
Architectuur in
Vrijwel nergens ter wereld heeft de mens zo'n

ingrijpende invloed op het landschap gehad als

in ons land. Het zijn vaak buitenanders die ons

daarop attent moeten maken. Wijzelf ervaren de

Vergaande invloed Van de mens Op het landschap

alS ietS heel Vanzelfsprekend^ en Onderkennen

de Waarde Van de natuurlijke gegevens al

nauwelijks meer. Daarmee wordt de potentie

Onderschat Om de kenmerkende eigenschappen

ervan te benutten ten behoeve van streekeigen

en karakteristieke ruimtelijke plannen.

In vroeger eeuwen hebben de bewoners van
Noord-Nederland hun nederzettingen op heel ver-
schillende wijzen vormgegeven. Ook toen werd
ingegrepen in het natuurlandschap, hetgeen soms

f o,p,grote schaal gebe"rde: zojs in de h u i d i f
Veenkoloniën is te zien. Dankzij de overwegend
directe relatie tussen landschap en gebruik, is er

b
7
iina f f t o c h ^ f 6 ™ e,en ,herkenbare relatie'

Zo hebben verschillen in landschap, nederzettingen
en grondgebruik in de loop der eeuwen geleid tot
een diversiteit aan nederzettingstypen en tot de
ontwikkeling van regionale, traditionele architec-
tuur.
Vanaf het begin van deze eeuw maakte het traditio-
nele bouwen steeds meer plaats voor nationale
architectuurstromingen die voortvloeiden uit snelle
technische ontwikkelingen. Als gevolg hiervan wer-
den de verschillen in de architectuur veel sterker
bepaald door de mode van de tijd dan door de
streek waar men bouwde. De Jugendstil villa's uit
het begin van deze eeuw zagen er dus anders uit
c 'an c'c landhuizen in de stijl van de Amsterdamse
School van tien jaar later. Onderling verschilden
deze laatste villa's echter niet wezenlijk van ellcaar,
ofze nu in Groningen, Friesland of Drenthe
gebouwd werden.

Tegenwoordig zijn streekgebonden kenmerken in
de bebouwing nog nauwelijks aanwezig. Een derge-
"i'ce vervl3kking doet zich overigens ook voor bij
C^C v o r m g e v ' n g en inrichting van ons landschap.

Galamagrxhtte Ulst. beeld-
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Lap van Noord-Nederland

Standaardwoningen in heden-
daagse nieuwbouwwijk

Nieuwbouwwijken onderscheiden zich yaak ook
niet of nauwelijks naar de aard van het landschap of
de structuur en morfologie van de aangrenzende
oude kern. Het is in een nieuwe woonwijk in het
algemeen heel moeilijk te zien of het een uitbrei-
ding van een wierdendorp, streekdorp of esdorp
betreft. In de oude kern is het veel gemakkelijker te
raden in wat voor soort nederzetting men zich
bevindt. Een beetje kenner zal dan trouwens aan de
hand van de specifieke structuur of van één of meer
bijzondere gebouwen ook al snel de plaats kunnen
noemen. Dit laatste is overigens ook te verklaren
uit het feit dat de meeste mensen veel meer oude
kernen kennen dan nieuwbouwwijken. In de
nieuwbouw komen de meesten alleen maar als er
familie of kennissen wonen. Wie vaker nieuwbouw-
wijken bezoekt zal het gelukkig opvallen dat er toch
meer verschillen in identiteit zijn op te merken dan
vaak gemakshalve wordt aangenomen. Ook in oude
kernen blijkt dat het merendeel van de oudere hui-
zen sterk op elkaar lijkt; in veel dorpen beperkt de
bebouwing van rond de eeuwwisseling zich vaak
maar tot twee typen. Men herkent het dorp dan

Standaardwoningen rond de
eeuwwisseling

ook meestal niet aan de gemiddelde bebouwing
maar, zoals gezegd, aan de typische structuur of aan
een bijzonder gebouw als een kerk of een café.
Hoe het ook zij, wij moeten constateren dat de
wereld van Cornelis Jetzes en de zijnen in snel
tempo verdwijnt of reeds verdwenen is. Dat ont-
slaat ons niet van de plicht om er zorg voor te dra-
gen dat wat de moeite waard is ook voor ons nage-
slacht behouden blijft. Daarnaast verplicht het ons
ook te zoeken naar aanknopingspunten uit zowel
heden als verleden om de nieuwe omgevingen die
wij maken voldoende identiteit en diversiteit te
geven.

