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Het aanzien van ons land wordt steeds mooier, maar wat is nog het
onderscheidende vermogen tussen de verschillende gebieden?
Wij gaan graag naar plaatsen die voor ons aantrekkelijk zijn. Maar waarom
zijn voor ons die plaatsen aantrekkelijker dan andere gebieden? Wie werken
er allemaal aan deze gebieden mee om het de burger naar de zin te maken?
Is onderscheid tussen de verschillende leef-, recreatie- en werkomgevingen
prettig of juist nuttig? Wordt het onderscheidende vermogen van deze gebieden wel optimaal benut of overkomt de aantrekkelijkheid ons toevallig?
Kan er gewerkt worden aan meer dan ruimtelijke kwaliteit alleen? De identiteit van een gebied kan zich gemakkelijk afzetten ten opzichte van andere
gebieden. Marketing van een dergelijk gebied is meer dan alleen maar een
mooie aankleding of een goede reclamecampagne.
Door mijn jarenlange ervaring met de ruimtelijke kwaliteit bij verschillende
gemeenten meen ik dat de verschillen tussen de gebieden onderling langzaam verloren gaan. Met dit document wil ik de discussie over ‘ruimtelijke
kwaliteit’ op een hoger niveau tillen en het begrip ‘ruimtelijke identiteit’
introduceren.
Wie gaat er over onze leefomgeving?
Het denken over de ruimte waarin wij leven, werken, wonen is in handen
van verschillende partijen, die elk voor zich ergens voor staan, maar als totaal
nauwelijks met elkaar te maken (willen) hebben. Deze partijen zijn onder
andere de diensten bij gemeenten, de ondernemers, de welstandscommissies/
stadsbouwmeesters en de ontwikkelaars. Deze partijen bepalen (een deel van)
het straatbeeld of hoe een gebied eruitziet. Veelal vanaf papier en nauwelijks
in het gebied zelf. Daarbij komt dat de aard van de omgeving leidend zou
moeten zijn voor de ontwikkeling ervan, maar dat is niet vaak het geval.
Factoren van elders bepalen veelal de smaak. Vaak komen private en publieke belangen hierbij niet goed bij elkaar. De constante verbinding tussen
deze partijen lijkt bij het ontwikkelen, het beheren en onderhouden van
(openbare) gebieden te ontbreken. Bundeling van deze belangen is nog
steeds niet vanzelfsprekend. Grotere projecten lijken hier alleen de gedeelde
aandacht te kunnen krijgen. Gebieden hebben echter een belang bij een
sterk onderscheidend vermogen. Hun aantrekkelijkheid valt af te meten in
welvaart en het welbevinden van de bevolking/de burger.
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Welstandscommissies en stadsbouwmeesters toetsen plannen aan het
welstandsbeleid, dat door de gemeenteraad is goedgekeurd, maar de impact
van hun ruimtelijke adviezen verliezen terrein. Vaak regeert de waan van de
dag bij het ontwikkelen en beheren van gebieden en niet de bestaande
ruimtelijke context en identiteit. Ook wordt er zelden integraal nagedacht
over het uiteindelijke resultaat. Wordt de beoogde ruimtelijke kwaliteit wel
bereikt? Wie ziet daarop toe? En, wiens verantwoordelijkheid is het? Elke
uitgave moet terugbetaald worden, maar wie calculeert de uiteindelijke
ruimtelijke opbrengst?
Met de komst van de Omgevingswet (mogelijk 2018) wordt er een nieuwe
manier van werken geïntroduceerd voor bouwinitiatieven. De gemeente
staat centraal, maar veel verantwoordelijkheid wordt naar bewoners en
ondernemers overgeheveld. Het is de bedoeling dat ieder project tot stand
komt in dialoog met omwonenden en belanghebbenden met als doel de
verbetering van de omgevingskwaliteit. Hier liggen mogelijkheden voor
een onderscheidend vermogen van deelgebieden binnen één gemeente.
Immers, men hoeft niet (meer) overal dezelfde ruimtelijke kwaliteit te willen.
Het zou goed zijn indien elk gebied zijn eigen karakter onderkent, behoudt
en/of versterkt. Dat er nagedacht wordt over een eigen ruimtelijke identiteit, die zich onderscheidt ten opzichte van andere gebieden.
De architectuur van Nederland lijkt hoogstaand, maar over een verankering
van de nieuwe architectuur met de bestaande ruimtelijke identiteit van de
omgeving wordt beperkt nagedacht. Behalve dan door de stadsbouwmeester
of welstandscommissie. Zij geven graag richting, maar hun reikwijdte is
beperkt. Een gemeenschappelijk gevoel van verantwoordelijkheid ontbreekt
vaak bij de ontwikkelingsplannen, zo ook bij het beheer van gebieden.
Dit is een groot hiaat binnen het ruimtelijk denken van overheden.
Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld en trekken zich graag bij
dit soort taken terug. Ze laten de markt graag bepalen wat goed voor hen is.
Maar de uitdaging is niet het bouwen of het veranderen, maar de opdracht
is het zoeken naar toegevoegde waarde voor het gebied dat letterlijk past bij
dat gebied en daarnaar te handelen. Daar hoort elkaar aanspreken bij en
overleg. Hoe meer unieke gebieden een gemeente heeft, hoe breder het
aanbod, hoe sterker de aantrekkingskracht van die gemeente.
De oplossingsrichting
De tijd is rijp voor een nieuwe aanpak binnen de ruimtelijke ordening.
Dit document gaat in op factoren die van invloed zijn op de ruimte om ons
heen. Het geeft een nieuwe kijk op de voor ons waardevolle gebieden.
Waardevol is in dit verband: toegeschreven op de functie en de ruimtelijke
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eigenheid van een gebied. Het doel is het onderscheidend vermogen van
gebieden te optimaliseren en zodoende de aantrekkingskracht ten opzichte
van andere gebieden te versterken. Hierdoor ontstaan bredere spectra van
mogelijkheden gekoppeld aan de eigenheid van de verschillende (deel)gebieden. Het uiteindelijke resultaat is dat het gedrag van mensen, in gebieden met een nadrukkelijke identiteit, positief wordt beïnvloed. Onze overheid en de politiek hebben een faciliterende en coördinerende rol in de
ruimtelijke ordening. Die overheid heeft op het ogenblik de handen vol aan
veel zaken, wellicht daardoor verliezen zij hun toegevoegde waarde op de
leefomgeving. Juist daar kunnen zij als gemeente weer zichtbaar worden en
zich profileren. Belangrijk is daarbij dat niet alleen de overheid aan zet is,
maar dat wij allen verantwoordelijk zijn voor de wereld die wij de onze
noemen. De taak van de overheid wordt daarom het overleg aangaan en het
coördineren daarvan met betrokkenen, niet zozeer het uitvoeren van de regels. In de huidige praktijk worden bouwinitiatieven en reclame-initiatieven
onder andere beoordeeld door de welstandscommissie of een stadsbouwmeester. Het resultaat van de beoordeling moet binnen het geldende ruimtelijk beleid slechts een ‘voldoende’ opleveren. Echter, veelal is de gewenste
ruimtelijke identiteit met deze oplossingen niet gediend. Zo kunnen bungalows ontstaan in het open veenlandschap of ‘historiserende’ woningen in
de nieuwe IJsselmeerpolders. Hiermee is de investeerder van een dergelijk
plan geholpen, maar wordt het visuele aspect van de omgeving geweld aangedaan. Met een grove aantasting van de bestaande ruimtelijke identiteit als
gevolg. Er wordt omwille van de afgesproken procesgang goedkeuring aan
gehecht. En, als dat niet wordt begrepen, dan wordt er bewust of onbewust
geen waarde gehecht. Wanneer spreken we eigenlijk van een niet passend
bouwwerk?
Dit stuk gaat over een andere aanpak bij de vorming van de ruimte om ons
heen. Een aanpak die niet begrensd wordt door de mogelijkheden, maar
juist uitgedaagd wordt door deze mogelijkheden.
Je kunt niet twee doelen bereiken met één instrument. Het huidige
welstandsbeleid ‘voldoet’, maar wil je de eigen ruimtelijke waarden benadrukken, dan moet er een ander systeem bij komen. In dit boek gaat het
niet zozeer over dat nieuwe systeem als wel om een discussie op gang te brengen over die ruimtelijke identiteit van de voor ons waardevolle gebieden.

