weinig terugkoppelingsmomenten, waardoor er
nu nog onzekerheid bestaat over de stand
van zaken en over de daadwerkelijke uitvoering. Het ontwerp is maatwerk, speciaal voor
die locatie,functie en betrokkenen.'
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inhoud plan Het project Incodelta is
gericht op het uitwerken van een concrete visie op een aantal maatschappelijkevraagstukken,die samenhangen
[netvervoersstromen.Dete beantwoordenvragen zijn:hoe kan het goederenvervoer naar en over transportassen
duurzaam enefficiënt worden afgewikkeld? Hoe kunnen daarmee samenhanendeeconomischeactiviteiten worden
gestimuleerd? Hoe kan de ruimtelijke
kwaliteit van het gebied worden verterkt?En: kandecorridor zichzelforganiseren?
n e eindresultaten van de verschillende
faseszijn:
Eerste fase: een boekerk met verschillende individuele en
eroepsbijdragen: foto's, luchtfoto's,
kaarten, collages, schetsen, essays en
tekeningen.
Tweede fase-, een ontrp voor Waalwijk: Plan Waterval. Op
n kruispunt van vervoersassen iseen
6
ultifunctioneel havencomplex ontorpen, waarbinnen naast vervoer en
nsport ook aandacht bestaat voor
tuur, recreatie en wonen. Het ontwerpis eenproduct vaneenwerkgroep,
arbinnen niet-specialisten en snel
tekenaarseenbelangrijke rolvervulden.
Eindresultaat: eindraprt'Komentot slimmestromen'.Hierin
' eft het corridorteam vijf perspectien voor 2010 geformuleerd. Dit is de
i' draadvoorvervolgactiviteiten.Verder
.. z e s pakketten van projecten en
maatregelen (in totaal 60) opgesteld.
provincies zullen hieraan uitwerking
oeten geven. De inhoud van de rapporten, kennis en beelden werken zo
door.

Positionering in drieluik
object

proces

vv
•

<->

O

van de projecten, dat meer ligt op het
bestaande niveau (lokaal en regionaal).
•Gebruik van deeconomische geografie leidt
tot nieuwe inzichten over het functioneren
van met name bedrijven binnen de corridor.
Dit geeft nieuwe oplossingsmogelijkheden.

mens

r

<f^>

Î
J

—

Positionering magische momenten
object
fase1

• Deontwikkeling van nieuwe doorbraken en
ideeën op het gebied van corridors staat
centraal.
• Het project is een voorbeeld van een vernieuwende planningsbenadering. Innovatieve ontwerptechnieken en procesmanagement zijn de dragers van het project.

Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplanvorm

Nieuweplanvorm

Bestaande
actoren

Nieuwe
actoren

o

B

c

A: De veilige weg Dit zijn ontwerpen die excelleren
door de bestaande ontwerptechnieken optimaal toe te
passen. De veilige w e g kan wel leiden tot bijzondere
inhoudelijke uitkomsten.Ook iste zien dat de link naar
realisatie hier aanwezig is.
D: Eclatante vernieuwing In dit veld komen nieuwe
o n t w e r p v o r m e n voor die zich kenmerken door een
forse strijd om t o t acceptatie te komen. Isdat eenmaal
bereikt, dan blijken deze ontwerpen erg krachtig te
zijn.

• Lineaire organisatiestructuur in plaats van
netwerkorganisatie.
•Planning op het niveau van de corridor,
welke dwars staat op de politiek-bestuurlijke organisatie van Nederland. Hierdoor
wordt duidelijk dat planning op dit niveau
moeilijk is. Er moet een sterke projectorganisatie ontstaan, ook op het niveau van de
corridor, met een koppeling naar het niveau

fase2
fase3
faseN

proces

mens

1
&

<-y

—
M
"S.

f
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• Inzet van nieuwe mensen, zoals kunstenaars,fotografen,architecten,schrijvers en
dergelijke,wetenschappers en grote bedrijven. Hierdoor ontstaan nieuwe beelden.
• Planvorming op een nieuw schaalniveau.
• Nieuwe ii:valshoek bij ruimtelijke planvorming.
• Gebruik van nieuwe technieken (vrijdenken, toepassing bay-area-model, sneltekenen) zorgt voor nieuwe ideeën,beelden en
oplossingen.

Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
+ De uitkomst van het bestuurlijk experiment was tevredenheid bij de deelnemers
over de alternatieve manier van besluitvorming. Het biedt perspectief voor toepassing bij conflictsituaties in de corridor.
+ Een sterk onderdeel in fase één was,dat is
begonnen met observaties. Niet te snel
oordelen, want daarmee wordt de bewegingdoodgemaakt. Eriseensfeer ontstaan
dat allesgezegd kanworden.Dit zetaan tot
vrijdenken en leidt tot enthousiasme.
+ Er zijn een aantal 'briljante ontwerpen'
gemaakt. Eénervan is het PlanWaterval.
- Er was te weinig tijd voor het uitwerken
van de oplossingsrichtingen. Voor het
delen van de innovatieve ideeën is ook
meer tijd nodig.
- Het isonduidelijk hoe de innovatieve ideeen verder worden gedragen in de richting
van beleid en uitvoering. Het goed communiceren van het succesvan het bestuurlijk experiment (procesinnovatie) naar buiten toe is lastig.De inhoudelijke innovatie
(integratie van functies) isveel beeldender
en spreekt meer aan.
- Het ontwerp was niet voldragen, er was
een officiële lineaire organisatie,terwijl er
een netwerkorganisatie nodig was. De
aansturing verliep niet adequaat en de
resultaten van de ontwerpprocessen werden niet teruggekoppeld binnen bestuurlijk-organisatorische gremia.

, Kustopde Kaart
4.Presentatie cases 2.Incodelta

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Door de niet-alledaagse benadering van een vraagstuk, door het inschakelen van ontwerpers, kunstenaars en journalisten en door het uitvoeren van experimentele procesactiviteiten (vrijdenken,essay,pleidooiscenario's) ontstaan nieuwe beelden en ideeën.
• Ermoet voldoende tijd beschikbaar zijn voor de uitwerking vandevernieuwende ideeën.
• Kiesde organisatiestructuur die past bij het opte lossen probleem en bijde bestuurlijke
context.
Roel During:'| n f a s e één is commitment van
deelnemers zeervan belang.Met deelnemers
isvan tevoren gesproken over de verwachtingen en dergelijke. In fase twee is bewust
gekozen voor een bestuurlijk gezien 'rustige'
regio (Waalwijk). Het kan bedreigend zijn
wanneer allerlei deskundigen spelenderwijs
de besluitvorming verkennen. Binnen het
bestuurlijk experiment wordt bewust een
conflict gecreëerd.Zoworden de deelnemers
gedwongen de oplossingsrichtingen te verbreden.'

ontwerpers
Luiten en Meijer,
BureauSchie,
Modder,
Theo Baart,
Vande Boomen
endiverse ambtenaren en bestuurders
opdrachtgevers
samenwerkingsverband ministeries Vrom,
LNv,V&W en Economische zaken
planperiode

1998-1999
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Inhoud plan | n het project Kust op de
Kaart vinden verschillende activiteiten
plaats, waarvan verslag wordt gedaan
op de website. Het gaat om drie ontJerpateliers,één per halfjaar, een aantalworkshops,het schrijven van essays
enhet uitschrijven van eenworkshop.
De ontwerpers hebben
gebruik gemaakt van fotomanipulatie,
collage,kaartbeeldenenschetsen.Verder
ordt gebruik gemaakt van metaforen
?n woordspelingen. De mogelijkheden
ICT en multimediamogelijkheden
speleneenbelangrijkerol.
y
Dewebsite www.kustopdekaart.nl bestaat uit de Nederlandse
kustlijn,waarbijgezocht kanwordenop
eßio's,badplaats en op thema, waarbij
r
k ppelingen gemaakt kunnen worden.
Onder deze laag zijn allerlei reguliere
emeentelijke en provinciale plannen
8
|smede verschillende (deel)projecten
a
erzameld.Verderwordt verslaggedaan
V
n de activiteiten die zijn opgestart
V
nuit het project Kust op de Kaart.De
V
roiecten zijn uitvoerig beschreven en
P
rbeeld met foto's en andere tekeninVC
Dewebsiteiseeninteractiefinstrugen
n t v o o r beleidsmakers,bestuur ende
'"creatiesector bij de ontwikkeling van
regionalesamenwerking.

Positionering in drieluik
object

Wat zijn de succes- en de faalfactoren?

Kust op de Kaart gemaakte ontwerpen
uitermate geschikt.

proces

Positionering magische momenten

<->

K"*

vv

object

proces

fase1 ^
fase2

<->
fase3
faseN

Kunstzinnige vernieuwende planvormingsbenadering waarbij vanuit verschillende
vakdisciplines (architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en stedenbouwkundige) voorstellen zijn gemaakt.
Deplannen zijn met name doorjonge,vrije
ontwerpers gemaakt.
Er zijn plannen gemaakt vanuit het perspectief van de hele Nederlandse kust. De
nadruk ligt op oplossingen voor regionale
en lokale problemen.

Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplonvorm

Nieuweplanvorm

Bestaande
actoren

Nieuwe
actoren

A
C

B
t>

C: Onbekende mensen Opvallend in de cases is het
fenomeen dat nieuwe mensen en samenwerkingsverbanden terugvallen op ontwerpmethoden die elders
geaccepteerd zijn. Het isj a m m e r dat de stap naar het
ontwikkelen van een eigen aanpak niet gezet wordt.

• Omte komentot verhogingvan ruimtelijke
kwaliteit en realisatie van excellente ontwerpen op de korte en middellange termijn, zal er een betere koppeling tussen de
ontwerpers en feitelijke probleemdefinitie
en de sociaal-culturele en fysieke omstandigheden moeten worden gevonden.
• Voor het ontwikkelen vanvisies en beelden
bij lange termijnontwikkelingen zijn de in

mens

'f U-*
f

-

)

De samensmelting van twee losstaande
initiatieven, van het Vormgevingsinstituut
en TRN (Toerisme en Recreatie Nederland).
Hierdoor kwam de kust van NoordNederland in aanmerking voor Europese
subsidiegelden. Er ontstond tevens een
groot netwerk en een belangrijke koppelingsmogelijkheid op verschillende schaalniveaus.
Inzet van .jonge ontwerpers en de grote
mate van ontwerpvrijheid leidt tot verrassende en vernieuwende ontwerpen.

\

+ Er zijn veel originele en verrassende ontwerpen ontstaan, door het toepassen van
nieuwe benaderingswijzen, vrijdenken en
de beschikbaarheid van nieuwe digitale
ontwerptechnieken. Ook door verschillende ontwerpdisciplines in te zetten.
+ De toegankelijkheid van de ontwerpen is
groot door de presentatie op internet. In
opzet kunnen ze inspirerend werken voor
publieke en private sectoren.
- Er is nauwelijks een koppeling gemaakt
met de huidige situatie en met de specifiek
ruimtelijke problematiek op een bepaalde
locatie.
- Door gebruik te maken van 'artist impressions' ontstaat er een discrepantie tussen
deontwerper endetoekomstige gebruiker,
die gewend is aan traditionele stedenbouwkundige enarchitectonische tekeningen.
- De wereld van het Vormgevingsinstituut
(design,kunst encultuur) endewereld van
TRN (toeristisch-recreatieve sector, belangenbehartiging en beleids- en planvorming) zijn nog gescheiden werelden. De
ontwerpers hebben op een artistieke,
eigen wijze hun 'voorstelling' gegeven en
zodoende nauwelijks raakvlakken gevonden met dewijze waarop in detoeristischrecreatieve wereld zaken worden gedaan.

4 . AIR Zuidwaarts

4.Presentatie cases 3.Kust opde Kaart

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
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• Het ontwerpproces,dewijze van presentatie en het ambitieniveau van het ontwerp moeten aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep. Ermoet sprake zijn van een sterkere wederzijdse betrokkenheid en van duidelijke en goed doorgesproken doelstellingen
en werkwijze.
• Vooral door de inzet vanjonge ontwerpers en studenten die experimenteren met stijlen,
benaderingen, materialen en gedurfde technieken kan vernieuwing ontstaan.
• Zorgvoor een goede afstemming tussen de ontwerpende discipline,de vertegenwoordigers van de ruimtelijke ordening en de voor het plan specifieke sectoren.
• De opzet van de website ter bevordering van de uitwisseling van plannen, ontwerpen,
beelden, meningen en dergelijke is een goed initiatief en een goede aanvulling op interactieve planvormingsprocessen.
E.H.van Dijk:' p e j n Z et van ontwerpende disciplines heeft nieuwe benaderingen en beelden over de kust en de badplaatsen opgeleverd.'
'De koppelingtussen deontwerpen ende feitelijke beleids- en planvorming wordt niet
gemaakt. De bestuurscultuur in de kustplaatsen istraditioneel.Erbestaat veel verzet
tegen vernieuwing bij bestuurders, maar ook
bij bevolking en maatschappelijke organisaties.'
ontwerpers
w
ies Sanders,
Ca
spar Slijpen,
J
orisJacobs,
Dennis Lohuis,
Floris IeCongéKleyn,
Theo Kupers
opdrachtgevers
HetVomgevingsinstituut
TRN(Toerisme en Recreatie Nederland)
planperiode
'997-2001

biotoopvoorMMrafMi
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Inhoud plan rfr zijn in totaal acht ontwerpen gemaakt. Daarnaast is een
Taleidoscoop aan ideeèn en analyses
^manifestatie is opgebouwd in drie
faSen:

i. De ontdekking van de
Hoekse Waard: onderzoek naar identiteit en karakteristieken als basis voor
o twerpopgave. Ervinden onder andere
Sevolgende activiteiten plaats:
Verbeelding van de identiteit en kwa*Mteitenvan het eiland door studenten
v a n deAcademievan Beeldende Kunst
in Rotterdam,tentoonstelling.
Kunstenaars verblijven twee weken in
' het gebied, vervolgens uitwisseling
I n ervaringen, aansluitend tentoonstellingen, beeldonderzoek (foto, film,
schilderij)
observatorium: houten verblijven in
' HP HoekseWaard waar mensen alleen
kunnen zijn en indrukken en ervaringenopschrijven.
e
2. De verkenning van de
uoPkse Waard: bewoners, fotografen,
kunstenaars, cultureel antropologen,
K
" ' e e v e r s en ontwerpers en wetenV
,hTDDers formuleren de integrale ontwerpo'pgavemetdehenter beschikking
• f i n d e middelen. Koppeling tussen
onderzoek en ontwerp was een driedaagse internationale conferentie.
a
B
3. De toekomst van de
u„pkse Waard: de mogelijke toekomst
n het gebied (visies, concepten en
• tpßiefn) Bij het ontwerp zijn vier
maaltwee koppels uitgenodigd,telkens
£ n Nederlandse ontwerper en een bui1 n^pr die (gebied)informatie en
t e
: l tie mei elkaar uitwisselden.Over
Ü1 ontwerpen worden presentaties en
? b a t t £ georganiseerd, uiteindelijk
eerÎ slotsymposium en verschijning van
d e derde publicatie.

Positionering in drieluik
object

mens

proces

• Air Zuidwaarts wordt gedragen door zowel
de experimentele vorm van maatschappelijke sturing als de uitgenodigde vakmensen.
• Het is een kunstzinnige planvormingbenadering waarbij ongebruikelijke disciplines
zijn betrokken zoals kunstenaars, antropologen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.
• Het proces heeft de vorm van een uitgebreide manifestatie rond de gedachtevorming over de Hoekse Waard.

D: Eclatante vernieuwing In dit veld komen nieuwe
ontwerpvormen voor die zich kenmerken door een
forse strijd om t o t acceptatie te komen. Isdat eenmaal
bereikt, dan blijken deze ontwerpen erg krachtig te

•Vanuit een veelheid aan benaderingen,
disciplines en nieuwe coalities ontstaan
nieuwe beelden en verhalen, die inspirerend kunnen werken op het ontwerpen van
toekomstvisies. Door inzet van veel communicatieve instrumenten als uitwisseling,
tentoonstelling en dergelijke ontstaan
nieuwe inzichten.
' °e gezamenlijke definitie van de ontwerpopgave na een uitgebreid kunstzinnig
beeldonderzoek,biedt een belangrijke basis
om zo goed mogelijk aan te sluiten bij
zowel de fysiek-ruimtelijke als de sociaalculturele basisstructuren en ontwikkelingen daarbinnen.

Positionering magische momenten
ob

Ject

proces

Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplanvorm

Nieuweplonvorm_

CD
Nieuwe
actoren

A: De veilige weg Dit zijn ontwerpen die e x c f ' l e r e
door de bestaande ontwerptechnieken optimaal toe
passen. De veilige w e g kan wel leiden t o t R o n d e r e
inhoudelijke uitkomsten.Ook iste zien dat de link naa
realisatie hier aanwezig is.
1A , P inie
B: Onbekende verten Voor deze aanpak w o r d t weinig
gekozen. Het animo ontbreekt, de projecten die
wel in deze positionering ontwikkelen, kenmerken zie
door maatschappelijke c o m m o t i e (aftredende w e
houders).
k het
C: Onbekende mensen Opvallend in de casus is
fenomeen dat nieuwe mensen en samenwerkingsve
banden terugvallen op o n t w e r p m e t h o d e n die e
geaccepteerd zijn. Het isj a m m e r dat de stap naar
ontwikkelen van een eigen aanpak met gezet w o

oor uitgebreide communicatie, via vereinende media entechnieken,maar voori ook door de kunstzinnige benadering en
et karakter van een manifestatie, worden
n korte tijd veel mensen bereikt en gemo"iseerd. Door participatie wordt het onterpproces verrijkt. Moeilijk is het verschil
"meningen, perspectieven en verwachtingen van al deze betrokken personen.

Wat zijn de succes-en de faalfactoren?
+ Het is inspirerend om acht ontwerpen te
laten maken door vertegenwoordigers van
verschillende ontwerpdisciplines.
+ Er is op verschillende schaalniveaus gewerkt. Inde eerste twee fasen is de koppeling met de mensen,plekken en gebeurtenissen in het gebied sterk gemaakt.
- Het is de vraag of het een goed idee was
om gerenommeerde en ook buitenlandse
ontwerpers in te schakelen voor de derde
fase van het ontwerpproces. De ambitie
was juist aan te sluiten op de resultaten
van de eerste twee fasen en het ontwerp
een product te laten zijn van een interactief ontwerpproces, waarbij netwerksturing en elementen van zelfsturing zijn toegepast. Veel gearriveerde ontwerpers
passen juist een meer hiërarchische wijze
van totstandkoming van ontwerpen toe.
- Bij verschillende ontwerpen heeft men
aantoonbaar weinig gedaan met de producten uit de eerste fases.
- De doorwerking van het project is gering
omdat de koppeling, verankering en borging met het politiek-bestuurlijke niveau
en met de ondernemers gering is.
Bovendien is er geen organisatorische
voorziening in het leven geroepen om er
voor te zorgen dat goede ideeën en initiatieven worden gesteund, worden gerealiseerd.

5

4.Presentatie cases 4.AIRZuidwaarts

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Om een goede koppeling tussen verschillende planfases te krijgen moeten deskundige
planologen, bestuurskundigen en organisatiewetenschappers worden ingezet bij de
procesarchitectuur en de procesbegeleiding.
• Het makenvanvernieuwende plannen isniet alleen een kwestievan het inhuren vaneen
gerenommeerde architect. Afhankelijk van het doel moet de goede ontwerper worden
ingeschakeld:eenhiërarchische ontwerper,procesgerichte ontwerpers,jongeontwerpers,
samenwerkers enz.
Mening Stedebouw en Ruimtelijke Ordening:

ontwerpers
SijmonsenFeddes,
Palmboom envd Bout,
BüroBGHK,
Timmermans,
Calthorpe(VS),
Roche(F),
Dettmar,
Beuter en Fritz(D),
Boeri (It)
opdrachtgever
StichtingAIR
Planperiode
a
Pril 1998 tot juli 1999

'Alle ontwerpen z'jn illustraties van een nieuwe houding, de ontwerpopgave en de verschillende activiteiten rondom het ontwerpproces ten aanzien van onontkoombare
veranderingen. Alle ontwerpers komen met
plannen die het platteland en de delta openleggen voor dynamiek,zonder aan de ruimtelijke karakteristieken van de streek te tornen.
De koppeling met de fysieke omstandigheden is vrij goed. In vrijwel alle ontwerpen
wordt rekening gehouden met de waterhuishouding,de potentie ende huidige inrichting
van het landelijke gebied.'
'De koppeling van de resultaten van de sociaal-culturele analyse van het plangebied,de
meningen van de mensen (zowel Hoekse
Waarders als Rotterdammers) zijn niet meer
herkenbaar in de uiteindelijke ontwerpen.'
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Chasséterrein
Inhoudplan£r\sgekozenvoor het'campusconcept'met accentopwonen inhet
groen. De groene ruimte, de campus,
vormt de basis van het ontwerp.
Privétuinen komen in het plan nauwelijks voor. Het grote plein op de daken
van de parkeergarages krijgt een hightechkarakter. Er is gestreefd naar een
gcïde verdelingtussen'rood'en'groen'
en een aantrekkelijke ruimtewerking.
Het concept kent een vaste basisopzet,
voordeplaatsingvandenieuwegebouwen is er sprake van de nodige flexibiliteit. Deze opzet doet denken aan de
cascobenadering met een verdeling in
een vast raamwerk en flexibele gebruiksruimten. De woningcomplexen
zijn in het Chassépark schijnbaar chaotischgesitueerd.Inditopzicht isersprake van een speelse en gedurfde vormgeving.
Door de combinatie van
wonen en park ontstaan er nieuwe
woonvormen en een nieuwe opvatting
van het begrip (stads)park.
Er is veel aandacht voor
differentiatie in het wonen,dearchitectuur van de gebouwen en het wooncomfort. Elk woningcomplex heeft een
eigenthema gekregen.Dethema's zijn:
Carré, Theaterwoningen, Singelwoningen, Parkappartementen, Het Paleis,
parkvilla's, Wintertuin, Museumwoningenen Stadswoningen.
Voor de groene ruimte is
alsthema gekozen voor een'aaneengesloten en doorlopend veld met bomen'.
Ongeveer 125 bestaande bomen,vooral
oude paardekastanjes en lindes,blijven
Dehouden, daarnaast wordt 'een veld
met eiken'ontwikkeld.

Positionering magische momenten

Positionering in drieluik
object

proces

object

proces

Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
mens

fasel

1

fase2

<->

k->

• Het planvoor het Chasséterrein iseen voorbeeld van campusoplossing.
• Het is het resultaat van een meervoudige
opdracht met een vernieuwende stedenbouwkundige benadering.
• Het ontwerp is een voorbeeld van een hierarchische sturing, gemaakt door goeroes
(Adriaan Geuze en Rem Koolhaas).
Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplonvorm

Nieuweplanvorm

Nieuwe
actoren

B: Onbekende verten Voor deze aanpak wordt weinig
gekozen. Het animo ontbreekt, de projecten die z
wel indezepositionering ontwikkelen,kenmerken
door maatschappelijke commotie (aftredende w
houders).

• De kwaliteiten van het ontwerp op basis
van het campusconcept (object- en men
gericht).
,.
• Het ontwikkelen van een passende en TU '
ristische architectuur, met name die van a
nieuwe woningcomplexen en van ge
ten van het park (objectgericht).

fase3

<->

<£-*

faseN

De keuze van de VINEX-locaties in Breda,
waarbij de aandacht werd gericht op
binnenstedelijke locaties en niet op de realisatievan een nieuwbouwwijk aan de rand
vandestad (het locatievraagstuk, objectgericht).
Het uitschrijven van een besloten prijsvraag, waarvoor toonaangevende en
smaakmakende ontwerpers werden uitgenodigd (streven naar een plan met een
hoog kwaliteitsniveau).
Devoorkeur van de bewoners voor het ontwerp van Kuiper Compagnons en de keuze
van de gemeente voor het campusconcept
vandebureausOMAenWest 8(het belangrijkste beslismoment).

i

+ Het gekozen concept (het campusconcept)
en het ontwikkelen van nieuwe ideeën
over wonen in een stadspark.
+ De plaatsing van de woningcomplexen in
het park (een vrije vormgeving).
+ De multifunctionele opzet van het plan
met het opnieuw gebruiken van de
bestaande historische gebouwen voor
culturele voorzieningen.
+ Dekwaliteit van het wonen (nieuwe woonvormen en nieuwe opzet van een stadspark;'Parels in het Groen').
+ De rol van de gemeente in de PPS-constructie.
+ De opzet van het plan in de vorm van een
metafoor van het landschap.
- Het in het plan negeren van dearcheologische kwaliteiten van het gebied (derestanten van historische vestingwerken in de
ondergrond van het terrein). Het betrof
hier eenduidelijke keuze.Hetwas namelijk
niet mogelijk de archeologische kwaliteiten te verenigen met het opgestelde plan.
Eriswel archeologisch onderzoek verricht.
- De keuze voor het ontwerp verliep problematisch door het verschil in opvatting tussen de gemeente en de bewoners. Het is
overigens devraagof een dergelijk verschil
van opvatting echt oplosbaar is.
- Het verlies aan architectonische kwaliteit
door financiële beperkingen.
- Voorkomenvan(geluids)overlast bij massaevenementen op het centraal gelegen
plein en bij het poppodium.

6.plan Ooievaar

4.Presentatie cases 5.Chasséterrein

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Eengoed concept en een hoog kwaliteitsniveau in de planvorming heeft een grote betekenis voor zowel de planvorming als de uitvoering. Iemand (in dit geval de gemeente)
moet de rol als kwaliteitsbewaker van het plan op zich nemen.
• Debetekenisvande keuzevoor eengoed concept endewijze waarop eendergelijke keuze
in een democratisch besluitvormingsproces tot stand komt.
• Het consistent volgen van een uitgezette lijn in de planvorming,de planuitwerking en de
realisatie. Het concept is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
• Bij de opzet van het concept dient er ook aandacht te worden besteed aan het zoeken
naar nieuwe vormen van bepaaldefuncties,zoals nieuwe vormen vanwonen en recreëren
in een stadspark. Men dient in de conceptfase van het plan ook over bestaande grenzen
heen te durven kijken.
• Het is belangrijk dat tijdens de planfase goed wordt doordacht hoe het plan zal gaan
functioneren.
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Inhoud plan H e t p | a n i s h e t e e r s t e

voor.

beeld waarin de cascobenadering voor
het rivierengebied werd uitgewerkt. Er
wordt een nieuwe structuur voor het
rivierengebied voorgesteld:
. indekommen wordt de landbouw versterkt.
. de uiterwaarden, met name die langs
d"; Waal, worden natuurgebied. Hier
vindt ook ontgronding plaats.
. de oeverwallen, gelegen tussen kommen en uiterwaarden worden in het
plan ongemoeid gelaten. Het grondgebruik blijft gemengd,inclusief tuinbouw en fruitteelt.
Deruimtelijke verschillen
in de zonering van het rivierengebied
worden in het plan versterkt door
binnendijks en buitendijks andere ordeningsprincipes te laten gelden;hoog-en
laagdynamische functies. Buitendijks
bepalen rivierkundige en natuurlijke
processen wat er gebeurt en binnendijks wordt het ordeningsprincipe bepaalddooreen verdere landbouwkundigeoptimalisering.

ontwerpers
OMA,West8
opdrachtgever
Gemeente Breda
planperiode
1996
Projectleider
HansThoolen

Deecologische processen
buitendijks worden weer op gang gebracht door een aantal maatregelen.
Ontgronding wordt als positief middel
ingezet om de basiselementen terug te
krijgen.

Positionering in drieluik
object

Positionering magische momenten

proces

object

<^->

rase d
fase 3

proces
1

fasel

VY

I

i

e>

faseN

V
1

Plan Ooievaar isopgesteld als een inhoudelijk antwoord op de problemen in het
rivierengebied. Het is een vernieuwende,
functioneel-ruimtelijke benadering.
De samenstelling van het ontwerpteam
was geen doel, maar was wel van belang
voor het slagen van het ontwerp. Een aantal teamleden zijn inmiddels 'goeroes'.

Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplanvorm

Nieuweplanvorm

Nieuwe
actoren

D: Eclatante vernieuwing. In dit veld komen nieuwe
ontwerpvormen voor die zich kenmerken door een
forsestrijdomtot acceptatiete komen.Isdat eenmaal
bereikt, dan blijken deze ontwerpen erg krachtig te
zijn.

• Met het lanceren van het plan werd een
nieuwe manier van denken geïntroduceerd.
Een goede publiciteit van de prijsvraag en
zendingswerk van de ontwerpers zijn van
groot belang.

Wat zijn de succes- en de faalfactoren?

^-v
1

_J

Het plan kwam op het juiste moment ten
aanzien van natuurontwikkeling; een gezamenlijke probleemherkenning,eeneenvoudige,begrijpelijke oplossing en politieke wil
b
ij LNVen RWSkwamen samen.
Ei" ontketende zich een wedloop tussen
ministeries. Verkeer en Waterstaat kampte
met een imagoprobleem (Nelie Smit-Kroes)
e
n pakte het plan met beide handen aan.
Dit gebeurde op een symposium voor eco'°gen. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
w
üde niet achterblijven en vertaalde het
concept naar de ÏHS,de Ecologische Hoofdstructuur.
H
et projectteam was een gouden greep;
verschillende vakdisciplines werkten mee
a
an het plan.Dedeelnemers waren enthouS|
ast,hadden een open houding en hadden
e
en hoog kennisniveau op hun eigen vakgebied.

+ Het is een helder en aansprekend concept.
+ Het ontwerp is een ideeëngenerator voor
plannen op allerlei schaalniveaus.
+ Het plan is op het juiste moment bij de
juiste mensen terechtgekomen.
+ In PlanOoievaar zaten voor diverse partijen
goede ideeën,daarnaast isveel missiewerk
verricht.
+ Goede publiciteit voor het winnende ontwerp, o.a. reizende tentoonstelling, lezingen, publicaties.
+ De tijd was rijp voor het denken in ecosystemen voor natuurontwikkeling.
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4.Presentatie cases 6.PlanOoievaar

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
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• Alseen prijsvraageenopenvraagstelling heeft,levert dat vaakverrassende,nieuwe ideeën
op (losvan dewerkelijkheid ontwerpen).
• Een uitgebreid juryrapport waarin alle plannen zijn opgenomen is belangrijk voor de
verspreiding van de ontwikkelde kennis.
• Naast het maken van een excellent plan moet er veel tijd worden gestopt in communicatie om de ideeën verder te krijgen (persberichten,tentoonstellingen). Hierbij heeft de
wedstrijdorganisatie een bepalende rol.
• Het bestuurlijk vervolg van een plan isessentieel.
• Door te veel prijsvragen isde belangstelling voor de uitslag weg.Ondanks het door verschillende organisaties onderschreven Kompas wordt aan veel van de bovengenoemde
leerpunten niet voldaan.

ontwerpers
DickdeBruin,

Dick Hamhuis: < 0 p h e t m 0 m e n t dat je
bewerkstelligt dat mensen anders tegen de
materie aankijken, is het plan geslaagd. Plan
Ooievaar heeft een verandering in denkwijze
teweeggebracht ten opzichte van het beheer
van de rivieren en het denken over ecologie/
natuur. De kracht van het plan is de eenvoud
en het generieke concept; de schema's op
hoog schaalniveau zijn later door anderen
vertaald en uitgewerkt voor een specifieke
plek.
Voor een regionale prijsvraag is een goede
setting en organisatie belangrijk,wie zit er in
dejury en hoe is publiciteit geregeld? Zo kom
j e alsjonge ontwerper doorte winnen inaanraking met een hele andere omgeving (old

Lodewiik van Nieuwenhuiize,

,

DlrkSijmons,
Willem Overmars,
Dick Hamhuis,
FransVera
opdrachtgever
EoWijersstichting
planperiode
1986
proces
prijsvraag

.

,, ,

boys netwerk).
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parkstad Limburg
Inhoud plan E e n a a n t a | strategieën en
structuurelementen moeten de toekomstige, ruimtelijke ontwikkeling sturen.Groen en verstedelijking worden in
samenhang ontwikkeld.De groene netwerkstad is het leidend concept. Het
gebied bestaat uit een aantal kernen in
een groene ruimte. De kernen kunnen
een eigen specialisatie ontwikkelen
waardoor hetgeheelmeerwordt dande
som der delen. Goede verkeersverbindingen moeten zorgen voor een hecht
netwerk. Basis voor de te ontwikkelen
groene netwerkstad is de geomorfologievan stijlranden,plateaus en beekdalen.
Belangrijke aanvullende structuurelementen zijn:
. Deovergang tussen de rode nederzettingen en de groene ruimte.
. De kernen worden verdicht. In het
netwerk wordt eenpark-as ontwikkeld
met doorgaande fiets- en wandelroutes, kunstobjecten en vensters op de
geschiedenis.
. Ontwikkeling van de Voortuin van
Parkstad Limburg tussen de A76 en
N281.
. Kenmerkende elementen in het gebiedworden opgewaardeerd.
De plannen voor dit
gebied werden gemaakt door hooglerarenenstudentenvandeUniversiteit
Siegen, Fachhochschule Aachen en
Universiteit Berlijn.

Positionering in drieluik
object

1

Positionering magische momenten

proces

<->

object

r <?-*

rr
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• Parkstad Limburg maakt gebruik van experimentele ontwerptechnieken voor de fysiekruimtelijke planning.
• Het experiment wordt gedragen door de
hoogleraren en de studenten.
Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplanvorm

proces

Nieuweplanvorm

Bestaande
actoren

Nieuwe
actoren

O
C: Onbekende mensen Opvallend in de casus is het
fenomeen dat nieuwe mensen en samenwerkingsverbanden terugvallen op o n t w e r p m e t h o d e n die elders
geaccepteerd zijn. Het isj a m m e r dat de stap naar het
ontwikkelen van een eigen aanpak niet gezet wordt.

• Er is gekozen voor een langlopend, cyclisch
ontwerpproces met werk-on-site voor studenten, lezingen, tentoonstelling en symposia. Hierdoor was een inhoudelijke verdieping mogelijk en voelden mensen zich
betrokken bij het plan.

• De aanleiding voor het opstarten van Drie
over Dertig iseen presentatie van de schets
p
OL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg)
°P de Academie Maastricht. Tijdens deze
discussie werd het idee geboren om plannen met een lange tijdshorizon als kwaliteitsimpuls op te nemen.
" Het idee om instituten, hoogleraren en
studenten uit verschillende landen aan de
Plannen te laten werken, is van belang
geweest voor het uiteindelijke resultaat.
Het succes wordt met name bepaald door
de lange adem van de hoogleraren en
studenten.
' Eenofficieel eindsymposium met een goed
vormgegeven publicatie heeft het project
°Pdekaart gezet,maar zorgdeookvoor een
inhoudelijke stimulans voor de ontwerpteams.

Wat zijn de succes-en de faalfactoren?
+ De opzet van de ontwerpgroep en klankbordgroep is een succesfactor. Door de
brede samenstelling, is zowel kennis van
de gebieden als de vakinhoudelijke kennis
goed ingebracht.
+ Erisvanuit een niet voor de hand liggende
hoek (geen Nederlandse goeroes) naar het
gebied gekeken. Studenten zorgen voor
onverwachte, frisse uitwerkingen. Er is
hiermee nieuwe kennis en expertise binnengehaald.
+ Door de heldere formulering van de ontwerpopgave gevende resultaten antwoord
op de vraag.
+ Doordat de visies een langere tijdshorizon
hebben dan het POL (io jaar) werd het
mogelijk omvoorstellen tedoendie anders
(politiek) onmogelijk zijn.
± Het risico met buitenlandse ontwerpers is
dat deontwerpers de Nederlandse situatie
niet kennen.Dit is in dit project ondervangen door de begeleidingsgroep. Een begeleidingsgroep met een adequate bezetting
stimuleert de ontwerpers.

8.Landstad Deventer

4-Presentatiecases 7. ParkstadLimburg
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Een heldere formulering van het probleem en de ontwerpopgave geeft sturing aan het
project. De keuze van het ontwerpteam is bepalend voor de vraag of er binnen vastgestelde kaderszalworden gewerkt ofdat ervrijwordt omgegaan met deopgave.Deplanningshorizon biedt aanleiding om uit te komen op vernieuwende oplossingen. Er iseen
lange looptijd nodig om voldoende diepgang te krijgen.
• Een meervoudige verkennende studie met een lange tijdshorizon is erg waardevol als
generator van discussie en gedachtevorming.
• Eenofficieel procesmet eengoedevormgeving,een publicatie met evaluatie eneensymposium isnoodzakelijk voor een serieus te nemen project.
• Het kiezen van bekende ontwerpers leidt vaak tot een voorspelbaar resultaat (de stijl en
denkwijze van de ontwerper zijn bekend, het resultaat ook min of meer voorspelbaar).
Durfookonbekende ontwerpers enstudenten inte zetten.Zij hebbenvaak eenhelenieuwe kijk op problemen.

ontwerpers
hooglerarenenstudentenvanuniversiteitenen
hogescholenuit België, DuitslandenNederland
opdrachtgever
provincieLimburg
planperiode
'999-2001

projectleiders
JanHouwen
Karel Faber

Jan Houwen,projectleider namens de provincie: 'Gezien het doel van de visie is bewust
gekozen voor een top-downbenadering. De
begeleidingsgroep is compact gehouden
waardoor er goede inhoudelijke discussies
konden worden gevoerd. Er is bewust gekozen voor een begeleidingsgroep met voornamelijk inhoudelijke specialisten. Hierdoor
was de politieke agenda afwezig.Het zicht op
een publicatie, symposium en tentoonstelling is een stimulans voor de ontwerpgroepen.Voor alle deelnemers isduidelijk dat het
een serieus proces is.
Het succes en de resultaten zijn sterk afhankelijk van de personen die benaderd worden.
Dekeuzevoor hoogleraren incombinatie met
studenten is bewust gemaakt en geeft veel
energie en vernieuwing.'
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Inhoud plan ^r z j j n door drie bureaus
drie visies ontwikkeld. De visies zijn als
volgt samen te vatten:
PalmboomenVandenBout:
pleit voor een herijking van de planningstraditie bij verstedelijkingsprocessenen introduceert de term intelligent
parasiteren en stelt voor om de verstedelijking in kleine buurtschappen te
laten plaatsvinden,waarbij voor de verstedelijkinggebruik gemaakt wordtvan
de kwaliteiten van het bestaande landschap.
Alterra: dit plan is veel
meer een sociaal-economische visie en
niet direct een ruimtelijk plan. In de
visie zijn motto's bedacht die als leidraad kunnen dienen bij de ontwikkelingenenveranderingen inde regio:
. verankerde verandering;
. gastvrije gemeenschappen;
. (zelf)bewuste samenwerking.
Bij de uitwerking wordt
de nadruk gelegd op het landelijk
gebiedwaarbij met name de ontwikkelingskansen van de landbouw aan bod
komen.
H+N+S: Deze visie neemt
het watersysteem als uitgangspunt
voorderuimtelijke ontwikkelingen. Het
studiegebied wordt aan de hand van
het watersysteem in vier deelgebieden
verdeeld:
. Soestwetering:hierwordt opdehogere gronden agrarische ontwikkelingsgebieden aangegeven en in de lagere
beekdalen een verwevingsgebied.
. Zandwetering: ontwikkeling van een
natuurlijk watersysteem waarbij functies zichaanpassen aan een natuurlijker waterregime.
. ZoneSchipbeekwordtalswaterberging
bestemdvoorcalamiteuze situaties.
. mIJsselzonewordt de rivier maximaal
benutalswaterretentie gecombineerd
met natuurontwikkeling, ontzanding
envernieuwende woonmilieus.
Het proces is een ontmoeting geweest van burgers en
bestuurders, stedeling en dorpeling en
vanontwerpers en beleidsmakers.

Positionering magische momenten

Positionering in drieluik
object

vv

proces

<->

object

< ^

Erwerd gebruik gemaakt van experimentele ontwerptechnieken voor de fysiek-ruimtelijke planning op regionaal en bovenlokaal niveau.Het eindproduct van dit proces
was een inventarisatie van de ontwikkelingen in het gebied en drie ontwerpvisies die
een beeld geven van oplossingsrichtingen.
Het project Landstad Deventer is een voorbeeld van een vernieuwende, interactieve
benadering, waarbij een open planproces
werd gecombineerd met een opdracht aan
drie bureaus.

Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplanvorm

proces

Nieuweplanvorm

Nieuwe
actoren

A: De veilige weg Dit zijn ontwerpen die excelleren
door de bestaande ontwerptechnieken optimaal toe te
passen. De veilige weg kan wel leiden t o t bijzondere
inhoudelijke uitkomsten.Ook ist e zien dat de link naar
realisatie hier aanwezig is.

• De gekozen bureaus hebben de ideeën in
dit plan, die al in de vakwereld leefden, op
papier kunnen zetten.

Belangrijke momenten in het proces zijn de
streekgesprekken geweest bij de samenwerking tussen bureaus en burgers.
1
De professionele aanpak van streekgesprekken en het Keunigcongres gaven het
gevoel dat er iets bijzonders gebeurde in
Deventer.

Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
+ De drie ontwerpen leveren elk vanuit een
eigen invalshoek een visie.Bij bestudering
van de drie plannen ontstaat gelijk de
vraag: 'hoe voegen we die samen?' Wat is
het plan, het mist een integrerende stap
naar een totaalvisie voor het gebied. Dit
wordt in eenvolgende fase in het plan van
aanpak beschreven door de deelnemende
overheden. Onduidelijk is of in dit proces
het creatieve aspect nogaandeorde komt.
+ De open vraagstelling waardoor een keur
van ideeën kan ontstaan. Snelle vertaling
naar concrete projecten geeft een signaal
dat met de ideeën ook wat gedaan wordt.
Bij Landstad Deventer heeft de gemeente
Deventer al tijdens het project opdracht
gegeven om ideeën voor de Zandwetering
te ontwikkelen zodat die in deelprojecten
kunnen worden uitgewerkt.
- Wanneer deresultaten vanopen planvorming niet duidelijk in het eindresultaat te
herkennen zijn, zullen burgers afhaken.
- Tot en met het Keunigcongres was iedereen enthousiast met Landstad Deventer
bezig. Daarna heeft het veel te lang
geduurd voor er een vervolg zichtbaar
werd voor de burgers.

g

4.Presentatie cases 8.Landstad Deventer

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Het vragen van uiteenlopende bureaus geeft een breder scala aan ideeën dan het ontwikkelen van varianten door één bureau.
• Bijde inzet van een open planproces moet de inbrengvande burgers in het eindproduct
ook herkenbaar zijn.
• Voor deetudes ishet van belang dat deontwerper zich binnen een open planproces kan
terugtrekken omdewensen enopmerkingen vanburgerste kunnenvertalen ineeneigen
visie op het gebied.
• Voor burgers en bestuurders is belangrijker dat er deelprojecten vanuit de visie
gedefinieerd en uitgevoerd worden dan dat er één blauwdruk gemaakt wordt voor de
regio waar tot in detail overeenstemming wordt bereikt.
Jaap Starkenburg:' Het p r 0 ject heeft als ideeenmachine goed gewerkt. Er zijn vernieuwende ideeën uitgekomen. Deze ideeën, bijvoorbeeld van Palmboom en Van den Bout,
hebben vervolgens ook weer weerstanden
opgeroepen waardoor de wet van de remmende voorsprong optrad. Het bestaande
juridische en planologische kader werkt als
rem op ideevorming als dit kader als harde
randvoorwaarde geldt.'
'Bij de keuze van de ontwerpbureaus is het
van belangdat erontwerpers aantafel zitten,
die luisteren naar wat de burgers en bestuurders inbrengen en dit ook goed, liefst concreet,vertalen.'

ontwerpers
Alterra,
H+N+S,
Palmboom envan den Bout
opdrachtgevers
Gemeente Deventer,
Olst en Batmen,
ProvincieOverijssel,
Vereniging Plattelandsbeheer Issala,
LNV,
Waterschap Groot Salland,
Waterleidingmaatschappij Overijssel,
Keuning Instituut
planperiode
2000

Proces
°pen planproces

4i

Groenblauwe Slinger
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Inhoud plan D e Groenblauwe Slinger is
een raamwerk voor het centrale groengebied in de provincie Zuid-Holland. In
de zuidvleugel van de Randstad moet
via deGroenblauwe Slinger eenverbindendegroen-enwaterstructuur worden
gevormd. Het doel is de kwaliteit van
het resterende groenvoor mens,dier en
plait te optimaliseren. Dit raamwerk is
vastgelegd in het streekplan van 1905.
Het verbindt bestaande plannen en
ideeën met elkaar en vult ontbrekende
schakelsaan.
De Groenblauwe Slinger
dient een groenblauw raamwerk te
wordenalsalternatief voordestedelijke
drukrondom.IndeGroenblauwe Slinger
moet een recreant uren kunnen verblijvenzonder de stad tegen te komen.De
kenmerken van stad en land alstegenpolenworden opdeze manier versterkt.
In het centrale deel van
de Slinger vinden grootschalige, intensieve ingrepen plaats. Het centrale deel
vormt het zogenaamde transformatiegebied. In de flanken wordt volstaan
met aanpassingen op kleinere schaal,
de zogenaamde aanpassingsgebieden.
pit heeft geleid tot vijf verschillende
gebieden met elk een eigen identiteit.

object

Wat zijn de succes- en de faalfactoren?

Positionering magische momenten

Positionering in drieluik

proces

object

proces

mens

fase1
fase2
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faseN
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De Groenblauwe Slinger is als planningsvorm opgesteld vanuit de provincie met als
doel het open houden van het gebied en
het aanleggen van een robuuste, natte
groenstructuur. Het vormt een beleidskader
voor ontwikkelingen in de regio.
Het concept Groenblauwe Slinger is een
sterke visualisatie van het beoogde doel.
Hoewel het grotendeels uit reeds bestaande
plannen bestaat,gaat ereensterke werking
van uit. Dit heeft ertoe geleid dat in de
zwakste schakels van de Slinger concrete
projectenworden gerealiseerd om deSlinger
te verwezenlijken.

Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplanvorm

fase 3

^ 7

Nieuweplanvorm

Nieuwe
actoren

A: Deveilige weg Dit zijn ontwerpen die excelleren
doordebestaandeontwerptechniekenoptimaaltoete
passen.Deveilige weg kanwel leiden tot bijzondere
inhoudelijkeuitkomsten.Ookisteziendatdelinknaar
realisatie hieraanwezig is.
• De Groenblauwe Slinger is geïnitieerd vanuit de provincie Zuid-Holland en is vastgelegd in het streekplan. De aanwijzing als
Strategisch Groenproject geeft het project
meerwaarde naast de gebruikelijke ruimtelijke ordeningsinstrumenten.

\

<e->

^ ^

1

Het aanwijzen van de Groenblauwe Slinger
als een strategisch project door Gedeputeerde Staten (GS).
Het vastleggen van de Slinger in het
Streekplan 1995 was essentieel.

1

+ Het principe van het aaneensluiten van
bestaande gebieden en zo een meerwaarde creëren,heeft ertoe geleid dat het
gebied wint aan kracht om naar de toekomst behouden te blijven. Ecologie en
water worden hierdoor sturend voor de
stedelijke ontwikkeling.
+ Het principe van de Groenblauwe Slinger
heeft de zwakste schakels in de Groenblauwe Slinger duidelijk zichtbaar gemaakt en er zotoe geleid dat juist in deze
gebieden extra energie isgestoken om een
groene ontwikkeling te waarborgen.
+ Het principe van de Groenblauwe Slinger
endeaanwijzing alsstrategisch GS-project
werkt versnellend voor het draagvlak en
bestuurlijk commitment bij andere partijen.

10.Meerstad

4.Presentatie cases 9.Groenblauwe Slinger

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Eenthema dat tot deverbeelding spreekt, kan zeer stimulerend zijn voor het ontwerp.
• Eenbestuurlijkevisieopeen regio kanvangroot belangzijn.Deprovincie iserin geslaagd
eenoverkoepelend concept voor een aantal groengebieden neer te zetten dat inde praktijk zelfs mede sturing kan geven aan de krachtige verstedelijkingsprocessen.
• Diverse sectoren in de beleid- en planvorming moeten bij de etudes betrokken worden.
In de huidige praktijk worden groene en rode budgetten door het Rijk strikt gescheiden.
Ook gemeenten denken nog strikt gescheiden:het groen in de wijk moet betaald worden uit deopbrengsten vandewijk,groen uit de regio door het Rijk.Integraal ontwerpen
opregionaleschaalbrengtdeproblematiek enmogelijkheden aan het licht,zodat besluitvorming over integrale uitvoering en financiering mogelijk wordt.
Tonyvander Meulen:< Het s t e r k e v a n h e t < o n t .

ontwerpers
ambtenaren van de provincie,gemeenten en
Dienst Landelijk Gebied
opdrachtgever
provincie Zuid-Holland
Planperiode
1994-2002

werp' is het duidelijk op de kaart zetten van
de wens om een aaneengesloten groengebied te behouden. Inmiddels kennen de
partijen in de regio het begrip Groenblauwe
Slinger, zonder exact te weten wat het ontwerp erbij is. De doelstelling wordt hiermee
wel degelijk bereikt: meer aandacht voor het
open houden en voor het creëren van een
aaneengesloten groengebied. Ecologie en
water worden hierdoor sturend voor de
stedelijke ontwikkeling! Het principe is zelfs
zo succesvol dat het model door de provincie
ook voor andere gebieden wordt ingezet.'
'Het Rijk is vooral financier via onder andere
Strategisch Groenproject-en landinrichtingsgelden.IndeGroenzone Berkel-Pijnacker isde
scheiding tussen VROM en LNV aan het licht
gekomen. VROM richt zich op de stad, met
een beetje aandacht voor lokaal groen, LNV
zorgt voor natuur en recreatie. Deze scheiding der geesten kan men doortrekken tot op
gemeentelijk niveau.Op deze manier bezien
werkt het Rijk eigenlijk remmend als het om
integrale planvorming en financiering gaat.
Het koppelen van rood en groen vraagt om
een verandering in de bestuurscultuur. Het
Rijk moet regionale integrale doelen aandragen en plannen toetsen op kwaliteit.'
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Inhoud plan H e t p r o j e c t Meerstad
Groningen heeft alsdoel omten oosten
van de stad Groningen een woonwijk
van hoge kwaliteit te realiseren. Deze
woonwijk biedt ruimte aan 8.000
woningen in het midden en het hogere
segment voor de stad Groningen en de
regio.
Met de wijk dient een
hoogwaardig landschap met een groot
meer te worden aangelegd. Dit meer
moet niet alleen een kwaliteitsdrager
wordenvoordenieuwewoonwijk,maar
heeft ookdefunctie van waterbuffering
en noodberging bij extreme wateroverlast. Het ontwerp moet een recreatieve
trekker vormen voor mensen uit de
wijde omtrek en de ecologische (hoofd)
structuur van de stad en de regio versterken.
Deambitievandebetrokken partijen is om iets bijzonders neer
te zetten:'Meerstad Groningen isonbetwist een uitgelezen mogelijkheid om
de rest van Nederland te laten zien dat
wekoploper zijninstads-enlandschapsontwikkeling.' In Meerstad Groningen
moeten woningzoekers het huis van
hundromen kunnen vinden.

object

object

proces

<->

proces

mens

<^>

Meerstad Groningen is vooral een project
waarin samen met bewoners en belangenverenigingen een ontwerp wordt gemaakt
voor een nieuwe wijk inclusief recreatiegebied en ecologische hoofdstructuur. Het
bestuurlijke platform heeft zich beperkt tot
het aangeven van de hoofddoelstellingen.
Er worden vooraf hoge eisen aan het ontwerp gesteld. Het is de bedoeling om het
ontwerp te ontwikkelen aande handvande
mening van bewoners en belangengroeperingen.
Het iseenvoorbeeld vaneen vernieuwende
functioneel-ruimtelijke benadering.

Positionering in Ansoffmatrix
Bestaandeplanvorm

Nieuweplanvorm

Bestaande
actoren

O
A B
Nieuwe
actoren

Wat zijn de succes-en de faalfactoren?

Positionering magische momenten

Positionering in drieluik

C

D

A: De veilige weg Dit zijn ontwerpen die excelleren
door de bestaande ontwerptechnieken optimaal toe t e
passen. De veilige weg kan wel leiden t o t bijzondere
inhoudelijke uitkomsten.Ook iste zien dat de link naar
realisatie hier aanwezig is.
B:Onbekende verten Voor deze aanpak w o r d t weinig
gekozen. Er is ontbrekend animo, de projecten die zich
wel in deze positionering ontwikkelen, kenmerken zich
door maatschappelijke commotie.

• Meerstad heeft een reguliere planopzet
met vernieuwende elementen door de
ambitieuze randvoorwaarden en de open
houding.

• Vaststelling gezamenlijke probleemdefinitie, doelen en voorwaarden. Het ambitieniveau van de bestuurders werkt aanstekelijk.
' Het grote enthousiasme waarmee het projectteam de ontwerpfase ingaat en het
proces begeleidt. Huidige en toekomstige
bewoners maken nu al schetsen.
• Het ontwerp Maximum Laadvermogen
heeft het enthousiasme voor het project
vergroot door te laten zien dat de ambities
haalbaar zijn (meervoudig ruimtegebruik
met behoud en versterking van landschappelijke en natuurwaarden).

+ De keuze om het gebied eerst 'waarderijp'
te maken door direct te investeren in groen
lijkt aan te spreken bij betrokkenen.
+ Het grote enthousiasme waarmee het projectteam het proces begeleidt. Het vooraf
betrekken van grote groepen mensen bij
het opstellen van het programma van
eisen.
± Degekozen procesvorm past tot nu toe bij
de te behalen tussentijdse resultaten. De
betrokken organisaties en bewoners zijn
tevreden. De ontwerpfase kent echter een
aantal valkuilen. Die hebben te maken
met:
• de ruimte voor betrokkenen, met name
de huidige bewoners en landeigenaren,
om mee te beslissen;
• rol van de diverse overheden;
• rol van de marktpartijen op het ontwerp.
- Het isdevraag of deverschillende wensen
van de belangengroepen kunnen worden
verenigd in één ontwerp.
- Een mogelijke valkuil is het waarderijp
maken van het plangebied en de rol van
DLG en LNV in de op te richten PPS. Het
vroegtijdig inrichten van groene elementen betekent dat LNV,en in haar verlengde
DLG, tijdig de benodigde financiële middelen zullen moeten vrijmaken.

4.Presentatie cases 10.Meerstad

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Betrek het landinrichtingsinstrument in de etudes om alle mogelijke verbindingen tussen het rode en het groene planningsinstrumentarium te onderzoeken.
• Eenontwerp kanvoor verscheidene doelen worden ingezet;ook voor het tussentijds laten
zien dat oorspronkelijke doelen en wensen haalbaar zijn en het vernieuwen van ambitie
en enthousiasme. In geval van meervoudig ruimtegebruik is dit misschien wel noodzakelijk voor het welslagen van het besluitvormingsproces.
• Ontwikkelingsgericht ontwerpen in een vroeg stadium is niet noodzakelijk bij complexe
regionale ruimtelijke vraagstukken, mits overeenstemming bestaat over probleemdefinitie, doelen en voorwaarden. (Op basis van de voorgeschiedenis van Meerstad
Groningen was er bij de bestuurlijke organisaties overeenstemming ten aanzien van de
probleemdefinitie en doelstellingen en voorwaarden. Hierdoor is het mogelijk de ontwerpfase laat in het planvormingsproces te plannen.)
• Kies een geschikte bestuursstijl bij interactief ontwerpen. Deze moet zich laten karakteriseren als meebeslissend,delegerend en samenwerkend.
• Een gezamenlijke visie op regionale ontwikkeling brengt samenwerking tussen de verschillende lagen en sectoren van de overheid dichterbij.
• Betrek bestuurders bij het proces.
• Betrek alle betrokken publieke organisaties bij het proces.
• Kies een ontwerpbureau dat kan omgaan met open processen en beïnvloeding door
betrokkenen en bewoners.

ontwerper
Bureau Alle Hosper
opdrachtgevers
gemeente Groningen,
gemeente Slochteren,
provincie Groningen,
LNV,
DLG,
hetWaterschap Hunze enAa.
planperiode
2000

De projectleider-Het i s e e n g r o t e uitdaging
om binnen een jaar een ontwerp op te leveren dat een zodanige transformatie van het
landschap bewerkstelligt,dat de hogere inkomens aan Groningen worden gebonden en
Meerstad een trekker wordt voor bezoekers
aan Groningen.'
'Het StIR voorbeeldproject Maximum Laadvermogen heeft laten zien dat het mogelijk is
stedenbouwkundige en recreatieve opgaven
te realiseren op een manier zodat ook een
ecologische en landschappelijke meerwaarde
ontstaat.'

r o n i n g e n Oost
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n.StadvandeZon
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Inhoud plan D e s t a d

van de Zon maakt

deel uit van het Vinexgebied HAL
(Heerhugowaard, Alkmaar, Lange Dijk)
waar intotaal 12.500woningen moeten
worden gerealiseerd. Het project Stad
van de Zon heeft als doel een woonwijk
van hoge kwaliteit te realiseren die
ruimte biedt aan 2.400 woningen.
Daarnaast moet 200 ha recreatiegebied
worden verwezenlijkt.
De Zon vormt het centrale thema voor
de vormgeving:
. In technische zin als energiebron: de
stad dient als demonstratieproject
voor Photo-Voltaïsche zonne-energie.
. |nruimtelijke zindoor deoriëntatie:de
stad is ontvoerd uit het traditionele
verkavelingspatroon en ligt als zongericht eilandte midden van recreatieen woongebieden.
. |nculturele zin door deverwijzingen in
de vormgeving en detaillering van de
gebouwen en de woonomgeving.

r

object

proces

object
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DeStad van de Zon kent een zeer bijzonder
ontwerp. Het wervende karakter van het
ontwerp is een sterke impuls voor het verloop van het proces en de daadwerkelijke
realisatie van de stad.
Het ontwerp is van de hand van één van
Nederlands meest bekende ontwerpgoeroes: Bhalotra. Zijn betrokkenheid is bewerkstelligd door een enthousiaste wethouder.

Positionering in Ansoffmatrix
Bestqondeplanvorm

Nieuwe planvorm

Bestaande
actoren

Nieuwe
actoren

~^y

C: Onbekende mensen Opvallend in de casus is het
fenomeen dat nieuwe mensen en samenwerkingsverbanden terugvallen op ontwerpmethoden die elders
geaccepteerd zijn. Het isj a m m e r dat de stap naar het
ontwikkelen van een eigen aanpak niet gezet wordt.

• De Stad van de Zon is geïnitieerd vanuit de
HAL-gemeenten. Zij hebben hierbij een
gerenommeerde ontwerper betrokken. Het
proces verloopt via een intensieve en
bijzondere samenwerking tussen de drie
gemeenten. Aansturing vindt plaats via
nieuwe (meerwaardefonds) en bestaande
instrumenten.

proces

fasel
fase 2

o o

Wat zijn de succes-en de faalfactoren?

Positionering magische momenten

Positionering in drieluik
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Een aantal duidelijke besluitvormingsmomenten:
• Keuze om 'rood', 'groen' en 'blauw' op gebiedsniveau te benaderen
• Ambitieus structuurplan
• Zonder rood geen groen
Het krachtige, haalbare ontwerp met het
centrale thema Zon.

4

+ Aandacht in eenvroeg stadium voor'rood',
'groen' en'blauw' op gebiedsniveau.
+ Eensuccesfactor is het zeer duidelijke centrale thema Zon,dat op diverse terreinen
beeldbepalend is. Het idee voor zonneenergie is zelfs overgenomen voor andere
onderdelen van het HAL-gebied.
+ Het ontwerp sluit ook aan bij de ambities
van de drie samenwerkende gemeenten:
eenheid in verscheidenheid.
+ De mogelijkheid het ontwerp aan te
passen om de haalbaarheid te vergroten,
zowel financieel als bestuurlijk.
+ De projectorganisatie, de taakverdeling
tussen de gemeenten onderling en de
provincie, en de financiële instrumenten
sluiten goed aan bij de doelstellingen en
voorwaarden.
+ De heldere financiële uitgangspunten zijn
van belang geweest. Deze zijn met name:
• instellen van het meerwaardefonds;
• zonder groen geen rood;
• deel winst blijft binnen de afzonderlijke
gemeenten.
+ Het wervende ontwerp is van belang
geweest voor het spoedigverlopen van het
proces.
+ De wethouder van Heerhugowaard en
Balotra zijn de belangrijkste sturende
personen geweest. Daarnaast is de rol van
het projectbureau als coördinatiepunt en
voor lobbywerk van groot belang.

4.Presentatie cases 11.Stadvan deZon

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Benader ruimtelijke vraagstukken integraal en op gebiedsniveau.
• Als een sterk beeldend ontwerp gebaseerd is op een gezamenlijke ambitie kan dit het
enthousiasme vergroten en bijdragen aan het welslagen van de planvorming en
de uitvoering.
• Koppel het ontwerp aan een onderzoek naar de haalbaarheid.
• Toepassing ontwikkelingsgericht ontwerpen in etudes laten afhangen van de overeenstemming danwelverschillenten aanzienvanprobleemdefinitie,actoranalyse,doelenen
randvoorwaarden.
• Etudesookrichtenopderolvanderijksoverheid waar dezegericht isopkwaliteit enhaalbaarheid.

L Punt: 'Het is een goede zet geweest om
Bhalotra in te schakelen voor het ontwerp.
Bhalotra heeft een ontwerp gemaakt voor
VINEX-woningbouw in het gehele HALgebied. Veel ideeën uit dit ontwerp zijn
inmiddels door de uitvoerende gemeenten
verlaten. Het idee van de Stad van de Zon
heeft wel stand gehouden.Dit ligt met name
aan het bijzondere ontwerp. Het ontwerp
met het centrale thema Zon heeft zoveel verbeeldingskracht dat dit door de gemeente
Heerhugowaard sterk isvastgehouden,dit in
tegenstelling tot de andere onderdelen.
Het zou zeer wenselijk zijn met het Rijk convenanten te kunnen afsluiten over wanneer
welke financiën beschikbaar worden gesteld.
Op deze manier kan een goede planning van
de uitvoering van werkzaamheden worden
gemaakt.'

ontwerpers
Kuiper Compagnons
Bureau Alle Hosper
opdrachtgevers
gemeente Heerhugowaard
stuurgroep H.A.L.
planperiode
1998
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5- Analyse van de cases
Indit hoofdstukwordt een interpretatie gegevenvandeverschillende cases.
Daarmee wordt een stap gezet van het waarnemen van bijzondere kenmerken van het ontwerp naar het formuleren van aanbevelingen voor de
etudes. Dat het geen optelsom kan zijn van enkel sterke punten, met weglatingvan knelpunten,is uit de beschrijving van de cases al afte leiden.Het
zoeken is nu gericht op bijzondere kenmerken die in nieuwe ontwerpsituaties als inspiratie kunnen dienen.

5.1Analyse van de positionering in de Ansoffmatrix z o a | s | n d e selectie van
de cases al werd aangegeven richt de deskstudie zich op een bijzondere
combinatie van ontwerpprojecten. In de matrix is dan ook een spreiding te
zien die niet representatief is voor de huidige ontwerpsector in Nederland
als totaal. Het zijn dus best bijzondere projecten.

nieuweplanvorm

bestaande planvorm

bestaande
actoren

CE}

Œ>

ck>

^£L

Q D CD
nieuwe
actoren

CT} Œ>

CZ>

C£>
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figuur 4
Positionering van deelf onderzochte cases inde
Ansoffmatrix (naar Kotier,1988)

Uit het onderzoek blijkt dat de indeling in velden binnen de matrix
overeenkomt met:
A:Deveilige weg Dit zijn ontwerpen die excelleren door de bestaande ontwerptechnieken optimaal toe te passen.De veilige weg kan wel leiden tot
bijzondere inhoudelijke uitkomsten.Ook iste zien dat de link naar realisatie
hier aanwezig is.
B: Onbekende verten Voor deze aanpak wordt weinig gekozen. Hiervoor
ontbreekt meestal deanimo.Deprojecten die zichwel in deze positionering
ontwikkelen,kenmerken zichdoor maatschappelijke commotie (aftredende
bestuurders).
C:Onbekende mensen Opvallend in de cases is het fenomeen dat nieuwe
mensen en samenwerkingsverbanden terugvallen op ontwerpmethoden
die elders geaccepteerd zijn. Het isjammer dat de stap naar het ontwikkelen van een eigen aanpak niet gezet wordt. Dit is goed te zien in Parkstad
Limburg,waar de methode uit Duitsland rechtstreeks wordt gekopieerd in
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Analyse van decases

>

Nederland. Een ander voorbeeld isKust op de Kaart,waarbijjonge ontwerpers toch weer komen met designoplossingen, die ook elders ooit al zijn
ontwikkeld (wellicht zonder dat zedat wisten).
D:Eclatante vernieuwing Inditveldkomen nieuwe ontwerpvormen voordie
zichkenmerken door eenforse strijd omtot acceptatiete komen.Isdat eenmaal bereikt, dan blijken deze ontwerpen erg krachtig te zijn (Plan
Ooievaar).
Uit de positioneringsmatrixis
te zien dat er een rechtstreekse relatie bestaat tussen de keuze voor het
inrichtenvaneenontwerptraject (planvormingenactoren)ende uitkomsten
die dit met zich meebrengt. Evenzo geldt dat voor de acceptatie en waardering van het ontwerp. De mogelijkheid bestaat dus om een bewuste
keuze te maken om een ontwerp te positioneren en daarmee een bepaald
ontwerpresultaat te genereren.

Inventarisatie van positioneringsconclusies
Gouda Mierennest
• Belangrijk was dat er een gedragen ontwerp
zou worden ontwikkeld, waardoor er geen
bezwaarschriftprocedure zou worden opgezet, hetgeen de realisatie zou vertragen. De
architect moet in dit geval een gezamenlijk
proces ingaan,goed begrijpen en verbeelden
wat de omgeving (gemeente en bewoners)
wenst en bedoelt. Deze casus is een uitstekend voorbeeld van een geslaagd proces.
• Dearchitect maakt gebruik van verschillende
wijzen van verbeelden. Hij past onderzoekend ontwerpen toe,waarbij steeds een stap
verder wordt gekomen. Er worden bijeenkomsten en een excursie georganiseerd.Zois
een gemeenschappelijk referentiekader tussen gemeente, bewonersplatform en architect ontwikkeld.
•Organiseer bestuurlijke betrokkenheid en
steun gedurende het interactieve proces.
Incodelta
• Planning op het niveau van decorridor, welke
dwars staat op de politiek-bestuurlijke organisatie van Nederland.Hierdoor wordt duidelijk dat planning op dit niveau moeilijk is.Er
moet een sterke projectorganisatie ontstaan,
ook op het niveau van de corridor, met een
koppeling naar het niveau van de projecten,
dat meer ligt op het bestaande niveau (lokaal
en regionaal).
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Gebruik van de economische geografie leidt
tot nieuwe inzichten over het functioneren
van met name bedrijven binnen de corridor.
Dit geeft nieuwe oplossingsmogelijkheden.
Kust op de Kaart
Om te komen tot verhoging van ruimtelijke
kwaliteit en realisatie van excellente ontwerpen,op de korte en middellange termijn, zal
er een betere koppeling tussen de ontwerpers en feitelijke probleemdefinitie en de
sociaal-culturele en fysieke omstandigheden
moeten worden gevonden.
Voor het ontwikkelen van visies en beelden
bij lange termijnontwikkelingen zijn de in
Kust op de Kaart gemaakte ontwerpen uitermate geschikt.
AIR-Zuidwaarts
Vanuit een veelheid aan benaderingen, disciplines en nieuwe coalities ontstaan nieuwe
beelden en verhalen,die inspirerend kunnen
werken op het ontwerpen van toekomstvisies.
Door inzet van veel communicatieve instrumenten als uitwisseling, tentoonstelling en
dergelijke ontstaan nieuwe inzichten.
•Degezamenlijke definitie van de ontwerpopgave na een uitgebreid kunstzinnig beeldonderzoek, biedt een belangrijke basis om zo
goed mogelijk aan te sluiten bij zowel de
fysiek-ruimtelijke als de sociaal-culturele
basisstructuren en ontwikkelingen daarbinnen.
Chassé Breda
•De kwaliteiten van het ontwerp zijn gebaseerd op het campusconcept (object- en
mensgericht).
•Het ontwikkelen van een passende en
futuristische architectuur, met name die van
de nieuwe woningcomplexen en van gedeelten van het park, staat centraal (objectgericht).
Plan Ooievaar
Met het lanceren van het plan werd een
nieuwe manier van denken geïntroduceerd.
Een goede publiciteit van de prijsvraag en
zendingswerk van de ontwerpers zijn van
groot belang.

5
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Parkstad Limburg
Men heeft gekozen voor een langlopend
cyclisch ontwerpproces met werk on-site
voor studenten, lezingen,tentoonstelling en
symposia.Hierdoor was een inhoudelijke verdieping mogelijk en voelden mensen zich
betrokken bij het plan.
Landstad Deventer
Degekozen bureaus hebben de ideeën die al
in devakwereld leefden in dit plan op papier
kunnen zetten.
Groenblauwe Slinger
•Het principe van het aaneensluiten van
bestaande gebieden en zo een meerwaarde
creëren, heeft ertoe geleid dat het gebied
wint aan kracht om voor detoekomst behoudente blijven.Ecologieenwater worden hierdoor sturend voor de stedelijke ontwikkeling.
Dit wordt onderkend bij het herzien van
streekplannen in Zuid-Holland.
. Het principe van de Groenblauwe Slinger
heeft dezwakste schakels in de Groenblauwe
Slinger duidelijk zichtbaar gemaakt en er zo
toe geleid dat juist in deze gebieden extra
energie is gestoken om een groene ontwikkeling te waarborgen. Dit wordt ondermeer
uitgedrukt in de financiële middelen die in
het deelgebied Groenzone Berkel-Pijnacker
worden geïnvesteerd.
• Het principe van de Groenblauwe Slinger
werkt versnellend voor het draagvlak en voor
het bestuurlijk commitment bij andere
partijen. De ontwerpen voor lokale plannen
zijn hier een uitvloeisel van.
Meerstad Groningen
Een succesfactor lijkt op dit moment ondermeer het grote enthousiasme waarmee het
projectteam het proces begeleidt. Wanneer
dit enthousiasme ook op de betrokken partijen kan worden overgedragen ontstaat een
solide basis voor het ontwerpproces.
Stad van de Zon
De vormgeving richt zich op de drie lopers
met een snijpunt op het drie-gemeentenpunt.
Men heeft een hoog ambitieniveau dat is
vastgelegd in een structuurplan,in combina-
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tie met de keuze om meerwaardeprojecten
gezamenlijk vorm te geven.
Opvallend is dat de verschillende bewegingen in de matrix in de analyse van de cases weinig tot
uitdrukking kwamen. Eigenlijk is er maar één casus (AIR-Zuidwaarts, nr.4)
die tijdens de ontwerpvoortgang bewust inzet op verschillende positioneringen in verschillende ontwerpfases. Vandaar dat in de matrix deze verschillende positioneringen voor dit project zijn aangegeven.
Inhet algemeen geldt dus dat
een eenmaal ingezet ontwerptraject volgens de eerste afspraken ook in de
regel zo wordt afgelopen. Wijzigingen onderweg worden zoveel mogelijk
opgevangen en vaak gezien als verstoringen van het ontwerp. Opmerkelijk
ishet afwezig zijnvanfundamentele koerswijzigingen als gevolgvan groeiende inzichten tijdens een ontwerptraject.
Een andere reden om tot beweging in de matrix te komen,zijn conflicten of het besef dat met het oorspronkelijke ontwerptraject niets begonnen kan worden.Maar dan start in
feite een geheel nieuw ontwerptraject. De mogelijkheid bestaat dus om
tot een ontwerp te komen dat in de beginfase al gebruik maakt van
verschillende positioneringen om een bijzondere kwaliteit van een ontwerp
te bereiken.

5.2 Analyse van momenten ( n ^et kader van de analyse is aangegeven dat
gezocht wordt naar 'magische momenten' in het ontwerpproces. In deze
paragraaf wordt een meer theoretische uitwerking van dit begrip gekoppeld aan de onderzoeksgegevens. De magische momenten kent iedere ontwerper, dat | n ( j e l o o p V a n h e t O n t v V e r D r
werd welduidelijk uit het veldonderzoek.Ook , . , .

werd duidelijk dat er niet één moment is, t r a j e c t KUDlien m e e r d e r e
maar dat indeloopvanhet ontwerptraject m o m e n t e n h e t p r e d i k a a t
meerdere momenten het predikaat magisch
• . , ::
kunnen krijgen.Ook is het voor iedere indivi- ' '' « g 1 ^ 1 - ' ' M I J & C - " duele deelnemer duidelijk dat de magische
momenten op heelverschillende plekken in het project kunnen liggen.Eerst
wordt ingegaan op het principe waarop een moment nu magisch wordt.
Vervolgens wordt per casus een overzicht gegeven van de magische
momenten.
Een korte zoektocht in de
literatuur over de methode van ruimtelijke ontwerpen en de leer van het
vormgeven geeft niet veel aanknopingspunten ten aanzien van sleutelmomenten in het ontwerpen. Wel is er altijd te zien, dat er aandacht
geschonken wordt aan de statuur van de ontwerper (de persoonlijke visie
op het ontwerpen, de technische toolkit die daarbij hoort en allerhande
meningen over wat een goed ontwerp is),de stijl van ontwerpen (waarbij
in detijd een reeks opeenvolgende stijlfiguren steeds iets toevoegt aan het
palet aan mogelijkheden om schoonheid enduurzaamheid te scheppen) en
de manier waarop de ontwerpen in hun toepassingsomgeving opgaan (van
verbeelding aan de macht tot verhandelingen over opvoeding en scholing

;
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van burgers om de essentie van het ontwerpen op waarde te kunnen
schatten).
De planmatige vormgeving
van ontwerpmomenten komt vrijwel altijd wel aan de orde, maar vrijwel
nooit leidt het ertoe dat dit onderwerp tot object van het ontwerp wordt
verheven. Binnen de literatuur van disciplines als andragologie, bestuurskunde, organisatiekunde, sociale psychologie en pedagogie en binnen de
vakuitoefening als het maatschappelijk opbouwwerk wordt wel intensief
gewerkt met technieken om de planning van momenten te betrekken bij
veranderingsprocessen, waarbij een moment een uitdrukking is van de
positie die een individu inneemt in een veranderingsproces.
Desynthese vandie kennis en
ontwerptechnieken naar het werkveld van de ruimtelijke vormgeving in
ontwerpen isnogergzwak.Verschillende auteurs raken het onderwerp aan.
Vaak benadert men het vanuit een rationeel technische invalshoek of juist
vanuit een romantisch culturele invalshoek. Sommigen noemen dit het
creatieve moment. Anderen hebben het over ruimte voor verbeelding
(Riek Bakker).
Om het functioneren van
momenten beter te kunnen begrijpen, kan de ontwikkeling in de tijd
(tijdsbalk) als uitgangspunt worden genomen. In het analyseren van
ontwerphandelingen zijn bijzondere gedragshandelingen te tonen, gebaseerd op detheorie van Lewin (1951)en Rogers (1962).Erzijn in detijd geredeneerd drie belangrijke momenten aan te wijzen,waarop veranderingen
(in de betekenisgeving van de immateriële structuur) plaatsvinden:
• Mensen komen in een situatie om hun
mening vast te stellen o f t e veranderen door
nieuwe informatie (deaanloop,ofdefasevan
de unfreezing).
• Ze besluiten om te bezien of hun mening
dient te veranderen door de nieuwe informatie (het moment, of de fase van moving).
• Mensen communiceren hun nieuwe mening
door zelf informatie uit te gaan zenden (het
vertrek, of de fase van freezing).

aanloop

tlJCI

moment

vertrek
figuur5
Momenten opdetijdsbalk waarop veranderingen
plaatsvinden
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Infiguur 5iste zien dat iedere
fase een ritme kent van interne gedachten en gedragingen. Soms neemt
de aanloop heel veel tijd, soms besluit men direct om mee tedoen. In de
tweede fase (de fase waarin de gedragsverandering wordt uitgeprobeerd
en het individu besluit t o tnieuw gedragte

komen) vindt het moment plaats. Erisdan |\| a e e n magisch moment
5

echt sprake van een individuele verandering.

Mensen zijn ineen permanent proces van Weet de g r o e p exact Welke
momentenverwikkeld.Sommigemomenten t a a k v e r d e l i n g Qf\ w e l k e
zijn onbelangrijk, andere zijn juist heel erg

°

belangrijk. Deze hebbentemaken met de W e r k z a a m h e d e n Uitgevoerd
vastlegging van sociale en psychologische m o e t e n WOrden 0171t o t een
posities. Dit moment kan uitgroeien toteen

..

magisch moment wanneer eenverzameling e x c e l l e n t O n t w e r p t e k o m e n ,
van individuen (alle betrokkenen inhet ontwerp) binnen dezelfde tijdseenheid een dergelijk moment meemaken.Inde
derde fase maken mensen naar elkaar toe kenbaar welke positie ze nu na
hun gedragsverandering hebben ingenomen. Na een magisch moment
betekent dit dat de groep exact weet welke taakverdeling en welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om toteen excellent ontwerpte
komen.
In groepsprocessen vinden
dergelijke belangrijke meningvormende momenten plaats. Het zijn
magische momenten,wanneer grote groepen tegelijkertijd tot een nieuwe
meningsvorming komen. Het zijn momenten, waarop een ontwerpt o t
stand komt.Magische momenten verschillen naar tijd, plaats en emotie. Dit
heeft te maken met de inbreng van iets bijzonders, iets moois,iets dat alle
betrokkenen herkennen als een belangrijk moment. Ze hebben te maken
met durf, creativiteit ofhet herdefiniëren van situaties.
De magische momenten voegen het gevoel van urgentie toe.Eengevoel dat op een bepaald momentin
een project iets gebeurde, datbepalend werd voor deuitkomsten. Dat
moment wordt door betrokkenen inde regel zonder uitzondering aangegeven.Eriseenduidelijke markeringswerking.Dergelijke magische momenten zijn ofadopterend, optimistisch, positief of verwerpend, pessimistisch
of negatief. Het zijn duidelijke keuzes die een ontwerpproces opstuwenof
afbreken. Het worden meningen,die aangeven op welke wijze vervolgstappen kunnen worden gezet.Ineenontwerpproces kunnen magische momenten geplaatst worden in een levenscycluspatroon,die ontwerpen inde regel
doorlopen.
In devolgende figuur is het
verloop van delevenscyclus van een ontwerp weergegeven. Het kentde
fases start, groei enrijpheid, waarin deintensiteit van het ontwerp toeneemt. In defases'voldaan','overrijp'en'einde'wordt gewerkt aan de overgang van ontwerp naar uitvoering,of naar het verwerpen van het ontwerp,
'n alle fases van de levenscyclus doen zich in de cases magische momenten
voor. Deze zijn als volgt te typeren:
• Bij de startfase kenmerkt het magische
moment zich ineen gevoel van:'Nu gaater
iets bijzonders gebeuren. Ikwil daarbij zijn,

!
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ik wil er invloed op hebben en tot de innercircle behoren.'
In de groeifase van het ontwerptraject kenmerkt het magische moment zich door een
gevoel van aansluiting:'als we dit doen gaat
het goed en daar moeten we heen.'
Bij de rijpheidsfase van het ontwerp kenmerkt het magische moment zich door een
gevoel van:'we zijn er,dit is goed,dit willen
we hebben, hier gaan we voor.'
In de voldaanfase is het magische moment
het gevoel van:'dit pak ik verder op,dit laten
we niet wegslippen, hier geven we uitwerking aan,hier gaan we mee door.'
In de overrijpe fase kenmerkt het magische
moment zich door een gevoel van alles of
niets:'het iszobelangrijk dat het moet,tegen
destroom in entoch uitwerking willen geven
aan.'

56

In de eindfase is het magische moment
gericht op het opstarten van een nieuwe
cyclus.

vt

e
0)

tijd

•

>

figuur 6
Levenscyclus van een ontwerp
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5-3Analyse magische momenten ) n j e volgende beschrijvingen worden per
casus magische momenten aangegeven zoals deze door de projectleiders
en de onderzoekers zijn benoemd.
Gouda Mierennest
• Dearchitectenkeuze;de architect was bereid
een intensief zoekproces te doorlopen met
de gemeente en de bewoners.
• Inzet van een procesbegeleider, informatiedeskundige en innovatiemanager om 'het
proces leuk en beheersbaar te houden.'
Incodelta
• Inzet van nieuwe mensen,zoals kunstenaars
(fotografen, architecten, schrijvers en dergelijke),wetenschappers en grote ondernemingen. Hierdoor ontstaan nieuwe beelden.
• Planvorming op een nieuw schaalniveau.
• Nieuwe invalshoek bij ruimtelijke planvorming.
• Gebruik van nieuwe technieken (vrijdenken,
toepassing bay-area-model, sneltekenen)
zorgt voor nieuwe ideeën, beelden en oplossingen.
Kust op de Kaart
De samensmelting van twee losstaande
initiatieven,van hetVormgevingsinstituut en
TRN (Toerisme en Recreatie Nederland).
Hierdoor kwamdekustvan Noord-Nederland
in aanmerking voor Europese subsidiegelden.
Er ontstond tevens een groot netwerk en
belangrijke koppelingsmogelijkheden op verschillende schaalniveaus.
Inzet vanjonge ontwerpers en degrote mate
van ontwerpvrijheid leidt tot verrassende en
vernieuwende ontwerpen.
AIR-Zuidwaarts
Door uitgebreide communicatie, via verschillende media en technieken, maar vooral ook
door de kunstzinnige benadering,worden in
korte tijd veel verschillende mensen en organisaties bereikt en gemobiliseerd.Door participatie wordt het ontwerpproces verrijkt. Het
omgaan met de verschillende meningen,
perspectieven en verwachtingen van al deze
betrokken personen is moeilijk.
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Chassé Breda
De keuzevan deVinexlocaties in Breda,waarbij de aandacht werd gericht op binnenstedelijke locaties en niet op de realisatie van
een nieuwbouwwijk aan de rand van de stad
(het locatievraagstuk; objectgericht).
Het uitschrijven van een besloten prijsvraag,
waarvoor toonaangevende en smaak-makende ontwerpers werden uitgenodigd (streven
naar een plan met een hoog kwaliteitsniveau) (object-, proces- en mensgericht).
De voorkeur van de bewoners voor het
ontwerp van Kuiper Compagnons en de
keuze van de gemeente voor het campusconcept van de bureaus OMA en West 8
(het belangrijkste beslismoment; bestuurlijk;
proces- en mensgericht).
Plan Ooievaar
Het plan kwam op het juiste moment ten
aanzien van natuurontwikkeling; een gezamenlijke probleemherkenning, een eenvoudige begrijpelijke oplossing en politieke wil
bij LNVen RWSkwamen samen.
Er ontketende zich een wedloop tussen
ministeries. Verkeer en Waterstaat kampte
met een imagoprobleem en pakte het plan
met beide handen aan.Dit gebeurde op een
symposium voor ecologen. LNV wilde niet
achterblijven en vertaalde het concept naar
de EHS (Ecologische Hoofdstructuur).
•Het projectteam was een gouden greep;verschillende vakdisciplines werkten mee aan
het plan. De deelnemers waren enthousiast,
hadden een open houding en hadden een
hoog kennisniveau op hun eigen vakgebied.
Parkstad Limburg
De aanleiding voor het opstarten van 3over
30 iseen presentatie van deschets POLop de
academie Maastricht. Tijdens deze discussie
werd het idee geboren om plannen met een
lange tijdshorizon als kwaliteitsimpuls op te
nemen.
Het idee om instituten, hoogleraren en
studenten uit verschillende landen aan de
plannen te laten werken is van belang
geweest voor het uiteindelijke resultaat. Het
succes wordt met name bepaald door de
lange adem van de hoogleraren en studenten.
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Een officieel eindsymposium met een goed
vormgegeven publicatie heeft het project op
de kaart gezet, maar zorgde ook voor een
inhoudelijke stimulans aan de ontwerpteams.
Landstad Deventer
Belangrijke momenten in het proces waren
de streekgesprekken en de samenwerking
tussen bureaus en burgers.
De professionele aanpak van streekgesprekken en het Keuningcongres gaven het gevoel
dat er iets bijzonders gebeurde in Deventer.
Groenblauwe Slinger
•Het aanwijzen van de Groenblauwe Slinger
als een strategisch project door Gedeputeerde Staten.
•Het vastleggen van de Slinger in het Streekplan 1995 was essentieel.
Meerstad Groningen
•Vaststelling gezamenlijke probleemdefinitie,
doelen en voorwaarden. Het ambitieniveau
van de bestuurders werkt aanstekelijk.
•Het grote enthousiasme waarmee het
projectteam de ontwerpfase ingaat en het
proces begeleidt. Huidige en toekomstige
bewoners maken nu al schetsen.
•Het ontwerp Maximum Laadvermogen heeft
het enthousiasme voor het project vergroot
door te laten zien dat de ambities haalbaar
zijn (meervoudig ruimtegebruik met behoud
en versterking van landschappelijke en
natuurwaarden).
Stad van de Zon
Het besluit om rood, groen en blauw op
gebiedsniveau te benaderen;
Het vaststellen van een ambitieus structuurplan;
Het besluit om zonder rood geen groen te
realiseren;
Het krachtige, haalbare ontwerp met het
centrale thema Zon.