Uitbreidingswijken

Een belangrijk kenmerk van nieuwe woonwijken is
de grote overeenkomst die zij door het hele land
vertonen. Critici betreuren dit als verlies van plaat-
selijke en regionale identiteit. Realisten wijzen erop
dat de gangbare woonvormen, de uniforme wel-
vaartsmaatschappij, de wet- en regelgeving, de
financierings- en beheersvormen van woningen en
de bouwtechnieken ten grondslag liggen aan onze
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Woningen in Appelscha die doen
denken aan de vroegere ontgin-
ningshuisjes (architectenbureau
vld Molen en de Jong te Sneek),
foto Paul van Goor

nieuwe woonwijken. In combinatie met infrastruc-
turele standaardoplossingen en stedenbouwkundige
en architectonisch voorkeursontwerpen, leiden zij
tot identieke woonwijken. Maar het zou te gemak-
kelijk zijn om het verlies aan plaatselijke en regio-
nale identiteit niet serieus te nemen.
Voor de waardering van de nieuw gevormde ruimte
zijn twee aspecten van belang: de vormgeving van
de overgangen van de nieuwe bebouwing naar het
bestaande dorp en landschap, en het gebruik
maken van bestaande of nieuwe landschappelijke en
bouwkundige elementen als onverwisselbare eigen
kenmerken voor de nieuwe wijk. De kwaliteit van
het ruimtelijk plan en de daarvan afgeleide inrich-
tings- en bebouwingsplannen spelen hier een grote
rol. In dit kader werden en worden nog steeds kan-
sen gemist. Maar het besef dat ruimtelijke kwaliteit
er toe doet en uiteindelijk in financiële zin ook
meer oplevert dan het kost, wint de laatste jaren
duidelijk terrein.

De stimulerende werking van het rijk en enkele
voorop lopende grote gemeenten als Groningen,
hebben hun invloed op provincies en andere



gemeenten. Ook in het Noorden zien wij initiatie-
ven die een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
ten doel hebben. Zo lanceerde de provincie
Groningen enkele jaren geleden het begrip kwali-
teitslocatie, met het doel de eigen inwoners beter
aan de provincie te kunnen binden, en wie naar
elders was vertrokken weer terug te lokken.

Herkenbaarheid

De laatste jaren wordt op verschillende plaatsen in
het Noorden wijken ontworpen waar herkenbaar-
heid en aansluiting op de omgeving wordt nage-
streefd. Het prijsvraagontwerp van bureau Heeling,
Krop, Bekkering voor het voormalige kazerneterrein
in Zuidlaren is een voorbeeld van een plan dat sterk
geïnspireerd is door het omringende landschap. De
structuur van het landschap vormt de basis voor de
inrichting van het stedebouwkundig plan, waardoor
de wijk in het landschap is verankerd.
Voor de nieuwbouwwijk Oud Alteveer in Nieuwe
Pekeia is juist een sterke aansluiting gekozen met de
voormalige wijkenstructuur in dit gebied. Wijken
waren kanalen die vanaf het hoofdkanaal het veen
in werden gegraven ten behoeve van de ontginning.

De' boerderette' Is ook popu-
lair in nieuwbouwwijken

De gemeente ontwikkelde op dit gegeven een plan
dat als vanzelfsprekend in dit kanaaldorp thuis-
hoort.