3

Naar een eigen Ruimtelijke Identiteit

28-07-16

Naar een eigen ruimtelijke identiteit

Zwolle, NL
Historische bebouwing langs de Thorbeckegracht met moderne toevoegingen erachter. Rechts op de foto
is ook nieuwbouw, echter onopvallend vormgegeven.

Davos, CH
Het hotel in de omgeving van Davos heeft een uitgesproken situering, vormgeving en kleurstelling. Het
ontwerp sluit niet aan bij de ruimtelijke identiteit van de omgeving.
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Inleiding/probleemstelling

De ruimtelijke kwaliteit beoogt een omgeving met een hoge gebruikswaarde,
toekomstwaarde en belevingswaarde.
De ruimtelijke identiteit van een gebied is de mate waarin het karakter van het
gebied zich onderscheid ten opzichte van andere gebieden.
Bij marketing staat het identificeren centraal. Marketing als discipline leunt daarbij sterk op kennis ontwikkeld in andere vakgebieden zoals psychologie, sociologie
en economie.
Waarom woon ik of werk ik of recreëer ik in deze stad? Of, waarom ga ik
winkelen of recreëren in dat gebied? Wat maakt die omgeving of dat landschap aantrekkelijk voor mij? Waarom ben ik er eigenlijk heen gegaan?
Bewust of onbewust, sommige plaatsen zijn voor ons aantrekkelijker dan
andere. Hoe komt dat eigenlijk? We hebben immers in elke gemeente een
ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Geen enkele gemeente wil onaantrekkelijk zijn!
Bovenal willen wij zelf een keuze kunnen maken waar we heen gaan.
Functioneert het ruimtelijk beleid in bepaalde gebieden beter? Gemeenten
staan, gezien (actuele) sociale thema’s en de voortdurende veranderingen in
de samenleving, voor een groot aantal uitdagingen. Een van die uitdagingen is het aantrekkelijk houden van stads- en dorpscentra, bedrijventerreinen, groengebieden en buitengebieden.
Het bestemmingsplan bepaalt in gebieden de functies en afmetingen van
gebouwen, en het welstandsbeleid de ‘ruimtelijke kwaliteit’. Is dit alles wat
we nodig hebben of is er meer? Wordt met de ruimtelijke ordening en het
welstandstoezicht de ruimtelijke kwaliteit gehaald die beoogd is? Hebben de
bestuurders dit beeld wel scherp voor ogen? Wie worden er eigenlijk geholpen bij een goedkeuring van een bouwaanvraag? Is dat de aanvrager, de
belegger, de gebruiker of de omgeving waarin het gebouwd wordt? Is het
ruimtelijk beleid er alleen om de kwaliteit van een gebied op peil te houden
en uitwassen te voorkomen? Of valt hier meer te bereiken?
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Denken we wel voldoende na over de ‘marketing’ van onze primaire gebieden? Marketing kan meer zijn dan alleen maar evenementen programmeren
in winkelcentra, of het promoten van de commerciële ‘trekkers’ in een gebied.
Marketing kan ook gebruikt worden om reputatieschade te voorkomen. Een
dergelijk gebruik wordt hier niet bedoeld. Het is juist de oprechte ‘ruimtelijke
identiteit’ van gebieden die ons beweegt. Waarvoor wij de keuze maken.

Zaanstad, NL
Het ruimtelijk onderscheidende vermogen van Zaanstad is bijzonder. In dit geval zijn de oorspronkelijke
kenmerken van Zaanse huisjes verwerkt tot een nieuw icoon in het nieuwe stadscentrum.
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Hoe manifesteert een gebied zich
in de praktijk?