5-4Analyse binnen het drieluik V o o r d e zoe ktocht naar het goede ontwerp
is een checklist opgesteld, waarmee gegevens over object, proces en de
mens wordt verkregen; in het hoofdstuk methode van aanpak wordt
gesprokenover hetdrieluik.Dechecklist laat zienwelkegegevens geplaatst
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kunnen worden in de kolommen en de ontwerpfases laten zien wat er is
gebeurd. In de casusbeschrijvingen (hoofdstuk 4) is te zien dat de indeling
functioneel is om de belangrijkste kenmerken van het ontwerp te typeren.
Wat dan nog ontbreekt is inzicht in het wezen van het succes van de verschillende ontwerpprocessen.
Waarom is een ontwerp nu excellent of mooi? Wanneer heeft een ontwerp
uitstraling? Iseenontwerp nueenwerkelijke bijdrage geweest aande ruimtelijke kwaliteit? Is een ontwerp nu sturend geweest in het bereiken van
ruimtelijke uitwerkingen.
Een ontwerp kent zijn materiële en fysieke verschijningsvormen. Die zijn uit te drukken in rapporten,
geschriften, kaarten, tekeningen en dergelijke. Daarnaast heeft een ontwerp immateriële kwaliteiten.Die zijn uit te drukken in gevoelens,emoties
of meningen.
Met name de immateriële
kwaliteiten ineen ontwerp zijn bepalend of eenontwerp wervend gevonden
wordt. In de cases is dat goed te zien. Erzijn voorbeelden die als wervende
ontwerpen door betrokkenen worden aangemerkt, maar waar men ontwerptechnisch gesproken niet grensverleggend bezig was. Er zijn ontwerpen met een hoogontwerpgehalte,die geen ruimtelijke uitwerking kennen.
Er zijn ontwerpers, die zichtbaar blijven in hun ontwerpopgave en werken
vanuit een visie,die gedeeld wordt door de opdrachtgevers en dit bestempelen alse-ïnsuccesfactor voor het ontwerp. Erzijn ontwerpers,die opgaan
in de samenwerking met betrokkenen en hun visie ondergeschikt maken in
het interactieve proces om tot een geaccepteerd ontwerp te komen.
Juist in deze immateriële condities ligt een belangrijke sleutel om te komen tot een goed ontwerp. Het
gaat erdan om,dat betrokkenen werkelijk vinden dat het eengoed ontwerp
is en veel minder dat vanaf enige afstand criteria worden aangegeven,die
bepalen of dat ontwerp nu eigenlijk wel goed is (of niet).
Het zoeken naar het benoembaar maken van deze immateriële waardering isvooral het zoeken naar een
andere laag van informatie. Als die te benoemen is, kan dat gebruikt
worden om ontwerpen aan te sturen.Soms in directe zin,als een ontwerpinstrument in een operationeel ontwerp-

traject, soms als een voorloper om een V a i l d i e m o m e n t e n JSe r a l t i j d
ontwerptraject planmatig te ontwerpen en g .
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detotstandkomingvandeimmateriëlestruc- e e M U d L e t - r i t a i s t y p e r e n a
tuur niet aan het toeval over te laten,maar VOOC d e k w a l i t e i t V a n h e t
als een onderdeel van het ontwerp te ont- o n t w e r p t r a j e c t k a n W O r d e n

wikkelen.Demagische momentenfunctioner
J ^ I M M »»viuv.11
ren alseendergelijk ontwerpinstrument voor 3 3 n g e m e r k t .
de immateriële infrastructuur.
Kenmerkend in een ontwerpproces is dat dergelijke magische momenten zich steeds voordoen.In iedere
casus hebben de onderzoekers en de projectleider wanneer, die met het
fenomeen magische momenten werden geconfrontreerd, een aantal van
dergelijke momenten herkend.Van die momenten is er altijd één moment
in dat stelsel dat echt alstyperend voor de kwaliteit van het ontwerptraject
kan worden aangemerkt. In figuur 7 is de positionering van dat magische
moment aangegeven.
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figuur7
Positionering van magische momenten

Magische momenten worden
meestal pasachteraf als magische momenten onderkend en uit de veelheid
van individuele momenten isvrij snel per casus het ultieme moment aan te
wijzen. 'Toen kwam immers het groepsproces op een hoger niveau te
'iggen.'
Opmerkelijk is dat magische
momenten (net als de inhoudelijke componenten van een ontwerp) te
analyseren zijn naar schaal,temporele opeenvolging, structuurkenmerken
etc.en ook te plaatsen zijn in het drieluik inhoud, proces en actoren,zoals
te zien in figuur 7.Met andere woorden,zefunctioneren als de resultante
van de immateriële structuur en worden door actoren gebruikt om belangrijke positiewisselingen te markeren, ook naar de andere actoren toe.
Daarmee is de betekenis van de magische momenten ook weer voor iedereen anders. Afhankelijk van de interpretatie van de materiële omgeving.
Magische momenten krijgen in een ontwerp een speciale plaats, die herkenbaar isin ieder ontwerp.Nuzijn demagische momenten achteraf te herkennen.Belangrijk iseen structuur te zien in het functioneren van de magische momenten.
Magische momenten kunnen
dienen (als start) om levenscyclussen van deelontwerpen op elkaar te
betrekken en tot een accumulatie te komen. Samengestelde projecten
latendanook meer magische momenten ziendanenkelvoudige ontwerpen.
Ook in de cases is goed te zien dat er een verschil bestaat tussen AIRZuidwaarts (veel magische momenten) en Kust op de Kaart (een enkel
magisch moment); twee ontwerpen die sterk rusten op de inbreng van
design.Indie samengestelde ontwerpen isook te zien dat er,deels intuïtief,
gewerkt wordt met de magische momenten om tot nieuwe levenscycli
te komen. Het samenstellen van levenscycli levert een zogenaamde
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'zaagtandstructuur' op (zie figuur 8), waarbij de stijgende lijn van de volgende levenscyclus wordt gebruikt om de daling na het hoogtepunt vande
voorgaande levenscyclus op te vangen. Dat leidt tot een cyclische vernieuwing en het vasthouden vaneen hoge kwaliteit van het object overeen
langere periode.Ook vergt het meer van de deelnemende mensen.
Vanuit het ontwerpen van
een zaagtandstructuur kunnen magische momenten als afzonderlijk
ontwerp worden gepland. Dan kan gebruik worden gemaakt van informatie- en communicatiestructuren om al naar gelang de fasekenmerken van
de gewenste magische momenten tot ontwikkeling ervan over te gaan.
Sommige cases laten dat zien (Meerstad Groningen,Parkstad Limburg).

figuur 8
Optellen van levenscyclussen op magische momenten

5.5 Conclusies bij de analyse Samenvattend zijn de volgende conclusies op
de analyse vantoepassing:
• Inzicht van de positioneringen in de matrix
van Ansoff en de mogelijke bewegingen
daarbinnen, geven aanknopingspunten om
te komen tot aanbevelingen om ontwerpen
kwalitatief te verbeteren.
• Uit de cases is duidelijk gebleken dat ontwerpen maatwerk is en dat succesfactoren
sterk afhankelijk zijn van aspecten uit het
drieluik: object, proces en mens.
• Het stelsel van magische momenten is een
goed hulpmiddel om naast gegevens uit het
drieluik vooral de immateriële waarden van
een ontwerp aan te geven. Er zijn voldoende
aanknopingspunten om uit te werken dat de
magische momenten een instrument worden
om het 'ontwerpen te ontwerpen'.

b.Conclusies en aanbevelinger
De deskstudie etudes heeft een aantal ruimtelijke ontwerpen onderzocht
en met elkaar vergeleken om na te gaan welke aansturing naar devier etudes geformuleerd kan worden.
In deze paragraaf worden op een drietal niveaus conclusies getrokken:
a.conclusies ten aanzien van het toepassen van
ruimtelijke ontwerpen;
b. bevindingen ten aanzien van detechniek van
ontwerpen;
c. aanbevelingen gericht op de etudes.
Uit het onderzoek naar de
verschillende cases is allereerst aan te geven,dat iedere situatie zijn eigen
kenmerkende omstandigheden kent. Degeneraliseerbaarheid van het ontwerptraject, de proceshandelingen en de wijze waarop actoren zich
manifesteren is gering, leder geval is uniek te noemen in de wijze waarop
de mix aan handelingen tot stand komt. Toch zijn er overeenkomsten en
algemene gevolgtrekkingen mogelijk, die het karakter hebben van een
expert-opinion. Deonderzoekers in dit project hebben devolgende analyse
uit de diverse cases gehaald en komen tot het volgende:

a) Conclusies ten aanzien van het ruimtelijk ontwerpen
i. Een wervend ontwerp stimuleert nieuwe ontwikkelingen. Een ontwerp
dat geen wervingskracht heeft kan bestuurlijke ontwikkelingen blokkeren. Een wervend f g p w e r v e n d O n t w e r p k e n t
ontwerp kent een echt vernieuwende aanpak,
•,
.
,
die herkend wordt als iets bijzonders.Dat kan e e n e c n t v e r n leUWende

uit de inhoud spreken,maar ookeen nieuwe a a n p a k , d i e h e r k e n d W O r d t
combinatie van bijzondere actoren of een
uniek procesverloop kunnen de wervingskracht vormgeven.
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Binnen Air-Zuidwaarts is de
organisatie van het eerste gedeelte van het ontwerptraject op een zeer
creatieve en innovatieve wijze opgezet. Daar ging grote wervingskracht
vanuit en velen in het vakgebied van het ontwerp werden geattendeerd op
dezevernieuwende aanpak.Indetweedefase,toen de ruimtelijke ontwerpen
tot stand moesten komen,bleek devertalingvanuit deeerste resultaten erg
moeilijk en verdween een stuk van de wervingskracht van AIR-Zuidwaarts.
Ook Parkstad Limburg laat
zien dat de aansprekende ontwerpen van de nieuwe generatie vormgevers
zeer stimulerend werken op de participatiegraad in het gebied.
2. leder wervend ontwerp moet een aansprekend concept/thema (metafoor) kennen,waaruit de essentie van het ontwerp blijkt. Juist de ontwerpen met een concentratie op die essentie hebben een bestuurlijke impact.
Ontwerpen waarbij dat ontbreekt worden als te moeilijk of te complex
gezien en stagneren in hun ruimtelijke uitwerking.
Incodelta werkt met een
begrip 'de anatomie van goederenstromen'. Stad van de Zon werkt met
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zonnebloemen, zonnecollectoren en dergelijke. Landstad is ook een aansprekende metafoor, Groenblauwe Slinger is te ingewikkeld om de burger
direct aan te spreken.
3. Ontwerp, proces en de mensen zijn communicerende vaten, die in een
continue wederzijdse beïnvloeding staan en elkaar versterken. Afhankelijk
van de uitgangssituatie moeten deze drie aspecten in balans worden
gebracht. Lang niet alle ontwerpen geven evenredige aandacht aan de drie
invalshoeken. Dit hoeft niet te leiden tot een minder wervend ontwerp of
geringere ruimtelijke kwaliteit.
Voorbeelden hiervoor zijn het
Chasséterrein endeStadvandeZon.Hierbij heeft het proces,in vergelijking
tot deanderecases,weinig aandacht gekregen.Bij het Chasséterrein hebben
juist bestuurders en ontwerpers een doorslaggevende rol gespeeld.
4. leder wervend ontwerp kent levensfasen;er zijn deelontwerpen en stappen die leiden tot een totaalvisie. Er is sprake van een cyclische of gestapelde samenhang tussen de (deel)ontwerpen. Er zijn ontwerpmomenten
(magische momenten) noodzakelijk om de verschillende levenscycli op te
starten. Ontwerpen die hier duidelijk gebruik van maken hebben een grotere uitwerking en een grotere bestuurlijke impact.
Meerstad Groningen maakt
actief gebruik van verschillende planfiguren die passen op de verschillende
levenscycli van het project. In Chassé Breda was sprake van een breuk in
levenscycli die aangebracht is om het totale ontwerp op een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Kust op de Kaart maakt bewust gebruik van een hele
korte levenscyclus en kent dan ook geen directe uitvoeringscomponenten.
5. In de verschillende ontwerpen zijn verschillende organisatorische condities zichtbaar die leidentot vernieuwing (zieook deparagraaf overde plaats
van de magische momenten en de positioneringsmatrix). Veelal worden
deze ontwerpmomenten planmatig aangestuurd, maar zijn wel essentieel
voor de effectiviteit van het ontwerpproces.Juist in de planmatige ontwikkelingvan magische momenten,de inschakelingvan actoren daarbij,en het
gelijktijdig veroorzaken van een wervende inhoudelijke opdracht ligt een
sleutelfactor voor succesvol ontwerpen. In deze cases wordt deze situatie
'bij toeval'bereikt;een planmatig design van dezesamenhang ontbreekt in
de regel.
In een aantal gevallen zijn
belangrijke momenten wel door organisatorische condities in de hand
gewerkt, zoals in AIR-Zuidwaarts, Landstad Deventer, Meerstad Groningen,
Stad van de Zon en Incodelta.

.. ., ..
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6.Mensen organiseren zichzelf niet zonder-

Van belang iseen ontwerper
1

j-

meer in een ruimtelijk ontwikkelingsproces; t e ZOeken ü i e p a s t b i j d e
ermoeteenaanleidingvoorzijn.Eenontwerp g e w e n s t e a a n p a k V a n h e t
isdan nuttigen kan dienen als aanknopings,,
en zelfs als kristallisatiepunt om te komen p r o b l e e m .
tot een gezamenlijke probleemaanpak. Van
belang iseen ontwerper te zoeken die past bij de gewenste aanpak van het
probleem. Iser behoefte aan een procesontwerp,dan is het maken van een
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inhoudelijk ontwerp weinig effectief. Is er behoefte aan inschakeling van
meerdere actoren,dan kan een wervend ontwerp reden zijn om tot samenwerking te komen.Ook hier geldt dat de afstemming tussen inhoud,proces
en actoren niet enkel op toevalligheid hoeft te berusten,maar als een ontwerp gepland kan worden.
Voorbeelden zijn AIR-Zuidwaarts waar bewust gezocht is naar nieuwe vormen van maatschappelijke
mobilisatie,evenals in Landstad Deventer.
7- Hoe concreter het vraagstuk en hoe kleinschaliger, des te meer betrokkenheid valt erte verwachten van burgers endirect betrokkenen.Hoe hoger
het schaalniveau en hoe abstracter de ontwerpopgave, des te meer zullen
experts,overheden en maatschappelijke organisaties betrokken raken.
Gouda Mierennest speelt zich
afop het schaalniveau van de buurten kent dus een hoge matevan betrokkenheid.Groenblauwe Slinger trekt nauwelijks burgers als participanten in
het ontwerp.
8.Eengoed ontwerp kent een reeks belangrijke ontwerpmomenten.die een
samengesteld profiel vormen vanverschillende levenscycli vande (deelontwerpen. Dit profiel zal ontstaan na verschillende ontwerpsessies en vanuit
verschillende procesactiviteiten. Er is vrijwel altijd sprake van wisselende
ontwerpen,waarbij aanpassing en compositie plaatsvinden. Er is een serie
nodig om definitieve kwalitatieve ontwerpen opte leveren.Ontbreken deze
momenten,dan loopt een ontwerp weg;dat wil zeggen dat de ruimtelijke
uitwerking steeds minder wordt. Dat betekent, dat een ontwerp altijd tijd
moet krijgen om tot ontwikkeling te komen.
Incodelta kent een reeks belangrijke ontwerpmomenten, die ieder hun eigen tijdspad kennen.De stap
naar realisatie kost nu heelveeltijd in vergelijking met destrategische fase
van het ontwerp.
9 Het maken van goede ontwerpen kost tijd en geld, maar heeft vooral
behoefte aan geautoriseerde beleidsruimte. Deze beleidsruimte kan onder
meer gevonden worden in een integrale benadering van stedenbouwkundige, infrastructurele en 'groene' opgaven. Beleidsmakers moeten over de
grens van hun eigen taakgebied heen stappen.
Kust op de Kaart kent geen
geautoriseerde beleidsruimte. Veel ontwerpprocessen (AIR-Zuidwaarts,
Gouda Mierennest) gaan erjuist vanuit dat het ontwerp de geautoriseerde
beleidsruimte zal creëren.
lo.Veel ontwerpprocessen, waar bestuurders en/of actoren niet in verankerd zijn, komen niet verder dan de oplevering van mooie plaatjes. Het
dragen van het ontwerp (het gevoel bij actoren hier met een goed ontwerp
te maken te hebben) is essentieel als succesfactor.
n. De participatie van het bevoegde gezag is nodig om een ontwerp door
te trekken naar het uitvoeringstraject.

Conclusies en aanbevelingen

>

Air-Zuidwaarts kende geen
verankering in het bevoegde gezag en dus geen directe koppeling naar het
uitvoeringstraject.
12.Hoe eerder er een bruikbaar ontwerp ligt, des te duidelijker en adequater de rest van het ontwerpproces en -discussie verloopt. Niet als een einddoelplaatje,maarjuist alseen beginpunt.Ontwerpen,dieduidelijk aangeven
uit te zijn op een ontwikkelingstraject, kennen een langere levenscyclus en
een grotere ruimtelijke impact.
Stad van de Zon en Parkstad
Limburg hebben een initieel ontwerp (dit gaan we doen) in de eerste fasen
neergezet om werving voor het project alstotaliteit te genereren.In Gouda
Mierennest is de architect samen met de bevolking in een reeks van
ontwerpen gekomen tot een door eenieder gedragen eindplaatje.
13.Ontwerpen dienen soms om antwoorden te geven op vragen en duidelijkheid te genereren in plaats van bedoeld te zijn alseen onderdeel van een
doorlopend planproces. Tamelijk veel van dergelijke ontwerpen vertonen
dan ook een breuk in de continuïteit; op het moment dat het ontwerp er
ligt isvoorzien in het doel. Erworden dan geen vervolgactiviteiten aan verbonden. Dergelijke ontwerpen kunnen een meer expliciete ontwerpinhoud
hebben.
Dit iste zien in de ontwerpen
van de cases Kust op de Kaart en AIR-Zuidwaarts.
14.Bestuurlijk commitment of de inzet van bijzondere mensen is nu nog
nodig om de werelden van stedelijke en landelijke (groene) planvorming
met elkaar te verbinden. Planvormingsprocessen en instrumenten zijn nog
te zeer verkokerd om de koppeling van groene doelen aan stedelijke
ontwikkelingen vorm te geven.
Landstad Deventer, Meerstad
Groningen,Groenblauwe Slinger en Stad van de Zon tonen dit aan.
15.Werken met bestaande planvormen en bestaande actoren geeft de
meeste kans op een ontwerp met draagvlak. Deze ontwerpen kunnen ook
vernieuwend, integraal en meervoudig zijn en een hoge ruimtelijke
kwaliteit garanderen. In situaties waarbij de opgave (positionering) dermate
complex is dat men met bestaande planvormen en bestaande actoren niet
uit de voeten komt, kan de keuze van nieuwe planvormen (Landstad
Deventer) of nieuwe personen (Kust op de Kaart) of beide (AIR-Zuidwaarts)
nodig zijn.

b) Bevindingen ten aanzien van de techniek van ontwerpen
1. Op dit moment is er een ontwikkeling in ontwerpen naar een meervoudige, functionele en interactieve aanpak en naar een aanpak waarbij het
gezamenlijk leerproces in de aandacht staat.Ook leveren nieuwe ontwerptechnieken niet altijd een bijdrage aan extra ruimtelijke kwaliteit. Als
succesfactor geldt,dat die ontwerptechnieken gekozen moeten worden die
door de actoren herkend worden.
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2. De periodieke zoektocht naar nieuwe ontwerptechnieken heeft een
verankering in de wijze waarop opdrachtgevers en opdrachtnemers in een
ontwerpproces met elkaar omgaan.Erdient een afstemming te zijn tussen
wat bestuurders in een ontwerptraject wensen, de wijze waarop ontwerpers daarbij hun technieken inzetten en de organisatorische condities die
leiden tot ontwerphandelingen. Juist in dat samenspel zijn thans veranderingen aan de gang. Verdergaande decentralisatie van de regietaak in de
ruimtelijke ordening legt de verantwoordelijkheid voor het aansturen van
de ontwerpopgave bij actoren, die op deze
_
wijze nog niet eerder hebben gefunctioneerd. A a n d a c h t VOOT d e VOOTTase JS
Er zijn discussies over goed opdrachtgever- QÇÇ\ s l e u t e l f a c t o r OIT1 t e
schap, om uit een ontwerpopdracht ook het .
resultaat te genereren wat ervan verwacht K O l T i e n t o t e e n W e r v e n d
werd. Naarmate de regie van het ontwerp- o n t w e r p ,
proces op een lager uitvoeringsniveau komt
te liggen treden andere actoren toe, maar meer nog is van belang dat het
aantal betrokkenen toeneemt. Als in het planningsproces hier geen aandacht aan wordt besteed, zal de uitwerking op de ruimtelijke kwaliteit
gering blijken te zijn. Aandacht voor de voorfase (hoe wordt het ontwerptraject ontworpen) is een sleutelfactor om te komen tot een wervend
ontwerp.
3- De persoonlijke kenmerken van de ontwerper spelen altijd een rol bij de
bepaling van de wervingskracht van een ontwerp. Als de regierol in een
ontwerptraject verschuift, heeft dat gevolgen voor de wijze waarop de
ontwerper vrijheden heeft om de ontwerptechniek nog zelf te bepalen en
de persoonlijke visie op het ontwerp een rol te laten spelen.Als de ontwerper dat goed aanvoelt en aan kan sluiten op de (soms heel vage) vragen die
vanuit de regie gesteld worden,kan eenwervend ontwerp tot stand komen.
Dit betekent, dat bij de verschuivende regierol ook een nieuwe opvatting
van de rol van ontwerpers goed zou passen.Daarnaast kan een bijzondere
rol worden vervuld door een toonzettende (goeroe) of een smaakmakende
ontwerper.

c)Aanbevelingen gericht op de vormgeving van de etudes, handvatten
Inde etudes wordt gezocht naar een voorbeeldwerking om in de hierboven
beschreven kenmerken van het ruimtelijk ontwerpen en de veranderingen
in detechniek van het ontwerpen een aantal aansprekende studies te laten
uitvoeren. Oftewel, wat moeten de etudes nu anders doen dan in een
gewoon ontwerptraject. Daarvoor zijn de volgende aanbevelingen te
formuleren:
i. Werken in een andere verhouding tussen bestuurders, ontwerper(s) en
betrokkenen.
2. Ontwerpen van het ontwerpproces, waarbij de afstemming tussen
inhoud, proces en actoren niet aan het toeval wordt overgelaten.
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3. Werken in een trits van levenscycli van deelontwerpen en gebruik maken
van de planmatige ontwikkeling van magische momenten als sleutelmomenten in het ontwerp.
4. Werken vanuit een duidelijk vooraf omschreven ontwerpvisie, die toegepast wordt opeen bepaalde situatie.Eenduidelijke keuzevoor desoort ontwerper en zijn expertise in ontwerptechnieken stuurt de uitkomst van een
wervend ontwerp.
5. Het toevoegen van nieuwe sleuteldisciplines, die het ontwerpen van het
ontwerp beheersen en die aanvullende ontwerpkracht inbrengen op het
vlak van processturing, en het omgaan met opbouw- en leerprocessen bij
betrokken actoren.
6.Het expliciet maken van de achterliggende ontwerpopgave, waarbij de
gedecentraliseerde rol van de regiefunctie in termen van een PVE (programma van eisen) voor het ontwerp wordt uiteengezet. Of dan in het ontwerpproces ook invulling gegeven wordt aan dat PVEzal de kracht van het
ontwerp moeten laten zien.
7. Werken vanuit de nieuwe betrokkenen in het landelijke gebied.Niet enkel
meer vanuit de 'groene' functies het ontwerpvraagstuk benaderen, maar
nagaan wie dewerkelijke actoren zijn die invloed hebben op de ruimtelijke
uitwerking, die met het ontwerp wordt nagestreefd. Door deze actoren
vroegtijdigte betrekken in het ontwerpproces,komt een accentverschuiving
in de inhoudelijke benadering tot stand. Daarmee wordt door de
etudes duidelijk,welke rol ervanuit degroene sector indetoekomst isweggelegd in het stelsel van gedecentraliseerde regievoering in de ruimtelijke
ordening.
In het sturingsmodel, dat het
drieluik object-proces-mens feitelijk is,zijn reeksen handelingen noodzakelijk.Die handelingen kennen eensamenhang eneenvolgtijdelijkheid om tot
een goed verlopend ontwerpproces te komen.Voor velen is het lastig die
volgtijdelijkheid niet alleenalseenvormvan management te zien,maar ook
als een technisch instrument om een ontwerpproces op een hoger kwaliteitsniveau te zetten. Daartoe is in een stripverhaal de gebruiksaanwijzing
uitgewerkt (zie hiernaast). Aan de hand van vragen die zich in een volgordevoordoen,keuzesten aanzien van de methode en dewijze waarop in het
drieluik wordt gewerkt enverwachtingen ten aanzien vanderesultaten van
het ontwerp zijn handvatten zijn geformuleerd.
Het stripverhaal kan gebruikt
worden als een checklist om de aanbevelingen uit dit rapport in de concrete werkomgeving van de etude na te lopen en op deze wijze te komen tot
excellente ontwerpen.
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Resultaten van de expertmeeting
7.1Inleiding H e t conceptrapport is ter becommentariëring voorgelegd aan
een aantal experts. Zij hebben hun mening over het rapport naar voren
gebracht tijdens een expertmeeting op het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer enVisserij.In dit hoofdstuk zijn de resultaten van die bijeenkomst verwerkt. Denavolgende tekst iseen interpretatie van de inleidingen
en de daarop volgende discussie. Deze uiteenzetting geeft inzicht in een
aantal punten die naar verwachting dikwijls bij discussies over dit onderwerp aan de orde zullen komen.
De bijdragen van de inleiders
sloten in grote lijnen aan op de indeling van het drieluik met de- hier in de
volgorde van de sprekers weergegeven - onderwerpen: mens, proces en
object (zie figuur 2).
Ir. Chr. Maas Geesteranus
(Expertisecentrum LNV) richtte de aandacht vooral op de mens en de noodzaak om alle betrokken partijen op een interactieve wijze bij het planningsproces te betrekken.
Ir. P.H.A.M. Kurstjens (PPSbureau Landelijk Gebied) sprak over het proces, met name over de rol van
PPS-constructies en de aandacht die vanontwerpers wordt gevraagd om de
wensen van de verschillende participanten in het ontwerpproces te honoreren.
Prof.ir.K.Kerkstra (hoogleraar
landschapsarchitectuur Universiteit Wageningen) oriënteerde zich op het
object, d.w.z. het ontwerp en op het vraagstuk om een ontwerp als excellent te karakteriseren.
Een studie over magische
momenten in de planvorming roept een veelheid aan vragen op. Bij verschillende aanwezigen bestond er behoefte het onderwerp in een breder
planologisch kader te plaatsen. Het spreekt voor zich dat deze deskstudie
dergelijke vragen oproept.Maar ookwerdduidelijk,dat indie beschouwingen
al snel wordt afgedwaald van de centrale vraag over het goede ruimtelijke
ontwerp.Het bredere kader vande ruimtelijke ordening heeft in het rapport
gefunctioneerd als de context voor de magische momenten. Het vormt als
het ware de coulissen van het toneel.Net als bij een magische voorstelling,
waarin deessentie van de planontwikkeling tot zijn volle omvang uitgroeit,
zijn deschijnwerpers opéénspecifiek punt gericht:de magische momenten.

7.2Het bewust worden en herkennen van magische momenten Zoeken naar
magische momenten kan volgens de deelnemers aan de discussie worden
aangeduid als het grijpbaar en begrijpelijk maken van de ongrijpbare
magische momenten in het planningsproces. Experts (architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten e.a.) zullen naar verwachting de magische
momenten eerder en beter herkennen dan de andere betrokkenen (politici,
burgers e.a.). Als ontwerpers zijn zij getraind in het ontwikkelen van ontwerpen die iets verrassends, iets nieuws,dan wel iets eigens hebben.
Erisgewezen opde betekenis
van het leerproces. Dit rapport kan in het kader van dat leerproces worden
geplaatst. Als voorbeeld uit het verleden is hierbij de op Engelse grondslagen gebaseerde ontwikkeling van de tuindorpen genoemd. Heveadorp bij
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Doorwerth, het Enkadorp in Ede en het Agnetapark in Delft zijn daarvan
voorbeelden,die nog steeds aanspreken.
Over de maakbaarheid van
magische momenten liepen de meningen uiteen.Wel valt uit de voorbeelden lering te trekken en kan men desgewenst meer stilstaan bij de mogelijke aanzetten voor magische momenten dan tot nu toe veelal gebruikelijk
was. Het wordt aangeraden tijdens het planningsproces een aantal duidelijke analysemomenten op te nemen.Op dergelijke momenten kan worden
bekeken:wat iser gebeurd,wat willen wij en hoe kunnen wij dat bereiken?
Het analyseren van succes- en faalfactoren kan ertoe bijdragen magische
momenten te laten ontstaan. Daarbij dient men ervoor te zorgen, dat in
planningsprocessen de benodigde faciliteiten beschikbaar zijn en dat de
verbeeldingskracht daarin wordt vergroot.
Magische momenten dient
men te laten ontstaan en niet te willen afdwingen.Bij afdwingen (forceren)
bestaat het gevaar dat de magische momenten omslaan in hun tegendeel:
ontgoocheling.Men moet in de planvorming

niet verder willen springen dan de polsstok M a g i s c h e m o m e n t e n d i e n t
reikt. Het is daarbij de kunst om goed in te
schatten hoe lang de polsstok en hoe breed

m e p

t e

) a t e n o n t s t a a n

e n

deslootwaarovermenwensttespringenfei- n i e t t e Willen a f d w i n g e n ,
telijk zijn.
De kwaliteit van een ontwerp
kan volgens Kerkstra worden aangeduid als'de effectiviteit van de gekozen
middelen in het licht van het gestelde doel.' Tijdens het planningsproces
dient men de effectiviteit van de ideeën te blijven toetsen.Voor excellente
ontwerpen wordt het doel duidelijk hoger gesteld dan bij gangbare projecten.
Magische momenten zijn volgens de auteurs nodig om plannen met bijzondere kwaliteiten te ontwikkelen. Zonder dergelijke momenten blijft men al snel steken in confectiewerk. Daarin ligt het verschil met maatwerk. Ontwerpers vervullen een
duidelijke rol bij het leveren van maatwerk. Maatwerk valt af te lezen aan
de beschreven projecten. Ze behoren volgens de samenstellers van dit
rapport alle tot de Nederlandse 'haute couture' van het ruimtelijk ontwerpen.Uit eenaantal'excellente ontwerpen'kan leringworden getrokken voor
deetudes uit de nota 'Natuur voor mensen,mensen voor natuur' (2000).De
zogenoemde 'Grote Projecten' uit de Architectuurnota (Architectuurbeleid
2001-2004,2000) duiden daar ook op.Het gaat daarbij om ontwerpen met
allure en grandeur.
Deze deskstudie gaat over
'het ontwerpen van het ruimtelijk ontwerpen' en het vormgeven van handelingen,die leiden tot het verhogen van de kwaliteit in planningsprocessen. Dezeverkennende studie over verschillende casussen heeft de volgende beschouwende opmerkingen opgeroepen:
• De casussen hebben veel informatie verschaft over allerlei vernieuwende elementen
vanontwerpen en plannen en een beter zicht
verschaft op (netwerken van) vernieuwers
(innovators).
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• De verkennende studie heeft het inzicht
vergroot in het leren onderscheiden van
magische momenten in bijzondere ontwerpen en planningsprocessen.
> Hettijdstip waarop magische momenten zich
voordoen ligt in de casus vooral in de eerste
fasen van het project (zie figuur 7,positionering van magische momenten).
•Men moet magische momenten niet willen
kopiëren.Men kanwel bevorderen dat zij zich
voordoen.
• Het begrip magische momenten dient te
worden gezien als een verzamelbegrip. Er
bestaat een grote verscheidenheid aan dergelijke momenten.Dat betreft onder meer de
schaal (lokaal of regionaal), het type omgeving (landelijk of stedelijk gebied), de aard
van de problematiek en de verscheidenheid
aan partijen die bij het planningsproces zijn
betrokken.
•De studie heeft ertoe geleid, dat men de
momenten waarop magische momenten
zich kunnen voordoen beter leert te onderscheiden. Door extra aandacht te geven aan
de momenten waarop magische momenten
kunnen optreden neemt de kanstoe dat deze
zich zullen voordoen.
•Erbestaat behoefte aan het ontwikkelen van
vernieuwende activiteiten vande kant vande
overheid.
•Men dient niet alle spontaniteit van tevoren
in het planningsproces uit te sluiten.
•Het werken met magische momenten dient
geen doel op zich,geen 'cuit'te worden. Met
andere woorden: dit onderzoek dient geen
'cultboek voor ontwerpers' op te leveren.
Erdient rekening mee te worden gehouden,
dat een deel van de beschreven casussen in
uitvoering is en een ander deel nog gerealiseerd dient te worden. Een eindbeoordeling
van het planningsproces als geheel is voor
die projecten dus nog niet mogelijk.

7.3 De planbaarheid van magische momenten H e t w e r ken met de kolommen 'object','proces' en 'mens' uit het drieluik vergroot het inzicht in het
planningsproces.Het is- zoals hiervoor vermeld- opvallend,dat de meeste
magische momenten vroeg in dat procesoptreden.
Het isvan groot belang in het
planningsproces voldoende ruimte te bieden voor het laten ontstaan van
magische momenten. Het gaat daarbij vooral om het bewust maken van
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dergelijke momenten;men moet eroogvoor krijgen.Het gaat om een ingewikkeld onderwerp waarbij men dient uit te stijgen boven platte discussies
over geld. Het denken dient als het ware over de horizon heen te reiken.
Tijdsdruk werkt vaak averechts. Essentiële punten worden vaak te gemakkelijk afgedaan met:'dat punt hebben we gehad','dat iseengepasseerd station','daar kunnen wij nu niet op terug komen'en'niets magische momenten, allemaal flauwekul.'
Deinsteek om tijdens lopende
processen alsnog ruimte te creëren voor het ontstaan van magische
momenten is mogelijk. Maar men dient zich daarbij te realiseren,dat zulke
momenten vooral in bepaalde fasen van de planvorming blijken op te
treden. Later in de planvorming wordt het steeds moeilijker de kansop dergelijke momenten inte bouwen.Men loopt danalsneltegen uitspraken aan
als:'te laat,te duur,te ongewis,niet realistisch of niet (meer) realiseerbaar.'
Als randvoorwaarden, die de
planbaarheid van magische momenten kunnen beïnvloeden, worden hier
vermeld:
• de politiek bepaalde uitgangspunten;
• het onbevangentoewerken naareenontwerp;
• het bieden van ruimte aan 'natuurlijke'selectieprocessen;
• het bepalen van het moment, waarop contact wordt gezocht met de marktpartijen;
• de te volgen grondverwervingstrategie;
• de economische randvoorwaarden;
• de veranderingen,die zich tijdens het proces
bij de randvoorwaarden voordoen.

7-4Werken met aansprekende en inspirerende metaforen | n j e huidige tijd
wordt veel gewerkt met metaforen. Dat kan inspirerend werken om
magische momenten te genereren en de specifieke boodschap beter voor
het voetlicht te brengen.Men dient erdaarbij wel opte letten,dat degekozen metafoor aanspreekt. Plan Ooievaar met als beeld de habitat van de
zwarte ooievaar en Chassé Breda met het beeld van wonen op een nieuwe
buitenplaats in de stad zijn daar aansprekende voorbeelden van.
Dat isook gelukt inde nieuwbouwwijk Kattenbroek in Amersfoort. Daar isals metafoor gekozen:op reis
gaan en weer thuis komen tegen de achtergrond van de wisseling der seizoenen. Deze metafoor, die heel abstract en poëtisch klinkt, heeft toch tot
een verbazingwekkend en vernieuwend resultaat geleid.Men kan een dergelijke benaderingtyperen met de omschrijving:in het begin met de voetjes
vandevloer om uiteindelijk toch weer met beide benenopdegrond terecht
te komen.
De naam 'Groenblauwe Slinger', die is afgeleid van het begrip 'Groenblauwe dooradering', wordt een
minder gelukkig gekozen voorbeeld gevonden.
De metafoor van de natuurlijke selectie kan ook voor de planvorming worden gebruikt. Daarbij wordt

7 Resultaten vande expertmeeting

74

ervan uitgegaan, dat het meest aan de omstandigheden aangepaste dan
wel het meest voor de situatie geschikte ontwerp wordt gekozen.

7-5Tijdgeest s o m s hangt verandering in de lucht. Daar moet men zo goed
mogelijk op in zien te spelen.Plan Ooievaar is daar een sprekend voorbeeld
van. Het werken met magische momenten moet passen bij de tijdgeest.
Bovendien moet het politieke tij gunstig zijn. In tijden waarin men vooral
op zekerheden wil koersen heeft het weinig zin om sterk innovatief aan de
gang te gaan. Wij leven nu in een periode van een informatierevolutie.
Bepaalde ontwikkelingen gaan zeer snel. Er bestaat duidelijk behoefte aan
nieuwe ruimtelijke oplossingen.
Delaatstedecennia isdevraag
naar betere kwaliteit en een duidelijker identiteit sterk toegenomen. Er is
al zoveel van hetzelfde. Dat geldt met name voor de nieuwbouwwijken en
de hoofdinfrastructuur. De periode van het zichzelf teveel herhalende functionalisme is voorbij.
Het is denkbaar het proces zo
te sturen, dat er niet voorbij wordt gegaan aan de momenten waarop
magische momenten kunnen ontstaan.Men moet leren zete onderkennen.
Dat isvaak lastig,kost inspanning,tijd engeld.Erdientjuist extra aandacht
aan te worden besteed.
7.6 Het ontwerp als communicatiemiddel M e n z i e t d e r o | v o o r d e o n t w e r .
pers in de laatste jaren veranderen. Het is niet de bedoeling dat hun taak
sterk wordt uitgebreid en dat de ontwerpers het gehele planningsproces
gaan begeleiden. Hier geldt: 'schoenmaker
blijf bijje leest.' Naast ontwerpers bestaat er M
• t .
,
,
wel duidelijk behoefte aan procesbegelei- m c " ^ I C L u e r u i v o o r

a e

ders.Methendoenbegrippenhunintredeals O n t w e r p e r s in de laatste
'mediator', 'master of process','master of j a r e n v e r a n d e r e n
innovation' en 'master of learning and development'.

J

In verband met de communicatie en het ontwikkelen van interactieve planvormen (De Poel et al., 2000
en Woestenburg, 2001) werd gewezen op het belang van het beter bij het
proces betrekken van onbereikbare groepen en 'onbeminde sociale infrastructuren'. Het wordt wenselijk gevonden daarvoor passende agogische
benaderingen te ontwikkelen. Daarbij dient duidelijker te worden bepaald
wat de rol van 'gewone mensen'in planningsprocessen kan zijn.
In veel gevallen zitten de
betrokken partijen op verschillende golflengten. Dat speelt vooral in de
beginfase van de planvorming.Het vraagt in de regel veel tijd, aandacht en
inspanning de partijen bij elkaar te brengen.Waarschijnlijk isdiefase in het
planvormingsproces een goed moment om bijzondere oplossingen te laten
ontstaan. Dan is er sprake van een mêlee van ideeën en opvattingen. Men
kan spreken van een'incubatiefase'in het planningsproces. Indie fase dient
men de neuzen zo veel mogelijk in één richting zien te krijgen. Consensus
wordt meestal sprongsgewijze bereikt.
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De heer Maas Geesteranus
legde de nadruk op de betekenis van communicatie en noemde, gebaseerd
op het onderzoek dat hij over interactieve planning heeft verricht (2001),de
volgende zeven punten,waaraan een interactief planningsproces dient te
voldoen:
• deactoren dienen onafhankelijk van elkaarte
opereren;
• alle belangrijke actoren dienen bij het planningsproces te worden betrokken;
• het spel moet eerlijk en open worden gespeeld;
• er dient sprake te zijn van een gedeelde probleemdefinitie;
• er moet voor iedereen iets te winnen zijn;
• er dient de nodige politieke speelruimte te
worden geboden;
• de rol van de overheid dient duidelijk te zijn.
Het ontwerp kan goed worden gebruikt als middel om zaken duidelijk te maken.Hierbij wordt verwezen naar 'Planning als zoekinstrument' en 'Planning in perspectief' van
Kleefmann (1984 en 1995). Het gaat daarbij om: kansen creëren, keuzen
maken, zaken verhelderen en gestalte geven aan het programma. Beeldvorming, het gebruik van beeldtaal en het ontwikkelen van verbeeldingskracht zijn daarbij vanwezenlijk belang.In het ontwerpproces dienen daarvoor voldoende mogelijkheden te worden geboden. Hierbij wordt de
kanttekening geplaatst,dat indezogenoemde procesarchitectuur debeeldvorming (nog) vaak te veel wordt ontkend.Als duidelijke boodschap werd
hierbij naar voren gebracht,dat ontwerpers (nog) vaak te vroeg met te uitgewerkte c.q.te gedetailleerde ontwerpen komen.
Tijdens de expertmeeting is
gesteld,dat magische momenten procesmomenten (momenten in het proces)zijn,geen ontwerpmomenten.Dit geldt waarschijnlijk voor degroep die
bij het planproces is betrokken. Deze formulering gaat naar verwachting
ook ook op voor de ontwerper(s) voor hun bijdrage aan het groepsproces.
Bij het ontwerpen op zich, een individueel gerichte activiteit, geldt daarnaast ook het tegenovergestelde, dat wil zeggen:magische momenten zijn
ontwerpmomenten (creatieve momenten). Die ruimte moet men de ontwerpers niet willen ontzeggen.Ontwerpmomenten kunnen de kiem leggen
voor magische momenten in het planningsproces. Voor de ontwerpers ligt
daarin een specifieke uitdaging. Het gaat daarbij om de ingeving en het
sprankelende ideevoor het ontwerp. Daarbij komen de begrippen 'toonzettend' en 'smaakmakend' aan de orde. Daar kunnen creatieve en magische
momenten elkaar ontmoeten.
Bijmagische momenten denkt
men al snel aan magie,tovermiddel en toverstaf. Het is niet de bedoeling
voor de planvorming een 'toverformule'te ontwikkelen, zoals het bekende
juridische begrip uit het bestemmingsplan. Dan blijft het bijtoveren met de
formule endat levert noggeen magische momenten op.Magische momenten, zoals in deze studie bedoeld, ontstaan als bij toverslag. Tussen de
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betrokkenen moeten er vonken overspringen. Inspirerende metaforen
geven een duidelijke richting aan en kunnen uitroepen ontlokken als:'dat
gaan we doen.'