Ook bij De Manden in Ijlst vormt het water de
inspiratiebron. De belangrijlate ruimtelijke beeld-
drager van het oude stadje Ijlst is de Galamagracht
met zijn specifieke inrichting van het dwarsprofiel.
In vernieuwde vorm zal een tweede 'Galamagracht'
ook de beelddrager van de nieuwe wijk gaan vor-
men. In het plan De Dreven in Hoogezand kreeg
de hoofdontsluitingsweg het karakter van een laan.
Aan de bebouwing langs deze laan werden hoge
architectonische eisen gesteld. Laan en bebouwing
bepalen de karakteristiek van De Dreven. Belang-
rijk voordeel van deze opzet is dat men het gezicht
van de wijk niet afhankelijk heeft gemaakt van de
grote hoeveelheid standaard eengezinswoningen die
ook in deze wijk gebouwd zijn. Naast het belang
van een beelddrager op wijkniveau zijn er vaak ook
locaties aan te wijzen die door hun ligging in het
gebied beeldbepalend zijn voor een straat, buurt of
zelfs hele wijk. Wanneer daar aan de bebouwing
hogere architectonische eisen worden gesteld, dra-
gen deze elementen door hun eigen karakter in
belangrijke mate bij tot de herkenbaarheid.

Veranderingen in
bestaande gebieden

Veel van de oude kernen in
Noord-Nederland worden
nog gekarakteriseerd door
bebouwing van voor de
Tweede Wereldoorlog. In
tientallen hiervan is dit
beeld nog zo sterk aanwezig
dat zij rijksbescherming
genieten als stads- of dorps-
gezicht. Ondanks het
belang dat gehecht wordt
aan de historische karakte-
ristieken, vinden ook hier
allerlei veranderingen
plaats. Oude gebouwen ver-
liezen hun functie, worden
verbouwd of maken vanwe-
ge hun ouderdom plaats
voor nieuwe. In vroeger tij-

den werd de nieuwbouw bepaald door de regionale
traditie en de beperkingen van de techniek; een plat
dak kon men bijvoorbeeld niet maken. Daardoor
ontstond er vanzelf een grote verwantschap tussen
het nieuwe en het oude. Bovendien gingen de ont-
wikkelingen veel langzamer dan nu, zodat er meer
tijd was om aan nieuwigheden gewend te raken.
Want ook vroeger konden nieuwe gebouwen die nu
vaak een monumentale status hebben, de toenmali-
ge toets der kritiek soms moeilijk doorstaan. De
huidige stand van de techniek leidt echter tot een
bouw die er bijna per definitie anders uitziet dan
die van een eeuw geleden. Sterker zelfs, de manier
van bouwen van toen is nu in de meeste gevallen
onbetaalbaar geworden door veranderingen in eco-
nomie en markt.

Beeldkwaliteitsplan

Wanneer wij nu in een oude kern nieuwbouw wil-
len realiseren die het bestaande karakter niet aantast
of zelfs versterkt, dan moeten speciale voorwaarden
worden gesteld. Libau, een organisatie die zich voor
de gemeenten van de provincie Groningen bezig
houdt met advisering op het gebied van welstands-
en monumentenzorg, schreef in 1979 de prijsvraag
'Dorpsvernieuwing' uit. Deze had ten doel om
voorbeelden van hedendaagse nieuwbouw te gene-
reren die goed zouden passen in oude dorpskernen.
Gebruikelijk was toen om de bungalow of eenge-
zinswoning die in het uitbreidingsplan niet mis-
stond, klakkeloos ook in de oude kernen te bou-
wen. Mede als gevolg van deze prijsvraag is in veel
Groningse dorpen nieuwbouw gerealiseerd die aan
bovengenoemde eisen voldoet.
Om ook nu voor individuele bouwplannen goede
resultaten te kunnen bewerkstelligen, is het van
belang dat gemeenten een hier op afgestemd wel-
standsbeleid voeren. Goed hulpmiddel daarbij is
het zogenoemde beeldkwaliteitsplan. Hierin geeft
de gemeente aan welke karakteristieken zij in een
bepaald dorp belangrijk vindt, hoe zij de bebou-
wing waardeert en welk beleid zij in dit verband wil
voeren. In een dergelijk plan kan ook een bepaalde
vorm van bescherming worden geregeld, bijvoor-
beeld voor waardevolle panden die geen monument
zijn.
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Moderne driekapschuur in