2.1

De belangen veranderen

Tijden veranderen, geld en aandacht worden opnieuw verdeeld. Taken van
de overheden worden tegen het licht gehouden. De lokale overheden kiezen
de laatste jaren vaak voor een faciliterende rol in plaats van een sturende rol.
Overheden trekken zich in de ruimtelijke ontwikkeling deels terug en werken daarbij steeds vaker onder het motto ‘de markt weet zelf wel wat goed
voor haar is’. Met deze gedragslijn kan men op den duur voor ruimtelijke
teleurstellende verrassingen komen te staan. Dorpen, steden en gebieden
kunnen met gebouwen en bouwsels worden opgezadeld waar we op termijn
geen raad meer mee weten. Denk aan de wildgroei van kantoorgebouwen of
de modernisering van historische winkelpuien, weidewinkels, woonboulevards, luxe woningen in agrarische gebieden, enzovoort. Maar denk ook aan
de grootschalige gebouwen die in kleinschalige omgevingen steeds vaker
voorkomen. Anticiperen op de toekomst van gebieden blijft geboden. Wat
was de toegevoegde waarde van deze gebouwen (ontwikkelingen) voor deze
gebieden? Wat is de toegevoegde waarde van de verschillende gebieden voor
een gemeente? Vaak leek het erop dat er tijdelijk een ruimtelijk probleem
moet/moest worden opgelost. Vaak is en was dat ook zo. Denk ook aan de
IKEA’s en de Hornbachs van deze wereld. Zij hebben hun eigen logica en
aantrekkingskracht die zo groot is dat ze andere bedrijven naar hun locatie
toetrekken en ontwrichtend werken voor andere soortgelijke winkels in de
winkelgebieden in de omgeving. Hun aantrekkingskracht overstijgt de aantrekkingskracht van hele steden en dorpen. Vaak worden ze door hun grootte gesitueerd op bedrijventerreinen. De ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte om deze bedrijven heen is vaak minimaal en ongeordend.
Op welke gronden wordt er gekozen voor een bepaalde bedrijfslocatie? Zijn ondernemers zich wel bewust van de ruimtelijke kwaliteit die het gebied om hun bedrijf
biedt? Wat is hun binding met het gebied?
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Op welke gronden wordt er gekozen voor een groot appartementengebouw voor
bejaarden in een dorp? Zijn de babyboomers zich wel bewust van de impact op de
ruimtelijke kwaliteit van het dorp? Wat is hun binding met het gebied die dergelijke
ingrepen mogelijk moet maken? Wat betekent dit bouwen voor de sociale en ruimtelijke toekomst van het gebied?
Wat is een logische insteek voor gemeenten (en ondernemers) die hechten aan een
goede ruimtelijke kwaliteit?
Horen luxewoningen met een duidelijk afwijkende vormgeving van wat gebruikelijk is wel thuis in agrarische gebieden? Wie profiteert van wie en wat wordt er
aan impact teruggegeven?
Samenhang van gebieden maakt niet alleen kwaliteit, maar ook de eigenheid.
Is de mix van de verschillende doelen en uiterlijkheden een pré of juist een
verrommeling? Is een eenheid juist de kracht of wordt het als saai ervaren?
Marketing van gebieden is hier de optie! Weten wat hier de doelen zijn,
maakt ruimte voor een langetermijnvisie. Wat is of wordt het onderscheidende vermogen van de plek of een gebied? De vraag stellen levert al een
nieuw gezichtspunt op. Met het antwoord komt het begrip ‘ruimtelijke
identiteit’ in beeld, dat naast de ‘ruimtelijke kwaliteit’ (de visuele aspecten)
ook de sociale aspecten van ruimte kan kwalificeren.

HEMA en worst zijn één, wat is de unieke ruimtelijke icoon van uw centrumgebied?
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2.2

Belevingswaarde, herkenbaarheid en attractiewaarde

De identiteit is onderdeel van de belevingswaarde die voortkomt uit de
mate van ruimtelijke kwaliteit. De ‘ruimtelijke identiteit’ wordt geregeld
genoemd in combinatie met commercie en toerisme. De reikwijdte van de
ruimtelijke identiteit gaat echter verder dan de ruimtelijke kwaliteit. De belevingswaarde herbergt naast de genoemde identiteit ook kenmerken als
eigenheid, herkenbaarheid, attractiewaarde en cultuur.
Het gaat hierbij nadrukkelijk om de persoonlijke gevoelens die de ruimtelijke kwaliteit bij mensen losmaakt. Mensen zijn gevoelig voor een ‘eigen’
karakteristieke omgeving. Mensen voelen zich aangetrokken tot plaatsen
die ze herkennen, kunnen plaatsen en waar zij een band mee hebben. Dit
zijn de gebieden met een hoge belevingswaarde. Deze gebieden worden
meer dan gemiddeld bezocht en beter gewaardeerd dan andere gebieden.
Als voorbeeld: cultuurtoerisme ontstaat daar waar de plaatsen en gebieden
een hoge attractiewaarde hebben.
Voor de aantrekkingskracht van binnensteden worden er veel deeloplossingen genoemd. Aanpakken van de leegstand, meer (tijdelijke) functies mogelijk maken, deregulering, enzovoort. Een daarvan is ook het gratis parkeren.
Ondernemers stellen dat de kosten voor parkeren die gemeenten rekenen,
omgekeerd evenredig zijn aan de aantrekkelijkheid van hun winkelcentrum. Guido van Woerkom, voorzitter van de belangenbehartiger Detailhandel Nederland, stelt dat gratis of goedkoop parkeren echt meer mensen
naar de winkels lokt. Hans Voerknecht daarentegen, projectmanager voor
het CROW (kennisplatform van gemeenten en provincies), stelt dat parkeren op zich geen factor is die consumenten naar winkels trekt. ‘Mensen
worden naar centra gelokt door de sfeer, de diversiteit van het aanbod en de
kwaliteit van de winkels. Je gaat niet ergens heen puur en alleen om er te
parkeren. De vraag is vooral of de aantrekkelijkheid van het winkelgebied
opweegt tegen de moeite die je moet doen om er te komen en te parkeren.’
Imago en identiteit zijn daarom voor gebieden van levensbelang.
Voor gebouwen met een eigen en herkenbare identiteit geldt dat deze in de
volksmond een naam hebben of krijgen. Voorbeelden hiervan zijn de ‘BHbrug’ (de brug naar IJburg), ‘de Apenrots’ (Gasunie-gebouw te Groningen),
enzovoort. Veel van de huidige gebiedsnamen zijn ook zo ontstaan: Vinkenbuurt, Hoogeveen, enzovoort. Ze verwijzen naar het gebruik of de hoedanigheid uit het verleden. De ruimtelijke identiteit van deze gebieden was daarom ook veelal terug te voeren op deze hoedanigheid of de functie ervan.
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De identiteitswaarde van deze gebieden wordt nu niet herkend of nauwelijks
benut, tenzij het gebied is waar het een toeristische trekpleister is.

Giethoorn, NL

Amsterdam, NL
Voorbeelden van gebieden met een duidelijke ruimtelijke identiteit: bij het woord Giethoorn of Amsterdam
hebben de meeste mensen een duidelijk beeld voor ogen.
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Zo kennen we plaatsen met een sterke ruimtelijke identiteit die deze commercieel inzetten voor hun welvaart: Amsterdam, New York, Giethoorn,
enzovoort. Hun ruimtelijke identiteit is al met hun naam verbonden.
Het zijn gebieden waar we graag (weer) eens naartoe willen.
Voorbeelden van andere gebieden met een actieve promotie van de identiteit zijn de attractieparken, de themaparken en de outletcentra, zoals Bataviastad en de Efteling. Hoewel het hier gaat over kunstmatig gecreëerde omgevingen, bieden ze vaak een goede ruimtelijke kwaliteit en hebben daarbij
ook een zorgvuldig opgebouwde ruimtelijke identiteit.
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Outlet shopping mall Bataviastad, Lelystad, NL