7.7 Het innovatieve karakter van magische momenten H e t conceptrapport
heeft tijdens deexpertmeeting heelverschillende reacties teweeggebracht.
Bij sommigen roept de uiteenzetting over magische momenten de nodige
weerstand en aversie op ('Streven naar magische momenten is erg idealistisch, het zijn en blijven mooie dromen. Het gaat in de praktijk meestal
om zwoegen met momentjes van lichtpuntjes.'). Bij anderen ontlokt het
enthousiasme enwordt het gezien alseen'eye-opener'en misschien wel als
een'eye-catcher' (een begrip uit de Engelse landschapsstijl).Dergelijke reacties met uitgesproken voor- en tegenstanders zijn kenmerkend voor innovaties.
Het werken met magische
momenten vraagt ook het overwinnen van bepaalde vormen van 'koudwatervrees'. Men moet de uitdaging aan durven gaan om op zoek te gaan
naar het innovatieve en om gebruik te maken van het onbekende.
Waarschijnlijk spelentoonzettende ensmaakmakende bestuurders of ontwerpers een M a g i e e n m e n s e n h o r e n b i j
belangrijke rolom dievreeste overwinnen en p | | . a a r -,1 i c u 0 + „-___ _ _

bijeengrcotdeelvandeanderebetrokkenen elkaar, a h S h e t m a a r Op
het benodigde enthousiasme te laten ont- enkele f l i t s e n d e m o m e n t e n ,
staan.
Dezeverkennende studie over
de magische momenten is in de eerste plaats bedoeld om voor de etudes
uit de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (2000) het verloop
van het planningsproces te verhelderen en de discussie daarover te bevorderen. Magische momenten hebben blijkbaar vooral te maken met de
onvoorspelbaarheid van de'menselijke natuur'; magie en mensen horen bij
elkaar,al is het maar op enkele flitsende momenten.
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^. Checklist deskstudie etudes
4

In de checklist isde driedeling object, proces en mens toegepast.
De checklist iseen hulpmiddel voor de analyse van de cases.De analyse
richt zichop:
• de relatie tussen procesarchitectuur, procesorganisatie en
-management en het ontwerp;
• de interactie tussen procesgang en ontwerp, met name het effect van
het ontwerp op het verdere verloop van het proces.

i. Object
Devolgende checklist issamengesteld voor de inhoudelijke kant van het
ontwerp:de beschrijving van het ontwerp zelf en de ruimtelijke
plannings- envormgevingsconcepten.

Inventarisatie
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces (vooral object- of meer
procesgericht)?
• Was er al een idee over het eindproduct?
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
• Wat is het inhoudelijk op te lossen probleem (discours)?
• Wat zijn de ambities ten aanzien van het ontwerp?
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
• Zijn er duidelijke doelen en randvoorwaarden gesteld ten aanzien van
de ontwerpopgave?
• Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
• Beschrijving van het (deel)resultaat van het ontwerp
(vormgevingsconcept).
• Voor welke ontwerpende stijl (ook: ruimtelijk planningsconcept) is
gekozen?

Mening onderzoekers
Iser sprake van een excellent ontwerp? Wat zijn de specifieke kwaliteiten
van het ontwerp?
Wat zijn de succes-en defaalfactoren? Wat kunnen we leren voor het
opzetten van de etudes?

2.Proces
Het planningsproces met planningsbenaderingen (voornamelijk
organisatie- en managementstijl).
Inventarisatie
. Hoe zag de procesarchitectuur er uit (o.a.netwerksturing, zelfsturing
sturing in groepen)?
• Is er een communicatieplan opgesteld?
• Wat is de project- of lijnstructuur?
• Wat is de wijze van betrokkenheid van het bestuur?

A.Checklist casusstudie eti

• Wat is de gekozen bestuursstijl (consultatief, meebeslissen,etc.)?
• Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het ontwerpproces;
korte beschrijving van de proces- en ontwerpactiviteiten?
• Wanneer en hoe heeft terugkoppeling plaatsgevonden?
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
• In welke fase(n) komt het ontwerp aan bod?
• Wat zijn de kosten van het proces, het ontwerp en de uitvoering?
• Iser sprake van een PPS(publiek private samenwerking)?
De mening van de projectleider
Motivatie achter keuzes van planningsniveau,procesactiviteiten, in te
zetten hulptechnieken, betrokken actoren,ontwerpers,organisatie van het
proces,kwaliteit van het ontwerp,wat waren goede en wat waren
verkeerde keuzes,belangrijke randvoorwaarden.Wat was de rolvan het
Rijk in het proces en hoe kan het Rijk het best bijdragen aan excellente
ontwerpen? Hoe worden de resultaten van het ontwerpen teruggekoppeld naar de actoren? Hoe vindt de interactie tussen actoren en
ontwerpers plaats? Hoe was de relatie tussen ontwerpen en proces?
Hoe beïnvloedden beide elkaar? Heeft het ontwerp vertragend of
versnellend gewerkt (afte meten aan draagvlak, bestuurlijk
commitment)? Voldoet het eindresultaat aan de eerder gestelde doelen
(creativiteit,functiecombinatie, ontwerp van allure voor wat betreft
landschappelijke en/of ecologische ambitie en kwaliteit)? Heeft het
oorspronkelijke ontwerp zich ontwikkeld of zijn meerdere afzonderlijke
ontwerpen na elkaar gemaakt? Iser een passende aanpak gekozen,mede
gelet op het onderzoekende en lerende aspect van het ontwerpen?

Mening onderzoekers
Conclusies ten aanzien van het planvormingsproces.
Iser sprakevan een ideaal ontwerpproces?
Wat zijn de succes- en defaalfactoren? Wat kunnen we leren voor het
opzetten van de etudes?
3-De Mens (trekkers)
• Wie zijn de ontwerpers (ontwerpbureaus (eventueel goeroes), coalitie
van bestuurlijke en maatschappelijke actoren en ontwerpers,
kunstenaars)?
• Wat is de rol van de verschillende actoren (vooral ook ontwerpers)?
• Wie zijn de betrokken actoren?
Mening onderzoekers
De rolvan de betrokkenen (goeroe,overheid,mensen).Wat zijn desuccesende faalfactoren? Wat kunnen we leren voor het opzetten van de
etudes?

Beschrijving cases i.Gouda Mierennest
1.Object
Inventarisatie
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces (vooral object- of meer
procesgericht)?
De aanleiding van het ontwerpproces isde aanwijzing in het OntwerpStadsplan Gouda (1995) als actief vernieuwingsgebied. De casus iszowel
proces- als objectgericht.
• Was er al een idee over het eindproduct?
Een Masterplan,bestaande uit een bebouwingsplan met een bebouwingsvoorstel (wonen,parkeren,commerciële en culturele functies) voor de
locatie Mierennest, een huidig parkeerterrein aan dewestkant van de
binnenstad.Het ishet terrein van het oude energiebedrijf, waar sprakeis
van bodemvervuiling.
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
In het programma van eisen wordt alsdoel gesteld:'het geven van een
stedenbouwkundig en architectonisch hoogwaardige invulling van het
gebied als belangrijke toegangspoort tot het stadscentrum'. Inconcreto:
40 woningen,10.000 m 2 bedrijven,200 openbare parkeerplaatsen en150
parkeerplaatsen voor eigen gebruik. Erwordt uitgegaan van functiemenging, intensief ruimtegebruik enversterking van de bereikbaarheid
van het westelijke gedeelte van de binnenstad.
• Wat is hex. inhoudelijk op te lossen probleem (discours)?
De identiteit van de openbare ruimte staat centraal;het discoursvan stad
als mozaïek van plekken.Degrondslag wordt gezocht in het historische
verhaal en in de'hier-en-nu-binding'.
• Wat zijn de ambities ten aanzien van het ontwerp?
Aansluiten op de historische context en opde mening en de wensen van
de bevolking.
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Binnenstedelijk.
• Zijn er duidelijke doelen en randvoorwaarden gesteld ten aanzien van
de ontwerpopgave?
Samen op laten lopen met het vernieuwen van het bestemmingsplan
vanwege vervuilde grond en de mogelijkheid tot subsidie voor het
schoonmaken.
• Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
In het ontwerpproces zijn gedurende een periode van tweejaar diverse
(meer dan 10) ontwerpen gemaakt, dietelkens zijn besproken met de
klankbordgroep.
• Beschrijving van het (deel)resultaat van het ontwerp
(vormgevingsconcept).
De architect heeft verschillende functies met elkaar gecombineerd zonder
dat ze elkaar in de weg zitten.Op de onderste laag commerciële functies
en daarboven wonen.Het wonen isgericht op de binnentuin,waarbij
rekening isgehouden met de historische context van hofjes,zoals dat ook
het geval was inde tijd van het klooster. De parkeergarage voor
commercieel gebruik onder de grond,voor de bewoners opdezelfde laag
alsde commerciële functies,maar dan onder de binnentuin.Bij het
ontwerp heeft de dynamiek van deverandering van de Goudse
binnenstad en de omgeving (fysiek en emotioneel) een rolgespeeld.
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Het ontwerp is een combinatie van een functionele en contextuele
benadering. Het ontwerp ligt in de lijn van de klassieke bouwkunde en
ademt de sfeer uit van de Bossche School.
• Voor welke ontwerpende stijl (ook: ruimtelijk planningsconcept) is
gekozen?
Dearchitect heeft een onderzoekende ontwerpstijl. Naast het uitvoeren
van een stadshistorische studie heeft hij zowel de gemeenten als de
bewoners op meerdere momenten uitvoerig bevraagd om een zo helder
mogelijk beeld te vormen van de opdracht, maar ook van de heersende
meningen en normen van het bewonersplatform. Interpretaties
koppelde hij in schetsen ('vormgeven van onwetendheid') telkens terug
om zijn ideeën te matchen en om discussie uit te lokken.Hij heeft een
stuk geschreven waarin hij uitlegde wat zijn ideeën waren en hij
gebruikte een excursie om zijn ideeën tastbaar te maken.De architect
was geïnspireerd door Grassi en door Van Reeth en is in zijn
vormgevingsopvattingen verwant aanVan Eijck.

Mening projectleider
Het is een goed ontwerp, omdat het project wordt gedragen door de
leden van de klankbordgroep en omdat bij het ontwerp rekening is
gehouden met de historische context en met het functioneren van de
omgeving. Het ontwerp is maatwerk, speciaal voor die locatie,functie en
betrokkenen.
Het ontwerp is in goed overleg met de klankbordgroep tot stand
gekomen. De uitwisseling van allerlei gedachten en beelden heeft geleid
tot een gedragen ontwerp. Het organiseren van een excursie heeft ertoe
geleid dat de leden van de klankbordgroep uiteindelijk de ideeën van de
architect begrepen en zich erachter schaarden.Erontstond zo langzamerhand een hechte band tussen architect en klankbordgroep en een
gezamenlijk referentiekader.

2.Proces
Inventarisatie
• Wat is de project- of lijnstructuur?
Het gemeentebestuur heeft opdracht gegeven voor het project.
Het project wordt geleid door een stedenbouwkundige van de gemeente.
Eris een klankbordgroep opgericht, bestaande voor een deel uit vertegenwoordigers van de gemeente,waaronder ook een wethouder, en voor een
deel uit vertegenwoordigers van het Platform Binnenstad West. In het
Platform zijn verschillende maatschappelijke organisaties, ondernemers
en bewoners met een belang bij het stadsdeel vertegenwoordigd.
Devertegenwoordigers in de klankbordgroep zijn onder meer een
Werknemer bij de RPD,een organisatiedeskundige en een landschapsarchitect.
•Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het ontwerpproces;
korte beschrijving van de proces- en ontwerpactiviteiten?
• oprichting klankbordgroep
• afspraken over procedure
• selectie van architect
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• stadshistorische studie
• ontwerpproces:verschillende fasen,overlegmomenten,
presentaties,discussieavonden, excursies
• opstellen bebouwingsplan
• evaluatie van het proces
• Hoe zag de procesarchitectuur er uit (o.a.netwerksturing, zelfsturing,
sturing in groepen)?
Erwas sprake van netwerksturing.
• Iser een communicatieplan opgesteld?
Ja.
• Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
Het bestuur was betrokken via een wethouder. Erwaren weinig terugkoppelingsmomenten, waardoor er uiteindelijk niet meteen ook politiek
draagvlak was bereikt.
• Wat is de gekozen bestuursstijl (consultatief, meebeslissen,etc.)?
Het bestuur heeft de ambtenaren opdracht gegeven een plan op te
stellen en heeft in het proces geparticipeerd met een wethouder.
Deze heeft binnen de uitwerking op een aantal momenten het proces
gestuurd. De rest van het bestuur had een volgende en traditionele
houding en wachtte op het eindresultaat ter beoordeling.
• Wanneer en hoe heeft terugkoppeling plaatsgevonden?
Devertegenwoordigers dachten door de betrokkenheid van de wethouder
ook de terugkoppeling met het gemeentebestuur te hebben geregeld.
Devertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben
vanwege het intensieve proces veel terugkoppelmomenten gekend.
Deterugkoppeling heeft uiteindelijk vooral op het einde van het ontwerpproces plaatsgevonden.
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Er isvooral veel overleg geweest om tot het uiteindelijke ontwerp te
komen. De gemeente.de bewoners en de architect hebben elkaar
uitvoerig geïnformeerd.Verder hebben de ambtenaren veel tijd gekregen
om in het proces te participeren.
• Wat zijn de kosten van het proces,het ontwerp en de uitvoering?
Het ontwerp heeft 60.000 gulden gekost aan het inhuren van de
architect.Voor vergoeding van het honorarium is een subsidie verkregen
bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Vanwege het intensieve
proces heeft het project vele ambtenarenuren gekost. Deze zijn niet
uitgedrukt in kosten.
• Iser sprake van eenPPS?
Binnen het ontwerpproces heeft de private sector niet deelgenomen. In de
uitvoering wil men wel gebruik maken van private investeerders. Een deel
van het ontwerp betreft commerciële functies.
De mening van de projectleider
Het proces had versterkt moeten worden met een procesmanager.
Detaken van de inhoudelijk verantwoordelijke,de verantwoordelijke voor
het proces,de planner en projectleider waren alle vertegenwoordigd in
één persoon.Met name een onafhankelijk projectleider had er voor
kunnen zorgen dat tegenstellingen tussen vertegenwoordigers van de
gemeente en van het bewonersplatform op een functionele wijze
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onderdeel van het proces zouden zijn zonder dat de sfeer onvriendelijk
werd.
In het bewonersplatform zitten kwalitatief goede mensen; mensen die
affiniteit hebben met ontwerpprocessen en met ruimtelijke ordening.
Het platform is actief gebleven na het ontwerpproces en zet zich nu ook
in voor allerlei andere bewonersbelangen.
Erwas sprake van een cultuurverschil tussen de vertegenwoordigers van
de gemeente en de vertegenwoordigers van het bewonersplatform in de
klankbordgroep. Hierdoor werd soms langs elkaar heen gepraat. Ook de
terugkoppeling van de vertegenwoordigers van het bewonersplatform
verliep vaak stroef. Het was lastig alle stappen in het ontwerpproces uit te
leggen aan de achterban. Erwas duidelijk een taalprobleem (concreet,
abstract,jargon en dergelijke). Hierdoor was het nodig om meer tijd uit te
trekken voor het proces. Dewethouder stelde deze tijd en de financiën
hiervoor beschikbaar.
De koppeling met het gemeentebestuur had beter kunnen zijn.
Een wethouder participeerde in het proces,maar er waren te weinig
terugkoppelingsmomenten, waardoor er nu nog onzekerheid bestaat over
de stand van zaken en over de daadwerkelijke uitvoering.
Koppeling met projectontwikkelaars vindt pas plaats na het ontwerpproces.Devraag is hoe de opdrachtverlening vanuit het gemeentebestuur
aan de projectontwikkelaar eruit zal zien en in welke mate het ontwerp
ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.
Door er een open en interactief proces van te maken wordt de discussie
scherper gevoerd.Degemeente, het platform en de architect bleven
elkaar vragen stellen om zaken scherp te krijgen.Dit verschilt sterk van de
bestuurscultuur in de gemeente,waarbinnen sneller tot compromissen
wordt gekomen.De projectleider stelt dat het interactieve proces heeft
geleid tot een kwalitatief beter plan. In het proces hebje een periode
nodig om elkaar goed te leren kennen en begrijpen.Na de excursie
ontstond er vertrouwen omdat de architect hiermee duidelijk maakte wat
zijn ideeën waren.
In een interactief proces moeten het communicatieplan en de afgesproken procedure niet dichtgetimmerd worden.Er moet flexibiliteit worden
ingebouwd en ruimte bestaan voor nieuwe gezamenlijke keuzes.Verder
dient men zich open te stellen voor nieuwe ideeën en beelden.Dit vereist
een proces. Het is niet mogelijk een open procesgang tevoren te plannen.
Ook budgetten moeten zodoende flexibel kunnen worden ingezet. Een
open proces was nodig om een draagvlak te bereiken voor uitvoering van
het ontwerp. De gemeente wilde snel met de uitvoering starten en was
bevreesd voor lange bezwaarschriftprocedures.

Mening onderzoekers
Het resultaat is een voorbeeld van goed samenspel tussen architect,
gemeente en belanghebbenden. In een uitgebreid en open proces zijn
eerst ideeën en interpretaties uitgewisseld,waardoor er een basis van
vertrouwen en een gemeenschappelijk referentiekader ontstond.
Er is een gedragen ontwerp gemaakt, alleen is het de vraag of het ook op
deze wijze ten uitvoer zal worden gebracht. Het gemeentebestuur had
sterker betrokken kunnen zijn en zich ook in eerdere fasen al achter het

Seschrijving cases 1.Gouda Mierennest

i

proces en de tussenproducten kunnen gaan staan,omdat het bestuur de
uitvoering moet aansturen en uitbesteden. De rol van het grondbedrijf
was niet zo groot, bovendien zal bij de uitvoering een projectontwikkelaar
moeten worden ingeschakeld en het bedrijfsleven dat de commerciële
functies zal moeten gaan uitoefenen.
Succesfactor
• Het resultaat is een voorbeeld van goed samenspel tussen architect,
gemeente en belanghebbenden. In een uitgebreid en open proces zijn
eerst ideeën en interpretaties uitgewisseld,waardoor er een basis van
vertrouwen en een gemeenschappelijk referentiekader ontstond.
Faalfactoren
• Het gemeentebestuur had sterker betrokken kunnen zijn en ook in
eerdere fasen al achter het proces en de tussenproducten kunnen gaan
staan,omdat het bestuur de uitvoering moet aansturen en uitbesteden.
• Er is sprake van onevenwichtigheid in de deelname van actoren.
De gemeente heeft in fase twee niet meegedaan.Ook waren er weinig
ondernemers betrokken.
• Erwas geen aandacht voor de financiële haalbaarheid van de plannen.
• Koppeling met projectontwikkelaars vindt pas plaats na het ontwerpproces.Devraag is hoe de opdrachtverlening vanuit het
gemeentebestuur aan de projectontwikkelaar er uit zal zien en in
welke mate het ontwerp ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes
• Er moet veel tijd en energie in het proces worden gestoken,pas dan
kan het een constructieve rol spelen binnen het ontwerp. Een actief en
kwalitatief goed bewonersplatform is belangrijk bij een open
planproces.

3.De Mens
• Wie zijn de ontwerpers (ontwerpbureaus (evt.goeroes),coalitie van
bestuurlijke en maatschappelijke actoren en ontwerpers, kunstenaars)?
De welstandscommissie was verantwoordelijk voor de architectenkeuze.
Uit een offerteverzoek is architect Engel van Bureau de Nijl uit Rotterdam
de opdracht gegund,omdat hij het minst duidelijk was over de invulling
en over hoe het ontwerp moest worden gemaakt, maar vooral aangaf op
welke wijze men het proces in wilde stappen.Verder heeft meegespeeld
dat het gaat om een integere architect, die een goed verhaal kan vertellen
en die tot vrij sobere en functionele ontwerpen komt.
• Wie zijn de betrokken actoren?
De projectleiding lag bij een stedenbouwkundige van de gemeente.
In de klankbordgroep zijn belangenorganisaties, ondernemers, burgers en
vertegenwoordigers van de gemeente betrokken alsmede een informatiedeskundige.
Het bestuur was niet sterk betrokken.
Het grondbedrijf was wel betrokken in de klankbordgroep, maar heeft
geen sterke rol gespeeld.
De projectontwikkelaar was niet betrokken.
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• Wat is de rol van de verschillende actoren (vooral ook ontwerpers)?
De rol van de projectleider was:aansturing van architect, klankbordgroep,
verantwoordelijke voor financiën,proces,planning en inhoud.
Degemeente heeft het ontwerpproces gefaciliteerd.
De informatiedeskundige was als onafhankelijk persoon ingeschakeld voor
de coaching, procesbegeleiding en de presentatie,zowel verbaal als
schriftelijk.
Het bewonersplatform heeft het ontwerpproces gevoed met locatiegebonden wensen en meningen en heeft gezorgd voor draagvlak bij de
achterban.
De architect heeft gebruik gemaakt van de historie van de plek en van de
bestaande meningen,normen en waarden van de betrokkenen van de
gemeente en de klankbordgroep.

Mening projectleider
Erwas sprake van een actief en kwalitatief goed bewonersplatform.
Men heeft veel tijd en energie in het proces gestoken en heeft een
constructieve rol gespeeld in het ontwerpproces.
Een goede betrokkenheid van het grondbedrijf en een betere en vakere
afstemming met het gemeentebestuur had ervoor kunnen zorgen dat de
stap naar uitvoering sneller gemaakt had kunnen worden.Ook tussentijds
moet op verschillende momenten politiek draagvlak ontstaan voor het
proces en de tussenproducten.
Naast een informatiedeskundige had ook een onafhankelijk procesbegeleider ingeschakeld moeten worden.Ongunstig was de tussentijdse
wisseling van de informatiedeskundige.

Mening onderzoekers.
Succesfactor
• Gezien het vraagstuk is de architectkeuze een goede geweest. Er was
sprake van een vrij open ontwerpopgave en het betrof een locatie
waar veel belanghebbenden een mening en ideeën hadden. Bovendien
betrof het een locatie met een lange geschiedenis.Hier werd gevraagd
om een interactief ontwerpproces met diverse
terugkoppelingsmomenten.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Eengoede betrokkenheid van alle participanten is essentieel.
Tussentijds moet op verschillende momenten politiek draagvlak voor
het proces en de tussenproducten ontstaan.Ook een goede afstemming met het gemeentebestuur is daarbij essentieel. Partijen als het
grondbedrijf kunnen er voor zorgen dat de stap naar uitvoering snelier
gemaakt kan worden.
• Naast een informatiedeskundige moet ook een onafhankelijk
procesbegeleider ingeschakeld worden.
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4. Magische momenten
•Architectenkeuze: belangrijk was dat er een gedragen ontwerp zou
worden ontwikkeld,waardoor er geen bezwaarschriftprocedure zou
worden opgezet, hetgeen de realisatie zou vertragen.De architect
moet in dit geval een gezamenlijk proces ingaan,goed begrijpen en
verbeelden wat de omgeving (gemeente en bewoners) wenst en
bedoelt. Deze casus is een uitstekend voorbeeld van een geslaagd
proces.
• Gebruik maken van verschillende wijzen van verbeelden.
Onderzoekend ontwerpen,steeds een stap verder komen,organiseren
van bijeenkomsten en een excursie.Zowerd een gemeenschappelijk
referentiekader tussen gemeente, bewonersplatform en architect
ontwikkeld.
• Inzet van een procesbegeleider, informatiedeskundige en innovatiemanager om 'het proces leuk en beheersbaar te houden'.
• Organiseer bestuurlijke betrokkenheid en steun gedurende het
interactieve proces.

Literatuur
DeNijl Architecten i.o.m.Gemeente Gouda in
samenwerking met het Stichting Platform
Binnenstad West;Het Mierennest, mei1999.
Illustraties
Bebouwingsplan voor de Bolwerk-locatiete Gouda,
DeNijl Architecten Rotterdam,mei1999.
Contactpersoon GemeenteGouda
Sjaakde Keizer,stedenbouwkundige.
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i. Object
Inventarisatie
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces (vooral object- of meer
procesgericht)?
Incodelta is een gemeenschappelijk project van vier departementen
(VenW, LNV,VROM en EZ),de provincies en gemeenten, het bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties. Doel is'te komen tot slimme stromen'.
Inhoudelijk is het gericht op integratie van functies. Dit is de ontwerpopgave.Voor de totstandbrenging van het ontwerp op een ongebruikelijk
schaalniveau,worden vernieuwende procesactiviteiten ingezet.
• Was er al een idee over het eindproduct?
Het project is gericht op het uitwerken van een concrete visie van
maatschappelijke oplossingen voor de groei van het goederenvervoer in
Zuidoost-Nederland (duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, samenhang) en
een vertaling in een pakket maatregelen.
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
Het project Incodelta is gericht op het uitwerken van een concrete visie op
een aantal maatschappelijke vraagstukken,die samenhangen met
vervoersstromen. Dete beantwoorden vragen zijn: hoe kan het
goederenvervoer naar en over transportassen duurzaam en efficiënt
worden afgewikkeld? Hoe kunnen daarmee samenhangende economische
activiteiten worden gestimuleerd? Hoe kan de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied worden versterkt? En:kan de corridor zichzelf organiseren?
Bestuderen van vijf afzonderlijke thema's (multimodaal vervoer, bedrijventerreinen, innovatie, infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit).
Fasei moet documentatie, beelden en een agenda opleveren voor fase 2.
Verkennen van drie oplossingsrichtingen, drie concurrerende plannen
(internationale concurrentiekracht, logistieke ketenoptimalisatie en
capaciteitsoptimalisatie) in ontwerpateliers. Bij de ateliers worden
sneltekenaars ingeschakeld voor de verslaglegging.Zij vertalen de
discussie in abstracte beelden en tillen daarmee de discussie naar een
hoger plan.
• Wat is het inhoudelijk op te lossen probleem (discours)?
Groei van het wegtransport, toenemende vraag naar bedrijventerreinen
en de negatieve effecten op de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit.
Bovendien is de samenwerking tussen overheden binnen de corridor
slecht.
• Wat zijn de ambities ten aanzien van het ontwerp?
Verbreden van benadering,zowel wat betreft schaalniveau
(corridorniveau,ook rekening houdend met internationale ontwikkelingen) als inhoud (niet alleen kijken naar goederenvervoer en transport,
maar ook naar logistiek, glasvezels,rol van kennis en samenhangende
functies (natuur, recreatie en dergelijke)) en een koppeling maken met
ruimtelijke kwaliteit.
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Binnen fase één van Incodelta is de methode toegepast op corridorniveau,
'een benadering op grond van transportcorridors, die het schaalniveau van
afzonderlijke provincies overstijgt'. Infase twee van Incodelta is ingezoomd
op deelgebieden, knooppunten van vervoersstromen (voor het plan
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Waterval:Waalwijk en omgeving),op bovengemeentelijk, regionaal
niveau.
• Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
Inventariseren van ideeën voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit
in de corridor.
Inventariseren van knelpunten in de bestaande en de te verwachten
situatie plus inschatting van oplosbaarheid aan de hand van een
discussiestuk.
Inventarisatie van parels van ruimtelijke kwaliteit.
Verbeelden van ideeën door middel van foto's en ontwerpschetsen voor
besluitvormingsprocessen en organisatie.
Opstellen van een visie en aandragen van concrete projecten voor
verbetering van ruimtelijke kwaliteit.
Het zijn zowel individuele (10 per persoon) als groepsimpressies en ideeën
die worden verwoord en verbeeld.Doel iste komen tot een zo verscheiden
mogelijk beeld van de corridor. Decorridor wordt fotografisch en
interviewtechnisch vastgelegd.Erwordt gebruik gemaakt van luchtfoto's.
Vervolgens worden uitspraken gedaan over goede en foute ontwikkelingen
in de corridor.Verder wordt aan een aantal deskundigen de opdracht
gegeven een essay te schrijven (journalist),een beeldverslag te maken
(ontwerpbureau), uitwerken van gedachte-experimenten (op verschillende
wijzen kijken naar de corridor,vrijdenken) en toepassen van verrassende
invalshoeken.
• Beschrijving van het (deel)resultaat van het ontwerp
(vormgevingsconcept).
Eerste fase: een boekwerk met verschillende individuele en
groepsbijdragen:foto's, luchtfoto's, kaarten,collages,schetsen,essays en
tekeningen.
Tweede fase:een ontwerp voor Waalwijk: Plan Waterval. Een multifunctioneel havenlandschap (werken,vervoeren,recreëren,wonen en
natuur)
Eindresultaat: eindrapport 'Komen tot slimme stromen'.Hierin heeft het
corridorteam vijf perspectieven voor 2010 geformuleerd. Dit is de leidraad
voor vervolgactiviteiten.Verder zijn zes pakketten van projecten en
maatregelen (in totaal 60) opgesteld.De provincies zullen hieraan
uitwerking moeten geven.De inhoud van de rapporten,kennis en beelden
werkt zo door.
• Voor welke ontwerpende stijl is gekozen (ook: ruimtelijk planningsconcept)?
De in fase 1 toegepaste methode wordt gekarakteriseerd door chaos en
interactie met als doel te komen tot innovatie,gericht op ruimtelijke
kwaliteit.

Mening secretaris
Detoepassing van verschillende hulptechnieken en deskundigheid heeft
bijgedragen aan het creëren van een verscheiden beeld (essay,gedachteexperiment, observaties, beelden).
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Mening onderzoekers
Door de niet-alledaagse benadering van de corridor, door het inschakelen
van ontwerpers, kunstenaars enjournalisten en door het uitvoeren van
experimentele procesactiviteiten (vrijdenken,essay, pleidooiscenario's)
zijn nieuwe beelden en ideeën ontstaan.
Eris een aantal 'briljante ontwerpen'gemaakt. Eénervan is het Plan
Waterval. Op een kruispunt van vervoersassen is een multifunctioneel
havencomplex ontworpen,waarbinnen naast vervoer en transport ook
aandacht bestaat voor natuur, recreatie en wonen.Het ontwerp is een
product van een werkgroep,waarbinnen niet-specialisten en
sneltekenaars een belangrijke rol vervulden.
Succesfactor
• Erzijn een aantal 'briljante ontwerpen' gemaakt. Eénervan is het Plan
Waterval.Op een kruispunt van vervoersassen is een multifunctioneel
havencomplex ontworpen,waarbinnen naast vervoer en transport ook
aandacht bestaat voor natuur, recreatie en wonen. Het ontwerp is een
product van een werkgroep,waarbinnen niet-specialisten en
sneltekenaars een belangrijke rol vervulden.
Faalfactoren
• Erwas te weinig tijd voor het uitwerken van de oplossingsrichtingen.
Voor het delen van de innovatieve ideeën is ook meer tijd nodig.
• Het is onduidelijk hoe de innovatieve ideeën verder worden gedragen
in de richting van beleid en uitvoering. Het goed communiceren van
het succes van het bestuurlijk experiment (procesinnovatie) naar
buiten toe is lastig.De inhoudelijke innovatie (integratie van functies)
isveel beeldender en spreekt meer aan.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Er moet voldoende tijd beschikbaar zijn voor de uitwerking van de
vernieuwende ideeën.
2.Proces
Inventarisatie
• Wat is de project- of lijnstructuur?
In de officiële lijn kent het project een stuurgroep (gedeputeerden, hoge
ambtenaren en directeuren van EVOenTLN) en een kernteam. Het proces
heeft geleid tot het opzetten van corridorteams en van verschillende,
tijdelijke, informele werkgroepen en projectgroepen,waarbinnen de
uitwerkingen en de ontwerpen zijn gemaakt. Er is een netwerk opgezet,
bestaande uit 200 à250 personen.
• Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het ontwerpproces;
korte beschrijving van de proces- en ontwerpactiviteiten?
Het project bestaat uit twee fasen.Binnen het project worden problemen
en uitdagingen gestructureerd,alternatieven gegenereerd en beoordeeld,
zowel per thema (fase 1)als geïntegreerd (fase 2).Het pioject is in eerste
instantie niet gericht op uitvoering,maar op doorwerking van ideeën in
beleidsnota's.
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In de eerste fase zijn vijf thema's (multimodaal vervoer, bedrijventerreinen, innovatie, infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit) onder de loep
genomen, in de tweede fase zijn drie oplossingsrichtingen (internationale
concurrentiekracht, logistieke ketenoptimalisatie en capaciteitsoptimalisatie) verkend.
In fase 1 zijn in vijf werkgroepen thema's verkend.In deze beschouwing
staat de toegepaste methode van de werkgroep 'ruimtelijke kwaliteit'
centraal,vanuit de inschatting dat hierbij de meest innovatieve
elementen zijn toegepast. De secretaris stelt een bundel met veel
beeldmateriaal samen over de corridor,waarover in de startbijeenkomst
een discussie werd gevoerd.Dedeelnemers verzamelen impressies en
ideeën.
In fase 2ontwerpen de drie oplossingsteams elk een eigen methode. In de
'capaciteitsoptimalisatie' ontstaat het ontwerp:'werkstad Waalwijk' en
hieruit het project 'Waterval',vanuit de opdracht om economie en
recreatieve kwaliteit samen te laten gaan bij de ontwikkeling van een
bedrijfsterrein aan de Maas. In het atelier ontstond eerst een conflict
omdat de mensen niet los kwamen van hun huidige belangen.
Devoorzitter en de secretaris intervenieerden en wezen de deelnemers
erop het vraagstuk van verschillende kanten te bekijken en uit te gaan
van een schijnbaar onmogelijke oplossing. Eenontwerper tekende het
beschreven beeld.Dit zette aan tot uitwerken van de ideeën.De betrokkenen raakten enthousiast.Van het eindbeeld hebben de ontwerpers van
BROeen 'artist impression'gemaakt, een uitwerking van de ontwerpprincipes die zijn uitgedacht in de ateliers. In het bestuurlijk experiment is
het plan uit dit atelier centraal gesteld.
Fase3.Aan het eind wordt een bestuurlijk experiment gehouden, waarin
de besluitvorming wordt gesimuleerd door toepassing van een alternatief
besluitvormingsmodel. Het bestuurlijk experiment is een spel, waarbinnen
de drie uitkomsten uit de ateliers worden besproken.De deelnemers
denken vanuit belangen.Erontstaan conflicten. Het bestuurlijk
experiment bestaat uit twee onderdelen:een raadsvergadering en het
bay-areamodel. Het bay-areamodel is een samenwerkingsmodel om te
komen tot een integraal ontwerp van een gebied op basis van taakstellende eisenpakketten. Deze pakketten komen tot stand door verschillende partijen begrip te laten krijgen voor eikaars argumenten en
belangen. Erontstaat een uitruil van ideeën en argumenten tussen
partijen. In het bay-areamodel wordt eerst consensus over het afwegingskader bereikt voordat men de diepte in duikt.
• Hoe zag de procesarchitectuur er uit (o.a.netwerksturing, zelfsturing,
sturing in groepen)?
Het project is enerzijds sterk lineair opgezet, met een stuurgroep en
kernteam.Anderzijds wordt netwerkontwikkeling nagestreefd.Er ontstaan
corridorteams en werkgroepen.Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties,overheidsorganisaties en dergelijke konden
intekenen op één van de vijf thema's in fase 1.Dezeworden gestuurd door
een voorzitter, secretaris en een innovator. Zij maken het procesontwerp
(activiteiten,deelnemers, planning,hulpmethoden). De groepen zijn
autonoom en doorlopen een zelfstandig ontwerpproces. In fase 2zijn drie
oplossingsteams ingesteld. Deze bestaan uit een voorzitter, een secretaris
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en projectleden vanuit de eerste fase,die door het corridorteam zijn
ingedeeld.
• Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
Intensief, op verschillende niveaus.
• Wat is de gekozen bestuursstijl (consultatief, meebeslissen,etc.)?
Participatief, bestuurders van verschillende schaalniveaus zijn deelnemers.
• Wanneer en hoe heeft terugkoppeling plaatsgevonden?
Er heeft geen terugkoppeling plaatsgevonden met de burgers.de politiek
en het beleid.
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Projectontwikkeling.
In de ateliers worden de deelnemers aangezet buiten de bestaande
beleidskaders te denken.Dedeelnemers aan het bestuurlijk experiment
denken vanuit belangen. Eenieder had een belang of kreeg een rol
toebedeeld.Er is in de werkgroepen geen sprake van sterke sturing.
Dedeelnemers worden samengebracht en krijgen veel gelegenheid tot
interactie. Hieruit ontstaan ideeën,die het verloop van het proces
bepalen.
•Wat zijn de kosten van het proces,het ontwerp en de uitvoering?
Fasei: inschakeling van voorzitter en secretaris kost ongeveer 120.000
gulden. De innovator kost ongeveer 50.000 gulden. Het uitzetten van
opdrachten heeft 175.000 gulden gekost. Het totale proces heeft vijf
maanden geduurd.Het was een intensief proces.Idealiter wordt er meer
tijd vrijgemaakt. Erwas te weinig tijd voor het uitwerken van de
oplossingsrichtingen.Voor het delen van de innovatieve ideeën is ook
meer tijd nodig.
Fase2:inschakeling van voorzitter en secretaris kost ongeveer 100.000
gulden. Inschakeling van ontwerpers kost 30.000 gulden. Inschakeling van
deTU-Delft voor de toepassing van het bay-areamodel kostte ongeveer
60.000 gulden.Aan de inzet van sneltekenaars waren geen kosten
verbonden.Verder hebben veel deelnemers ambtshalve deelgenomen.
Doorlooptijd van het project was drie maanden.Idealiter duurt het
project langer en nemen ook vertegenwoordigers van de gemeenten en
vanuit de natuurorganisaties deel.
• Iser sprake van eenPPS?
Erontstaat samenwerking met en afstemming tussen overheden en
onder meer private partijen bij het genereren en uitwerken van ideeën
over integratie van verschillende functies. Erworden nog geen
gezamenlijke investeringen gedaan.Op projectniveau is er enige
samenwerking.

De mening van de secretaris
De uitkomst van het bestuurlijk experiment was tevredenheid bij de
deelnemers over de alternatieve manier van besluitvorming. Het biedt
perspectief voor toepassing bij conflictsituaties in de corridor. Het bayareamodel werd hoger gewaardeerd dan het traditionele besluitvormingsmodel,vooral op de criteria draagvlak, integraliteit, regie, democratisch
gehalte,daadkracht en snelheid.
Erwas te weinig tijd voor het uitwerken van de oplossingsrichtingen.
Voor het delen van de innovatieve ideeën is ook meer tijd nodig. Eris
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sprake van onevenwichtigheid in de deelname van actoren. De gemeenten
hebben in fase twee niet meegedaan.Ook waren er weinig ondernemers
en vertegenwoordigers van natuur, landschap en landbouw bij betrokken.
Erwas geen aandacht voor definanciële haalbaarheid van de plannen.
Er is nog een groot verschil met de praktijk.
Infase één is commitment van deelnemers zeer van belang.
Met de deelnemers is van tevoren gesproken over de verwachtingen en
dergelijke. In fase twee is bewust gekozen voor een bestuurlijk gezien
'rustige' regio (Waalwijk). Het kan bedreigend zijn wanneer allerlei
deskundigen spelenderwijs de besluitvorming verkennen.Binnen het
bestuurlijk experiment wordt bewust een conflict gecreëerd.Zo worden
de deelnemers gedwongen de oplossingsrichtingen te verbreden.
In fase één was een sterk onderdeel van de methode dat is begonnen met
observaties. Niet te snel oordelen,want daarmee wordt de beweging
doodgemaakt. Er is een sfeer ontstaan dat alles gezegd kan worden.
Dit zet aan tot vrijdenken en leidt tot enthousiasme.