Zeerijp

Smakeloze namaak

Een van de meest voor de hand liggende manieren
om op een passende wijze in een traditionele omge-
ving te bouwen, lijkt het nabouwen van een
gewaardeerd voorbeeld. Lijkt, want niet alleen zijn
de wooneisen en voorschriften ingrijpend gewij-
zigd, ook de verhouding tussen materiaalkosten en
arbeidsloon is in de afgelopen eeuw sterk veran-
derd. Zo verglijdt de namaakkeuterij tot een 'faoer-
derette' van verkeerde verhoudingen, plastic roeden
tussen het isolatieglas, witte breuksteen, een brede
kanteldeur voor de dubbele garage en kunstriet op
het dak. Maar ook wanneer men dichter bij de
goede voorbeelden blijft, leiden de genoemde
omstandigheden zelden tot een verrijking en veel
vaker tot een verschraling ten opzichte van de tra-
ditionele bebouwing. Ook zonder uitsluitend let-
terlijke verwijzingen naar de oude voorbeelden is
het mogelijk om nieuwbouw bescheiden in het
bestaande beeld te voegen en met gebruik van nu
geëigende middelen een nieuwe waarde aan het
bestaande toe te voegen.

Bouwen onder architectuur

Om dergelijke voorbeelden gemeengoed te laten
worden, is het noodzakelijk dat meer architecten
betrokken worden bij wat ooit de landelijke bouw-

kunst heette. Vroeger
stapte wie een huis wilde
laten bouwen naar de
dorpstimmerman, die
van vader op zoon had
geleerd hoe je dat moest
doen. Architecten waren
er alleen voor kerken en
paleizen. Hoewel die
situatie nu geheel veran-
derd is, stapt men nog
steeds niet gemakkelijk
naar een architect.
Wellicht staan veel archi-
tecten ook niet echt
open voor deze markt.
Omdat de kritiek op de
plattelandsbouw vooral

ook van de kant van de architecten komt, zou men
een grotere inspanning van deze beroepsgroep
mogen verwachten. Gelukkig zijn er in onze pro-
vincies toch heel wat voorbeelden van nieuwe
gebouwen die, zoals dat in makelaarstaal heet,
onder architectuur gebouwd zijn. Dit gebeurt in
het algemeen veel meer op incidentele basis dan in
het verleden het geval was, toen bijvoorbeeld rijke
boerenbehuizingen in de vruchtbare zeekleigebie-
den door architecten in hele reeksen tegelijk werden
gebouwd. Nu is het de PTT die veel dorpen in de
afgelopen jaren met een mooi postkantoortje heeft
verfraaid. Of het zijn de verfijnd technisch ogende
gemalen van architectenbureau OLGA die hier en
daar in het Groninger landschap verschijnen als
gevolg van de bodemdaling.
Incidenteel verschijnen ook in dorpen voorbeelden
van bouwwerken die op de oude karakteristieken
zijn gebaseerd. Zo is langs de Compagnonsvaart in
Appelscha een aantal woningen gerealiseerd die ver-
wijzen naar de historische ontginningshuisjes die
men hier, al dan niet verbouwd, nog langs het
kanaal aantreft. De architecten Karelse en Daan
bouwden Galerie Waalkens op de plaats van de
afgebrande Oldambtster boerderij in Finsterwolde.
Hoewel het gebouw slechts een fractie van de ruim-
te van de vroegere boerderij heeft, is er een vorm
gevonden waardoor het gebouw onmiddellijk her-
inneringen aan de boerderij oproept.