Outlet shopping mall La Vallee Village, nabij Paris, F
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Ondanks dat deze parken en centra relatief jong zijn, staan deze gebieden
ergens voor. Qua beeldvorming zijn ze eenvoudig herkenbaar en ondanks
dat ze vaak op afstand zijn gesitueerd worden ze door het grotere publiek
gekend. De omgeving waarin zij de attracties, horeca of koopwaar aanbieden, zijn zorgvuldig gecomponeerd voor een optimale beleving van hun
bezoekers en de ‘exposure’ van waar het om gaat. Ook zijn zaken als beheer
en onderhoud onderdeel van deze compositie. Geld verdienen is uiteindelijk het doel van de ondernemers in deze gebieden. Het imago, maar ook de
identiteit, zijn leidend voor de te behalen bezoekersaantallen om deze gebieden rendabel te laten zijn. De gewenste ruimtelijke identiteit is dan ook
zorgvuldig opgebouwd en zeker niet door het toeval ontstaan. De bezoekers
zijn gefascineerd door hun identiteit en vertellen dit verder.
Ook het gedrag van mensen wordt veelal bepaald door de omgeving waarbinnen ze zich bewegen. Is deze omgeving boeiend en verzorgd dan is er de
wil om er langer te blijven. Dit in tegenstelling tot saaie onverzorgde gebieden. Het menselijke gedrag wordt beïnvloed door de beleving. De beleving
komt voort uit de omgeving en vanuit de kennis en achtergrond van het
individu zelf. Daarom zijn gebieden met een begrijpelijk maar complex
visueel beeld interessant. Zo is een winkelstraat (herkenbaar voor het doel)
zonder verrassingen saai en een winkelstraat met visuele verrassingen voor
eenieder interessant. Het gedrag van de bezoekers van gebieden is hiermee
te beïnvloeden. Hier maken de attractieparken nadrukkelijk gebruik van.
In onze openbare gebieden lijken deze plezierende mogelijkheden nog niet
tot uitgangspunt gekozen. Vaak zijn de kosten van het onderhoud van deze
openbare ruimte belangrijker dan het aanzien. Liever tegels dan plantenbakken. Liever ‘hufterproof’ dan verzorgd en bijzonder. Liever standaard
dan eenmalig. Met deze instelling klopt onze boekhouding wel, maar loopt
de eigenheid van een gemeente van ons af. Het is daarom belangrijk onze
waarden en normen, die de identiteit van een omgeving bepalen, niet uit
het oog te verliezen. Dezelfde instelling heeft ook de uitbater van een winkel met dichtplakte ramen. Wel meer nuttige winkelruimte, maar ten koste
waarvan? Hij of zij vergeet dat de consument verlokt moet worden het
winkelgebied en de winkel te betreden. Met dichtgeplakte winkelstraten is
er geen verrassing meer en oogt alles saai. Geen wonder dat de consument
ergens anders naartoe gaat. Hetzelfde kan gezegd worden van de winkelketens die we overal in winkelcentra aantreffen. Maar deze ketens geven de
consument ook zekerheid: het vertrouwen dat daar voldoende te krijgen is.
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Centrum Haarlem, NL
De gevels hebben overwegend een verticale geleding en de stedenbouwkundige verkaveling lijkt meegenomen te zijn in het ontwerp, maar deze nieuwbouw zet zich letterlijk af ten opzichte van de bestaande
oorspronkelijke bebouwing in deze straat. Wie is hier (destijds) mee geholpen?

2.3

Burgers

Wij burgers wonen het liefst in veilige gebieden. Gebieden waar we ons mee
kunnen identificeren, waar we ons thuis voelen. Daar waar onze eigenwaarde wordt gestreeld en waar onze kinderen een zekere bescherming genieten.
Veel van onze woonwijken voldoen aan deze voorwaarden. Toch zien we in
ons land een zekere confectie ontstaan aan de woonmogelijkheden. Veel
plattegronden van woningen of appartementen hebben eenzelfde opzet.
Het beeld van de gevels varieert binnen deze zelfde vrijheid. Gedreven door
het financiële raamwerk en de (reguliere) mogelijkheden van de bouwsector
zijn overal in Nederland woonwijken ontstaan die inwisselbaar zijn. Het
maakt niet meer uit waar wat gebouwd wordt, als het maar verkoopt. Ontwikkelaars willen verkopen en gaan voor veilige investeringen. Gemeenten
zijn blij met hun grondverkopen. De molen draait, de gevraagde woningaantallen per categorie worden geproduceerd. De burger is tevreden?
Nieuwbouw levert veilige en energiezuinige woningen op. Deze zijn relatief
goedkoop te produceren, goedkoper vaak dan renovatie met eenzelfde kwaliteit. Grond is in grote mate verkrijgbaar aan de randen van de stad of het
dorp. Samen resulteert dit veelal daar in uitwisselbare nieuwbouwwijken.
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De ruimtelijke identiteit van deze gebieden wordt per woning verkocht. Het
zijn veelal in zichzelf gerichte bouwplannen/eilanden in een stedelijk weefsel. Zo op het eerste gezicht voldoen de ontwerpen aan alle koperswensen.
De eigenwaarde wordt met de aankoop van een nieuwe woning gestreeld.
Het gemis aan een onderscheidende ruimtelijke identiteit van de nieuwe
woonomgeving wordt op de koop toegenomen. De verkoopfolder van de
nieuwe woningen is daar te sterk voor. Daar komt bij dat de omgeving waar
gebouwd wordt, veelal niet wordt weergegeven in deze verkoopfolders.
Met de komst van de nieuwbouwwijken lijkt de bouwkundige kwaliteit van
onze binnensteden achterop te geraken. Binnensteden zijn echter aantrekkelijk als woon- en winkel- en werkmilieu en kennen een zekere ruimtelijke
identiteit. De sociale cohesie lijkt er groter dan in de monotone en monofunctionele buitenwijken. De trek van de burger naar de stad wordt ook
veroorzaakt door de behoefte aan verzorging en cultuur. Zo worden de gaten in de dorpen en steden gedicht met nieuwbouw. De evolutie van de
centra gaat verder. Maar wie zorgt ervoor dat deze centra ook qua verschijning op een passende wijze evolueren? We vinden het normaal dat qua
vorm en uiterlijk afwijkende nieuwbouw de gaten in de stad vult. We weten
vaak niet beter. We vinden de gebouwen soms nog mooi ook. Deze werkwijze is echter geen uitdrukking van respect voor de omgeving. Het kan
hier om kleine details gaan, maar ook om vormaspecten of aspecten die te
maken hebben met de functie. (Denk aan loggia’s op straatniveau, waar
voordeuren en woonkamerramen de regel zijn.)
Het bestemmingsplan en het welstandsbeleid, zij maken de kaders. Maar als
de druk groot is of het ruimtelijk beleid summier, wordt er toch veel mogelijk binnen deze kaders. We wensen in onze omgeving een sociale eenheid,
maar die eenheid is in de architectuur vaak niet terug te vinden. Daar is de
uitdrukking van ‘nieuw’ of ‘anders’ of ‘rijk’ veelal de maat. Zo komt het
voor dat door de verschijningsvorm van nieuwbouw of verbouw een hele
straatwand visueel in stukken wordt geknipt. Door burgers op het eerste
gezicht niet opgemerkt. Zij hebben veelal over de verschijningsvorm van
straten en steden nog nooit nagedacht. Wel weten ze wat mooi en lelijk is,
maar kunnen dat niet direct duiden. De intuïtie wordt hier gevolgd. Vakmensen weten wel wat past of niet past, maar hebben vaak andere belangen
te behartigen. Stadsbouwmeesters of welstandscommissies hebben hier vaak
niet de mogelijkheid om drastisch in te grijpen, of vinden eigentijdse architectuur passen in deze tijd. Langzaam wordt het beeld vertroebeld en valt
de bestaande sociale en ruimtelijke cohesie uiteen. Een nieuwe werkelijk-
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heid doet haar intrede. Is de ruimtelijke en sociale eigenheid met deze
nieuwbouw of verbouw wel geholpen? Wat is het nieuwe onderscheidend
vermogen geworden? Welke gevoelens worden er bij de burgers opgewekt?
Is het iedereen duidelijk waar de gemeente met dit gebied naartoe wil? Weet
de gemeente of de politiek het zelf wel? Meer van hetzelfde?
Eenzelfde problematiek geldt ook voor onze open buitengebieden. Boeren
sluiten daar dagelijks hun bedrijf om diverse redenen. Boerenerven komen
te koop te staan. De opstallen worden veelal verkocht aan burgers. Vaak
mensen die voor de ruimtelijke beleving komen, maar (nog) geen binding
hebben met de (sociale) en ruimtelijke eigenheid van het gebied. Als de opstallen bouwkundig slecht zijn, volgt sloop. Het uiterlijk van de vervangende woning weerspiegelt vaak de financiële mogelijkheden en vrijheid van
gedachte van de ontwerper alsook de opdrachtgever. Zo kan het voorkomen
dat nieuwbouw een sterke visuele impact heeft op de bestaande omgeving.
Het beeld van het landschap wordt aangetast. Dit geldt niet alleen voor de
bebouwing alsook voor de inrichting van het erf. Termen als ‘nieuwe landgoederen’ of ‘landhuis’ bij nieuwe bouwmogelijkheden in het buitengebied
gaan veelal niet verder in de traditie ervan, maar verhullen met hun symbolische termen de grote visuele mogelijkheden bij deze nieuwbouw.
Immers, de echte ‘rijken’ die landgoederen kunnen creëren en zodoende
in hun levensonderhoud kunnen voorzien, zijn er niet meer. De bestaande
ruimtelijke identiteit van een gebied kan met één zo’n bijzondere woning
al ernstig in gevaar komen. Zorgvuldigheid bij de afwegingen en een afgewogen inpassing van het ontwerp zijn voorwaarden voor een goede
inpassing ter plekke.