Mening onderzoekers
Succesfactoren
• De uitkomst van het bestuurlijk experiment was tevredenheid bij de
deelnemers over de alternatieve manier van besluitvorming. Het biedt
perspectif voor toepassing bij conflictsituaties in de corridor.
• Een sterk onderdeel in fase één was,dat is begonnen met observaties.
Niet te snel oordelen,want daarmee wordt de beweging doodgemaakt.
Er is een sfeer ontstaan dat alles gezegd kan worden. Dit zet aan tot
vrijdenken en leidt tot enthousiasme.
Faalfactoren
• Het is onduidelijk hoe de innovatieve ideeën verder worden gedragen
in de richting van beleid en uitvoering. Het goed communiceren van
het succes van het bestuurlijk experiment (procesinnovatie) naar
buiten toe is lastig.De inhoudelijke innovatie (integratie van functies)
is veel beeldender en spreekt meer aan.
• Het ontwerp was niet voldragen,er was een officiële lineaire
organisatie,terwijl er een netwerkorganisatie nodig was.De aansturing
verliep niet adequaat en de resultaten van de ontwerpprocessen
werden niet teruggekoppeld binnen bestuurlijk-organisatorische
gremia.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Door de niet-alledaagse benadering van decorridor,door het inschakelen
van ontwerpers, kunstenaars enjournalisten en door het uitvoeren van
experimentele procesactiviteiten (vrijdenken,essay, pleidooiscenario's)
ontstaan nieuwe beelden en ideeën.
• Kies de organisatiestructuur die past bij het op te lossen probleem en
bij de bestuurlijke context.
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3-De Mens
• Wie zijn de ontwerpers (ontwerpbureaus (evt.goeroes),coalitie van
bestuurlijke en maatschappelijke actoren en ontwerpers, kunstenaars)?
Deontwerpen zijn vooral een resultaat van het netwerk. Binnen het
netwerk was een verscheidenheid aan partijen en rollen:het corridorteam, de voorzitters en secretarissen van de werkgroepen en daarnaast
diverse participanten. In de werkgroep ruimtelijke kwaliteit waren diverse
ontwerpers uitgenodigd:
Erik Luiten en Frank Meijer (MTD landschapsarchitecten),
Bureau-Nieuwland), Bureau Schie,Jaap Modder,Theo Baart (fotograaf),
Van de Boomen (journalist).
Voorts hebben enkele bestuurders en ambtenaren een belangrijke rol
gespeeld: Stekelenburg (burgemeester van de gemeente Tilburg)
voorzitter van het corridorteam,Van Ginneken (Kamer van Koophandel),
projectleider van het corridorteam, Hartman (gemeente Breda) en
Meuldijk.
• Wie zijn de betrokken actoren?
Fasei: Vrije intekening deelnemers aan Incodelta (vervoerders en
verladers, maatschappelijke organisaties,regionale en lokale overheid).
Devoorzitter en de secretaris van het projectteam ruimtelijke kwaliteit
hebben voorts ervaringsdeskundigen en deskundigen op het gebied van
ruimtelijke ordening en kwaliteit (architecten, stedenbouwkundigen,
journalisten, landschapsarchitecten, regionaal econoom, omgevingspsycholoog,fotograaf, planologen) uitgenodigd. Erzijn weinig mensen
met ervaringsdeskundigheid bereid mee te doen.
Fase2:Dezelfde deelnemers als in fase 1,maar dan herverdeeld over drie
groepen. Bij het ontwerpatelier worden sneltekenaars van de Dienst
Landelijk Gebieden en ontwerpers van adviesbureau BRO ingeschakeld.
DeTU-Delft wordt ingeschakeld voor detoepassing van het bay-areamodel.
• Wat is de rol van de verschillende actoren (vooral ook ontwerpers)?
De deelnemers aan fase 1 verzamelen impressies en ideeën.
In het ontwerpatelier: vrijdenken.
In het bestuurlijk experiment hebben alle deelnemers een belang te
verdedigen.

Mening onderzoekers
• De rol van de betrokkenen (goeroe,overheid, mensen).
Zowel met de gemeentelijke,de provinciale als de rijksoverheid was er
weinig betrokkenheid. Relatief weinig betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers.Ontwerpers hadden de
overhand en waren dominant.
Faalfactoren
•Ontwerp was niet voldragen,er was een officiële lineaire organisatie,
terwijl er een netwerkorganisatie nodig was.De aansturing verliep niet
adequaat en de resultaten van de ontwerpprocessen werden niet
teruggekoppeld binnen bestuurlijk-organisatorische gremia.
• Erwas een lineaire projectstructuur, terwijl men bezig was met een
proces dat werd gekenmerkt door een netwerkstructuur.
• Organisatiestructuur heeft de uitvoering in de weg gezeten.
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• Pronk nam afstand van het corridorbegrip. Hierdoor verloor het project
aan politieke steun,maar ook aan bekendheid en doorwerking. Het
project heeft niet voldoende opgeleverd. Nauwelijks doorwerking in de
grote nota's. In enkele projecten wordt nog energie gestoken. Dit is de
verdienste van de projectleider. Ambtelijke diensten willen echter niet.
Vanuit de overheden is weinig steun voor het project.
Succesfactor
• Stekelenburg heeft ervoor gezorgd dat enkele projecten toch doorgang
konden vinden.Ambtenaren hebben het project niet geadopteerd.
Teweinig steun vanuit de gemeenten.

4. Magische momenten
• Inzet van nieuwe mensen,zoals kunstenaars (fotografen,architecten,
schrijvers en dergelijke),wetenschappers en grote bedrijven. Hierdoor
ontstaan nieuwe beelden.
• Planvorming op een nieuw schaalniveau,namelijk op het niveau van
de corridor, welke dwars staat op de politiek-bestuurlijke organisatie
van Nederland. Hierdoor wordt duidelijk dat planning op dit niveau
moeilijk is.Er moet een sterke projectorganisatie ontstaan,ook op het
niveau van de corridor, met een koppeling naar het niveau van de
projected, dat meer ligt op het bestaande (lokaal en regionaal).
• Nieuwe invalshoek bij ruimtelijke planvorming, namelijk die van de
economische geografie. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten over het
functioneren van met name bedrijven binnen de corridor. Dit geeft
nieuwe oplossingsmogelijkheden.
• Gebruik van nieuwe technieken (vrijdenken,toepassing bay-areamodel,
sneltekenen) zorgt voor nieuwe ideeën,beelden en oplossingen.

Literatuur
Hartman e.a.,maart 2000,deel3.
Capaciteitsoptimalisatie, Projectbureau Incodelta.
Illustraties
BRO, PlanWaterval,Drie capaciteitsplannen voor de
asMoerdijk- Den Bosch,bron deel3.
Jook Boll,Ofwe gaan corridordenken introduceren,
bron deel3.
Secretaris
ir Roel During

B. Beschrijvingcases 3- K l l S t O p d e K a a
In de casusbeschrijving van Kust op de Kaart wordt het project beschreven
en het ontwerpatelier Deltakick,één van de activiteiten die zijn opgestart
onder het project. Kust op de kaart is gestart in 1997en heeft een looptijd
van vier jaar. Het wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van EZen
OCenW en vanuit Interreg 2c (Interregionale projectfinanciering Europese
Unie).

i. Object
Inventarisatie
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces (vooral object- of meer
procesgericht)?
De aanleiding van het project is gelegen in het initiatief van het
Vormgevingsinstituut om meer aandacht te besteden aan het toepassen
van ontwerpdisciplines bij de inrichting van de openbare ruimte aan de
Nederlandse kust en van Toerisme Recreatie Nederland (TRN) om een
kwaliteitssprong te maken in het aanbod.Twee bestaande projecten
'Cultuur van de Hollandse badplaats' en 'Zee van cultuur' worden hieraan
gekoppeld. Eénvan de uitwerkingen om objectgericht bezig te zijn, is de
Deltakick, in opdracht van het RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee),in het
kader van de strijd tegen het water.
Het project is zowel object- (kust en badplaatsen) als procesgericht
(interactie,communicatie, kennismanagement, samenwerking).
• Was er al een idee over het eindproduct?
Het project moet nieuwe ideeën,beelden en ontwerpen opleveren voor
het versterken van de kwaliteit van de Nederlandse kust en badplaatsen
(voorbeeldfunctie, inspiratiefunctie). Andere doelen zijn de opzet van een
website,als visueel en inhoudelijk communicatieplatform voor partijen
betrokken bij de ontwikkeling van de kust,en het uitvoeren van
voorbeeldprojecten (aanzet voor debat,discussie).Deltakick, maar ook
andere ontwerpateliers, moeten nieuwe ontwerpen, beelden en
functionaliteiten van de kust opleveren bij zeespiegelstijging.
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
Vanuit ontwerpdisciplines (productvormgeving,architectuur en
landschapsarchitectuur) bijdragen aan de economische, ruimtelijke en
culturele ontwikkeling van de Nederlandse badplaats en meer in het
algemeen aan de innovatie van het product 'kust' en zo het bieden van
stimulans aan een kwalitatieve productontwikkeling en het benadrukken
van lokale identiteit.
Informatie- en inspiratiebron van nieuwe ontwikkelingen voor de
inrichting van de openbare ruimte in de kuststreek en het achterland.
Presentatie van de kust als een entiteit van onderlinge samenwerking
tussen gemeenten, bedrijfsleven en van publiek private samenwerking.
Kust op de Kaart moet de dynamiek en de informatie van ruimtelijke,
culturele en toeristische, lokale en regionale ontwikkelingen aan de kust
inzichtelijk maken.
Toepassen van marketing,vormgeving,communicatie. Prikkelen en
uitdagen. Doorlopen van ontwerpprocessen en onderzoekstrajecten rond
een aantal thema's: mobiliteit, verblijf, differentiatie en identiteit, natuur,
recreatie en veiligheid.
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Ontwikkelen van nieuwe,verrassende en zelfs futuristische beelddragers,
gericht op lange termijnontwikkelingen, bijvoorbeeld met het oog op de
zeespiegelstijging.
Deltakick moet de combinatie van veiligheidsbehoefte en het verlangen
naar de kickervaring verkennen,uitmondend in nieuwe beelden en
benaderingen.
• Wat is het inhoudelijk op te lossen probleem (discours)?
Eenvormigheid van Nederlandse badplaatsen en gebrek aan samenwerking.
Netwerkdiscours, gericht op diversificatie van het product kust.
• Wat zijn de ambities ten aanzien van het ontwerp?
De ambities van het project Kust op de Kaart is het laten zien op welke
wijze architectuur en vormgeving kunnen bijdragen aan de ontwikkeling
van het toeristisch product door het versterken van de identiteit van de
locaties en breken met de eenvormigheid. Bieden van een impuls aan
publieke en private sector. Met nadruk ook betrekken van projectontwikkelaars om eenvormige grootschalige projecten meer kleur en
afstemming met de omgeving te laten krijgen (af van de'touch and go'benadering).
De ambitie van het ontwerpatelier Deltakick is het in verband brengen
van de behoefte aan veiligheid en het verlangen naar de heftige ervaring
in relatie tot veilig kustbeheer. Opdrachtgever was RIKZ.
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Uitwisseling van kennis,informatie en beelden vindt plaats op het niveau
van de gehele Nederlandse kustlijn. De ontwerpateliers vinden plaats op
regionaal en lokaal schaalniveau.
• Zijn er duidelijke doelen en randvoorwaarden gesteld ten aanzien van
de ontwerpopgave?
Er hebben twee ontwerpateliers plaatsgevonden. Deltakick en Resort
Recreation (Texel).Kwaliteit en vormgeving aan de Zeeuwse kust,
een initiatief van de Stichting Het Zeeuws Gezicht, zijn meegenomen in
het project.Alle hebben een thema en daarmee inhoudelijke randvoorwaarden. De ontwerpen moesten binnen een bepaalde tijdsperiode
worden opgeleverd.Erzijn geen technische of financiële randvoorwaarden
aan verbonden. Devoorstellen zijn niet gemaakt om zonder meer te
worden uitgevoerd,maar dienen vooral als communicatiemateriaal voor
een open debat over de kust en de kwaliteit van de badplaats Holland.
Het zijn conceptuele ontwerpen en'artist impressions'.
• Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
Er is sprake van conceptueel,ideevormend ontwerpen, met aansprekende
presentaties op een abstract schaalniveau en vooral gericht op de lange
termijn. Naast het toepassen van de ontwerpdisciplines landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur worden kunstzinnige vormen
van ontwerpen (vrije kunst) toegepast. Erwordt gebruik gemaakt van
moderne digitale communicatiemiddelen (collagetechniek,'artist
impressions',fotomanipulatie en website).
Bij Deltakick zijn vier ontwerpen gemaakt: door ontwerpers (de kick van
de desoriëntatie, kweken van verwarring en vervreemding), door
architecten (kicks in een nieuw nationaal park, nieuwe producten, nieuwe
organisatiestructuur), door een stedenbouwkundige (Nederland onder
water laten lopen,kicks onder water,'Egmond in Zee') en door een
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landschapsarchitect (aanleg superdijk landinwaarts, buitendijks ruimte
voor natuur, gevaar, kicks).
Deontwerpers hebben gebruik gemaakt van fotomanipulatie, collage,
kaartbeelden, schetsen en dergelijke.Verder wordt gebruik gemaakt van
metaforen,woordspelingen en dergelijke. De mogelijkheden van ICTen
multimediamogelijkheden spelen een belangrijke rol.
• Beschrijving van het (deel)resultaat van het ontwerp
(vormgevingsconcept).
Dewebsite www.kustopdekaart.nl bestaat uit de Nederlandse kustlijn,
waarbij gezocht kan worden op regio's,badplaats en op thema ,en waarbij
koppelingen gemaakt kunnen worden.Onder deze laag zijn allerlei
reguliere gemeentelijke en provinciale plannen,alsmede verschillende
(deel)projecten verzameld [kennismanagement].Verder wordt verslag
gedaan van de activiteiten die zijn opgestart vanuit het project Kust op de
Kaart. De projecten zijn uitvoerig beschreven en verbeeld met foto's en
andere tekeningen. Dewebsite is een interactief instrument voor beleidsmakers,bestuur en de recreatiesector bij de ontwikkeling van regionale
samenwerking.
Bij Deltakick bestaan de ontwerpen uit een verzameling van beelden
(fotomanipulaties, collages en dergelijke) en teksten,waarbij gebruik
wordt gemaakt van aansprekende metaforen.
• Voor welke ontwerpende stijl is gekozen (ook: ruimtelijk
planningsconcept)? Hoe zijn de ontwerpers te werk gegaan?
Bij Deltakick hebben de ontwerpers vooral 'artist impressions' gemaakt.
Eris nauwelijks een koppeling met de bestaande ruimtelijke situatie.
Het is een product van vrijdenken en toepassen van geheel nieuwe
invalshoeken.Sommige ideeën zijn te verenigen met het huidige kustbeheer.

Mening projectleider
De inzet van ontwerpende disciplines heeft nieuwe benaderingen en
beelden over de kust en de badplaatsen opgeleverd.
Mening onderzoekers
Succesfactoren
• Erzijn veel originele en verrassende ontwerpen ontstaan,door het
toepassen van nieuwe benaderingswijzen,vrijdenken en de
beschikbaarheid van nieuwe digitale ontwerptechnieken. Ook door
verschillende ontwerpdisciplines (architecten, landschapsarchitecten,
ontwerpers en stedenbouwkundigen) in te zetten.
• Detoegankelijkheid van de ontwerpen is groot door de presentatie op
internet. In opzet kunnen ze inspirerend werken voor publieke en
private sectoren.
Faalfactor
• Er is nauwelijks een koppeling gemaakt met de huidige situatie en met
de specifieke ruimtelijke problematiek op een bepaalde locatie.
Hierdoor zijn de ontwerpen voor een groot gedeelte niet realistisch.
Door gebruik te maken van 'artist impressions' ontstaat er een
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discrepantie tussen de ontwerper en de toekomstige gebruiker, die
gewend is aan traditionele stedenbouwkundige en architectonische
tekeningen. Devraag is of de impressies daadwerkelijk inspirerend zijn
voor de publieke en private sector.

2.Proces
Inventarisatie
• Wat is de project- of lijnstructuur?
Er is sprake van een platte organisatie. Het initiatief ligt bij het
Vormgevingsinstituut enTRN.In de klankbordgroep zitten:
een architectuurcriticus,ontwerper, stedenbouwkundige, wetenschapper
en een vertegenwoordiger vanuit toerisme.Verder wordt het netwerk van
specialistische kennis,bijvoorbeeld op het gebied van natuur, duurzame
ontwikkeling,architectuur en dergelijke,en het netwerk van overheden en
bedrijfsleven benut.
De structuur van het project komt ook tot uiting in de webstructuur,
met daarin een gelaagdheid aan informatie en verschillende insteekmogelijkheden. Het succes is afhankelijk van de initiatieven van alle
betrokkenen en geïnteresseerden. Het project is niet gebonden aan
strakke agenda's en legio overlegmomenten.Mensen kunnen zelf bepalen
wanneer men deelneemt en in welke mate.
Deltakick is een ontwerpatelier, geleid door een stedenbouwkundige en
een ontwerper, die verschillende ontwerpteams aanstuurden.
Opdrachtgever was RIKZ.
• Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het ontwerpproces;
korte beschrijving van de proces- en ontwerpactiviteiten?
In het project Kust op de Kaart vinden verschillende activiteiten plaats,
waarvan verslag wordt gedaan op de website. Het gaat om drie ontwerpateliers,één per halfjaar, een aantal workshops, het schrijven van essays,
het uitschrijven van een workshop en dergelijke.
• Hoe zag de procesarchitectuur er uit (o.a.netwerksturing, zelfsturing,
sturing in groepen)?
Het proces heeft kenmerken van zelfsturing, netwerksturing, maar ook
van hiërarchische sturing.Kust op de Kaart is in opzet een open proces,
waarbinnen verschillende initiatieven worden genomen en op een
website met elkaar kunnen worden gekoppeld (zelfsturing). De workshops
en ontwerpateliers hebben het karakter van netwerksturing:de ontwerpers
werken gezamenlijk met allerlei partijen (toeristische ondernemers,VVV,
overheden) in een projectteam van ontwerpers.Verder is er ook sprake
van hiërarchische sturing.Een aantal ontwerpen is een product van de
verbeelding van de ontwerper en komt niet op een interactieve wijze tot
stand.
• Iser een communicatieplan opgesteld?
Het project Kust op de Kaart is in essentie een project waarbij
communicatie en interactie centraal staan.
• Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
De betrokkenheid van overheden is gering.Men is niet vertegenwoordigd
binnen de organisatie van het project. Ook maakt men nog nauwelijks
gebruik van de website envan de ideeën die de ontwerpateliers opleveren.
Wel is men betrokken bij de ontwerpateliers, maar men neemt een
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afwachtende houding aan.Bij veel kustgemeenten, maatschappelijke
organisaties en gemeenten bestaat scepsis bij het project. Men heeft een
conservatieve houding en wijst de vernieuwing,zoals deze wordt voorgesteld binnen Kust op de Kaart,af. Er bestaat nog geen goede samenwerking tussen ontwerpers en overheden.In een aantal gemeenten
(Katwijk, Noordwijk en Egmond aan Zee) is sprake van enige spin-off.
In deze gemeenten worden ontwerpers in de arm genomen bij
planontwikkeling van boulevardzones.
• Wat is de gekozen bestuursstijl (consultatief, meebeslissen,etc.)?
De bestuursstijl van de overheden die belang hebben bij de kustzone
(diverse ministeries, provincies en gemeenten) is afwachtend.
Vanuit EZ,OCenW en Interreg 2c is er een financiële betrokkenheid.
Inhoudelijk ligt de verantwoordelijkheid bij respectievelijk TRNen het
Vormgevingsinstituut.
• Wanneer en hoe heeft terugkoppeling plaatsgevonden?
De inhoudelijke terugkoppeling vindt plaats in workshops en op de
website. Dewebsite wordt niet goed bezocht. Directe doorwerking, in de
zin van uitvoering, is nog nauwelijks zichtbaar. Eenaantal recent
opgestelde visies heeft meer aandacht voor de ontwerpdiscipline en
kwaliteit. Een directe koppeling met het project Kust op de Kaart is er
niet. Er moeten acties ondernomen worden,gecommuniceerd op
traditionele wijze (nieuwsbrief, bijeenkomsten) om gebruikers weer te
laten surfen op de website.
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Vooral communicatieve instrumenten: nieuwsbriefjes (via e-mail bestand),
Landelijke Kustdag,regiobijeenkomsten (o.a.in Zeeland in september'00).
• Wat zijn de kosten van het proces,het ontwerp en de uitvoering?
Voor het totale project is ongeveer 1 miljoen gulden beschikbaar. Fondsen
vanuit EZ,OCenW en Europa.
• Iser sprake van eenPPS?
Er is nog geen koppeling gemaakt met projectontwikkelaars.

De mening van de projectleider
Dewebsite wordt slecht gebruikt. Ervindt nauwelijks discussie of
interactie plaats. De koppeling tussen de ontwerpen en de feitelijke
beleids- en planvorming wordt niet gemaakt. De bestuurscultuur in de
kustplaatsen is traditioneel. Er bestaat veel verzet tegen vernieuwing bij
bestuurders, maar ook bij bevolking en maatschappelijke organisaties.
In de opzet van de website spelen de ontwerpen een rol binnen het
proces van kwaliteitsverbetering. Erontstaat echter geen discussie,
Waardoor de ontwerpen niet verder gebracht worden.Er is een bestand
van ongeveer 250 e-mailadressen opgebouwd, maar men zit met de vraag
hoe men meer hits op de site krijgt en daadwerkelijke interactie en
uitwisseling van kennis,ervaring en meningen.
Het project komt eind 2000 stil te liggen,doordat het Vormgevingsinstituut wordt opgeheven,als gevolg van het stopzetten van de subsidie
vanuit het ministerie van OCenW. Hiermee vervallen ook de Europese
subsidies en valt voor TRN het netwerk met de ontwerpdisciplines voor
een groot deel weg.TRN is tijdelijk projectleider, totdat de voormalige
afdeling Publiek Domein van het Vormgevingsinstituut in een (nieuw op
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te richten) organisatie is geïncorporeerd. Dan zal het projectleiderschap
weer worden overgedragen.

Mening onderzoekers
Het project is ontstaan vanuit enthousiasme van zowel het Vormgevingsinstituut als TRN.De initiatieven worden bij de betrokken gemeenten en
maatschappelijke organisaties met scepsis ontvangen.
De doorwerking van de resultaten van het ontwerpatelier Deltakick bij
RIKZ is beter dan de doorwerking van de ontwerpen bij de gemeenten tot
nu toe. Erwas sprake van een duidelijke opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie en een duidelijk omschreven ontwerpopgave. Het toepassen van
ontwerpdisciplines behoort meer tot de gebruikelijke werkwijze bij RIKZ
dan bij kustgemeenten.
Faalfactoren
• Dewereld van het Vormgevingsinstituut (design,kunst en cultuur) en
de wereld van TRN (toeristisch-recreatieve sector, belangenbehartiging
en beleids- en planvorming) zijn nog gescheiden werelden.
De ontwerpers hebben hun 'voorstelling' op een artistieke,eigen,wijze
gegeven en zodoende nauwelijks raakvlakken gevonden met de wijze
waarop in de toeristisch-recreatieve wereld zaken worden gedaan.
Het heeft ontbroken aan een goede procesarchitectuur.
• De bereidheid tot vernieuwing bij zowel de ontwerpers als bij de
toeristisch-recreatieve beleids- en bedrijfscultuur was er niet. Er was
nauwelijks sprake van gezamenlijke processen en de uitwisseling via
de website heeft niet gewerkt. Erzouden gezamenlijke leerprocessen
moeten worden geprogrammeerd,onder begeleiding van innovatoren.
• Erwordt naast het bestaande netwerk een nieuw netwerk (ontwerpers)
opgezet, in de hoop dat er hierdoor nieuwe plannen ontstaan.
De koppeling tussen de netwerken is echter onvoldoende.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Het ontwerpproces,wijze van presentatie en ambitieniveau van het
ontwerp laten aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep.
Er moet een sterkere wederzijdse betrokkenheid zijn en de doelstellingen en de werkwijze moeten duidelijk zijn en goed zijn
doorgesproken.
• Deopzet van de website ter bevordering van de uitwisseling van
plannen,ontwerpen, beelden en meningen en dergelijke is een goed
initiatief en een goede aanvulling op interactieve
planvormingsprocessen.

3.De Mens
• Wie zijn de ontwerpers (ontwerpbureaus (evt.goeroes),coalitie van
bestuurlijke en maatschappelijke actoren en ontwerpers, kunstenaars)?
Door de betrokkenheid van het Vormgevingsinstituut kon gebruik
gemaakt worden van een omvangrijk netwerk van ontwerpers.
Men zorgde voor een selectie van ontwerpers. De ontwerpers die hebben
deelgenomen zijn vooraljonge ontwerpers. Door de relaties van de leden
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van de klankbordgroep met het onderwijs worden ook studenten
betrokken (Academie voor Beeldende Kunst in Eindhoven en Academie
voor Bouwkunst in Rotterdam).Toepassen van ICTen multimediamogelijkheden. Kenmerkend voor de nieuwe generatie. Hierdoor ontstaan
verrassende nieuwe beelden,die soms bizar lijken,maar wel bij kunnen
dragen aan het doorbreken van bestaande denkkaders en daarmee
invloed uitoefenen op de benadering van de kust door bestuurders en
ondernemers.
• Wie zijn de betrokken actoren en welke rol spelen zij?
Bij het project Kust op de Kaart zijn het Vomgevingsinstituut enTRN
verantwoordelijk voor het verloop. De selectie van de ontwerpers wordt
verzorgd door het Vormgeversinstituut. TRNzorgt voor de koppeling met
het toeristisch-recreatieve netwerk van de kustzone.
De klankbordgroep speelt een rol bij het schrijven van essays, heeft
betrokkenheid bij de programmering en neemt deel aan de workshops.
Deontwerpateliers worden geleid door vertegenwoordigers uit de
klankbordgroep.
In de workshops vindt terugkoppeling plaats met de overheden en de
sector toerisme en recreatie.Verder wordt de website bekendgemaakt bij
de doelgroepen.
Mening projectleider
Door contacten met het Vormgevingsinstituut is het relatienetwerk door
detoeristische projectleider uitgebreid in de richting van de vormgevingswereld. Echter nog te beperkt.
Uitdaging is om meerdere vertegenwoordigers uit het toeristischrecreatieve veld te betrekken,waaronder ook de projectontwikkelaars,
banken en overig financiële instellingen.

Mening onderzoekers
Eris sprake van vernieuwende en gedurfde ontwerpen,vooral door de
inzet vanjonge ontwerpers en studenten,die experimenteren met stijlen,
benaderingen, materialen en technieken.
Geen goede afstemming met vertegenwoordigers van de ruimtelijke
ordening en uit de sector toerisme en recreatie en de vertegenwoordigers
van de ontwerpende discipline.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
Door de niet-alledaagse benadering van een vraagstuk, door het
inschakelen van ontwerpers, kunstenaars enjournalisten en door het
uitvoeren van experimentele procesactiviteiten (vrijdenken,essay,
pleidooiscenario's) ontstaan nieuwe beelden en ideeën.

4 Magische momenten
• de samensmelting van twee losstaande initiatieven:van het
Vormgevingsinstituut en TRN.Hierdoor kwam de kust van NoordNederland in aanmerking voor Europese subsidiegelden. Er ontstond
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tevens een groot netwerk en een belangrijke koppelingsmogelijkheid
op verschillende schaalniveaus.
• Inzet vanjonge ontwerpers en de grote mate van ontwerpvrijheid leidt
tot verrassende en vernieuwende ontwerpen.
• Om te komen tot verhoging van ruimtelijke kwaliteit en realisatie van
excellente ontwerpen,op de korte en middellange termijn,zal er een
betere koppeling tussen de ontwerpers en feitelijke probleemdefinitie
en de sociaal-culturele en fysieke omstandigheden moeten worden
gevonden.
• Voor het ontwikkelen van visies en beelden bij lange termijnontwikkelingen zijn de in Kust op de Kaart gemaakte ontwerpen uitermate
geschikt.

Literatuur
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B. Beschrijvingcases 4 - A i f - Z u i d w a a f t
i. Object
Inventarisatie
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces (vooral object- of meer
procesgericht)?
In het kader van het Architecture International Rotterdam (georganiseerd
door het Nederlands Architectuur Instituut (NAi)) wordt aan de hand van
een casus het debat over de architectonische en stedenbouwkundige
ontwikkelingen gevoerd,visies en ontwerpen bij bestuurders, opdrachtgevers en publiek gebracht en de belangstelling voor architectuur,
stedenbouw en landschapsarchitectuur vergroot. Hiertoe worden onder
meer buitenlandse ontwerpers ingeschakeld. Uitgangspunt is dat
Nederland leert van andere benaderingen.
Centrale vraag van Air-Zuidwaarts (AIR):hoe gaan we om met de
toekomstige verstedelijking van het platteland,zodat de landschappelijke
kwaliteiten niet verloren gaan maar worden versterkt?
Toegepast op de casus:Decasus is de inrichting van de zuidflank van de
Randstad: het herontdekken, herverkennen en herontwerpen van de
HoekseWaard,een eiland dat tot voor kort gekolonialiseerd leek te
worden door de stad Rotterdam.
Decasus is zowel proces- (debat, leren en dergelijke) als objectgericht
(specifieke ontwerpen voor de Hoekse Waard).
• Was er al een idee over het eindproduct?
Verschillende ontwerpen,waarin nieuwe samenhangen worden gevonden
en nieuwe,concretere keuzemogelijkheden kunnen worden voorgelegd.
Signaleren van ontwikkelingen,verscherpen van debat en aangeven van
nieuwe richtingen voor oplossingen.
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
Het ontdekken van nieuwe relaties, het overwinnen van bestaande
tegenstellingen tussen stad en land en het ontwerpen van nieuwe
beelden. Het bieden van een podium voor een intelligente, inspirerende
en inhoudelijke confrontatie tussen ontwerpers, kunstenaars, bestuurders
en streekbewoners over de toekomst van de Hoekse Waard.
• Wat is het inhoudelijk op te lossen probleem (discours)?
Tegenpolen,stad-land. Het discours wordt op de helling gezet.
Tegenstellingen worden overbrugd.Gaat richting een andere discours,
richting netwerk, zowel de snelle als de trage netwerken.Ook ecologisch:
landbouw, waterberging, natuurontwikkeling.
• Wat zijn de ambities ten aanzien van het ontwerp?
De inzet is een ontwerpende,onderzoekende benadering,het ontwerpen
van nieuwe concepten en het formuleren van strategische projecten.
Het koppelen van bestaande kwaliteiten met de potenties (fysiek en economisch) en het aansluiten bij de heersende sociaal-culturele waarden en
de dynamiek daarbinnen.Toepassen van nieuwe proces- en ontwerptechnieken,in de verwachting dat er innovatieve oplossingen en beelden
ontstaan en er een betere koppeling istussen de sociale en culturele
kenmerken van de omgeving en de ontwikkelingen in de omgeving.
Het uiteindelijke ontwerp moet voorts een product zijn dat sterk is
ingegeven vanuit de vorm,de artisticiteit en de vernieuwende denkkracht.
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Het ontwerp vindt plaats op regionaal schaalniveau.
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Het planningsniveau is bovenregionaal (rekening houdend met de
agglomeratie van Rotterdam,de ligging in de delta van Maas, Rijn en
Schelde en de ligging op de transportas Rotterdam-Antwerpen en de
aanleg van de HSL).
• Zijn er duidelijke doelen en randvoorwaarden gesteld ten aanzien van
de ontwerpopgave?
Het zijn vooral inhoudelijke randvoorwaarden die worden gesteld.Doel is
niet alleen te concentreren op de verschillende aspecten,lagen,schalen,
plekken, identiteit en sferen van de HoekseWaard,maar ook op ontwikkelingen op de drie schaalniveaus en de drie programmatische lagen.
Schaalniveaus: Hoekse Waard als overloopgebied van agglomeratie
Rotterdam; Hoekse Waard als deel van het ecosysteem van de Rijn-Schelde
delta en Hoekse Waard als een te beschermen landelijk gebied te midden
van de havencomplexen van Antwerpen en Rotterdam.
Programmatische lagen:lange duur van veranderingen in de ondergrond,
verhouding land-water en zoet-zout; de ontwikkeling van infrastructurele
netwerken en knopen;de snelle veranderingen in het gebruik van het
maaiveld.
• Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
In de eerste twee fasen isvooral gebruik gemaakt van onderzoekend ontwerpen. Op verschillende wijzen heeft er een brede verkenning en een
nadere ontdekking van de Hoekse Waard in relatie tot de directe omgeving plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende kunsten ontwerpdisciplines (essay,fotografie, interviews, debatten (ook digitaal), inventarisatie, film, beeldmanipulatie, schilderkunst) en artistieke
ontwerpen. In de derde fase is gebruik gemaakt van meer traditionele
ontwerptechnieken: maquettes,tekeningen,schetsen en kaartbeelden.
• Beschrijving van het (deel)resultaat van het ontwerp
(vormgevingsconcept).
Erzijn in totaal acht ontwerpen gemaakt. Het voert in dit kader te ver om
alle ontwerpen toe te lichten. Informatie iste vinden in het boek
'De toekomst van de HoekseWaard'.
• Voor welke ontwerpende stijl is gekozen (ook: ruimtelijk
planningsconcept)?
Waterhuishoudingen bestaande fysiek-ruimtelijke structuren zijn
genomen als leidraad voor de uiteindelijke ontwerpen.
Mening Stedebouw en Ruimtelijke Ordening
Alle ontwerpen zijn illustraties van een nieuwe houding,de ontwerpopgave en de verschillende activiteiten rondom het ontwerpproces (fotoimpressie,ontmoetingen tussen Rotterdam en de Hoekse Waard) ten
aanzien van onontkoombare veranderingen.Alle ontwerpers komen met
plannen die het platteland en de delta openleggen voor dynamiek, zonder
aan de ruimtelijke karakteristieken van de streek te tornen. De koppeling
met de fysieke omstandigheden is vrij goed.In vrijwel alle ontwerpen
wordt rekening gehouden met de waterhuishouding, de potentie en de
huidige inrichting van het landelijke gebied.
Succesfactor
• Het is inspirerend om acht ontwerpen te laten maken door vertegenwoordigers van verschillende ontwerpdisciplines.
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Faalfactor
• De koppeling van de resultaten van de sociaal-culturele analyse van
het plangebied,de meningen van de mensen (zowel Hoekse Waarders
als Rotterdammers) zijn niet meer herkenbaar in de uiteindelijke
ontwerpen. Erwas sprake van een uitgebreid programma van eisen en
vele bouwstenen voor een excellent ontwerp. Men kan zich afvragen of
het geleid heeft tot excellente ontwerpen. Bij verschillende ontwerpen
is aantoonbaar weinig gedaan met de producten uit de eerste fases.

2. Proces

Eenvernieuwend planningsproces biedt nieuwe kaders voorde ontwerpers.

Inventarisatie
•Wat is de project- of lijnstructuur?
Projectorganisatie lag bij Stichting AIR,opgezet door het NAi.
De projectorganisatie wordt aangestuurd door het bestuur van de
Stichting AIR.Verder is er een adviescommissie. In de verschillende fasen
en bij de verschillende deelprojecten zijn verschillende personen en
organisaties uit de ontwerpsector, bestuur, wetenschap en dergelijke op
projectbasis betrokken.Er is sprake van een platte organisatie.
• Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het ontwerpproces;
korte beschrijving van de proces- en ontwerpactiviteiten?
De manifestatie, die loopt van april 1998 tot juli 1999,is opgebouwd in
drie fasen.1. Deontdekking van de Hoekse Waard:onderzoek naar identiteit en
karakteristieken als basis voor de ontwerpopgave. De volgende
activiteiten vinden plaats:
• verbeelding van de identiteit en kwaliteiten van het eiland door
studenten van de Academie van Beeldende Kunst in Rotterdam,
tentoonstelling. Dejury bestaat uit burgemeesters.
• Kunstenaars verblijven twee weken in het gebied,vervolgens
uitwisseling van ervaringen,aansluitend tentoonstellingen,
beeldonderzoek (foto,film, schilderij),jongerenonderzoek.
• Persconferentie.
• Ontmoeting tussen Rotterdammers, Hoekse Waarders,
kunstenaars, bestuurders,ontwerpers, ambtenaren en
medewerkers van culturele instellingen.
• Observatorium. Houten verblijven in de Hoekse Waard waar
mensen alleen kunnen zijn en indrukken en ervaringen
opschrijven.
• Publicatie van 'De ontdekking van de HoekseWaard'.
• Gesprekken over stad en platteland tussen Rotterdammers en
Hoekse Waarders.
• Aardappelmaaltijden, onder leiding van een theatergroep.
• Jongerenproject over de toekomst van stad en platteland,
collages en maquettes.
2. Deverkenning van de Hoekse Waard:bewoners,fotografen,
kunstenaars,cultureel antropologen,vormgevers,ontwerpers en
wetenschappers formuleren de integrale ontwerpopgave met de hen
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ter beschikking staande middelen (dit is een onderzoeksopdracht
geweest). Koppeling tussen onderzoek en ontwerp was een driedaagse
internationale conferentie.
• Ontwerpers worden geïnformeerd over fase 1,krijgen de
plangeschiedenis, het beeldonderzoek en de ontwerpopgave.
• Presentatie en discussie beeldonderzoek.
• Discussie over de veranderende verhouding stad-land.
• Ontwikkeling van datawolk, een interactieve website voor
uitwisseling van meningen en ideeën, internetworkshops.
3. Detoekomst van de Hoekse Waard:de mogelijke toekomst van het
gebied (visies,concepten en strategieën). Bij het ontwerp zijn vier maal
twee koppels uitgenodigd,telkens een Nederlandse ontwerper en een
buitenlander, die (gebieds-)informatie en inspiratie met elkaar
uitwisselden. Uiteindelijk zijn acht ontwerpen gemaakt, die worden
tentoongesteld,samen met het werk van de kunstenaars en fotografen.
Over de ontwerpen worden presentaties en debatten georganiseerd,
uiteindelijk een slotsymposium en verschijning van een derde publicatie.
• Hoe zag de procesarchitectuur er uit (o.a.netwerksturing, zelfsturing,
sturing in groepen)?
Er isvooral sprake van netwerksturing.Veel personen en organisaties met
verschillende achtergrond en doelstellingen zijn gemobiliseerd,om als
uitgangspunt voor de uiteindelijke ontwerpen een zo divers mogelijk
beeld van de Hoekse Waard te schetsen.Ook is sprake van zelfsturing.
Er is binnen de eerste twee fasen voldoende ruimte om initiatieven te
nemen.Voorts biedt de datawolk Hoekse Waard ruimte voor individuele
bijdragen.
• Iser een communicatieplan opgesteld?
Ja,communicatie staat centraal in het proces. Er bestaat veel communicatie rond het beeldonderzoek, de kunstwerken en de ontwerpen.
Degeorganiseerde uitwisseling van meningen en beelden is niet uit op
consensus,maar bedoeld om essentiële kwesties aan de orde te stellen.
• Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
Erwordt geen koppeling gemaakt met de bestaande bestuursstructuur.
Niet het vigerende beleid en de programma's van besturen,maar een
integrale,sociaal-culturele benadering is uitgangspunt van het project.
In de verschillende activiteiten binnen fasen 1 en 2worden bestuurders,
met name van gemeenten uit de HoekseWaard,betrokken. In de
ontwerpfase speelt men geen rol meer.Ook in de fase na het proces is de
koppeling met het politiek-bestuurlijke niveau niet meer aanwezig.
• Wat is de gekozen bestuursstijl (consultatief, meebeslissen,etc.)?
In opzet is het bestuur nauwelijks bij het project betrokken en isde
bestuursstijl volgend,afhankelijk van de nieuwsgierigheid van de
betreffende bestuurder.Veel bestuurders houden zich afzijdig.
• Wanneer en hoe heeft terugkoppeling plaatsgevonden?
Veel terugkoppeling gedurende het gehele proces van de proces- en
ontwerpactiviteiten in de vorm van publicaties, tentoonstellingen,
debatten,website,CD-Rom en dergelijke.
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Vooral communicatieve instrumenten.Veel uitwisseling, ontmoetingen,
debatten, manifestaties,tentoonstellingen, publicaties en dergelijke
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tussen ontwerpers, bestuurders, belangenorganisaties en burgers.
Opstellen van een manifest.
De uitwisseling wordt onder meer mogelijk gemaakt door een multiuseromgeving,de datawolk HoekseWaard.
• Wat zijn de kosten van het proces,het ontwerp en de uitvoering?
Detotale kosten van de manifestatie betreffen iets meer dan drie miljoen
gulden.Voornaamste financiers zijn de gemeente Rotterdam en het
Stimuleringsfonds voor Architectuur. Ook culturele fondsen en instellingen
(architectuurplatform, bouwfonds, Stimuleringsfonds voor Architectuur en
dergelijke) en sponsors (TRSontwikkelingsgroep en Proper Stok
Woningen) leveren financiële bijdragen.
• Iser sprake van eenPPS?
Het bedrijfsleven is niet sterk betrokken bij het ontwerpproces.
Het bedrijfsleven (projectontwikkelaars) is medefinancier van de
manifestatie, met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Men neemt na
de manifestatie nog geen concreet initiatiefin de richting van realisatie.

Mening onderzoekers
Faalfactoren
• Defasen op zich zijn alle op een excellente wijze opgezet en verlopen.
Devraag kan worden gesteld of de koppeling tussen de fasen en het
project als gefieel excellent is.Dit isvolgens de onderzoekers niet het
geval,omdat bij het resultaat van fase drie de producten uit de eerdere
twee fasen niet meer herkenbaar zijn en er zelfs aantoonbaar
(Palmboom enVan den Bout) van wordt afgeweken.
• Erzijn voorts geen deskundige planologen, bestuurskundigen en
organisatiewetenschappers ingezet bij de procesarchitectuur en de
procesbegeleiding.Zo kon het gebeuren dat in de laatste fase - die van
het ontwerp - de relatie met de politiek-bestuurlijke, maar ook met de
maatschappelijke context, waarin menjuist zoveel had geïnvesteerd,
verloren gaat.
• Dedoorwerking van het project is gering omdat de koppeling,
verankering en borging met het politiek-bestuurlijke niveau en met de
ondernemers gering is.Bovendien is er geen organisatorische voorziening in het leven geroepen,om ervoor te zorgen dat goede ideeën
en initiatieven worden gesteund en gerealiseerd.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Om een goede koppeling tussen verschillende planfases te krijgen,
moeten deskundige planologen,bestuurskundigen en
organisatiewetenschappers worden ingezet bij de procesarchitectuur
en de procesbegeleiding.

3-De Mens
• Wie zijn de ontwerpers (ontwerpbureaus (evt.goeroes),coalitie van
bestuurlijke en maatschappelijke actoren en ontwerpers, Kunstenaars)?
Devolgende ontwerpers hebben een ontwerp gemaakt.
Nederland:
Sijmons en Feddes, landschapsarchitecten
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Palmboom en van den Bout, stedenbouwkundigen
Büro BGHK
Timmermans
Buitenland:
Calthorpe (Verenigde Staten), stedenbouwkundige
Roche (Frankrijk), landschapsarchitect
Dettmar, Beuter en Fritz (Duitsland)
Boeri (Italië), architect
Andere betrokken ontwerpers, bij presentatie en becommentariëring van
de ontwerpen:
Eric Luiten,Adriaan Geuze
Winnie Maas
Büro Schie
Ben van Berkel
Klaas Kerkstra
Vincent van Rossem
Maarten Hajer
Jan Douwe van der Ploeg
• Wie zijn de betrokken actoren?
Fotografen,kunstenaars,cultureel-antropologen, filmers, schrijvers,
ontwerpers, burgers,jongeren,studenten,scholieren, bestuurders,
Rotterdammers, ambtenaren en dergelijke. Steeds in verschillende fasen,
activiteiten en coalities.
• Wat is de rol van de verschillende actoren (vooral ook ontwerpers)?
Bevolking, maatschappelijke organisaties:verschaffen van beelden,
meningen, heersende normen en waarden, perspectieven en
verwachtingen.
Kunstenaars en ontwerpers:verbeelden van de identiteit en kwaliteit van
de Hoekse Waard en ontwerpen van de toekomstige inrichting,
kwaliteiten,functioneren en dergelijke.