Agrarische architectuur

De agrarische bedrijfstak heeft de afgelopen decen-
nia ingrijpende veranderingen ondergaan. Geen
enkele boer voert zijn bedrijf meer zoals het voor de
Tweede Wereldoorlog gebruikelijk was. Het aantal
bedrijven is drastisch teruggelopen, en de nog
bestaande bedrijven hebben bijna zonder uitzonde-
ring een aanmerkelijke schaalvergroting ondergaan.
Dit heeft uiteraard ook verregaande gevolgen voor
landschap en agrarische bebouwing. De ligboxen-
stal is een van de nieuwe bedrijfsgebouwen die het
moderne boerenbedrijfscomplex kenmerken; andere
zijn bijvoorbeeld de werktuigen- en aardappel-
loodsen, en de voer- en mest silo's.
Nieuwe boerderijen zijn gemodelleerd naar
Europese normen. Een ligboxenstal in Drenthe is
niet anders dan in Groningen, en de woning voor
een boerderij is in Friesland niet wezenlijk anders
dan in Drenthe. Ook de meeste nevengebouwen op
het boerenerf komen uit de catalogus van de ver-
schillende systeembouwers in deze branche. De
relatieve verschillen zijn tegenwoordig meer het
gevolg van de aanpak van de betreffende leverancier
dan van specifieke wensen van de opdrachtgever.
De huidige markt sluit nagenoeg uit dat boerderij-
gebouwen nog ontwikkeld worden op basis van
regionale landschappelijke verschillen.
Nu is het natuurlijk niet zo dat deze nieuwe gebou-
wen bij voorbaat afbreuk doen aan het bestaande
landschap. Ze geven er op een nieuwe manier
invulling aan, maar ze missen de romantiek van het
oude boerenleven en historische boerderijen. De
mate waarin wij deze nieuwe elementen met een
grotere vanzelfsprekendheid kunnen aanvaarden,
ligt vooral aan de wijze waarop dergelijke com-
plexen in de structuur van het landschap zijn inge-
past. Dit vereist een afgewogen ordening van de
samenstellende elementen en een adequate beplan-
ting. Uiteraard behoeft ook de architectuur de
nodige aandacht. Voorbeelden van schuren die in
dit verband met de nodige zorg gemaakt zijn, vindt
men her en der in de provincies. De ruilverkaveling
Ruinerwold/Koekange was enkele jaren geleden
aanleiding voor een ideeënprijsvraag voor een melk-
veehouderij. Zoals ook bij andere boerderijprijsvra-
gen is de winnende inzending helaas nooit
gebouwd. Het is echter geen toeval dat de jaarlijks
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uit te reiken 'Drentse Welstandsprijs' in 1993, is
uitgereikt aan een boerderij in deze ruilverkaveling.

Grootschalige ingrepen

De hedendaagse ontwikkeling van bedrijfs-, en
windturbineparken kan gerekend worden tot de
grootschalige ingrepen in het landschap. Hieronder
vallen ook grote infrastructurele werken als rijkswe-
gen, hoogspanningsmasten en dergelijke, evenals
grootschalige recreatieparken. Vergeleken met de
veranderingen die wij hierboven hebben besproken,
hebben deze ontwikkelingen meestal een grotere
invloed op het landschap. Vaak zijn er ook veel gro-
tere belangen mee gemoeid, waardoor de beslissin-
gen niet alleen door gemeenten maar ook door pro-
vincies of rijk worden genomen. Bij de ontwikke-
ling van deze processen speelt de uiteindelijke
ruimtelijke en bouwkundige vormgeving vaak een
ondergeschikte rol. Het verdient daarom aanbeve-
ling om de milieueffectrapportage (MER) aan te
vullen met een historische en esthetische toets.
Maar ook dan zal een grootschalige ingreep op het
landschap, hoe goed vormgegeven dan ook, voor
velen altijd als pijnlijke worden ervaren. In dit ver-
band is het eufemistische taalgebruik bij termen als
windturbine- en bedrijfsparken overigens opval-
lend.

Cultuurhistorische hoofdstructuur

Met het vaststellen van de ecologische hoofdstruc-
tuur is duidelijk gemaakt welke gedeelten van
Nederland in de toekomst zullen worden gereser-
veerd voor behoud en ontwikkeling van de natuur.

Op dezelfde wijze zou een cultuurhistorische
hoofdstructuur ontwikkeld kunnen worden om ons
erfgoed op dat gebied veilig te stellen. Dat voor de
overige gebieden dan een veel vrijer regime zal gel-
den is een logisch gevolg van een dergelijke keuze,
maar het zou niet moeten betekenen dat deze
gebieden vogelvrij worden verklaard. Juist hier ligt
een kans om waardevolle cultuurlandschappen van
deze tijd aan ons oude gewaardeerde landschap toe
te voegen.