2.4

Ondernemers

Wat betekent het regulier denken van gemeenten voor onze dorpen, steden
en landschappen? De hiervoor genoemde kwaliteiten van attractieparken en
outletcentra (identiteit, gastvrijheid, beheer en onderhoud) gelden qua inzet
en beleving in veel mindere mate voor onze dorpen, steden en landschappen. Deze gebieden hebben vaak wel een langer en interessanter verleden,
andere geldstromen, geen eenduidig doel en worden niet door vaste personen met één doelstelling bestuurd. Ze worden echter door de verschillende
onderdelen van overheden qua ruimtelijke kwaliteit bestuurd. De binnenstad
is echter dé plek voor ontmoeting en verrassing. Van kopen met daarna vermaak zijn onze binnensteden getransformeerd naar gebieden waar men ver-
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maakt wil worden, waarna men eventueel ook wel wat wil kopen. Het aanzien en de ruimtelijke ervaring voor deze gebieden zijn daarom van
levensbelang geworden. Dit geldt voor alle gebieden binnen een gemeente
maar voor de centra in het bijzonder. Waarom zou ik erheen willen gaan?
Deze vraag moet (het liefst) ‘altijd’ positief beantwoord kunnen worden. De
beleving daar is de reden om ernaartoe te gaan!
Voorbeeld: de toiletten in attractieparken zijn op strategische plekken gesitueerd. In
de openbare ruimte wordt juist op deze zaken bezuinigd.

Winkelstraat Haarlem, NL

Winkelstraat Zwolle, NL

Er lijkt op het eerste gezicht geen verschil tussen Haarlem en Zwolle. Wat is hier de meerwaarde voor
bezoekers bij de verschillende steden?
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Handicap bij de (centrum)gebieden is dat hier onvoldoende steun wordt
verkregen van de andere actoren die zich (vaak aangrenzend aan of) in deze
openbare ruimte bewegen. Denk hierbij aan winkeliers, investeerders, centrumbewoners, horeca, enzovoort. Vaak gaan de ondernemers alleen voor
hun eigen bedrijf en niet voor het algemene belang/het grotere geheel.
In alle centra van dorpen of steden zijn dezelfde winkelketens te vinden,
met elk hun eigen welbekende uiterlijk. Etalages worden zelden veranderd
of de etalageruiten zijn al permanent dichtgeplakt. Het visuele aspect van
winkelen, waar verrassen onderdeel van is, wordt zodoende saai, onaantrekkelijk en onafhankelijk van de locatie gemaakt.
De overheid kan hier beleid voor opstellen, maar de wil en het draagvlak
van en onder de hiervoor genoemde actoren is essentieel en doorslaggevend
voor succes. Daarbij kan de vraag gesteld worden of dit wel een taak voor de
overheid is, indien er nauwelijks of niet op gehandhaafd kan worden (beïnvloed door het Rijk). Daarom moet het gevoel hiervoor uit eigen gelederen
komen en niet bepaald worden door de overheid. Dit document is dan ook
bedoeld om de discussie over wetten en regels en zelfregulering van de actoren die invloed kunnen hebben op een gebied, op gang te brengen.