Mening onderzoekers
Waarom niet de ambitie tot uitvoering van de ontwerpen? Waarom geen
betrokkenheid van investeerders en projectontwikkelaars om de beoogde
ruimtelijke kwaliteit te realiseren?
Faalfactoren
• Het is de vraag of het een goed idee was om gerenommeerde en ook
buitenlandse ontwerpers in te schakelen voor de derde fase van het
ontwerpproces. Deambitie wasjuist aan te sluiten op de resultaten
van de eerste twee fasen,en het ontwerp een product te laten zijn van
een interactief ontwerpproces,waarbij netwerksturing en elementen
van zelfsturing zijn toegepast.Veelgearriveerde ontwerpers passenjuist
een meer hiërarchische wijze van totstandkoming van ontwerpen toe.
• Men heeft een eigen werkwijze en benadering ontwikkeld, waarvan
niet snel wordt afgeweken. De ingeschakelde ontwerpers hebben
onvoldoende grip gekregen op de heersende normen,waarden en
wensen van de bewoners. Men heeft vooral defysieke en economische
randvoorwaarden leidend laten zijn en is gekomen tot ontwerpen met
een grote kwaliteit.
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• Devraag kan worden opgeroepen of de organisatoren van de
manifestatie wel wisten op welke wijze de ambities met ontwerpen
waar gemaakt konden worden. Het is niet altijd slechts een kwestie
van het inhuren van een gerenommeerde architect. Men had ook meer
procesgerichte ontwerpers kunnen inhuren ofjonge ontwerpers, die
gezamenlijk met de bewoners, bestuurders en andere kunstenaars tot
nieuwe beelden hadden kunnen komen.
Succesfactor
• Er is op verschillende schaalniveaus gewerkt. In de eerste twee fasen is
de koppeling met de mensen sterk gemaakt en met plekken en
gebeurtenissen in het gebied.Bij de ontwerpen is op een vrij klassieke
wijze op regionaal schaalniveau een redelijk abstract ontwerp tot
stand gekomen.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Het maken van vernieuwende plannen is niet alleen een kwestie van
het inhuren van een gerenommeerde architect.Afhankelijk van het
doel moet de goede ontwerper worden ingeschakeld:een hiërarchische
ontwerper, procesgerichte ontwerpers,jonge ontwerpers,
samenwerkers enz.

Magische Momenten
• Vanuit een veelheid aan benaderingen,disciplines en nieuwe coalities
ontstaan nieuwe beelden en verhalen,die inspirerend kunnen werken
op het ontwerpen van toekomstvisies. Door inzet van veel communicatieve instrumenten als uitwisseling,tentoonstelling en dergelijke,
ontstaan nieuwe inzichten.
• Degezamenlijke definitie van de ontwerpopgave na een uitgebreid
kunstzinnig beeldonderzoek, biedt een belangrijke basis om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij zowel de fysiek-ruimtelijke als de sociaalculturele basisstructuren en ontwikkelingen daarbinnen.
• Door uitgebreide communicatie,via verschillende media en technieken,
maar vooral ook door de kunstzinnige benadering,worden in korte tijd
veel mensen bereikt en gemobiliseerd. Door het opzetten van een
manifestatie worden veel verschillende mensen en organisaties
gemobiliseerd. Door participatie wordt het ontwerpproces verrijkt.
Moeilijk is het verschil in meningen,perspectieven en verwachtingen
van al deze betrokken personen.

Literatuur
Diverse auteurs,2000,HoekseWaard waar het
landschap begint, Air-Zuidwaarts/Southbound
Devolde e.a.,1999,Detoekomst vandeHoekseWaard.
Illustraties
ThijsWolzak,tentoonstelling NAi,bron HoekseWaard
waar het landschap begint.
H+N+S,territoriaal kiezen,bron HoekseWaardwaar
het landschap begint.
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i Object
Inventarisatie
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces (vooral object- of meer
procesgericht)?
Het Chasséterrein is een Vinexlocatie. Het terrein is 13ha groot. Breda
heeft de aandacht indertijd vooral gericht op het ontwikkelen van
binnenstedelijke Vinexlocaties in plaats van de bouw van nieuwbouwwijken aan de rand van de stad. De gemeente Breda is de opdrachtgever.
• Idee over het eindproduct?
Ja,maar er trad tijdens het planproces een grote verandering op.
Degemeente is begonnen met het uitschrijven van een besloten prijsvraag.
Daarvoor zijn drie bureaus gevraagd.De ontwerpen zijn gepresenteerd in
de vorm van maquettes. De bevolking koos voor het ontwerp van het
bureau Kuiper Compagnons (met de stedenbouwkundige Ashok Ballotra,
onder meer ontwerper van Kattenbroek in Amersfoort). Degemeente koos
evenwel toch voor het ontwerp van Office of Metropolitan Architecture
(OMA) (met Rem Koolhaas) en van West 8 landscape architects bv (West
8) (met Adriaan Geuze). Deze keuze is van essentiële betekenis voor het
verdere verloop van het planproces.
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
Het ontwikkelen van een aantrekkelijk woon- en parkgebied en culturele
voorzieningen op het voormalig militaire terrein van de Chassékazerne
aan de rand van de historische binnenstad.
• Tot welke discours kan het plan worden gerekend?
Er is sprake van een 'tegenpolen-discours' en het ontwikkelen van nieuwe
ideeën over het omgaan met 'rood' en'groen' in het stedelijk gebied en
tussen het stedelijk en het landelijk gebied.Het begon met de keuze van
VINEX-locaties. Er is derhalve sprake van een 'rood-groen discussie' op
twee planningsniveaus.
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Het planningsniveau van het ontwerp in hoofdlijnen is lokaal
(schaal 1:1000).
Ambities ten aanzien van het ontwerp.- streven naar een hoogwaardige
stedenbouwkundige oplossing met een aansprekende verdeling tussen
rood en groen.
• Zijn er duidelijke randvoorwaarden gesteld ten aanzien van de
ontwerpopgave?
Erzijn verschillende randvoorwaarden en taakstellingen. Hier te
vermelden:
• het sparen en hergebruiken van historische gebouwen;
• het sparen van waardevolle oude bomen;
• het behoud van belangrijke zichtlijnen;
• ruimte voor uitbreiding van het Chassétheater en het gebouw
van de gemeentelijke diensten;
• het programma van eisen voor de aantallen nieuwe woningen;
• het ontwikkelen van adequate verkeersoplossingen.
• Ontwerpmethode en -technieken:
Via een besloten prijsvraag zien te komen tot een kwalitatief
hoogwaardig ontwerp,dat is gebaseerd op een aantrekkelijk concept.
Voor deelname aan de prijsvraag zijn stedenbouwers,

B. Beschrijving cases 5.ChasséBreda

landschapsarchitecten en architecten met vernieuwende ideeën
uitgenodigd.
• Ruimtelijke planningsconcept en vormgevingsconcept.
Het gaat om een conceptuele ontwerpbenadering. Het concept speelt de
hoofdrol in het ontwerp. Er is gekozen voor het 'campusconcept'
(met accent op wonen in het groen,'Wonen in een park'en 'Parels in het
Groen').De groene ruimte,de campus (ook wel aangeduid als
'stadcampus' (Jonkhof e.a.,2000)) vormt de basis van het ontwerp.
Privé-tuinen komen in het plan nauwelijks voor.
• Eris sprake van een gedurfd ontwerp met contrastwerking tussen oud
en nieuw.
Beoogd kwaliteitsniveau:er worden hoge eisen gesteld aan het concept,
het ontwerp, de architectuur van de gebouwen en de landschapsarchitectuur van het park.Zo zal het grote plein op de daken van de
parkeergarages een hightech-karakter krijgen.Er is sprake van een hoog
ambitieniveau.
Streven naar een goede verdeling tussen 'rood' en'groen'en een aantrekkelijke ruimtewerking.Werken met duidelijk herkenbare ruimtelijke
oriëntaties (aan de westzijde de kerktorens van de historische binnenstad
en aan de oostzijde de historische watertoren).
Het concept kent een vaste basisopzet,voor de plaatsing van nieuwe
gebouwen is er sprake van de nodige flexibiliteit. Deze opzet doet denken
aan de cascobenadering met een verdeling in een vast raamwerk en
flexibele gebruiksruimten. Dewoningcomplexen zijn in het Chassépark
schijnbaar chaotisch gesitueerd. In dit opzicht is er sprake van een speelse
en gedurfde vormgeving.
Zonering
Aan de west- en noordzijde sluit het terrein aan op het centrum van
Breda.Aan de oostzijde langs de Chassésingel wordt aangesloten op de
groenstructuur van de stad. Deze tweedeling vormt de basis voor de
gehanteerde zonering.De zonering omvat:
• culturele functies in het westelijke deel met de oude,c.q. bestaande
gebouwen (o.a.uitbreiding van het Chassétheater, een casino in de
Kloosterkazerne, een museum in de historische gebouwen van de
Chassékazerne en de Officiersmess, en een poppodium);
• wonen in het nieuwe deel van het terrein (het oostelijke deel).
Wonen in een stadspark
Door de combinatie van wonen en park ontstaan er nieuwe woonvormen
en een nieuwe opvatting van het begrip (stads)park.
Er is veel aandacht voor differentiatie in het wonen,de architectuur van
de gebouwen en het wooncomfort ('21eeeuws wooncomfort binnen de
singels van Breda';bron:informatiemap Chassépark Breda).Elk Woningcomplex heeft een eigen thema gekregen. Dethema's zijn: Carré,
Theaterwoningen, Singelwoningen, Parkappartementen, Het Paleis,
Parkvilla's,Wintertuin,Museumwoningen en Stadswoningen
Voor de groene ruimte is als thema gekozen voor een 'aaneengesloten en
doorlopend veld met bomen' (behoud van ongeveer 125bestaande bomen,
vooral oude paardekastanjes en lindes,en het ontwikkelen van'een veld
niet eiken'(Jonkhof e.a., 2000)).
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Verkeersroutes en parkeren
Deverkeersoplossingen, met name die voor het parkeren,zijn van wezenlijk
belang voor het welslagen van het ontwerp. Het terrein isvoor auto's
alleen langs de randen in beperkte mate toegankelijk. Het parkeren vindt
plaats in (ondergrondse) parkeergarages. Het terrein is ontwikkeld als een
wandelgebied met een groot,centraal gelegen plein.
Realiseerbaarheid
In verband met de realiseerbaarheid van het plan was het nodig om voor
twee woningcomplexen hoogbouw te plegen (Carré en Parkappartementen
met 13etages) en te kiezen voor parkeren in omvangrijke (ondergrondse)
parkeergarages.
Voor de hoogbouw diende het tot dan toe door de gemeente gehanteerde
uitgangspunt om in en bij het historische stadscentrum de hoogte van de
historische bebouwing aan te houden,plaatselijk te worden verlaten.
Op het dak van de omvangrijke parkeergarages zal een plein worden
aangelegd (een vorm van meervoudig ruimtegebruik).
Vergelijking over het minilandschap
In de informatiemap over het Chassépark wordt gesproken over'Parels in
het Groen'en 'ecologische verbindingszones'. Deze begrippen werden
eerder gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe buitenplaatsen en
landgoederen in een ecologische verbindingszone in het landelijk gebied.
Voor het landelijk gebied leverden die denkbeelden grote problemen op
tussen de ministeries van LNV en VROM.Het ministerie van VROM
vreesde voor een te sterke en ongebreidelde verstedelijking van het
landelijk gebied,waarbij de 'happy few' de beste kansen krijgen.In het
stedelijk gebied is een dergelijke oplossing op de schaal van een minilandschap voor nieuwe aantrekkelijke woonvormen blijkbaar wel
acceptabel.
Wanneer wij het park zien als een metafoor van het landschap, dan
vormen de lijnvormige groenstroken die het binnengebied met de
omgeving verbinden de ecologische verbindingszones en worden de
woningcomplexen in de groene omgeving beschouwd als de nieuwe
buitenplaatsen.
Mening onderzoekers
• Iser sprake van een excellent ontwerp?
In opzet:ja.Wat de uitwerking betreft, dient het eindresultaat te worden
afgewacht. Het project isthans volop in uitvoering. Deverwachtingen zijn
hooggespannen.
• Wat zijn de specifieke kwaliteiten van het ontwerp?
Het concept,de architectuur van de woningcomplexen en de reeks van
culturele voorzieningen.
Succesfactoren
• het gekozen concept (het campusconcept) en het ontwikkelen van
nieuwe ideeën over wonen in een stadspark;

B.Beschrijving cases 5.Chassé Breda

• de plaatsing van de woningcomplexen in het park (een vrije
vormgeving);
• de multifunctionele opzet van het plan met het opnieuw gebruiken
van de bestaande historische gebouwen voor culturele voorzieningen;
• het gestelde kwaliteitsniveau (stedenbouwkundig,
landschapsarchitectonisch en architectonisch).
Faalfactor
• het in het plan negeren van de archeologische kwaliteiten van het
gebied (de restanten van historische vestingwerken in de ondergrond
van het terrein). Het betrof hier een duidelijke keuze.Het was namelijk
niet mogelijk de archeologische kwaliteiten te verenigen met het
opgestelde plan. Er is wel archeologisch onderzoek verricht.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• de betekenis van een goed concept en een hoog kwaliteitsniveau in de
planvorming (het streven naar een hoog kwaliteitsniveau past in de
traditie van de gemeente Breda);
• het plan kan worden beschouwd als een goed voorbeeld van
vernieuwende hedendaagse stedenbouw;
• de herinrichtingmogelijkheden van een vrij groot terrein op een
aantrekkelijke locatie,dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren;
• de grote invloed van verkeersoplossingen voor het plan, met name
voor het parkeren (belangrijke kostenfactor);
• de betekenis van de ruimtewerking in het plan (o.a.het behoud van
waardevolle zichtlijnen en oriëntatiepunten). De uiteindelijke ruimtewerking zal van grote betekenis zijn voor het welslagen van het plan;
men dient er namelijk voor te waken,dat het plan een te overladen
indruk zal maken;
• de betekenis van bomen in openbaar groen in stedelijke gebieden.
2Proces
inventarisatie
• Procesarchitectuur. Van welke sturingsvorm is er sprake (hiërarchische
sturing, netwerk-, markt- of zelfsturing)?
Hiërarchische sturing (de gemeente heeft de hoofdkeuzen voor de locatie
en het planconcept gemaakt).
• Iser een communicatieplan opgesteld?
J
a. Dat is tegenwoordig eigenlijk vanzelfsprekend.
• Wat is de project- of lijnstructuur?
Eris gewerkt met een lijnstructuur waarbij de gemeente,de ontwerpers
en het bouwconsortium betrokken zijn (in een PPS-constructie).
• Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
Het bestuur speelt een grote rol.Degemeente is opdrachtgever en
eigenaar van de grond.De gemeente heeft de gronden gekocht van het
ministerie van Defensie.
• Wat is de gekozen bestuurslijn?
Consultatief.de bevolking is in de beginfase geconsulteerd.
• Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het ontwerpproces?
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De onderscheiden fasen zijn: voorbereiding, planvorming, uitschrijven van
een prijsvraag,keuze van het ontwerp, uitwerking van het ontwerp en
uitvoering.
• Wanneer en hoe heeft terugkoppeling plaatsgevonden?
Deterugkoppeling heeft waarschijnlijk alleen naar de gemeenteraad
plaatsgevonden. Het plan wordt gerealiseerd op basis van artikel 19 van
deWet op de Ruimtelijke Ordening (anticiperend op het nieuwe
bestemmingsplan).
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Het uitschrijven van een besloten prijsvraag en de uiteindelijke keuze voor
het ontwerp van OMA en West 8 zijn waarschijnlijk de meest opmerkelijke
stappen geweest.
• In welke fase(n) komt het ontwerp aan bod?
Het ontwerp speelt vanaf het begin van het planproces een hoofdrol.
• Wat zijn de kosten van het proces,het ontwerp en de uitvoering?
In algemene zin gesteld is er sprake van intensief ruimtegebruik en een
zeer hoog investeringsniveau. Dat past bij hedendaagse ontwikkelingen in
hoogstedelijke gebieden.Woningen van 1 miljoen gulden en meer blijken
goed verkoopbaar.
• Iser sprake van een PPS?
Van een PPSin brede zin:ja (het klassieke model). Degemeente is
huiverig voor PPS«constructies,vooral als zij daarin geen sterke positie
inneemt.
Mening van de onderzoekers
• Conclusies ten aanzien van het planvormingsproces.
Het planvormingsproces istot nu toe duidelijk en goed verlopen.
Het omkeerpunt in de keuze van het ontwerp is een zeer belangrijk
moment geweest. Het isvan belang de uitgezette lijn tot het eind toe
vast te houden,anders dreigt het concept te veel te worden verlaten en
verliest het plan aan kracht.Voor het concept 'stadcampus,wonen in een
park' is het van belang dat er een goede verhouding blijft bestaan tussen
het wonen en het groen.Het gevaar dreigt dat het wonen te veel gaat
domineren. Daarnaast zijn er enige concessies gedaan aan de haalbaarheid van sommige woningcomplexen. Zo zijn de torens van het
appartementencomplex minder slank geworden dan was beoogd en is
een bijzondere,transparante poortconstructie van het woningcomplex
Het Paleis waarschijnlijk niet realiseerbaar. Het zijn voorbeelden van
inleveren van architectonische kwaliteit.
• Iser sprake van een ideaal ontwerpproces?
In een bepaalde opzichten wel,in andere niet. Er is steeds gestreefd naar
een hoog kwaliteitsniveau. Dat geldt zowel voor het concept, het ontwerp
en voor de architectuur van de gebouwen. Het proces kende een moeilijk
verlopend keerpunt.
Succesfactoren
• het consistent volgen van de lijnen die in het ontwerp in hoofdlijnen,
het campusconcept, zijn uitgezet (behoud van plankwaliteit);
• de multifunctionele opzet van het plan (met nieuwe ideeën over
wonen in een stadspark);
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• het hoog gestelde ambitie- en kwaliteitsniveau;
• de rol van de gemeente in de PPS-constructie.
Faalfactoren
• de keuze voor het ontwerp verliep problematisch door het verschil in
opvatting tussen de gemeente en de bewoners. Het is overigens de
vraag of een dergelijk verschil van opvatting echt oplosbaar is;
• het verlies aan architectonische kwaliteit door financiële beperkingen.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• de betekenis van de keuze voor een goed concept en de wijze waarop
een dergelijke keuze in een democratisch besluitvormingsproces tot
stand komt;
• het consistent volgen van een uitgezette lijn in de planvorming,
de planuitwerking en de realisatie;
• de rol van de overheid - in dit geval de gemeente - in eenPPSconstructie.

2De mens
Inventarisatie
• Wie zijn de ontwerpers?
Office of Metropolitan Architecture (OMA) (Rem Koolhaas) en West 8
landscape architects bv (Adriaan Geuze). Het ontwerp dateert uit 1996.
Over de kunstenaars is nog geen informatie beschikbaar.
• Wat is de rol van de verschillende actoren (vooral ook de ontwerpers)?
OMA heeft samen met West 8 het ontwerp opgesteld.Het gaat in dit plan
om de hoofdopzet. Het is dan ook te beschouwen als een soort structuurplan. Beide bureaus zorgen voor de kwaliteitsbewaking van het plan.
Informatie over de architecten van de verschillende gebouwen is in het
kader van dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
• Wie zijn de betrokken actoren?
• de gemeente Breda (opdrachtgever),
• de ontwerpers,
• de buurtbewoners (in de beginfase van het project),
• het consortium van de'Ontwikkelingscombinatie Chassé cv'
(eenjoint venture van de projectontwikkelaars Proper-Stok
Woningen B.V.en Wilma Bouw B.V.).
De nieuwe en de toekomstige bewoners behoren niet tot de actoren.
Zij kunnen informatie verkrijgen in het Infocentrum,dat is opgericht door
het consortium. Deze bewoners zijn niet in het planproces betrokken.
Het is overigens denkbaar in een dergelijk plan deze groep vroegtijdig bij
het ontwikkelen van woningtypen in het planproces te betrekken.
Mening van de onderzoekers
De rol van de betrokkenen ('goeroe', overheid, mensen)
Toonaangevende en smaakmakende ontwerpers: Rem Koolhaas en
Adriaan Geuze.
Overheid: sturende rol.De gemeente vervult als opdrachtgever,
Procesbegeleider en kwaliteitsbewaker een belangrijke rol.
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Succesfactoren
• een stadspark ('Parels in het Groen').
• de opzet van het plan in de vorm van een metafoor van het landschap.
• de afwisselende reeks van culturele voorzieningen die langs de westen de noordzijde van het plangebied wordt ontwikkeld.
Mogelijke faalfactoren (aandachtspunten)
• veiligheid (vooral in avond en nacht) en beheer.Voor het park, dat
grotendeels als openbare ruimte zal functioneren,zal een beheersplan
worden opgesteld,waarin wordt voorzien dat veiligheid en onderhoud
worden gegarandeerd in wederzijdse betrokkenheid tussen gemeente
en bewoners (bron:informatiemap Chassépark);
• voorkomen van (geluids)overlast bij massa-evenementen op het
centraal gelegen plein en bij het poppodium;
• de vraag kan worden gesteld of de looproute in noord-zuidrichting
goed zal kunnen gaan functioneren en of het wenselijk is het plein in
oostelijke richting met een voetgangersbrug over de Chassésingel te
verbinden met het Wilhelmina Park.Mogelijk hadden de routes in het
plan duidelijker tot uitdrukking kunnen worden gebracht,waardoor de
verbindingen met de omgeving er beter uit waren gekomen.
Wat kunnen we leren voor de opzet van de etudes?
• De opzet en de keuze van het concept zijn zeer belangrijk. Dat geldt
ook voor het beoogde kwaliteitsniveau.
• Bij de opzet van het concept dient er ook aandacht te worden besteed
aan het zoeken naar nieuwe vormen van bepaalde functies, zoals
nieuwe vormen van wonen en recreëren in een stadspark. Men dient in
de conceptfase van het plan ook over bestaande grenzen heen durven
te kijken.
• Het is belangrijk dat tijdens de planfase goed wordt doordacht hoe het
plan zal gaan functioneren. Dat geldt zeker voor complexe multifunctionele plannen,zoals voor het Chassépark.
Andere punten zijn:
• de rol van de gemeente in relatie tot de bewoners;
• de rol van de gemeente als kwaliteitsbewaker van het plan;
• de betrokkenheid van nieuwe bewoners bij het plan (in hoeverre
dienen nieuwe bewoners in de gelegenheid te worden gesteld positief
kritisch mee te denken tijdens de planuitwerking?);
• de aandacht voor de veiligheidsaspecten in het park en in de
parkeergarages;
• de aandacht voor de toekomstige beheersvorm en beheerskosten van
het park.
Zoals uit eerdere plannen is gebleken,zijn voor het welslagen van een
plan een goed concept en een (heel) goede samenwerking tussen de
ontwerpers en de opdrachtgever (in dit geval de gemeente) nodig.
Wanneer aan één van die voorwaarden niet wordt voldaan,is het eigenlijk
niet mogelijk dat het plan een 'excellent eindresultaat'oplevert.Voor het
Chassépark wordt aan deze voorwaarden voldaan.Een ander voorbeeld
waar dat is gelukt is de nieuwbouwwijk Kattenbroek in Amersfoort.
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4 Magische momenten

u?

Voor de planvorming voor het Chasséterrein kunnen vijf zogenoemde
magische momenten worden onderscheiden. Dat zijn:
• De keuze van deVinexlocaties in Breda,waarbij de aandacht werd
gericht op binnenstedelijke locaties en niet op de realisatie van een
nieuwbouwwijk aan de rand van de stad (het locatievraagstuk;
objectgericht);
• Het uitschrijven van een besloten prijsvraag,waarvoor toonaangevende en smaakmakende ontwerpers werden uitgenodigd (streven
naar een plan met een hoog kwaliteitsniveau) (object-, proces- en
mensgericht);
• Devoorkeur van de bewoners voor het ontwerp van
Kuiper Compagnons en de keuze van de gemeente voor het campusconcept van de bureaus OMA en West 8 (het belangrijkste beslismoment; bestuurlijk; proces- en mensgericht);
• De kwaliteiten van het ontwerp op basis van het campusconcept
(object- en mensgericht);
• Het ontwikkelen van een passende en futuristische architectuur, met
name die van de nieuwe woningcomplexen en van gedeelten van het
park (objectgericht).
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Inventarisatie
Inleiding
In Plan Ooievaar is de opgave van de prijsvraag van de Eo Wijersstichting
vertaald in een mogelijke nieuwe structuur voor het rivierengebied.
Het gekozen plangebied is het Land van Maas en Waal,Nederrijn en Lek.
Plan Ooievaar heeft de eerste prijs gewonnen in mei 1986.
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces?
De eerste ontwerpprijsvraag van de EoWijersstichting NederlandRivierenland.Dit was ook de eerste regionale prijsvraag die werd
georganiseerd in Nederland (in de eerste plaats objectgericht).
• Was er al een idee over het eindproduct?
Het eindproduct was vastgelegd in de ontwerpprijsvraag.
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
Doelstelling ontwerpers: Plan Ooievaar is een onderdeel (voorbeelduitwerking) van een meerjarig denk- en bewustwordingsproces over het
omgaan met veranderingsprocessen in ons cultuurlandschap.
Resultaten van dit proces zijn onder andere het cascoconcept en de
ecologische hoofdstructuur in deVisie Landschap (1991) en het weer op
gang brengen van ecosystemen in het Natuurbeleidsplan (1990).
Uitgevoerde projecten gestoeld op het gedachtegoed uit Plan Ooievaar
zijn bijvoorbeeld:de Grensmaas,de Millingerwaard en Fort Sint Andries.
Doelstellingen EoWijersstichting: De EoWijersstichting is opgericht ter
stimulering van het ontwerpen op een bovenlokaal schaalniveau.
De ruimtelijke vraagstukken in onze maatschappij vereisen volgens de
oprichters een visionaire planvormende benadering die uitstijgt boven die
van lokale en incidentele oplossingen. De stichting heeft als doel de visievorming op mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland op langere
termijn te stimuleren.Zewil vooral ookjonge vakgenoten kansen geven
om hun ideeën los van concrete opdrachten te presenteren.
• Wat is het inhoudelijk op te lossen probleem (discours)?
Discours 3;stad en land als ecosysteem.
Inhoudelijk
De belangrijkste problemen zijn:
• Het ordeningsprincipe van het landschap van de rivieren,
uiterwaarden,oeverwallen en kommen met het daarbij horend
grondgebruik, dreigt verloren te gaan.
• De landbouw in het rivierengebied behoeft schaalvergroting:
• de kommen zijn te kleinschalig ingericht en er is een betere
waterbeheersing noodzakelijk;
• boeren met land in de uiterwaarden lopen veel risico op
overstroming;
• op de oeverwallen iste weinig plek voor de landbouw; men
stapt over op intensieve veehouderijen.
• Hoe om te gaan met de delfstoffenwinning (zand,grind en klei)?
De situatie op het moment is:de rotste plekken in het rivierengebied
nog rotter maken.
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Ecologie
Het uiteenvallen en deels verdwijnen van de componenten waaruit het
rivierengebied bestond. Kan uit de overgebleven componenten weer een
samenhangend geheel worden gemaakt?
Rivierbeheer
• rijzing zeespiegel.
• opslibbing van het rivierbed (ontgronden of dijken verhogen).
• deWaal is een druk bevaren vaarroute, bij drie bochten doet zich een
geulvernauwing voor.
Bestuurlijk
De rivieren vormen natuurlijke barrières en vaak ook bestuurlijke grenzen.
Daarmee is het riviersysteem als geheel onbestuurbaar geworden;
het ontbreekt aan de mogelijkheid om een samenhangend beleid te
voeren.
• Wat zijn de ambities ten aanzien van het ontwerp?
• Omslag in het denken bewerkstelligen (omgaan met rivieren,
natuur, landschapsontwerp, ontgrondingen).
• Door middel van een prijsvraagontwerp de cascoplanning
toetsen als bruikbare methode.
• De meerwaarde aantonen van het werken met een
interdisciplinair team.
• Eenontwerp maken voor het plangebied dat een oplossing
biedt voor de gestelde problemen.
•Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Regionaal niveau
• Zijn er duidelijke doelen en randvoorwaarden gesteld ten aanzien van
de ontwerpopgave?
Deopdracht van de eerste EoWijersprijsvraag,georganiseerd door de
EoWijersstichting luidde:
• Hoe kunnen ontwikkelingen zo gestuurd worden dat er nieuwe,
kenmerkende structuren ontstaan,daarbij rekening houdend
met de neerslag van vroegere gebruiksvormen?
• Welke betekenis kunnen rivieren hebben in deze veranderende
context als functioneel en ruimtelijk structurerend gegeven?
• In hoeverre kunnen nieuwe concepten voor regionale
differentiatie in ruimtelijke ontwerpvoorstellen worden
gegoten?
• Zijn er randvoorwaarden qua ontwerpplan?
De randvoorwaarden zoals ze geformuleerd zijn in de ontwerpwedstrijd:
• kiezen uit één van de vier voorgestelde regio's;
• de gekozen regio karakteriseren;
• formuleren ontwerpopdracht en de structurele uitgangspunten;
• voor de gekozen regio het veranderingsproces weergeven;
• ontwerpvoorstellen doen voor de ontwikkeling van de
betreffende regio;
• één of twee voorbeelduitwerkingen maken op lokaal niveau.
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•Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
Ontwerpmethode:
• systeembenadering; het landschap werkt volgens ordenende
principes en natuurwetten, deze zijn ingezet in het ontwerp.
Ontwerptechnieken:
• Multidisciplinair team.
• Ruimtelijk ontwerp op regionale schaal als een flexibele bron
van ideeën (het plan geeft suggesties voor diverse ontwerpen
als de ruimtelijke opbouw, het ecologisch functioneren en de
bestuurlijke aanpak).
• Beschrijving van het (deel)resultaat van het ontwerp,
(vormgevingsconcept)
De opgave is vertaald in een nieuwe structuur voor het rivierengebied:
• in de kommen wordt de landbouw versterkt;
• de uiterwaarden, met name die langs deWaal,worden
natuurgebied;
• de oeverwallen,gelegen tussen kommen en uiterwaarden
worden door het plan ongemoeid gelaten,er blijft een gemengd
grondgebruik, inclusief tuinbouw en fruitteelt.
Het plan vergroot de extremen op de schaal tussen landbouw en natuur
door voor zowel het landbouwkundig systeem als het ecologisch systeem
de gebiedsmogelijkheden volledig te benutten.De ruimtelijke verschillen
in de zonering van het rivierengebied worden in het plan versterkt door
binnendijks en buitendijks andere ordeningsprincipes te laten gelden.
Buitendijks bepalen rivierkundige en natuurlijke processen wat er gebeurt
en binnendijks wordt het ordeningsprincipe bepaald door een verdere
landbouwkundige optimalisering.
De ecologische processen buitendijks worden weer op gang gebracht door
een aantal maatregelen: in dejuiste verhouding en op dejuiste plek
voorzien in de vier basiselementen van het systeem; rivierbegeleidend
bos,open water, moeras en grazige vegetaties door het oppervlak te
vergroten van de terreinen die onder invloed staan van de rivierdynamiek.
Ontgronding wordt als positief middel ingezet om de basiselementen
terug te krijgen.
• Voor welke ontwerpende stijl is gekozen (ook: ruimtelijk
planningsconcept)?
Ruimtelijke planningsstrategie; de cascobenadering (denken in
systemen).
Mening van de projectleider
• Op welk moment is het succes bepaald?
Op het moment datje anderen anders tegen de materie aan laat kijken,
een omslag in het denken hebt bewerkstelligd.
• Wat is het succes van het plan?
Deeenvoud van het plan en de kracht van het generieke concept;
de schema's op hoog schaalniveau zijn later door anderen vertaald en
uitgewerkt voor een specifieke plek.

Mening onderzoekers
• Iser sprake van een excellent ontwerp?
Ja,zie navolging idee in beleid en plannen en het plan is nog steeds
actueel.
• Wat zijn de specifieke kwaliteiten van het ontwerp?
Het was een totaal nieuwe manier van denken die voor iedereen te
begrijpen is.
Het plan is een ideeëngenerator voor plannen op lagere schaalniveaus op
diverse terreinen.
Het generieke concept.
Succesfactoren
• Het plan is een ideeëngenerator voor plannen op lagere schaalniveaus
op diverse terreinen.
• De ideeën zijn voor iedereen te begrijpen alhoewel de problematiek
complex is.Ideeën worden daardoor makkelijk overgenomen en
verwerkt in plannen.
• Het plan is op dejuiste tijd en bij dejuiste mensen terechtgekomen.
• Erisveel missiewerk verricht om het gedachtegoed in de hoofden van
mensen te krijgen.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
Als een prijsvraag een open vraagstelling heeft, levert dat vaak
verrassende, nieuwe ideeën op (los van de werkelijkheid ontwerpen).
Prijsvragen zijn essentieel voor het ontwikkelen van regionale plannen;
je bent op dat moment vrij ontwerper.
Belangrijk is een goed communicatieplan van de wedstrijdorganisatie om
de winnende inzendingen voldoende publiciteit te bezorgen.
Naast het maken van een excellent plan moet er daarna veel tijd worden
gestopt in communicatie om de ideeën verder te krijgen.

2.Proces
Inventarisatie
• Hoe zag de procesarchitectuur er uit (o.a.netwerksturing, zelfsturing,
sturing in groepen)?
Zelfsturing: het ontwerpteam was zelfsturend.
Hiërarchische sturing: het ontwerpteam heeft het plan gemaakt en bij de
jury neergelegd,die het plan hebben beoordeeld.
Netwerksturing: denkwijze plan wordt door publiciteit en missiewerk wijd
verspreid en overgenomen in beleid en plannen.
• Iser een communicatieplan opgesteld?
Er isvan te voren geen communicatieplan opgesteld voor Plan Ooievaar
op zich.
Daarna heeft het plan wel veel publiciteit gekregen door het winnen van
de prijsvraag en het schrijven van artikelen in vakbladen en het geven van
lezingen. De EoWijersstichting had wel een communicatieplan voor de
Publiciteit van de prijsvraag.
• Wat is de project- of lijnstructuur (organisatie)?
Eenaantal ontwerpers heeft een ontwerpteam geformeerd,afgestemd op
devraagstelling van de prijsvraag.

• Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
Inie instantie; geen betrokkenheid van het bestuur.
In 2e instantie; bestuurders hebben ideeën uit het plan geadopteerd:
• ministerie VROM:4 e Nota Ruimtelijke Ordening en Nadere
Uitwerking Rivierengebied (NURG);
• ministerie LNV:opgenomen in Nota Landschap en
Natuurbeleidsplan;
• ministerie VenW: uitvoering NURG inveel plannen;
• Wereldnatuurfonds en ANWB:Visie Levende Rivieren.
• Wat is de gekozen bestuursstijl? (consultatief, meebeslissen,etc.)
Niet vantoepassing.
• Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het ontwerpproces;
korte beschrijving van de proces- en ontwerpactiviteiten?
Opgave prijsvraag enformeren ontwerpteam.
Brainstorms en plan uitwerken;resultaat wedstrijd.
Terugkoppeling resultatenjuryrapport en tentoonstelling.
Publicaties en lezingen:plan verder brengen.
Ideeën opgenomen in beleid.
Plannen maken voor gebieden gebaseerd op Plan Ooievaar zoals
bijvoorbeeld Fort Sint Andries.
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Wedstrijdjury en randvoorwaarden ontwerpwedstrijd.
• In welke fase(n) komt het ontwerp aan bod?
Permanent; het project is rond het ontwerp opgebouwd.
• Wat zijn de kosten van het proces,het ontwerp en de uitvoering?
Niet vantoepassing.
• Iser sprake van eenPPS?
Nee,niet bij Plan Ooievaar zelf.Wel in het vervolgtraject, bijvoorbeeld bij
ontgronding bij projecten als de Grensmaas.
Mening onderzoekers
• Iser sprake van een ideaal ontwerpproces?
Ja,ontwerpers hadden alle vrijheid tijdens het ontwerpen en er was een
goede ontwerpopgave geformuleerd.
Succesfactoren
Helder plan.Het plan heeft daarna veel succesgekregen door de volgende
factoren:
• er iseen omschakeling in het denken op gang gebracht; bijvoorbeeld
het ministerie vanVerkeer enWaterstaat dacht tot dan toe ergtechnocratisch over rivierbeheer;
• in Plan Ooievaar zaten voor diverse partijen goede ideeën;
• goede publiciteit van het winnende wedstrijdontwerp door o.a.
reizende tentoonstelling, lezingen,publicaties;
• missiewerk door ontwerpers zelf;
• detijd was rijp voor het denken inecosystemen voor natuurontwikkeling.

Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
Alleen een goed plan is niet genoeg.Andere essentiële factoren zijn:
• het goede moment;
• gewillige opdrachtgevers;
• geïnspireerde ontwerpers, die missiewerk willen verrichten.

De mening van de projectleider
Het plan heeft veranderingen in denkwijzen teweeggebracht ten opzichte
van:
• het beheer van de rivieren (VenW);
• denken over ecologie/natuur (LNV);
• klimaat en zeespiegelrijzing (VROM);
• cascodenken; het scheiden van hoog- en laagdynamische functies.
Inte zetten hulptechnieken
• een regionaal ontwerp is pas geslaagd als het een helder plan is
(duidelijke schema's);
• communicatie; potentiële opdrachtgevers interesseren en plan
uitleggen.
Organisatie van het proces
Op regionaal niveau is er vaak geen organisatie van het proces.
• Wat was de rol van het Rijk in het proces en hoe kan het Rijk het best
bijdragen aan excellente ontwerpen?
Het Rijk was geïnteresseerd in de ideeën van de prijsvraag maar wel
vermomd als stichting. In de EoWijersstichting participeren diverse
overheden.

3-De Mens
• Wie zijn de ontwerpers
Ontwerpteam:
ir Dick de Bruin,civieltechnisch ingenieur;
ing. Dick Hamhuis, landschapskundige;
ir Lodewijk van Nieuwenhuijze, landschapsarchitect;
drs.Willem Overmars, kunsthistoricus/ecoloog;
ir Dirk Sijmons, stedenbouwkundige/planoloog;
drs. FransVera,ecoloog.
• Wat is de rol van de verschillende actoren (vooral ook ontwerpers)?
Ontwerpteam: initiëren en verder dragen.
Jury prijsvraag:beslissen.
Beleidsmakers, ministers,andere ontwerpers:adopteren en verder dragen.
• Wie zijn de betrokken actoren?
Het ontwerpteam.
Jury prijsvraag EoWijersstichting. De EoWijersstichting is een initiatief
van de RPD.In het bestuur zit naast de RPDook het NIROV,BNS,BNT en
de provinciale planologische diensten.
Beleidsmakers, ministers en ontwerpers.
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Mening onderzoekers
• De rol van de betrokkenen
Ontwerpers hebben de publiciteit voor een deel verzorgd (missiewerk).
De organisatie van de EoWijersprijsvraag heeft gezorgd voor een goede
publicatie van het winnende ontwerp.
De politiek heeft het plan geadopteerd;dejuiste mensen op dejuiste plek
en tijd.
Ontwerpers hebben ideeën overgenomen en op lager schaalniveau
verwerkt in hun plannen.
Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
Aansprekend plan.
Eenontwerpwedstrijd was bijzonder (niet elke maand vijf nieuwe
wedstrijden) en goede communicatie met betrekking tot de resultaten
van de prijsvraag.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Door het maken van een excellent plan en veel missiewerk kan je
'goeroe'worden.
• Bestuurlijk vervolg van een plan isessentieel.
• Ambitieniveau plannen hoog stellen.
• Door teveel prijsvragen is de belangstelling voor de uitslag weg. Iseen
prijsvraag nog w t l dejuiste manier om ideeën te genereren?
Mening projectleider
Erg belangrijk bij het maken van regionale plannen is,wie is de
opdrachtgever? Vaak is de opdrachtgever een meerkoppig monster;
je moet zelf op zoek gaan naar potentiële opdrachtgevers, anders blijft
het een papieren plan.Je moet dus veel extra communiceren om
opdrachtgevers te bereiken.
Voor een regionale prijsvraag is een goede setting en organisatie
belangrijk; wie zit er in dejury en hoe is de publiciteit geregeld? Zo kom je
alsjonge ontwerper door te winnen in aanraking met een heel andere
omgeving (old boys netwerk).

4. Magische momenten
• Met het lanceren van het plan werd een nieuwe manier van denken
geïntroduceerd. Een goede publiciteit van de prijsvraag en zendingswerk van de ontwerpers zijn van groot belang.
• Het plan kwam op het juiste moment ten aan zien van natuurontwikkeling;een gezamenlijke probleemherkenning, een eenvoudige
begrijpelijke oplossing en politieke wil bij LNV en Rijkswaterstaat
kwamen samen.
• Erontketende zich een wedloop tussen ministeries.Verkeer en
Waterstaat kampte met een imagoprobleem (minister Smit-Kroes) en
pakte het plan met beide handen aan.Dit gebeurde op een
symposium voor ecologen.LNVwilde niet achterblijven en vertaalde
het concept naar deEHS.

Het projectteam was een gouden greep;verschillende vakdisciplines
werkten mee aan het plan. Dedeelnemers waren enthousiast, hadden
een open houding en hadden een hoog kennisniveau op hun eigen
vakgebied.