Ook ten aanzien van de grootschalige ontwikkelin-
gen zijn ingrepen denkbaar die niet bij voorbaat
negatief hoeven te worden beoordeeld. Zo is de
planontwikkeling voor een grote ondergrondse gas-
opslag in Langelo ook op het gebied van landschap-
pelijke en architectonische vormgeving, met zorg
begeleid. De plannen die nu in uitvoering zijn doen
een alleszins te waarderen resultaat verwachten.
De toename van het aantal grote windmolens op de
erven van boerderijen leidt tot een landschappelijk
willekeurige spreiding van deze opvallende elemen-
ten. Hoewel over de vormgeving van de driebladige
grote windmolens in het algemeen niets valt aan te
merken, claimen zij op sommige plekken wel een
onevenredig groot deel van het blikveld. Uit oog-
punt van de zorg voor de specifieke kwaliteiten van
onze landschappen zou enige terughoudendheid
daarom gewenst zijn, en daarom verdient concen-
traties van windturbines zoals aan de Eemshaven de
voorkeur. De taakstelling in Megawatts voor de
provincie Friesland leidt evenwel ook in die opzet
in de praktijk tot een moeilijk oplosbaar probleem.

Bedrijventerreinen

Een ander nieuw fenomeen met grote invloed op
het landschap is de opkomst van grootschalige
bedrijventerreinen langs de snelwegen. Waar tot
voor kort de nadruk vooral lag op het 'binnenhalen'
van bedrijven, zien wij nu gelukkig ook dat de
inrichting en vormgeving van deze 'parken' extra
aandacht krijgt. Zo zal de gemeente Heerenveen
een landschaps- en beeldkwaliteitsplan ontwikkelen
voor het Internationaal Businesspark Friesland.
Uitgangspunt voor dit 'megapark' is een zodanige
inrichting en aankleding, dat er een structuur ont-
staat die aansluit op het oorspronkelijke vervenings-
landschap. Daarbij zal tevens een ruimtelijk en
architectonisch hoogwaardig karakter worden nage-
streefd. Ook de samenwerkende gemeenten
Hoogezand-Sappemeer en Groningen hebben ver-
gevorderde plannen voor een dergelijke opzet langs
de A7. Wellicht wat minder ambitieus maar wel al
zichtbaar is de ontwikkeling van een bedrijventer-
rein langs de A7 in Leek. De eisen die hier aan de
vestigingen worden gesteld, leiden tot een aantrek-
kelijk bebouwingsbeeld.

Dit artikel is een gezamenlijk product van de direc-
teuren van de organisaties die op provinciaal niveau
voor de gemeenten belast zijn met de advisering op
het gebied van welstands- en monumentenzorg;
Libau in Groningen, Hüs & Hiem in Friesland en
het Drentse Welstandstoezicht in Drenthe. Naast
de bovengenoemde wettelijke taken beijveten deze
organisaties zich op allerlei manieren met het
bevorderen van ruimtelijke kwaliteit. In dit kader
zijn ze betrokken bij het opstellen van beeldkwali-
teitsplannen ter stimulering en bewaking van kwali-
teit van de bebouwing. Zo kent Het Drentse
Welstandstoezicht bijvoorbeeld elk jaar een prijs toe
aan een gerealiseerd project dat een opvallende
kwaliteit heeft. Libau publiceert het zogenoemde
Plan van de Maand, een selectie uit de maandelijkse
bouwaanvragen die van bijzondere kwaliteit zijn.
Hüs & Hiem kent een dergelijke selectie in de
vorm van 'Het betere werk', een reizende tentoon-
stelling die elk jaar door Friesland trekt, «t»

Bejaardenwoningen als herkennings-
punt in nieuwbouwwijk De Brake in
Winsum (architectenbureau vld Brink
en Tupker te Amsterdam)
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