2.5

Politiek en bestuur

De onderdelen van de plaatselijke overheid die de ruimtelijke kwaliteit
sturen, worden beïnvloed door de verschillende politieke partijen/raadsfracties, die per termijn besluiten nemen en verschillende doelen en
mogelijkheden nastreven. Daarbij lijken deze bestuurders enkel gericht
op incidenten en mogelijkheden. Dit heeft in de tijd gezien wisselende
invloeden op de kwaliteit en de identiteit van het ruimtelijk domein. Dit is
bestuurlijk gezien per periode wenselijk, omdat wie aan de macht is de
‘waan van de dag’ mee heeft, maar op de langere termijn is dit (door het
ontbreken van een langetermijnvisie) slecht voor de ruimtelijke kwaliteit en
ruimtelijke identiteit van onze dorpen, steden en landschappen. De raadsfracties, die mogelijk elke vier jaar wisselen, hebben geen kaders met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit en identiteit en altijd het recht aan hun
kant staan, zonder dat er op de langere termijn verantwoording moet worden afgelegd. Ook dit heeft daarom invloed op de aantrekkingskracht van
deze gebieden. En wordt er door de overheid een langetermijnbeleid nagestreefd dan is langdurig draagvlak onder de andere genoemde actoren veelal
moeilijk te verkrijgen.
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Wat is de uitwerking van dit kortetermijndenken?
• geen kans om een goed beleid te laten groeien;
• ruimtelijke ontwikkelingen volgens de ‘waan van de dag’;
• geen langetermijnvisie om bezoekers aangenaam te verrassen.
Onderling begrip en langdurige afstemming tussen overheid en de andere
actoren die invloed uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit is wezenlijk voor
een goede ruimtelijke kwaliteit, een sterke ruimtelijke identiteit en een positief imago van een gebied.

Stadskantoor Amersfoort, Molenstraat Amersfoort, NL
Grote stedenbouwkundige ingreep in historische deel van Amersfoort, zonder referentie aan de bestaande
vormgeving ter plaatse. Het contrast is hier gezocht, waardoor de ruimtelijke identiteit van het gebied
verloren ging.
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De snelheid van ontwikkelingen en kansen maakt grote ondernemers en de
middenstand nerveus. Uit angst iets van omzet te missen zetten ze alles in
op het eerste het beste idee dat voorbijkomt. ‘Nieuw’ is immers ‘hot’. Vaak
denken ze niet na over de consequenties voor hun eigen bedrijf, laat staan
over de consequentie voor de omgeving waarbinnen ze opereren. De politiek
reageert al te graag op hun wensen. Als het slecht gaat met het centrumgebied dan lijkt het dat het ook slecht gaat met de gemeente, redeneren ze.
Veel bouw- en ontwikkelplannen ontstaan niet alleen uit een behoefte, maar
ontstaan ook omdat de bestuurder en/of architect een ‘icoon’ (een tastbaar
ego) wil maken, waaraan burgers, zo hoopt hij/zij, zich hem/haar blijft
herinneren. Vaak ontstaan zo, zowel qua vormgeving alsook commerciële
houdbaarheid, te opvallende gebouwen of inrichtingen van de openbare
ruimte die geen toevoeging bieden aan de plaatselijke ruimtelijke identiteit.
Wethouders zitten in (deel)termijnen van vier jaar in het college. Zij hebben een partijpolitieke achtergrond. Dit is qua continuïteit bij een bijzondere ruimtelijke identiteit geen wenselijke situatie. Burgemeesters zitten
langer dan wethouders in een college. Zij bewegen zich vanwege hun positie dichter op de eigen bevolking. Burgemeesters bemarkten hun gebied, dat
is onderdeel van hun takenpakket. Zij zitten dichter op de identiteit, het
DNA van de eigen bewoners in hun gemeente. Vanwege hun functie ‘horen
zij dit zelfs te koesteren’.
Echter is het de vraag of de burgemeester in de praktijk anders in de discussie staat dan de wethouder Ruimtelijke Ordening. Staat de gemiddelde burgemeester wel dichter bij de eigen ruimtelijke identiteit dan de wethouders?
Burgemeesters hebben momenteel al invloed bij bouwinitiatieven, waarbij
bestemmingsplanwijzigingen spelen. Bestemmingsplanwijzigingen worden
in de collegevergaderingen behandeld, waarbij veelal de mening van de
burgemeester en/of wethouder RO wordt gevolgd. Het aansturen op een
sterke ruimtelijke identiteit van gebieden staat of valt met de bewustwording binnen een college. De bewustwording is noodzakelijk voor het op
gang brengen van de discussie over de ruimtelijke identiteit ter plaatse.
Als er vooraf nagedacht wordt over de ‘eigen ruimtelijke identiteit’ en dit
een plek krijgt in het collegeprogramma (dat door de raad wordt omarmd)
dan wordt dit een onderdeel van de afwegingen en de beslissingen binnen
de colleges. Om hierop invloed uit te oefenen moet er eerst een bewustwording plaatsvinden binnen alle raadsfracties. Het ligt dan ook voor de hand
dat alle politieke fracties na gaan denken over de eigen (ruimtelijke) identiteiten binnen hun gemeente.
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Een langjarige visie op een gebied is belangrijk voor een consistente ontwikkeling ervan. Zet deze visie breed uit en zorg voor draagvlak onder de bevolking.
In Davos (Zwitserland) wordt bijvoorbeeld de bevolking hierover geïnformeerd
door middel van informatieborden: ‘Raumplanung’. Deze informatieborden
worden niet per ambtstermijn van een bestuurder veranderd.

Raumplanung Davos (CH)
De tekst op het bord gaat over ruimtelijke ordening. Het geeft informatie over:
• de oorspronkelijke bewoning rond het jaar 1300 in het gebied;
• wat er in deze ruimte gaat veranderen;
• van agrarisch naar toerisme en wat daarvoor nodig is;
• het doel van de ruimtelijke ordening;
• een kort overzicht in getallen van wat er tot nu toe bereikt is.
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2.6

Centrumgebieden

In dorpen, steden en landschappen met meer dan gemiddelde aandacht
voor de openbare gebieden, wordt vaak gewerkt met winkeliersverenigingen
en/of met gebiedsmanagers. Deze managers hebben een coördinerende en
verbindende rol. Zij hebben echter een beperkte invloed op de verschijningsvorm, het onderhoud en het beheer van deze gebieden. Veelal coördineert deze persoon de activiteiten in een bepaald gebied en niet de zo belangrijke ruimtelijke kwaliteit of de ruimtelijke identiteit ervan.
Vormgevingsaspecten bij deze gebieden worden, indien het geen welstandsvrij gebied is, veelal door een welstandscommissie of een stadsbouwmeester
van adviezen voorzien. Echter, de inrichting van deze gebieden wordt overgelaten aan een civiele afdeling van de gemeente. Deze afdelingen zijn veelal gericht op het kostenaspect, zoals het onderhoud, en niet op een passende en uitnodigende vormgeving. Meestal wordt een nieuwe inrichting van
centra vanuit de gemeente gecoördineerd en worden deze centra naar de
laatste trends ingericht, zonder nadrukkelijke visuele koppeling met de
ruimtelijke identiteit van de bestaande gebouwen in deze binnenstad.
De adviezen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit worden (veelal) gegeven door de welstandscommissie (mogelijk met een wisselende samenstelling) of stadsbouwmeesters (benoemingstermijn maximaal tweemaal
drie jaar). Zij opereren aan de hand van criteria die per deelgebied in de
welstandsnota’s zijn vastgesteld. De mate van de reële ruimtelijke kwaliteit
is afhankelijk van de kracht van de stadsbouwmeester, de interesse van de
wethouder, de inhoud en uitgebreidheid van deze nota’s en de politieke
kleur van de raad die de nota heeft vastgesteld. Deze nota’s worden opgesteld om een zekere ruimtelijke kwaliteit te behouden (beheersaspect) en
om misstanden te voorkomen. Een specifieke ruimtelijke identiteit wordt
hierbij niet tot nauwelijks beoogd.
Welstandsgebieden in welstandsnota’s zijn veelal gebieden met eenzelfde
ruimtelijk karakter of opbouw. Ruimtelijke speerpunten of nuances binnen
deze gebieden zijn vaak niet gegeven. Door de huidige regelgeving en het
politieke landschap wordt het niet mogelijk om voor een langere termijn
ruimtelijk beleid te continueren. Toch is dit noodzakelijk voor het laten
groeien van een eigen specifiek onderscheidend vermogen van een dorp,
stad of landschap.
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Diezerstraat Zwolle, NL