Literatuur
Leeflange.a.,mei 1986,juryrapport ideeënprijsvraag
Nederland rivierenland.
DeZeeuw e.o.,1987,Plananalyse Nederland
rivierenland.
Illustraties
Plan Ooievaar H+N+S bronjuryrapport.
Projectleider
Dick Hamhuis
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ï Object
Inventarisatie
• Korte omschrijving project en ligging
Het project beschrijft drie gebieden: Parkstad Limburg (de stedelijke
gebieden Heerlen,Kerkrade, Landgraaf en Brunssum),Venlo en Roermond.
Voor elk stedelijk gebied werd een visie gemaakt met een tijdshorizon van
30jaar.Voor de overzichtelijkheid zal met name Parkstad Limburg
beschreven worden.
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces
Tijdens een presentatie van de schets Provinciaal Omgevingsplan Limburg
op de academie in Maastricht werd gesproken over de rol die het vakgebied kan vervullen bij de toekomst van Limburg. Het planproces 3over
30 is een resultaat van deze discussie.Het project is een onderdeel
geworden van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).
• Was er al een idee over het eindproduct?
Inhoudelijk was er geen van tevoren vastgelegde ontwerprichting.
Het eindproduct (visie,publicatie en evaluatie) werd wel vastgelegd.
• Ontwerpopgave, ambities en doelstellingen
Deambities van het project 3over 30 zijn:
• Het onderzoeken van de bijdrage die de disciplines architectuur,
stedenbouw en landschapsarchitectuur kunnen leveren aan het
provinciaal omgevingsbeleid.
• Het formuleren van het ruimtelijk beleid dat moet worden
ingezet om ruimtelijke kwaliteit voor lange termijn te garanderen
(bevorderen vernieuwing en doorwerking provinciaal beleid).
• Verbeelding van ruimtelijke kwaliteit en het mobiliseren van
verbeeldingskracht over Limburg.
De ontwerpopgave voor Parkstad Limburg: Parkstad Limburg richt zich op
het vormgeven van Parkstad Limburg tot een helder gestructureerde
ruimtelijke samenhang,waarbij het ruimtelijk concept Parkstad als
richtinggevend principe een aansprekende verbeelding krijgt.
• Wat is het inhoudelijk op te lossen probleem?
Het gebied kampt nog steeds met de naweeën van de mijnbouw. Hoe
zorgje ervoor dat de Limburgse steden ruimtelijke knooppunten worden
van economische,sociale en culturele ontwikkeling in een Europa zonder
grenzen? Het stedelijk gebied is een netwerk van kleine dorpen met
groene ruimten; dit karakter dreigt verloren te gaan,alles groeit aan
elkaar.Wat zijn de belangrijke elementen en wat gebeurt er als het
gebied bekeken wordt met een planningshorizon van 30jaar?
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Devisies werden ontwikkeld op het schaalniveau van de stad met directe
omgeving. Uitwerkingen van strategische plekken op lagere schaalniveaus.
• Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
Het is een ontwerpende verkenning.Studenten hebben deelprojecten als
afstudeerproject uitgewerkt.
• Beschrijving van het (deel)resultaat van het ontwerp
(vormgevingsconcept).
Parkstad Limburg:een aantal strategieën en structuurelementen moeten
de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling sturen.Groen en verstedelijking
worden in samenhang ontwikkeld. De groene netwerkstad is het leidend
concept. Het gebied bestaat uit een aantal kernen in een groene ruimte.

De kernen kunnen een eigen specialisatie ontwikkelen,waardoor het
geheel meer wordt dan de som der delen.Goede verkeersverbindingen
moeten zorgen voor een hecht netwerk. Basis voor de te ontwikkelen
groene netwerkstad is de geomorfologie van stijlranden,plateaus' en
beekdalen.
Belangrijke aanvullende structuurelementen zijn:
• de overgang tussen de'rode' nederzettingen en de groene
ruimte. De kleine groene ruimten worden omgevormd tot
parken. Erontstaat een groen netwerk in de'voegen'tussen de
dorpen. Bij de grotere groene ruimten worden de randen
duidelijk vormgegeven en vastgelegd.
• de kernen worden verdicht. In het netwerk wordt een parkas
ontwikkeld met doorgaande fiets- en wandelroutes, kunstobjecten en vensters op de geschiedenis. De asverbindt Kasteel
Hoensbroek en kasteel Oud Ehrenstein en raakt belangrijke
elementen als de hoeven,arbeiderswijken en mijnbergen. Deas
kan worden voortgezet naar Duitsland.
• ontwikkeling van deVoortuin van Parkstad Limburg tussen de
A76 enN281.
• kenmerkende elementen in het gebied worden opgewaardeerd,
zoals de mijnbergen,oude hoeven enz.Het zijn 'Vensters op de
geschiedenis'. Een deel van de elementen valt samen met de
park-as.
• Voor welke ontwerpende stijl is gekozen? (ook: ruimtelijk
planningsconcept)
Voor Parkstad Limburg is gekozen voor een combinatie van een
mozaïekpatroon en de cascobenadering.
Mening projectleider
Devisies voldoen aan het doel dat werd gesteld.Door de lange planningshorizon zijn oplossingen gegenereerd die anders niet mogelijk waren.
Het denken over deze veelal ingrijpende oplossingen is op gang gebracht.
Een inhoudelijke verdieping is alleen mogelijk als er voldoende tijd
beschikbaar is om de verschillende ontwerpen cyclisch te doorlopen.
Het doel van de studie bepaalt of er gekozen wordt voor een openplan
proces (consensusplan) of een gesloten planproces (vernieuwing krijgt
meer nadruk). Daarnaast vraagt het hoge schaalniveau om een topdownbenadering. Hoe lager het schaalniveau,hoe concreter en
makkelijker het is om belanghebbenden er direct bij te betrekken.
Doordat op verschillende schaalniveaus is ontworpen,ontstaat er een rijk
geschakeerd beeld met onverwachte oplossingen.

Mening onderzoekers
• Iser sprake van een excellent ontwerp? Wat zijn de specifieke
kwaliteiten van het ontwerp?
Devisie is inhoudelijk goed.Een specifieke kwaliteit is dat aanwezige
potenties zichtbaar zijn gemaakt. Iedereen wordt zich bewust van de
kwaliteiten die zonder veel moeite kunnen worden ontwikkeld. Het laat
ook zien wat er mis kan gaan in het gebied.
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Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
Door de heldere formulering van de ontwerpopgave geven de resultaten
antwoord op de vraag.Doordat de visies een langere tijdshorizon hebben
dan het POL(10jaar) werd het mogelijk om voorstellen te doen die anders
(politiek) onmogelijk zijn.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
Een heldere formulering van het probleem en de ontwerpopgave geeft
sturing aan het project. De keuze van het ontwerpteam is bepalend voor
de vraag of er binnen vastgestelde kaders zal worden gewerkt of dat er
vrij wordt omgegaan met de opgave.De planningshorizon biedt
aanleiding om uit te komen op vernieuwende oplossingen. Eris een
lange looptijd nodig om voldoende diepgang te krijgen.

2 Proces
Inventarisatie
• Hoe zag de procesarchitectuur er uit?
In eerste instantie lijkt er sprake van een netwerksturing. Niet alleen de
overheid bepaalt, maar er mogen verschillende groepen mensen mee-werken en er is een symposium georganiseerd om reacties te peilen.
De specialisten zijn ingezet om het beleid te vernieuwen en te zorgen
voor een doorwerking op lagere niveaus.Op het niveau van de plannen is
er sprake van een hiërarchische sturing. Hoogleraren hebben de plannen
opgesteld.
• Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het ontwerpproces?
Werkweek met studenten on-site Parkstad.
Ontwerpcyclus met maandelijkse discussie in een begeleidingsgroep.
In mei 1999 tussen presentatie door lezing in academie en drie steden.
Ontwerpcyclus met maandelijkse discussie in een begeleidingsgroep.
Symposium november 2000 met publicatie van het boek en publicaties in
diverse bladen.
Autonoom proces met uitwerkingen en presentaties door studenten.
• Iser een communicatieplan opgesteld?
Decommunicatie is in hoofdlijnen omschreven in het projectplan
(lezingen, publicatie,evaluatie,symposium). Gedurende het proces zijn
onderdelen uitgewerkt.
• Wat is de project- of lijnstructuur?
Bij de provincie twee projectleiders; zij werkten in opdracht van de
gedeputeerde.
• Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Jean Bronckers is in feite
opdrachtgever van het project. Dedrie deelprojecten die zijn geselecteerd,
hebben bestuurlijk draagvlak voor het aan de orde stellen van het probleem. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten geld en middelen ter
beschikking gesteld.Degedeputeerde heeft tijdens het symposium een
toespraak gehouden en het eerste exemplaar aangeboden.
• Wat is de gekozen bestuursstijl?
Het is een consultieve bestuursstijl.
• Wanneer en hoe heeft terugkoppeling plaatsgevonden?

a. Beschrijving cases 7.Parkstad LimDi

Belangstellenden werden geïnformeerd door middel van een lezingenreeks halverwege het project (op de academie en in drie steden) en een
slotsymposium. Daarnaast is de publicatie een belangrijk document.
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Deontwerpgroepen hadden een grote ontwerpvrijheid zonder politieke
sturing. Dedrie ontwerpgroepen maakten gebruik van een klankbordgroep voor de inhoudelijke kennis. De klankbordgroep bestond uit leden
met vakkennis en vertegenwoordigers van de provincie. De aanpak en het
eindresultaat is geëvalueerd door dr.ir.M.Claudemans,verbonden aan de
TU Eindhoven.
• In welke fase(n) komt het ontwerp aan bod?
Het project is opgebouwd rond de ontwerpvisies.
• Wat zijn de kosten van het proces,het ontwerp en de uitvoering?
Het totaalbudget isf 350.000,-.Het Architectuurfonds heeft de publicatie
mogelijk gemaakt door een bijdrage van f 30.000,-.
De mening van de projectleider
Gezien het doel van de visie is bewust gekozen voor een top-downbenadering.De begeleidingsgroep is compact gehouden,waardoor er
goede inhoudelijke discussies konden worden gevoerd.Er is bewust
gekozen voor een begeleidingsgroep met voornamelijk inhoudelijke
specialisten.Hierdoor was de politieke agenda afwezig. Het zicht op een
publicatie,symposium en tentoonstelling is een stimulans voor de
ontwerpgroepen.Voor alle deelnemers is duidelijk dat het een serieus
proces is.

Mening onderzoekers
• Conclusies ten aanzien van het planvormingsproces.
Het planproces is helder en overzichtelijk. Het project is duidelijk
afgebakend.Het isjammer dat er geen formeel traject voor de nazorg is
opgezet. Het feit dat de discussie over de studies informeel doorgaat,
geeft aan dat het project geslaagd is.
Het ontwerpproces is inspirerend;er zijn goede studies uit voortgekomen.
Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
• De opzet van de ontwerpgroep en klankbordgroep is een succesfactor.
Door de brede samenstelling, is zowel kennis van de gebieden als de
vakinhoudelijke kennis goed ingebracht.
• Eenfaalfactor is het feit dat deelnemers aan het proces de resultaten
niet direct in het POLterugvinden. In het POLwordt het project 3over
30 genoemd als kwaliteitsimpuls, maar een directe doorvertaling van
de uitkomsten is niet aanwijsbaar. Het planniveau en de planningshorizon van het POLen de studie zijn daarvoor te verschillend, het was
ook niet het doel van het project. De kwaliteitsimpuls, genoemd in het
POL,zorgt voor een doorwerking voor langere termijn.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
Een meervoudige verkennende studie met een lange tijdshorizon is erg
waardevol als generator van discussie en gedachtevorming.
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Eenofficieel proces met een goede vormgeving,een publicatie met
evaluatie en een symposium is noodzakelijk voor een serieus te nemen
project.

3 De Mens
• Wie zijn de betrokken actoren?
Het project 3over 30 is een samenwerkingsverband van Provincie Limburg,
P.H.L Diepenbeek,Technische Universiteit Eindhoven,TU Berlin,
Universiteit Siegen,Fachhochschule Aachen,Provinciaal Omgevingsplan
Limburg en drie ontwerpteams.
Dezevisies werden opgesteld door drie ontwerpteams onder aanvoering
van hoogleraren met een beroepspraktijk, verbonden aan een universiteit.
Parkstad Limburg:Universiteit Siegen,Fachhochschule Aachen en
Universiteit Berlijn,Bernd Borghoff, Anna Klasen,Heinz Hallmann,
Niek Bisscheroux en Dag Irle. Een grote groep afstudeerders van de
universiteiten hebben deelprojecten uitgewerkt: A.Hartmann, F. Brass,
J.Conrad,H.Müller, M. Heider,C.Strauch,S.Steinhauer, M. Dick,
B.V.Kraack,M. Immerdörfer, E.Gnajda,M.Wlodarczyk, B.Göbbels,
M. Pfennings, N.Schotte, U.Sommer, L.Oliver Blome en S.Henning.
Begeleiders: Bernd Borghoff, Anna Klasen,Heinz Hallmann en Ulf Jonak.
Provincie Limburg (projectleider Jan Houwen en Karel Faber) verzorgde het
projectmanagement. Namens de vier stedelijke gemeenten van Parkstad
Limburg: E.Dreikoningen.T.van Mastrigt, K.Kuijper.T. Kleijnen,V.Delhey.
Andere actoren zijn de genodigden van de lezingen (burgemeester,
wethouders en ambtenaren van betrokken gemeenten en lokale vakwereld) en het slotsymposium (rijk, provincie en gemeenten, vakwereld
uit binnen- en buitenland,alle deelnemers).
• Wat is de rol van de verschillende actoren?
De hoogleraren hebben een voorzet gegeven door de visie op te stellen.
Zij hebben ook de studenten begeleid die onderdelen hebben uitgewerkt.
De rol van de studenten was om strategische onderdelen van devisie uit
te werken en met vernieuwende ideeën te komen.
De rol van de klankbordgroep was het verschaffen van Limburgse kennis
en het voeren van inhoudelijke discussies over de ideeën.
De rol van de provincie is organisatorisch van aard (projectleider), maar
zeker ook inhoudelijk in de vorm van ontvanger van resultaten.
Mening projectleider
Het succes en de resultaten zijn sterk afhankelijk van de personen die
benaderd worden. De keuze van de hoogleraren en leden van de klankbordgroep is een zoektocht naarde juiste personen en kennisinbreng.Dit
is deels een intuïtief proces van rondbellen,praten en vragen.De keuze
voor hoogleraren in combinatie met studenten is bewust gemaakt en
geeft veel energie en vernieuwing. Het iswel belangrijk dat alle resultaten getoond worden,anders verslapt de motivatie.
Het noemen van alle personen en instituten in de eindpublicatie die een
bijdrage hebben geleverd is van belang voor het draagvlak en de betrokkenheid.

B. Beschrijving cases 7.Parkstad Limbi

Mening onderzoekers.
Succesfactor
• Het feit dat er vanuit een niet voor de hand liggende hoek (geen
Nederlandse goeroes) naar het gebied is gekeken.Studenten zorgen
voor onverwachte frisse uitwerkingen. Er is hiermee nieuwe kennis en
expertisen binnen gehaald.
Faalfactor
• Het risico dat de ontwerpers de Nederlandse situatie niet kennen. Dit
is in dit project ondervangen door de begeleidingsgroep. Een begeleidingsgroep met een adequate bezetting stimuleert de ontwerpers.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Het kiezen van bekende ontwerpers leidt vaak tot een voorspelbaar
resultaat (de stijl en denkwijze van de ontwerper zijn bekend, het
resultaat ook min of meer voorspelbaar). Durf ook onbekende
ontwerpers en studenten in te zetten,zij hebben vaak een hele nieuwe
kijk op problemen.

4 Magische momenten
• De aanleiding voor het opstarten van 3over 30 is een presentatie van
de schets POLop de academie Maastricht.Tijdens deze discussie werd
het idee geboren om plannen met een lange tijdshorizon als kwaliteitsimpuls op te nemen.
• Het idee om instituten, hoogleraren en studenten uit verschillende
landen aan de plannen te laten werken,is van belang geweest voor
het uiteindelijke resultaat. Het succes wordt met name bepaald door
de lange adem van de hoogleraren en studenten.
• Eenofficieel eindsymposium met een goed vormgegeven publicatie
heeft het project op de kaart gezet en zorgde ook voor een inhoudelijke stimulans aan de ontwerpteams.
• De keuze voor een langlopend cyclisch ontwerpproces met werk onsite voor studenten,lezingen,tentoonstelling en symposia. Hierdoor
was een inhoudelijke verdieping mogelijk en voelden mensen zich
betrokken bij het plan.
Literatuur
Houwen e.a.,2000,Drieover dertig,provincie
Limburg,
Liefdevoor Limburg,Voorontwerp Provinciaal
Omgevingsplan,provincie Limburg.
Illustraties
Bestaande situatie vanwoongebieden en groen in
Parkstad,Drieover dertig team Borghoff, bron;3 over
30.
Voorgestane ruimtelijke ontwikkeling Parkstad
Limburgvoor bebouwing engroen,Drie over dertig,
team Borghoff, bron;3over30.
Projectleider
Jan Houwen,provincie Limburg.
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1 Object
Inventarisatie
• Project en ligging
Project Landstad Deventer omvat het grondgebied van de gemeenten
Bathmen, Deventer en Olst.
• Aanleiding voor het ontwerpproces:
Deveranderingen in het gebruik van de streek en in de relatie tussen
stedelijk en landelijk gebied vormen de aanleiding voor het provinciebestuur Overijssel en de betrokken gemeenten om het gebied van
Deventer en omstreken te inventariseren en drie visies te laten
ontwikkelen. 1
• Het eindproduct
Het eindproduct is een inventarisatie van de ontwikkelingen in het gebied
en drie ontwerpvisies die een beeld geven van oplossingrichtingen.
• Doelstelling
Dedoelstelling is als volgt omschreven 2 :
Het ontwikkelen van een toonaangevend en vernieuwend ruimtelijk
concept voor de langere termijn met concrete invullingen voor onderdelen
van het grondgebied van Deventer, Bathmen en Olst.
Nevendoelstelling is om aan de hand van dit experiment de
mogelijkheden van ontwerpend plannen te onderzoeken; hoe kunnen we
eenjuridisch-planologisch planproces ombuigen naar een meer creatief
proces.
• Inhoudelijk op te lossen probleem
Hoe kan in Landstad Deventer de verstedelijkingsopgave een plaats
krijgen,de landbouw zich duurzaam ontwikkelen en hoe kan het
watersysteem worden aangepast, zonder achteruitgang van milieu,
natuuren landschap.
• Ambities van het project Landstad Deventer
Men wil door een brede discussie en het ontwikkelen van drie visies,
recreatieve ideeën voor de ontwikkeling van het gebied boven tafel
krijgen die bij een normale procesgang al snel van tafel verdwijnen.
De uitkomsten van het plan moeten in een volgende fase in een plan van
aanpak verwerkt worden dat voorgelegd wordt aan de diverse besturen.
• Schaalniveau van het plan
Het is een regionale visie.
• Ontwerpopgave en randvoorwaarden bij de ontwerpopgave.
Het project Landstad Deventer is een project waarbij de verstedelijkingsopgave van Deventer in samenhang wordt bezien met de veranderingen
die in het omliggende landelijk gebied op stapel staan.
Devolgende opgaven komen in die visie aan de orde:
• visie op de toekomstige stedenbouwkundige structuur van
Deventer;
• situering en definiëring van de toekomstige bouwopgave van de
stad Deventer;
• ontwikkelen van ideeën voor het watersysteem van de IJssel en
de weteringen;
• visie op de ruimtelijke consequentie van een veranderende
landbouw in het gebied.
• Randvoorwaarden

1
2

Website stimuleringsfonds voor Architectuur.
Landstad Deventer supplement bij stedenbouw en
volkshuisvesting nummer 4 2000

B. Beschrijving cases 8.Landstad Deven

Om een zogroot mogelijk palet aan ideeën te krijgen hebben de
ontwerpers de ruimte gekregen om ook buiten de reguliere plannen
ideeën te ontwikkelen.Ook bij streekgesprekken met de bewoners zijn
geen randvoorwaarden voor de plannen opgelegd.
Wel hebben de drie ontwerpbureaus de opdracht gekregen om ideeën
vanuit een specifieke invalshoek te benaderen:
• Palmboom enVan den Bout vanuit de stedenbouwkundige
invalshoek;
• H+N+S vanuit natuur, landschap en water;
• Alterra vanuit sociaal-economisch perspectief.
• Ontwerpmethodiek
Het iseen open planproces gecombineerd met een gesloten planproces.
Bij het open planproces zijn streekgesprekken met de bewoners gevoerd.
Gelijktijdig met het open planproces zijn drie opdrachten voor het
ontwikkelen van een visie aan drie bureausgegeven.
• Beschrijving van het resultaat (vormgevingsconcept)
Erzijn drie visies ontwikkeld.Deverschillen zijn alsvolgt samen te vatten.• Palmboom enVanden Bout:pleit voor een herijking van de
planningstraditie bijverstedelijkingsprocessen en introduceert
determ intelligent parasiteren en stelt voor om de verstedelijking in kleine buurtschappen te laten plaatsvinden waarbij voor
deverstedelijking gebruik gemaakt wordt van de kwaliteiten
van het bestaande landschap.
• Alterra:dit plan isveel meer een sociaal-economische visie en
niet direct een ruimtelijk plan.In devisie zijn motto's bedacht
die als leidraad kunnen dienen bij de ontwikkelingen en
veranderingen in de regio:
• verankerde verandering;
• gastvrije gemeenschappen;
• (zelf)bewuste samenwerking.
Bijde uitwerking wordt met name de nadruk gelegd op het
landelijk gebied waarbij met name de ontwikkelingskansen van
de landbouw aan bod komen.
• H+N+S:deze visie neemt het watersysteem als uitgangspunt
voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Het studiegebied wordt aan
de hand van het watersysteem invier deelgebieden verdeeld:
• Soestwetering:hier worden op de hogere gronden
agrarische ontwikkelingsgebieden aangegeven en in de
lagere beekdalen een verwevingsgebied.
• Zandwetering:ontwikkeling van een natuurlijk
watersysteem waarbij functies zich aanpassen aan een
natuurlijker waterregime. Kleinschalig landbouwlandschap blijft behouden en biedt een prachtig decor voor de
ontwikkelingvan een nieuw recreatienetwerk.
• Zone Schipbeek wordt als waterberging bestemd voor
calamiteuze situaties. Schipbeek kan eens in de 20-100
jaar buiten zijn oevers treden.Alle functies voegen zich
naar deze situatie.
• In de IJsselzonewordt de rivier naast de rivierkundige
functie ook maximaal benut als waterretentie,

gecombineerd met natuurontwikkeling, ontzanding en
vernieuwende woonmilieus.
• Ontwerpstijl (planningsconcept)
De drie uitgewerkte visies kunnen qua ontwerpstijl als volgt gerangschikt
worden:
• Palmboom en Van den Bout: mozaïekbenadering;
• Alterra: procesarchitectuur;
• H+N+S: cascobenadering.
Mening projectleider
Landstad Deventer is inhoudelijk geslaagd:
• er zijn bruikbare concepten voor de streek uitgekomen;
• het is geslaagd als experiment voor ontwerpend plannen.
Het project heeft als ideeënmachine goed gewerkt. Erzijn vernieuwende
ideeën uitgekomen. Deze ideeën,bijvoorbeeld van Palmboom en
Van den Bout, hebben vervolgens ook weer weerstanden opgeroepen
waardoor de wet van de remmende voorsprong optrad.Het bestaande
juridische en planologische kader werkt als rem op de ideevorming als dit
kader als harde randvoorwaarde geldt. De innovatieve ideeën werden ook
terughoudend en kritisch ontvangen door burgers en bestuurders.
Opvallend bij de drie plannen is dat de plannen elkaar goed aanvullen en
niet tegenspreken.Alle plannen proberen een combinatie van 'rood',
'groen' en 'blauw' te realiseren.Alle drie de plannen riepen op om gebruik
te maken van de eigen identiteit om verandering vorm te geven
(samengevat in de term verankerde verandering).
Ontwerpbureaus hebben goed geluisterd naar de wensen van de burgers.
Devertaling naar de visie is abstract waardoor die voor burgers moeilijk
herkenbaar is.
Gemis in de plannen is een visie op de ontwikkeling van de stad zelf en
haar industrieel erfgoed.Vertaling van de ideeën naar een plan is later
opgepakt in het uitvoeringsprogramma dat nu wordt opgesteld.

Mening onderzoeker
Succes- en faalfactoren
• Het sterke punt is gelijk ook het zwakke punt. Dedrie ontwerpen
leveren elk vanuit een eigen invalshoek een visie; bij bestudering van
de drie plannen ontstaat gelijk de vraag:hoe voegen we die samen,
wat is het plan? Het mist een integrerende stap naar een totaalvisie
voor het gebied.Dit wordt in een volgende fase in het plan van aanpak
beschreven door de deelnemende overheden.Onduidelijk is of in dit
proces het creatieve aspect nog aan de orde komt.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Voor het opzetten van de etudes is een leerpunt het vragen van
uiteenlopende bureaus;dit geeft een breder scala aan ideeën dan het
ontwikkelen van varianten door één bureau.Bij inzet van een open
planproces moet de inbreng van de burgers in het eindproduct ook
herkenbaar zijn.

Voor burgers en bestuurders is belangrijker dat er deelprojecten vanuit
de visie gedefinieerd en uitgevoerd worden dan dat er één blauwdruk
gemaakt wordt voor de regio waar tot in detail overeenstemming
wordt bereikt.

2Proces
• Procesarchitectuur.
Het project Landstad Deventer zelf is als dialoogbenadering te
beschouwen,waarbij de bewoners invloed kunnen uitoefenen op het
eindresultaat tijdens streekgesprekken.
• Communicatie
Er is een communicatieplan. Decommunicatie met de streek is als volgt
opgezet:
• verhalen van de streek, bureaus luisteren mee en geven een
eerste observatie;
• wat gaat er gebeuren in de streek, bureaus geven een eerste
schets;
• hoe geven we de veranderingen vorm,bureaus presenteren hun
visie.
• Projectstructuur
Stuurgroep: bestuurders van de verschillende overheden.
Ambtelijke werkgroep: rijk, provincie,gemeente en waterschappen.
Keuning Instituut: uitvoerende instantie voor de op te stellen visies,
communicatie en congres.
• Betrokkenheid bestuur
Deverschillende bestuurders konden deelnemen aan de verschillende
streekgesprekken en zich zo informeren. Besluitvorming vindt plaats over
het uitvoeringsprogramma dat nu wordt opgesteld.
• Bestuursstijl
Consultieve bestuursstijl.
• Vormgeving ontwerpproces
Zie communicatieproces.
• Terugkoppeling
Terugkoppeling heeft plaatsgevonden binnen de streekgesprekken en bij
een congres waarbij de plannen gepresenteerd werden (Keuningcongres)
en via publicaties.
• Sturingsinstrumenten
Het project Landstad Deventer is opgezet als netwerksturing. Het is een
interactief proces waarbij de bewoners participeren bij de plannen die
door de drie bureaus worden ontwikkeld.
Het project werd begeleid door een stuurgroep en een ambtelijke
werkgroep.
• Plaats van het ontwerp in het proces
Eerste fase van het project draaide om een inventarisatie door de bureaus
en in de tweede fase,bij de streekgesprekken,stond het ontwerp centraal.
• PPS-constructies
Neen.
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De mening van de projectleider
• Belangrijke succesfactoren bij dit proces zijn geweest:
• het serieus nemen van de burgers;
• nieuwsgierige ambtenaren;
• luisterende ontwerpbureaus;
• combinatie van ratio en emotie;
• ontmoetingen van verschillende groepen.
• Het proces is eigenlijk een ontmoeting geweest van:
• burgers en bestuurders;
• stedeling en dorpeling;
• ontwerpers en beleidsmakers.
Succesfactor
• Bij het ontwerpend plannen is het van belang om die ontmoetingen
goed als proces vorm te geven.Deontmoetingen zijn bepalend
geweest voor het succes van het plan.
Faalfactoren
• Tot en met het Keuningcongres was iedereen enthousiast met
Landstad Deventer bezig.Daarna heeft het veel te lang geduurd voor
er een vervolg zichtbaar werd voor de burgers
(uitvoeringsprogramma). Voor burgers en bestuurders is belangrijker
dat er deelprojecten vanuit de visie gedefinieerd en uitgevoerd worden
dan dat er één blauwdruk gemaakt wordt voor de regio waar tot in
detail overeenstemming wordt bereikt (zie bijvoorbeeld
Zandwetering).'Pen op papier en schop in de grond.'
• Bij ontwerpend plannen is het vooraf van belang om helderheid te
hebben over de absolute randvoorwaarden; welk bestaand beleid en
welke wetgeving neemje wel of niet mee in het proces.

Mening van de onderzoeker
Succesfactoren
• De aanpak om meerdere bureaus vanuit verschillende invalshoeken
ideeën te laten generen levert een breed palet van ideeën.Bij de start
van de beleidsontwikkeling fungeert het dan ook als aanjager van de
discussie.Nadeel isdat er aan het eind van het plan geen integraal
plan ligt. Uiteindelijk moet uit deze verschillende visies toch een
integrale visie gemaakt worden en moet de stap worden gezet van
ideeontwikkeling naar daadwerkelijk formuleren en uitvoering van
beleid. Dit wordt in de volgende fase van het proces 'het plan van
aanpak'gedaan.
• De open vraagstelling waardoor een keur van ideeën kan ontstaan.
Snelle vertaling naar concrete projecten geeft een signaal dat met de
ideeën ook wat gedaan wordt. Bij Landstad Deventer heeft de
gemeente Deventer al tijdens het project opdracht gegeven om ideeën
voor de Zandwetering te ontwikkelen zodat deze in deelprojecten
kunnen worden uitgewerkt.
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Faalfactoren
• In de documentatie die in de verschillende vakbladen naar buiten is
gekomen wordt niet duidelijk wat de inbreng van de bewoners tijdens
de streekgesprekken is geweest. Het open planproces is als
ideeëngenerator en voor het draagvlak gebruikt. Onduidelijk is of er
een eenduidige ontwikkelingsrichting uit de bijdrage van de bewoners
naar voren is gekomen.
• Wanneer de resultaten van open planvorming niet duidelijk in het
eindresultaat te herkennen zijn, zullen burgers afhaken.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes
• Het vragen van uiteenlopende bureaus geeft een breder scala aan
ideeën dan het ontwikkelen van varianten door een bureau.
• Bij de inzet van een open planproces moet de inbreng van de burgers
in het eindproduct ook herkenbaar zijn.

3De Mens
• Betrokken ontwerpbureaus
Palmboom en Van den Bout,H+N+S en Alterra.
• Rol ontwerpbureaus
Genereren van ideeën om een discussie met bewoners te voeren en
onderzoek naar nieuwe kansen voor stad en land.
• Actoren
Begeleiding en faciliteren:provincie,gemeenten,waterschappen, diverse
belangenorganisaties, bewoners van het gebied voor de inbreng van
streekeigen en lokale wensen.

Mening projectleider
Bij de keuze van de ontwerpbureaus is het van belang dat er ontwerpers
aan tafel zitten die luisteren naar wat de burgers en bestuurders
inbrengen en dit ook goed,liefst concreet vertalen.

Mening onderzoeker
Succesfactor
• De inzet van drie typen bureaus/ontwerpers levert meer op dan
meerdere varianten van één bureau/ontwerper. Vooral de keuze voor
bureaus met een uiteenlopende visie op ruimtelijke ontwikkelingen
levert een palet van ideeën op.Betrokkenheid van burgers bij het
ontwerpproces zorgt voor begrip en draagvlak.Wel is belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van de ontwerper in beeld te houden.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Voor de etudes is het van belang dat de ontwerper zich binnen een
open planproces kan terugtrekken om de wensen en opmerkingen van
burgers te kunnen vertalen in een eigen visie op het gebied.
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4 Magische momenten
• Belangrijke momenten in het proces zijn de streekgesprekken geweest
bij de samenwerking tussen bureaus en burgers.
• De gekozen bureaus hebben de ideeën in dit plan,die al in de vakwereld leefden,op papier kunnen zetten.
• De professionele aanpak van streekgesprekken en het Keuningcongres
gaven het gevoel dat er iets bijzonders gebeurde in Deventer.

Literatuur
Metz e.a.,2000,Landstad Deventer,supplement bij
Stedebouw en RuimtelijkeOrdening.
Illustraties
Voorkant Landstad Deventer,supplement bij
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening.
Projectleider
JaapStarkenburg,J.Schothorst.

B. Beschrijvingcases 9 . G r o e n b l a u w e S l i n g e
Project en ligging
Bij het project de Groenblauwe Slinger is niet zozeer sprake van een
excellent ontwerp als wel van een bijzondere aanpak van een verstedelijkingsproces waarbij de groene open ruimte in toenemende mate een
taak vervult in de verzorging van het woon- en leefklimaat voor de
stedelijke bevolking. Het gebied ligt in het brandpunt van diverse Vinexlocaties.Zonder ingrijpen zal de verstedelijking en versnippering in en
rond de Groenblauwe Slinger tot groot, nauwelijks omkeerbaar kwaliteitsverlies leiden.
De Groenblauwe Slinger wordt gevormd door vijf deelgebieden,met ieder
hun eigen planvormings- en inrichtingsprocessen,en de verbindingszones
tussen deze gebieden. De Slinger loopt van het Groene Hart in een S-vorm
om Delft en Zoetermeer naar Midden-Delfland. Delen van de Groenblauwe
Slinger ontlenen hun bestaansrecht aan het Structuurschema Groene
Ruimte.
DeGroenblauwe Slinger is met name als case opgenomen vanwege de
aanpak van 'rood' en'groen'op regionale schaal en vanwege het besef dat
kwaliteit van de groene ruimte bijdraagt aan de kwaliteit van de stedelijke
woon- en werkomgeving.

i Object
Inventarisatie
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
De Randstad groeit langzaam maar gestaag uit tot een groot netwerk:
de Deltametropool. In de zuidvleugel van de Randstad moet via de
Groenblauwe Slinger een verbindende groen- en waterstructuur worden
gevormd. Het doel is de kwaliteit van het resterende groen voor mens,
dier en plant te optimaliseren. De Groenblauwe Slinger dient een groenblauw raamwerk te worden als alternatief voor de stedelijke druk rondom.
De Slinger dient een duurzame en substantiële bijdrage te leveren aan de
woon- en leefkwaliteit in de Zuidvleugel. De Slinger moet het groene
karakter en de leefbaarheid in de Zuidvleugel voor de toekomst veilig
stellen.
• Wat is het inhoudelijk op te lossen probleem (discours)?
Stad en land zijn eikaars tegenpolen in ruimtelijke zin.
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Provinciaal/regionaal niveau:provincie Zuid-Holland,zestien gemeenten
en een aantal waterschappen zijn erbij betrokken.
• Zijn er duidelijke doelen en randvoorwaarden gesteld ten aanzien van
de ontwerpopgave?
Voor de Groenblauwe Slinger zijn de volgende doelen opgesteld:
• De aanleg van een robuuste, natte groenstructuur, die aansluit
bij de verstedelijking en aan de randen aantrekkelijke
overgangsgebieden creëert;
• De omvorming van 1600 ha tot een nieuw natuur- en
recreatiegebied binnen de Groenblauwe Slinger die als geheel
ongeveer 200.000 ha groot is;
• Deverbetering van recreatieve en ecologische verbindingen,
o.a.door de aanleg van 125km nieuwe verbindingen;

• De ontwikkeling van een duurzaam waterbeheer en een
duurzame omgeving;
• Deversterking van de gebiedsidentiteit met water als het
inrichtingsmiddel.
• Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
Voor de inrichting van de Croenblauwe Slinger is uitgegaan van een
netwerkstructuur. Het netwerk verbindt bestaande en geplande natuuren recreatiegebieden en vormt de ruggengraat van de Slinger. In het
netwerk worden op sommige plaatsen grotere recreatie-,natuur- en/of
watergebieden aangelegd:zevormen de knooppunten van het netwerk.
Water wordt de rijgdraad die de verschillende elementen van de Groenblauwe Slinger verbindt. Water vormt de centrale asvan de Groenblauwe
Slinger.Vanuit de centrale as komen er uitlopers die het landelijk gebied
met de stad verbinden en koppelen aan groengebieden in de regio.
Er is niet zozeer voor een ontwerpende stijl voor het gehele gebied
gekozen. Eris veeleer een raamwerk opgesteld waarin bestaande plannen
en ideeën met elkaar zijn verbonden en ontbrekende schakels zijn
ingevuld. Bij de nieuwe schakels speelt water een grote rol.

Mening projectleider
Het sterke van het 'ontwerp' is het duidelijk op de kaart zetten van de
wens om een aaneergesloten groengebied te behouden. Inmiddels
kennen de partijen in de regio het begrip Groenblauwe Slinger, zonder
exact te weten wat het ontwerp erbij is.Dedoelstelling wordt hiermee
wel degelijk bereikt: meer aandacht voor het open houden en voor het
creëren van een aaneengesloten groengebied. Ecologie en water worden
hierdoor sturend voor de stedelijke ontwikkeling! Het principe is zelfs zo
succesvol dat het model door de provincie ook voor andere gebieden
wordt ingezet.
Bij bestaande plannen is extra kwaliteit (water, stad-landverbinding)
toegevoegd.
Het aanwijzen van de Slinger (het aaneenschakelen van vijf gebiedsgerichte projecten) heeft ertoe geleid dat zowel op provinciale als op
regionale schaal (o.a.Stadsregio Rotterdam) extra veel aandacht is
geschonken aan de schakels.Als één van de zwakste schakels gold de
Groenzone Berkel-Pijnacker. Zonder het welslagen van deze verbinding
zou de gehele Slinger mislukken.Deze extra aandacht heeft er toe geleid
dat hier'rood','groen' en'blauw' geïntegreerd ontworpen, uitgevoerd en
gefinancierd zullen worden.

Mening onderzoekers
• Iser sprake van een excellent ontwerp?
Het excellente zit niet zo zeer in de ontwerpen voor de vijf verschillende
deelgebieden, maar wordt gevormd door het hogere doel dat wordt
nagestreefd:in de drukke Deltametropool een groot aaneengesloten
natuur- en recreatiegebied realiseren dat de verstedelijkingsdruk moet
kunnen weerstaan. Hiervoor lijkt het principe van de Groenblauwe Slinger
zeer geschikt.
Water als verbindend thema spreekt zeer tot de verbeelding.
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Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
Het principe van het aaneensluiten van bestaande gebieden en zo een
meerwaarde creëren heeft ertoe geleid dat het gebied wint aan kracht om
naar de toekomst behouden te blijven.Ecologie en water worden hierdoor
sturend voor de stedelijke ontwikkeling. Dit wordt onderkend bij het
herzien van streekplannen in Zuid-Holland.
Het principe van de Groenblauwe Slinger heeft de zwakste schakels in de
Slinger duidelijk zichtbaar gemaakt en er zotoe geleid dat juist in deze
gebieden extra energie is gestoken om een groene ontwikkeling te
waarborgen. Dit wordt o.a.uitgedrukt in de financiële middelen die in het
deelgebied Groenzone Berkel-Pijnacker zullen worden geïnvesteerd.Alleen
in dit gebied isook een stedelijke opgave in het (ontwerp)proces betrokken.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
Eenthema dat tot de verbeelding spreekt, kan zeer stimulerend zijn voor
het ontwerp.
Proces
Inventarisatie
• Hoe zag de procesarchitectuur er uit?
DeGroenblauwe Slinger kent een aantal deelprojecten die hun eigen
aansturing kennen (Landinrichting,Reconstructie Glastuinbouw,
Strategisch Groenproject).
Het proces heeft vooral de vorm van netwerksturing.Via zijn netwerk
probeert de projectleider te sturen in de activiteiten in de regio.

Groenblauwe Slinger

stuurgroep 95

projectgroep provinciaal

klankbordgroep
natuur, milieu,landbouw

H

Voor de schakel Groenzone Berkel-Pijnacker is een nieuwe stuurgroep
opgericht, voor het land van Wijk en Wouden en Oude Leede zijn nieuwe
gebiedscommissies ingesteld.
Gedeputeerde Staten (GS)van Zuid-Holland hebben de Groenblauwe
Slinger aangewezen als een strategisch project. In die zin krijgt het
project speciale aandacht,ook in financiële zin.De projectleider heeft als
voornaamste taak het coördineren en afstemmen van de verschillende
activiteiten die zich in deze regio afspelen.
• Iser een communicatieplan opgesteld?
Nee,alleen voor de deelgebieden zelf.
• Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
Het project is een strategisch GS-project. In deze zin heeft het project
speciale aandacht van GS,bovendien zijn er meerdere gedeputeerden bij
betrokken dan de projectgedeputeerde alleen,omdat het project valt in
drie regio's waarvoor drie andere gedeputeerden verantwoordelijk zijn.
De projectleider staat bijna direct onder de betrokken gedeputeerde.
• Wat is de gekozen bestuursstijl?
De bestuursstijl kan het best worden omschreven als samenwerkend.
De provincie probeert in samenwerking met gemeenten, waterschappen
en landinrichtingscommissies de Groenblauwe Slinger te verwezenlijken.
• Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het (ontwerp)proces?
Een aantal deelprojecten vindt hun oorsprong in het Structuurschema
Groene Ruimte. In 1995wordt de Groenblauwe Slinger opgenomen in het
Streekplan.
Binnen de afzonderlijke deelprojecten komen ontwerpen in het algemeen
via de traditionele weg tot stand.
Voor de schakel Groenzone Berkel-Pijnacker is een nieuwe stuurgroep
opgericht. Deze heeft in 1999 het Cascoplan Groenzone vastgesteld.
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Strategisch GS-project, streekplan, landinrichting, bestemmingsplan.
• Iser sprake van eenPPS?
Nee.
De mening van de projectleider
• Wat waren goede en wat waren verkeerde keuzes?
Het vastleggen van de Groenblauwe Slinger in het Streekplan 1995 was
essentieel.
• Belangrijke randvoorwaarden.
Een belangrijke randvoorwaarde voor de Groenblauwe Slinger is de steun
van GS.Doordat GSeen duidelijk signaal hebben afgegeven dat zij de
Groenblauwe Slinger van groot belang vinden en hier ook daadwerkelijk
financiën en inzet tegenover zetten,ontstaat er bij de partijen in de regio
goodwill om mee te werken aan de verwezenlijking van de Groenblauwe
Slinger.
• Wat was de rol van het Rijk in het proces en hoe kan het Rijk het best
bijdragen aan excellente ontwerpen?
Het Rijk is vooral financier via onder andere het Strategisch
Groenprojecten en landinrichtingsgelden. In de Groenzone BerkelPijnacker is de scheiding tussen VROM en LNV aan het licht gekomen.
VROM richt zich op de stad, met een beetje aandacht voor lokaal groen,
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LNV zorgt voor natuur en recreatie.Deze scheiding der geesten kan men
doortrekken tot op gemeentelijk niveau.Op deze manier bezien,werkt het
Rijk eigenlijk remmend als het om integrale planvorming en financiering
gaat. Het koppelen van 'rood' en 'groen'vraagt om een verandering in de
bestuurscultuur. Het Rijk moet regionale integrale doelen aandragen en
plannen toetsen op kwaliteit.
• Heeft het'ontwerp'vertragend of versnellend gewerkt (af te meten
aan draagvlak, bestuurlijk commitment)?
Het principe van de Groenblauwe Slinger werkt versnellend voor het
draagvlak en bestuurlijk commitment bij andere partijen. De ontwerpen
voor lokale plannen zijn hier een uitvloeisel van.
• Voldoet het eindresultaat aan de eerder gestelde doelen (creativiteit,
functiecombinatie, ontwerp van allure voor wat betreft landschappelijke en/of ecologische ambitie en kwaliteit)?
Ja,de functie van het water komt echter niet in alle deelprojecten even
krachtig aan bod.