Centrum Oss, NL

Centrum Oss, NL
De gevels van de panden in een winkelstraat zijn vaak opgesplitst en zodoende gemoderniseerd.
De aantrekkingskracht lijkt in de vormgeving van de panden genivelleerd te zijn tot een algemene saus.
Er zijn niet veel verschillen, waar je ook bent.
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Voormalige V&D-locatie Oss, NL
De vestiging Oss van V&D staat model voor vele vestigingen van de voormalige V&D. In veel steden zijn
er vanwege de vooruitgang te grootschalige en te afwijkende panden geplaatst. De houdbaarheid van
dergelijke panden in deze steden is omwille van de afwijkende vormgeving kort. Het nieuwe is er snel af.

26

Naar een eigen Ruimtelijke Identiteit

28-07-16

2 • Hoe manifesteert een gebied zich in de praktijk?

Als een les uit het verleden kan de voormalige V&D-vestiging in Oss dienen, maar in elke grote stad met een zekere ambitie geldt de volgende problematiek. Deze voormalige V&D-vestiging in Oss is al jaren een doorn in
het oog van de centrumbezoekers en de bewoners van Oss. Het geldt als het
lelijkste pand in de stad. Het is opgetrokken uit witte baksteen tussen de
winkelpuien en zalmroze en witte vlakken van ‘schrootjes’ erboven. Het
gebouw stamt uit de jaren zeventig. Voor de realisatie ervan zijn destijds
een paar historische monumenten afgebroken. Het was destijds een langgekoesterde wens om een nieuw en modern warenhuis in de stad te hebben. Niet elke ruimtelijke vernieuwing is ook een verbetering. Hier is destijds te ambitieus en op een te kleine plek een nieuwe (ruimtelijke)
identiteit nagestreefd. Dit gaat, hoe goed bedoeld ook, altijd ten koste van
de bestaande omgeving/ruimtelijke identiteit en de eigen waardigheid.

2.7

Erfgoed

Het hebben van (mogelijk) erfgoed (binnen gebieden) is cruciaal. Het zal echter niet verbazen dat erfgoed in een gebied een belangrijke invloed heeft op
de ruimtelijke identiteit en kwaliteit. Het gaat hierbij vooral om het gevoel
dat en de emotie die erfgoed losmaakt. Factoren, geloofwaardigheid, authenticiteit, echtheid en waarheid nemen hier een belangrijke plaats in. De plaatselijke ruimtelijke identiteit wordt dan ook sterk beïnvloed door de mate
waarin (culturele) erfgoedwaarden in een bepaald gebied aanwezig zijn en
gekoesterd worden. Daarbij kan erfgoed nieuwe (combinaties) van functies in
zich opnemen en als aanjager fungeren om mensen naar een gebied te trekken. Denk bijvoorbeeld aan de Westergasfabriek te Amsterdam.
Het is dan ook zaak om bij erfgoed de cultuurhistorie, de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke identiteit van een gebied in één proces mee te nemen.
Het moge duidelijk zijn dat dorpen en steden met veel erfgoed vaak al over
een zekere eigen ruimtelijke identiteit beschikken. Het uitbaten en vermarkten van het al aanwezige karakter is dan eenvoudiger te realiseren.
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Hotel New York, Rotterdam, NL

Boekhandel Waanders, Zwolle, NL

De oude panden in een gebied ‘vertellen’ nog een verhaal van vroeger. Zij zijn beter gekoppeld aan de
plek, terwijl nieuwe of moderne panden dit minder uitstralen.

Let wel, na de Tweede Wereldoorlog is er meer gesloopt dan tijdens deze
oorlog. Dat geldt vooral voor onze binnensteden. Maar ook in de buitengebieden heeft de modernisering na de oorlog ruim baan gekregen. Ook dit
is een van de redenen waarom veel (binnen)steden op elkaar lijken.

2.8

Beeldende kunst en striphelden

Beeldende kunst kan ook onderdeel zijn of worden van een ruimtelijke
identiteit. Zo kan beeldende kunst in de openbare ruimte zichtbaar maken
hoe de ruimte of het gebied ooit gebruikt werd of welke invloeden erop van
toepassing zijn geweest.
‘Vrije expressie’ bij beeldende kunst kan leiden tot ‘verfraaiing’ van de
ruimte en in de meeste gevallen niet tot een versterking van de ruimtelijke
identiteit, maar wel van de ruimtelijke kwaliteit. Vaak ontstaan hierdoor
herkenningspunten in een gebied, maar wordt de identiteit van het gebied
niet versterkt.
Een voorbeeld van beeldende kunst die een verfraaiing is van de ruimte is
‘Object 16’ van Bert Meinen in Hengelo.
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‘Object 16’, Hengelo, NL

Kunst die de plaatselijke context, historie en/of situering verbeeldt, doet dit
nadrukkelijk wel. Deze beeldende kunst zal de ruimtelijke identiteit van een
gebied juist versterken. Met beeldende kunst kan het verleden van de plek
opnieuw gestalte krijgen, waardoor deze plek weer bijzonder wordt.
Een dorp of stad kan ook in zijn geheel bekend worden door kunstenaars,
galerietjes en musea. Dan is dit de commerciële drijver van het gebied en
dient de ruimtelijke identiteit daarop afgestemd te worden.
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Mariaplaats, Utrecht, NL

Oorlogsmonument Delftse Poort, Rotterdam, NL
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Flipje Tiel en Nijntje voor Utrecht zijn voorbeelden van marketing waarbij
striphelden gekoppeld worden aan het imago van een stad. Ook dit zijn voorbeelden waarbij de ruimtelijke identiteit versterkt kan worden. Het kan een
reden zijn om een stad te bezoeken. In Gronau (D) wordt door middel van luisterpalen het verhaal verteld van de geschiedenis van de stad.