Mening onderzoekers
Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
De duidelijke keuze door Gedeputeerde Staten voor de Groenblauwe
Slinger was van meerwaarde voor de kwaliteit van de open groene ruimte
in dit deel van Zuid-Holland. Dit is van invloed geweest op de andere
partijen en de bereidheid om bestaande plannen aan te passen en om
'lastige'verbindingszones te realiseren.
Ondanks de geringe mogelijkheden van de provincie kan men op deze
manier toch sturing geven aan een project op regionaal niveau.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Een bestuurlijke visie op een regio kan van groot belang zijn.
De provincie is erin geslaagd een overkoepelend concept voor een
aantal groengebieden neer te zetten,dat in de praktijk zelfs mede
sturing kan geven aan de krachtige verstedelijkingsprocessen.
• Diverse sectoren in de beleids- en planvorming moeten bij de etudes
betrokken worden.In de huidige praktijk worden 'groene'en 'rode'
budgetten door het Rijk strikt gescheiden.Ook gemeenten denken nog
strikt gescheiden:het groen in de wijk moet betaald worden uit de
opbrengsten van de wijk, groen uit de regio door het rijk. Integraal
ontwerpen op regionale schaal brengt de problematiek en
mogelijkheden aan het licht, zodat besluitvorming over integrale
uitvoering en financiering mogelijk wordt.
3 De Mens
Mening onderzoekers
Dedirecte betrokkenheid van de gedeputeerde, het groeiend besef dat
regionaal groen in en om de stad bijdraagt aan de woon- en werkkwaliteit
bij een enkele bestuurder, heeft er o.a.toe geleid dat de Groenblauwe
Slinger als geheel sturend is voor de stedelijke ontwikkeling en dat het
groen in de zone Berkel-Pijnacker wordt meegefinancierd uit het 'rood'.
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Voor de etudes isvan belang dat er een sterke bestuurlijke trekker voor
het ontwerpproces moet zijn.
4 Magische momenten
• Het vastleggen van de Croenblauwe Slinger in het Streekplan 1995 was
essentieel.
• Het aanwijzen van de Groenblauwe Slinger als een strategisch project
door Gedeputeerde Staten.
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Projectleider
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B.Beschrijvingcases 10. M e e r s t a d G r o n i n g e n
i Object
Inventarisatie
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces?
De grotere en veranderende vraag naar woningen in Groningen. Hierdoor
moet er niet alleen meer worden gebouwd dan was voorgenomen, maar
moet vooral ook anders worden gebouwd.Meerstad is als woningbouwlocatie reeds vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan,de regiovisie
Assen-Groningen en het structuurplan Groningen.
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
Erzijn vijf centrale doelstellingen:
• Het realiseren van een woonwijk van hoge kwaliteit.
• Het bieden van ruimte voor de bouw van op termijn 8000
woningen in het midden en het hogere segment voor de stad
Groningen en de regio.
• Het aanleggen van een kwalitatief hoogwaardig landschap met
een groot meer. Dit meer moet niet alleen een kwaliteitsdrager
worden voor de nieuwe woonwijk, maar heeft ook de functie
van waterbuffering en noodberging bij extreme wateroverlast.
• Het ontwerp moet een recreatieve trekker vormen voor mensen
uit de wijde omtrek.
• Het ontwerp moet de ecologische (hoofd)structuur van de stad
en de regio versterken.
• Wat is het inhoudelijk op te lossen probleem (discours)?
De Meerstad kan in de door Hidding onderscheiden discoursen waarschijnlijk het best als 'stad en land als mozaïek van plekken' worden
beschreven.Met het ontwerp moeten stad en regio worden verrijkt met
verschillen door te streven naar een maximaal onderscheidend vermogen
ten opzichte van andere gebieden rond de stad (zowel landschappelijk als
recreatief). De ontwikkelingen moeten erop gericht zijn iets te creëren
wat er in de omgeving nog niet is.
Het ontwerp moet ook tegemoet komen aan het 'bouwrijp' maken van
het terrein.Dit betekent dat een aantal 'groene'en'blauwe' elementen
reeds ontwikkeld moeten zijn alvorens men met bouwen begint. Hierdoor
komt de meerwaarde in de woonkwaliteit direct tot uitdrukking.
• Wat zijn de ambities ten aanzien van het ontwerp?
Deambitie van de betrokken partijen is om iets bijzonders neer te zetten:
'Meerstad Groningen is onbetwist een uitgelezen kans om de rest van
Nederland te laten zien dat we koploper zijn in stads- en landschapsontwikkeling.' In Meerstad Groningen moeten woningzoekers het huis van
hun dromen kunnen vinden. Kwaliteit en ruimte staan hierbij centraal.
Dit komt onder andere tot uiting in het relatief lage aantal woningen per
ha (gemiddeld 12)en de ambitie om voor elke hectare 'rood' een hectare
'groen'te realiseren.Dewoonwijk moet de hogere inkomens binden aan
de stad en voorkomen dat het platteland dichtslibt.
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Regionaal; het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente
Groningen,de gemeente Slochteren,provincie Groningen,ministerie LNV,
Dienst Landelijk Gebied (DLG) en het Waterschap Hunze en Aa's.
• Zijn er duidelijke doelen en randvoorwaarden gesteld ten aanzien van
de ontwerpopgave?

• Het ontwerp moet ruimte bieden.Het streven is gemiddeld 12
woningen per ha te bouwen,variërend van 5tot 20 per ha.
• Er moet ruimte komen voor bedrijventerreinen die goed in het
landschap worden ingepast. De bedrijventerreinen moeten een
aantrekkelijke overgang vormen tussen de Meerstad Groningen
en de stad Groningen en zo een vanzelfsprekend stadsdeel
vormen.
• Het meer dient een aantrekkelijk recreatiegebied te worden.Alle
recreatieve mogelijkheden rond het meer dienen benut te
worden. Het recreatiegebied moet het idee van de Nederlander
over de stad Groningen doen veranderen.
• De Meerstad moet een directe verbinding krijgen met de stad
Groningen die ook voor fietsers aantrekkelijk is.
• Aansluiten bij de natuurlijke en historische ontstaansgeschiedenis van het gebied.
• Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
Erzal in november 2001worden gestart met ontwerpen op basis van het
programma dat gezamenlijk met bewoners en belangengroeperingen
wordt opgesteld.Het programma zal beschrijven hoe de elementen zoals
woningbouw, natuur en water eruit moeten gaan zien. Het ontwerp zal
regelmatig worden teruggekoppeld naar een klankbordgroep. Aan de
hand van de reacties uit deze groep en uit de streek wordt het ontwerp
bijgesteld.
• Voor welke ontwerpende stijl is gekozen (ook: ruimtelijk planningsconcept)?
De landschapsontwikkeling is gebaseerd op het principe om het beste in
het gebied naar voren te halen door de natuurlijke gegevenheden en de
ontstaansgeschiedenis van het gebied als leidende principes te hanteren.
Nieuwe ontwikkelingen moeten aansluiten bij fysieke, ruimtelijke en
historische uitgangspunten.
Mening projectleider
Het is een grote uitdaging om binnen eenjaar een ontwerp op te leveren
dat een zodanige transformatie van het landschap bewerkstelligt, dat de
hogere inkomens aan Groningen worden gebonden en de Meerstad een
trekker wordt voor bezoekers aan Groningen.
Het Stimulering Intensief Ruimtegebruik (StIR) voorbeeldproject Maximum Laadvermogen heeft laten zien dat het mogelijk is stedenbouwkundige en recreatieve opgaven te realiseren op een manier dat ook een
ecologische en landschappelijke meerwaarde ontstaat. Deze meerwaarde
kan direct tot uitdrukking worden gebracht als eerst wordt begonnen de
locatie op een andere manier bouwrijp te maken,namelijk het realiseren
van nieuwe groene elementen door middel van landinrichting.

Mening onderzoekers
Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
De breed gedragen erkenning dat men iets bijzonders moet neerzetten.
Het aansluiten bij de natuurlijke en historische ontstaansgeschiedenis van
het gebied.

B.Beschrijving cases 10.Meerstad Groningen

Het is op dit moment nog de vraag hoe de wensen van de verschillende
belangengroepen kunnen worden verenigd in één ontwerp.Wat zal er
gebeuren als partijen echt tegenstrijdige wensen hebben? Welke invloed
zal dit hebben op hun betrokkenheid bij het project en de eventuele
acceptatie van het eindproduct.
De keuze om het gebied eerst 'waarderijp'te maken door direct te
investeren in 'groen' lijkt aan te spreken bij betrokkenen.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
Betrek het instrument van landinrichting in de etudes om alle mogelijke
verbindingen tussen het 'rode'en het 'groene' planningsinstrumentarium
te onderzoeken.
Een (tussentijds) ontwerp kan de haalbaarheid van de gestelde doelen
verhelderen. In geval van meervoudig ruimtegebruik is dit misschien wel
noodzakelijk voor het welslagen van het besluitvormingsproces.

2 Proces
Inventarisatie
• Hoe zag de procesarchitectuur er uit?
Het project vindt zijn oorsprong in een aantal visies en plannen voor de
regio. Het is reeds als woningbouwlocatie opgenomen in het streekplan.
De planvorming heeft tot nu toe plaatsgevonden in samenwerking met
de betrokken partijen.Dit is terug te zien in het organogram in bijgaande
figuur.
Er is sprake van netwerksturing omdat naast de betrokken gemeenten,
ook de andere partijen in stuur- en projectgroep zitting hebben.Er is een
aparte projectstructuur opgezet.
Het proces wordt stap voor stap door lopen ('het is een organisch proces'
volgens de projectleider). Doel en mate van interactie moeten telkens
weer bepaald worden. Leidend voor het proces is het gangbare planvorminginstrumentarium (streekplan,structuurplan, bestemmingsplan,
uitvoeringsplan).
De motivatie voor het open karakter van het proces ligt voor een groot
deel in de slechte ervaringen in Groningen met de acceptatie van vooraf
bedachte ambtelijke plannen (afwijzend referendum over herinrichting
Markt). Erworden daarom nu in een zovroeg mogelijk traject zo veel
mogelijk groepen betrokken bij het proces.
• Organisatie van het proces
Het is een organisch proces.Het proces is vooraf alleen in globale hoofdlijnen geschetst. Inhoud en proces worden gaandeweg parallel ontwikkeld.
Dit betekent dat het aantal betrokkenen tijdens het planproces zal
toenemen
Het proces wordt gezamenlijk vormgegeven door een team van
ambtenaren van de verschillende betrokken overheden. Hiermee vindt ook
de verankering binnen verschillende overheden plaats.
• Wat was de rol van het Rijk in het proces en hoe kan het Rijk het best
bijdragen aan excellente ontwerpen?
Zowel LNV als DLG nemen deel aan het proces.Elk vanuit zijn eigen
expertise.Voor de inrichting van het gebied is door de provincie inmiddels
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een landinrichting aangevraagd.Via de landinrichtingsmiddelen kan een
groot deel van de herinrichting van het gebied worden bekostigd.
. Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
De besturen van de verschillende overheden zijn vertegenwoordigd in de
stuurgroep. Daarnaast wordt in september 2001een dag georganiseerd
voor alle bestuurders om mee te denken over het project.
. Wat is de gekozen bestuursstijl (consultatief, mee beslissen,etc.)?
De gezamenlijke overheden hebben hun ambities vastgelegd in de
opgave In de programmafase is sprake van een consultatieve stijl. In de
ontwerpfase lijkt de stijl vooralsnog participatief, al blijft de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid bij de stuurgroep liggen.
Na deze consultatie zal worden bekeken of partijen ook mee willen
werken. Dan verandert de stijl eventueel van consultatief naar samenwerkend. De projectleider overweegt op dit moment de rol die het
samenwerkingsverband Meerdorpen zal gaan spelen in het ontwerpproces. Deze groep van inwoners van het plangebied is zelf al aan het
ontwerpen.
• Welke fasen kunnen worden onderscheiden in het ontwerpproces;
korte beschrijving van de proces- en ontwerpactiviteiten?
ï. de opgave: in deze fase zijn door de gezamenlijke overheden de
vijf politieke doelstellingen vastgelegd.
2.het programma: in deze fase worden diverse partijen
geconsulteerd over hun wensen ten aanzien van het ontwerp.

1
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3.het ontwerp: in deze fase stelt het architectenbureau een
ontwerp dat via terugkoppeling met bewoners en belangengroepen stapsgewijs wordt ontwikkeld.
• Iser een communicatieplan opgesteld?
Ja,het communicatieplan benoemt een aantal doelgroepen. Hierbij is
onderschreven dat communicatie op maat een vereiste is om de
betrokkenheid van alle partijen te bewerkstelligen en vast te houden.
In de programmafase zijn aan de hand van de centrale doelstellingen
wensen van betrokkenen geïnventariseerd via diverse sessies.Er hebben
drie sessies plaatsgevonden met in totaal 700 bewoners.Tijdens deze
sessies is in groepen gediscussieerd over de vraag wanneer de bewoners
het project Meerstad Groningen een succes vinden. Eenzelfde sessie zal
plaatsvinden met circa 70 belangengroeperingen. De sessies zijn enerzijds
informatief van aard, maar hebben daarnaast als doel belangen en
wensen te inventariseren te behoeve van het ontwerp dat in november
wordt gemaakt.
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Meerstad is als woningbouwlocatie reeds vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan,de regiovisie Assen-Groningen en het structuurplan
Groningen.Bestemmingsplan en mogelijke PPSzijn straks sturend.
• In welke fase(n) komt het ontwerp aan bod?
In de derde fase,dus pas laat in het proces. Dit heeft onder andere te
maken met grondposities, maar ook met de wens om op interactieve
wijze tot een ontwerp te komen.
• Iser sprake van eenPPS?
Mogelijk in een latere fase.

De mening van de projectleider
• Wat waren goede en wat waren verkeerde keuzes?
Het voorbeeldproject Maximum Laadvermogen heeft bijgedragen aan de
acceptatie en het ambitieniveau voor het planproces.
• Belangrijke randvoorwaarden
Een ambitieuze en open instelling van partijen is noodzakelijk. De wens
om gezamenlijk tot een vooruitstrevend ontwerp te komen is van wezenlijk belang voor het welslagen van het project. Dit betekent ook dat
bestuurders zich open moeten opstellen.Het vergt dus ook van
bestuurders dat zij achter de procesvorm staan.
• Hoe was de relatie tussen ontwerpen en proces? Hoe beïnvloedden
beide elkaar?
Het ontwerpen vindt bewust laat in het proces plaats en zal waarschijnlijk vanaf november zijn eigen dynamiek aan het proces geven.
• Iser een passende aanpak gekozen,mede gelet op het onderzoekende
en lerende aspect van het ontwerpen?
Ja,gezien de eerdere ervaringen in Groningen lijkt het zeer verstandig om
eerst via consultatie wensen en eisen van actoren helder te krijgen
alvorens een ontwerp op tafel komt en actoren ook invloed hebben op het
ontwerp.

.Beschrijving cases 10.Meerstad Groningen
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Mening onderzoekers
Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
De gekozen procesvorm past tot nu toe bij de te behalen tussentijdse
resultaten. De betrokken organisaties en bewoners lijken tevreden.
Deontwerpfase kent echter een aantal valkuilen.Die hebben te maken
met:
• de ruimte voor betrokkenen,met name de huidige bewoners en landeigenaren,om mee te beslissen;
• de rol van de diverse overheden;
• de rol van de marktpartijen op het ontwerp.
De open manier van procesopzet heeft ertoe geleid dat
belangengroeperingen zoals de belangenvereniging Meerdorpen zelf
reeds schetsen opstelt. Dit leidt hoogst waarschijnlijk tot een zeer
interactief ontwerpproces.
Belangstellenden voor woningen in het gebied melden zich nu reeds bij
het projectbureau.Vanwege het open planproces is het mogelijk om ook
toekomstige bewoners bij het ontwerp te betrekken.Door toekomstige
bewoners inspraak te geven in de vormgeving van de wijk, kan de trek
naar Meerstad bevorderd worden.
Het proces is open en kan worden bijgestuurd aan de hand van ontwikkelingen of gebeurtenissen. Determijn waarop het ontwerp er moet
liggen is echter krap:binnen een jaar.
Een succesfactor lijkt op dit moment ook het grote enthousiasme
waarmee het projectteam het proces begeleidt. Geen zeeën lijken te
groot,geen bergen te hoog.Wanneer dit enthousiasme ook op de
betrokken partijen bij het proces kan worden overgedragen is er een
solide basis voor het ontwerpproces.
Een mogelijke valkuil is het waarderijp maken van het plangebied en de
rol van DLC en LNV in de op te richten PPS.Het vroegtijdig inrichten van
'groene'elementen betekent dat LNV,en in zijn verlengde DLG,tijdig de
benodigde financiële middelen zullen moeten vrijmaken.Men zal
rekening moeten houden met de tijd die hiervoor nodig is.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
Op basis van de voorgeschiedenis van Meerstad Groningen was er bij de
bestuurlijke organisaties overeenstemming ten aanzien van de probleemdefinitie en doelstellingen en voorwaarden. Hierdoor is het mogelijk de
ontwerpfase laat in het planvormingsproces te plannen.
Ontwikkelingsgericht ontwerpen in een vroeg stadium was niet nodig.
Dedoelen en het programma konden bijna zonder schetsen worden
opgesteld.
Tussentijds is gebruik gemaakt van het aansprekende ontwerp Maximum
Laadvermogen om alle partijen nogmaals te overtuigen van de meerwaarde en de haalbaarheid van het project. Dit was een vrijblijvend
ontwerp waaraan geen der partijen (ook privaat) enige rechten kon
ontlenen.
Leerpunt: maak een heldere koppeling tussen ontwerp en doel.
Voor een open ontwerpproces waarin de wensen en eisen van betrokkenen
worden meegewogen is'politieke' ruimte oftewel in participatieve of
samenwerkende bestuursstijl nodig.Wanneer deze ruimte door
gemeentebestuur of stuurgroep niet wordt gegeven,is het open proces
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een farce en zou dit alleen verstorend werken voor de relatie tussen de
overheid en burgers en belangengroepen.
Een gezamenlijke visie op de regionale ontwikkeling brengt samenwerking tussen de verschillende lagen en sectoren van de overheid
dichterbij.
Betrek bestuurders bij het proces.Betrek alle betrokken publieke
organisaties bij het proces.
3 De Mens
• Wie zijn de ontwerpers (ontwerpbureaus (evt.goeroes),coalitie van
bestuurlijke en maatschappelijke actoren en ontwerpers, kunstenaars)?
Het ontwerp zal worden gemaakt door het bureau Alle Hosper.
• Wat is de rol van de verschillende actoren (vooral ook ontwerpers)?
Het bureau maakt het eerste ontwerp. Dit wordt voorgelegd aan burgers,
belangengroepen en bestuurders. De betrokken partijen kunnen invloed
hebben op het uiteindelijke ontwerp. Hun commentaar zal worden
verwerkt in het ontwerp. Gaandeweg krijgt het ontwerp zo zijn definitieve
vorm.
Mening onderzoekers
• De rol van de betrokkenen (goeroe,overheid, mensen).
Het enthousiasme van het projectteam heeft de meeste indruk gemaakt.
Wij hopen dat dit overgebracht kan worden op deelnemende partijen.
De rol van het ontwerpbureau in het ontwerpproces wordt bijzonder.
Vooraf is al duidelijk dat het ontwerp zich zal ontwikkelen aan de hand
van commentaar en wensen van de verschillende actoren.Dit geeft de
ontwerpers een deels ondersteunende rol aan het proces en maakt
wellicht dat zij een minder duidelijk stempel kunnen drukken op het
ontwerp. Het bureau moet hier open voor staan en hiermee kunnen
omgaan.
Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
Het enthousiasme van het projectteam is een succesfactor.
Het enthousiasme kan echter ook een valkuil zijn. Het kan blind maken
voor mogelijke problemen die men tegen komt. Daarnaast ligt in groot
enthousiasme altijd de kans op desillusie wanneer ontwikkelingen
tegenvallen. Het is dan aan het projectteam om zich daaroverheen te
zetten.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
Kies een ontwerpbureau dat kan omgaan met open processen en
beïnvloeding door betrokkenen en bewoners.
4. Magische momenten
Vaststelling gezamenlijke probleemdefinitie, doelen en voorwaarden.
Het ambitieniveau van de bestuurders werkt aanstekelijk.

Beschrijving cases 10.Meerstad Groningen

8

Het grote enthousiasme waarmee het projectteam de ontwerpfase ingaat
en het proces begeleidt. Huidige en toekomstige bewoners maken nu al
schetsen.
Het ontwerp Maximum Laadvermogen heeft het enthousiasme voor het
project vergroot door te laten zien dat de ambities haalbaar zijn
(meervoudig ruimtegebruik met behoud en versterking van
landschappelijke en natuurwaarden).
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i. Object
Inventarisatie
• Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces?
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra hebben de gemeenten
Heerhugowaard,Alkmaar en Langedijk (gezamenlijk: HAL) de opdracht
gekregen om het gebied uit te bouwen tot het regionale centrum van
Noord-Holland-Noord.Vanwege de centrale ligging is het gebied aangewezen alsVinexlocatie waar tot 2005 veel extra wordt gedaan voor
wonen,werken en recreatie.
Devolgende doelstellingen zijn geformuleerd voor het totale HAL-gebied:
In het gebied moeten in totaal 12.500 woningen worden gebouwd.
Er moet 500 ha hoogwaardig groen,water en natuur worden aangelegd.
Ermoet ruimte komen voor 125ha bedrijventerrein.
• Wat zijn de doelstellingen (van de opdrachtgever en andere
betrokkenen)?
In het project Stad van de Zon wordt een deel van deze doelstellingen
verwezenlijkt. In dit gebied worden 2400 woningen gebouwd en wordt
200 ha recreatiegebied verwezenlijkt. Speciale doelstelling voor de Stad
van de Zon is daarbij dat de stad dient als demonstratieproject voor
Photo-Voltaïsche zonne-energie. Het gaat om eentotale oppervlakte van
40.000 m 2 aan zonnepanelen.
• Wat is het inhoudelijk op te lossen probleem (discours)?
Het project Stad van de Zon past wat betreft de discoursen van Hidding
het best onder'stad en land als mozaïek van plekken'.DeStad van de Zon
als geheel krijgt een geheel eigen vormgeving die in de kern aansluit bij
de karakteristieken van zowel Heerhugowaard,Alkmaar als Langedijk.
Om de stad worden vier verschillende recreatie- en woongebieden
gecreëerd,terwijl in de stad ook verschillende wijken worden ontwikkeld.
Op alle plekken in en om de stad staat het thema Zon centraal.
• Wat zijn de ambities ten aanzien van het ontwerp?
De stad van de Zon is een ontwerp waarin functies als wonen en
recreëren op een nieuwe manier met elkaar in verband zijn gebracht en
dat vooral op het gebied van duurzame energievoorziening, waterkwaliteit en natuurontwikkeling een zeer hoog ambitieniveau heeft. Doel
op het gebied van energievoorziening is bijvoorbeeld het ontwikkelen van
een emissieneutrale wijk waarbij geen uitstoot van schadelijk gassen
plaatsvindt.
• Wat is het schaalniveau, planningsniveau?
Het schaalniveau is regionaal,het project komt tot stand in een samenwerkingsverband tussen de drie gemeenten Heerhugowaard,Alkmaar en
Langedijk en de provincie Noord-Holland.
• Zijn er duidelijke doelen en randvoorwaarden gesteld ten aanzien van
de ontwerpopgave?
Ja,in de vorm van aantallen woningen en aantal hectares recreatiegebied.
Daarnaast moest het ontwerp haalbaar zijn. Daarom heeft het ontwerpbureau samengewerkt met een adviesbureau.Hierdoor ontstond direct
een inzicht in de kosten en de haalbaarheid.
• Van welke ontwerpmethode en -technieken is gebruik gemaakt?
Voor het HAL-gebied als totaal zijn drie 'lopers'ontwikkeld:de rode loper,
de blauwe loper en de groene loper. De'rode loper' is een werk-,woon- en
vervoerscorridor met stedelijke knooppunten. De'blauwe loper'wordt
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gevormd door het water dat een belangrijk element vormt voor ontspanning en recreatie. De'groene loper' wordt gevormd door (nieuwe) natuurgebieden en waardevolle landschappen.
De Stad van de Zon ligt op het snijpunt van de drie lopers en vormt zo het
kerngebied van de lopers.Voor de Stad van de Zon is deze verbinding van
de drie gemeenten Heerhugowaard,Alkmaar en Langedijk leidraad
geweest voor het ontwerp met als thema eenheid in verscheidenheid.
In het oorspronkelijke ontwerp was dit onder andere terug te vinden in
een organische verbinding van de Stad van de Zon met de andere
gemeenten via een 'verbindende ring'.
• Beschrijving van het (deel)resultaat van het ontwerp
(vormgevingsconcept).
DeZon vormt het centrale thema voor de vormgeving: in technische zin
als energiebron,in ruimtelijke zin door de oriëntatie,cultureel door de
verwijzingen in de vormgeving en detaillering van de gebouwen en de
woonomgeving. In het oorspronkelijke ontwerp werd de stad gevormd
door vijf wijken die gezamenlijk een zonnewijzer vormen. Deze verwijzing
naar het thema zon is in het laatste ontwerp niet meer terug te vinden.
Om de stad ligt een ring van water waarlangs wonen en recreatie
verweven worden.
Het ontwerp heeft wel iets van zijn oorspronkelijke kracht ingeboet.
Deverbindende ring uit het ontwerp van Balotra is niet gerealiseerd
omdat juist miljoeneninvesteringen in de infrastructuur waren gedaan.
Deze investeringen wilde men niet ter wille van het ontwerp teniet doen.
Daarnaast is de oorspronkelijke eilandenstructuur van Balotra in de vorm
van stralen rond de Zon in overleg met natuurorganisaties aangepast aan
de rechte verkavelingstructuur. Voor de praktische verwezenlijking is het
zeer beeldende ontwerp aangepast aan de omstandigheden in de werkelijkheid.
• Voor welke ontwerpende stijl is gekozen (ook: ruimtelijk planningsconcept)?
Het planconcept is in totaal opgebouwd uit acht stappen; hieronder
volgen de belangrijkste twee:
Centraal in het gebied ligt het compacte stadje met een maat voor
wandelen en fietsen. DeStad van de Zon is als een grote zonnewijzer
zuidgericht: een kwadrant ontvoerd uit het patroon van de polder, oftewel
een Vinexwijk losgerukt van zijn omgeving.
Rond de stad ligt een landschap van water en eilanden. De ring van water
om de stad zorgt voor een open ligging en verre zichtlijnen en biedt
mogelijkheden voor wonen in het groen en recreatie.

Mening projectleider
Balotra heeft een ontwerp gemaakt voor Vinexwoningbouw in het gehele
HAL-gebied.Veel ideeën uit dit ontwerp zijn inmiddels door de uitvoerende
gemeenten verlaten. Het idee van de Stad van de Zon heeft wel stand
gehouden. Dit ligt met name aan het bijzondere ontwerp. Het ontwerp
met het centrale thema Zon heeft zoveel verbeeldingskracht dat dit door
de gemeente Heerhugowaard sterk is vastgehouden,dit in tegenstelling
tot de andere onderdelen.
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Mening onderzoekers
• Iser sprake van een excellent ontwerp? Wat zijn de specifieke
kwaliteiten van het ontwerp?
Door het centrale thema Zon zowel functioneel als symbolisch als
uitgangspunt te nemen voor het ontwerp, ontstaat een zeer vernieuwend
beeld. Functioneel komt dit tot uiting door een maximaal gebruik van
zonne-energie in de vorm van zonnepanelen en serres.Symbolisch uit het
thema Zon zijn onder andere de ligging van straten en pleinen.In het
oorspronkelijke ontwerp was voorzien in een centrale Middenweg,
de'Evenaar', lanen van de'Zomer' en de'Winter' die eindigen in pleinen
van zonsopkomst en zonsondergang op 21maart, 21 juni en 21september.
Zo krijgt het thema een bijna mythische betekenis.
Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
• Aandacht in een vroeg stadium voor 'rood','groen'en'blauw' op
gebiedsniveau.
• Een succesfactor is het zeer duidelijke centrale thema Zon,dat op
diverse terreinen beeldbepalend is.Het idee voor zonne-energie is zelfs
overgenomen voor andere onderdelen van het HAL-gebied.
• Het ontwerp sluit ook aan bij de ambities van de drie samenwerkende
gemeenten:eenheid in verscheidenheid.
• De mogelijkheid het ontwerp aan te passen om de haalbaarheid te
vergroten,zowel financieel als bestuurlijk.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• Benader ruimtelijke vraagstukken integraal en op gebiedsniveau.
• Als een sterk beeldend ontwerp gebaseerd is op een gezamenlijke
ambitie kan dat het enthousiasme vergroten en bijdragen aan het
welslagen van de planvorming en uitvoering.
• Koppel het ontwerp aan haalbaarheid.

2.Proces
Inventarisatie
• Hoe zag de procesarchitectuur er uit (o.a.netwerksturing, zelfsturing,
sturing in groepen)? Wat is de project- of lijnstructuur?
Vooral netwerksturing. Dedrie gemeenten zijn samen gaan werken voor
de verwezenlijking van deVinexopgave voor de regio.Dit heeft ertoe
geleid dat zeeen intergemeentelijke visie hebben opgesteld en een
gezamenlijk Vinexconvenant met de provincie Noord-Holland hebben
opgesteld.
De samenwerking vond vooral plaats in de voorbereidingsfase, voor de
uitvoering zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk. Dit heeft ook zijn
weerslag in de vormgeving van het projectbureau. Er is één projectbureau
opgericht voor de drie gemeenten. Het projectbureau heeft geen mensen
in dienst, maar bestaat uit ambtenaren van de gemeenten en de provincie.
Erstaat een programmamanager aan het hoofd met daaronder de drie
gemeentelijke coördinatoren en verschillende inhoudelijke projectleiders
van de provincie.
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Een heldere keuze is geweest het projectbureau HALverantwoordelijk te
maken voor de meerwaardeprojecten. Dit zijn met name de natuur- en
recreatieprojecten.
ledere gemeente is apart verantwoordelijk voor het realiseren van
woningen en bedrijventerreinen. Daarnaast is het projectbureau ook
verantwoordelijk voor het beheren van het meerwaardefonds en de rijksen provinciale subsidies voor 'groen'en 'blauw'.
• Iser een communicatieplan opgesteld?
Nee.
• Wat is de wijze van betrokkenheid van bestuur?
Er is eerst een intergemeentelijke visie opgesteld,waarna de gemeenten
en de provincie zich hebben gecommitteerd via een Vinexconvenant.
Het projectbureau vergroot de bestuurlijke en politieke betrokkenheid
door regelmatig excursies te organiseren.Dit is onder andere gebeurd
voor de Statenfracties van de provincie en de Vaste Kamercommissie voor
Verkeer en Vervoer.
• Wat is de gekozen bestuursstijl (consultatief, meebeslissen,etc.)?
In de lijn van het vaststellen van het structuur- en de bestemmingsplannen: consultatief via inspraak op de stukken.
• Welke sturingsinstrumenten zijn ingezet?
Vinexconvenant over aantallen woningen en financiering.
Voor het projectbureau is het structuurplan sturend.Voor de gemeenten
de bestemmingsplannen. Het projectbureau beheert het meerwaardefonds dat voor een groot deel wordt gevuld uit de opbrengsten uit
woningbouw van de drie gemeenten. Dit fonds wordt aangevuld met
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subsidies van provincie en Rijk. Hiervoor isveel samengewerkt met deze
partijen.
Voor de groene onderdelen zijn de instrumenten van het Strategisch
Groenproject en de Landinrichting van belang.
• In welke fase(n) komt het ontwerp aan bod?
Het ontwerp is al in een zeer vroeg stadium aan bod gekomen. De eerste
schetsen zijn uit 1992/1993 en komen in iets gewijzigde vorm voor in het
structuurplan dat in 2000 isvastgesteld.Op dit moment is de uitvoering
gestart en is het ontwerp wederom iets aangepast.
Het eerste ontwerp is in opdracht van de drie gemeenten gemaakt door
Balotra. Dit is gebeurd in samenwerking met het Adviesbureau Heidemij.
Het adviesbureau was verantwoordelijk voor de financiële onderbouwing
van het ontwerp.
Het ontwerp is aangepast naar aanleiding van praktische aandachtspunten van de gemeente, inspraakreacties en overleg met projectontwikkelaars.
• Wat zijn de kosten van het proces,het ontwerp en de uitvoering?
Detotale aanlegkosten bedragen 60 miljoen gulden, hiervan is 20 miljoen
voor plan- en inrichtingskosten en 40 miljoen voor grondverwerving.
• Iser sprake van een PPS?
Degemeente Heerhugowaard heeft bewust niet gekozen voor eenPPS.
De redenen daarvoor zijn:
• de wens om uiteindelijk de regie zelf in handen te hebben;
• het gevoel met een pettenprobleem te zitten (private en
publieke rol);
• de wens om zelf winsten te behalen;
• onenigheid over het dragen van risico's bij de marktpartijen.
Van groot belang in de onderhandelingen met de projectontwikkelaars is
de stelling van de gemeenten dat zonder 'groen'ook geen 'rood' wordt
ontwikkeld. Door hier strak de hand aan te houden is uiteindelijk
verwezenlijkt dat het 'groen'ook daadwerkelijk wordt ontwikkeld.
De mening van de projectleider
• Motivatie achter keuzes van planningsniveau, procesactiviteiten, in te
zetten hulptechnieken, betrokken actoren,ontwerpers? Wat waren
goede en wat waren verkeerde keuzes?
Het is een goede zet geweest om Balotra in te schakelen voor het
ontwerp. Hij heeft een zeer vernieuwend ontwerp neergezet dat
voldoende krachtig was om partijen langdurig te verbinden. Tegelijkertijd
had men ook inzicht in de financiële haalbaarheid van het ontwerp.
• Organisatie van het proces
Het proces heeft achteraf veel langer geduurd dan was voorzien,maar is
uiteindelijk toch vrij soepel verlopen.Het is goed geweest om in het begin
alle burgemeesters en wethouders (B&W's) van de drie gemeenten te
betrekken bij het proces. Dit heeft ervoor gezorgd dat er voldoende draagvlak was en dat belangrijke beslissingen die in het begin zijn genomen
ook goed zijn ingebed in de betrokken gemeenten.
Nu het proces zich in een uitvoerende fase bevindt, is een kleinere stuurgroep voldoende. Dedrie gemeenten blijven goed betrokken door de drie
coördinatoren van de gemeenten die wekelijks overleg hebben.
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Het projectbureau heeft zovoornamelijk een lobbyrol om ervoor te zorgen
dat binnen de gemeenten de gezichten dejuiste kant op worden gezet.
Hetzelfde wordt geprobeerd voor provincie,Gedeputeerde Staten en de
Vaste Kamercommissie.
• Belangrijke randvoorwaarden? Wat was de rol van het Rijk in het proces
en hoe kan het Rijk het best bijdragen aan excellente ontwerpen?
Een belangrijke randvoorwaarde voor het laten slagen van het project is
het kunnen maken van het harde afspraken met het Rijk over de
financiën. Het Rijk (LNV,VROM enV&W) doen allerlei financiële toezeggingen. Dezetoezeggingen zijn echter boterzacht.Voordat gelden daadwerkelijk worden afgegeven gaat veel tijd voorbij.In het geval van het
HAL-gebied zijn er geen harde toezeggingen voor onder andere SGP-en
MIT-gelden. Dit frustreert de uitvoering van projecten.
In sommige gevallen worden kostenposten voor het HAL-gebied door de
provincie voorgefinancierd.Voor het HAL-gebied hebben de gemeenten
met de provincie eenVinexconvenant afgesloten.Hierdoor zijn de
financiële afspraken met de provincie zeer duidelijk. De provincie komt
deze afspraken ook goed na.
Het zou zeer wenselijk zijn om met het Rijk convenanten te kunnen
afsluiten over wanneer welke financiën beschikbaar worden gesteld.
Op deze manier kan een goede planning van de uitvoering van werkzaamheden worden gemaakt.
• Hoe was de relatie tussen ontwerpen en proces? Hoe beïnvloedden
beide elkaar?
Het ontwerp iszeer stimulerend geweest voor het proces.Het heeft
enthousiasmerend gewerkt voor de betrokken partijen.
• Heeft het ontwerp vertragend of versnellend gewerkt (af te meten aan
draagvlak, bestuurlijk commitment)?
Versnellend, het wervende ontwerp heeft enthousiasmerend gewerkt.
• Voldoet het eindresultaat aan de eerder gestelde doelen (creativiteit,
functiecombinatie, ontwerp van allure voor wat betreft landschappelijke en/of ecologische ambitie en kwaliteit)?
Ja.
• Heeft het oorspronkelijke ontwerp zich ontwikkeld of zijn meerdere
afzonderlijke ontwerpen na elkaar gemaakt?
Het oorspronkelijke ontwerp heeft zich ontwikkeld aan de hand van
praktische omstandigheden, inspraakreacties en de onderhandelingen
met projectontwikkelaars.
• Iser een passende aanpak gekozen,mede gelet op het onderzoekende
en lerende aspect van het ontwerpen?
De aanpak isgoed geweest. Door de wervende kwaliteit van het ontwerp
zijn er niet veel bezwaren tegen de Stad van de Zon geweest.Tochzoude
projectleider bij eentoekomstig proces meer interactie voorstaan en
proberen bewoners en belangengroepen meer te betrekken bij het
ontwerpproces.
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Mening onderzoekers
Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
De projectorganisatie, de taakverdeling tussen de gemeenten onderling
en de provincie en de financiële instrumenten sluiten goed aan bij de
doelstellingen en voorwaarden.
De heldere financiële uitgangspunten zijn van belang geweest. Deze zijn
met name:
• instellen van het meerwaardefonds;
• zonder groen geen rood;
• deel winst blijft binnen de afzonderlijke gemeenten.
Het wervende ontwerp isvan belang geweest voor het spoedig verlopen
van het proces.
Het organiseren van de excursies voor Statenfracties en deTweedeKamer-commissies draagt bij aan meer politiek commitment.
Wat kunnen we leren voor het opzetten van de etudes?
• In de etudes de toepassing van ontwikkelingsgerichte ontwerpen laten
afhangen van de overeenstemming dan wel verschillen ten aanzien
van probleemdefinitie, actoranalyse,doelen en randvoorwaarden.
• Een gezamenlijk enthousiasme en ambitie onder de publieke partijen
inspireert de ontwerper.
• Eerste ontwerp koppelen aan financiële haalbaarheid. Hierdoor wordt
de relatie tussen ontwerp en uitvoering niet uit het oog verloren.
• Etudes ook richten op de rol van de rijksoverheid waar deze gericht is
op kwaliteit en haalbaarheid.
• Een wervend ontwerp bindt en enthousiasmeert publieke organisaties.
• Politieke betrokkenheid en draagvlak zijn van groot belang,ook op
rijks- en provinciaal niveau.

3.De Mens
• Wie zijn de ontwerpers (ontwerpbureaus (evt.goeroes),coalitie van
bestuurlijke en maatschappelijke actoren en ontwerpers, kunstenaars)?
Het ontwerp is gemaakt door Balotra (Kuiper Compagnons). Daarnaast
heeft Heidemij bij de start van het proces opdracht gekregen om kosten
in beeld te brengen en advies te geven over de benodigde organisatie.
• Wie zijn de betrokken actoren? Wat is de rol van de verschillende
actoren (vooral ook ontwerpers)?
Balotra heeft niet alleen het ontwerp gemaakt, maar is ook supervisor
voor de uitvoering. Hij heeft een stem gehad in de keuze van de
architecten die de verschillende wijken ontwerpen en toetst de
ontwerpen die zij opleveren. Daarnaast is zijn bureau verantwoordelijk
voor het opstellen van de verkavelingstructuur.
Dewethouder voor Ruimtelijke Ordening van Heerhugowaard heeft een
zeer belangrijke rol gespeeld in het begin van het proces.Zij was aanjager
van de intergemeentelijke samenwerking en de intergemeentelijke
structuurvisie. Daarnaast heeft zij ervoor gezorgd dat Balotra is ingeschakeld voor het proces.
In het projectbureau zitten naast de coördinatoren van de gemeenten ook
de projectleiders van de provincie. Dit is een goede constructie, aangezien
de projectleiders dejuiste ingangen weten bij de provincie. Hierdoor
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kunnen zaken sneller en beter geregeld worden dan wanneer dit vanuit
de gemeenten zelf zou moeten worden geregeld.
Mening projectleider
Dewethouder van Heerhugowaard en Balotra zijn de belangrijkste
sturende personen geweest. Daarnaast is de rol van het projectbureau als
coördinatiepunt en wat betreft lobbywerk van groot belang.

Mening onderzoekers
• Wat zijn de succes- en de faalfactoren? Wat kunnen we leren voor het
opzetten van de etudes?
De directe betrokkenheid van de provincie is zeer waardevol om het
proces spoedig te laten verlopen.Zo'n directe betrokkenheid van het Rijk
is ook wenselijk.

4. Magische momenten
Een aantal duidelijke besluitvormingsmomenten:
• keuze om rood,groen en blauw op gebiedsniveau te benaderen;
• ambitieus structuurplan;
• zonder rood geen groen;
• het krachtige, haalbare ontwerp met het centrale thema Zon.
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