Nijntje-stoplicht, Utrecht, NL

Een ‘paal met een verhaal’, Gronau, D

Flipje Tiel, NL
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2.9

Identiteit als onderscheidend vermogen

Ruimtelijke kwaliteit heeft een rol in de huidige samenleving. Een belangrijke trend is dat mensen gaan wonen waar de ‘kwaliteit’ van de woonomgeving hoog is. Mensen kiezen een woonstad die ze aantrekkelijk vinden. Veelal veilige steden, met historie en stedelijke voorzieningen. Mede
als gevolg van globalisering zoeken mensen meer dan voorheen ‘hun plekje’. Een plek waar ze trots op (kunnen) zijn. Waar zij zich betrokken en medeverantwoordelijk voor voelen. Maar zeker ook waar ze zich thuis voelen.
De identiteit van een gebied heeft het vermogen om mensen te binden en
het gedrag te beïnvloeden. Identiteit maakt gebieden herkenbaar en uniek.
Zelfs in gebieden met een slecht imago zijn sporen uit het verleden aanwezig om aan een positieve identiteit te werken. Identiteit hoeft niet conserverend te werken, maar kan ook een eigentijdse en toekomstgerichte inkleuring krijgen.
Bij het ontbreken van erfgoed kan de toevoeging van nieuwe iconen leiden
tot een onderscheidende en herkenbare ruimtelijke kwaliteit in die gebieden. Deze weet die mensen dan te binden. Hier wordt de ruimtelijke kwaliteit toegespitst op kenmerken van de stad of het dorp, waardoor deze haar
eigen karakter behoudt of waardoor deze kwaliteit juist versterkt wordt. Het
geeft ‘smoel’ aan een gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vele en bijzondere nieuwbouw in Rotterdam. De identiteit van deze gebieden wordt
mede bepaald door de sociaal-culturele en economische geschiedenis, de
fysieke eigenschappen en de natuurlijke ontwikkeling die het gebied heeft
doorgemaakt. Daarbij gaat het om de ligging, de ruimtelijke vorm, het gebruik van het gebied door bedrijven, bewoners en bezoekers, hun eigenschappen en waardeoriëntaties, hun manier van omgaan met elkaar en hun
rituelen. Het gebied weerspiegelt het sociale weefsel en de dynamiek daarin.
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Stadsring Amersfoort, NL
Hier begint de historische binnenstad.

De aantrekkelijkheid van plaatsen en gebieden heeft ook invloed op de
commerciële mogelijkheden ervan. Hoe sterker deze ruimtelijke identiteit,
hoe krachtiger het imago ervan. Hoe krachtiger beide in dit opzicht zijn,
hoe meer bezoekers er verwacht mogen worden. De ruimtelijke identiteit
van een dorp of stad wordt vooral ervaren in de centra hiervan. Maar ook
buitengebieden kennen specifieke plekken waar identiteit gevoeld wordt.
Het is voor deze dorpen en steden, maar ook voor de landschappen, van
belang dat ook hier de identiteit een krachtige rol speelt.
Opvallend is dat op bijzondere locaties of panden vaak de horecagelegenheden (café, uitspanning of luxerestaurant) zijn gevestigd. De aanloopstraten naar deze centra zijn de inleiding tot deze gebieden. Ze zijn belangrijk ter ondersteuning van het onderscheidende ruimtelijke effect. Straten
met bijzonder groen kunnen hier ook een eigen identiteit opleveren.
Buitenwijken bij dorpen en steden hebben veelal geen specifieke eigen identiteit.
Ook hebben ze veelal geen toegevoegde waarde voor de eigen identiteit van het
centrum van het dorp of de stad. Het onderscheidende vermogen wordt hier op
microniveau bepaald, niet op gebiedsniveau. Dat neemt niet weg dat hier nog
steeds gestreefd moet worden naar een goede ruimtelijke kwaliteit.
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Moderniseren van panden (of een gebied) zonder oog voor identiteit is in
relatie tot de ruimtelijke identiteit een visuele nivellering. Immers, er wordt
gerefereerd aan een eigenheid van andere gebieden of aan een trend, waarmee de eigen eigenheid teniet wordt gedaan.
Streef altijd naar een ‘unique selling point’ dat past bij het (visuele) karakter van
het eigen gebied!
De beleving van identiteit is echter afhankelijk van de persoon die dit waarneemt. Voor de een zal de identiteit worden bepaald door zijn eigen geschiedenis, leefwijze en relatie met deze omgeving. Voor een ander kan de
identiteit daarentegen wel worden bepaald door het gebruik en de beleving
van de omgeving, en speelt persoonlijke geschiedenis geen rol. Dit geeft aan
dat een gebied of plaats meerdere identiteiten kan hebben, die door elkaar
bestaan en elkaar beïnvloeden. Want aantrekkelijkheid en karakter van een
plek worden juist gevormd door de meerdere betekenissen die het door
meerdere gebruikers krijgt. Met andere woorden: een goede omgeving kent
meerdere identiteiten. Bij de ruimtelijke identiteit moet echter ge- streefd
worden naar één overheersende ruimtelijke identiteit.
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3.1

Verankeren van de identiteit

Architecten en ontwerpers maken bouwplannen voor opdrachtgevers.
Hun ontwerpen moeten passen binnen de gemeentelijke richtlijnen van
het geldende bestemmingsplan en het geldende welstandsbeleid. Bij de
vergaderingen van welstandscommissies is het gebruikelijk dat ontwerpers
alleen hun ontwerp ter toetsing aanbieden, veelal zonder studie van de
ruimtelijke context waarbinnen ze bouwen. Veelal ontbreekt deze studie bij
hun opdracht. Opdrachtgevers zijn er vaak niet in geïnteresseerd.
De smaak van de opdrachtgevers is leidend voor de keuze van de ontwerper
en zijn ontwerp. Opdrachtgevers zien vaak niet alle kwaliteiten van de omgeving, waarbinnen ze willen (ver)bouwen. Doorgaans hebben zij daar geen
oog voor of ontbreekt hun de kennis. Ze zijn met hun eigen belang bezig en
verwachten medewerking van alle partijen. Zo ook van hun ontwerper of
architect. Ontwerpers en architecten zien de ruimtelijke nuance niet altijd.
Ze zijn gewend op hun eigen manier vorm te geven. Daar hebben ze
immers de opdracht door gekregen.
Een andere manier van werken is daarom geboden.
Een project is alleen zinvol om te starten als het duidelijk en eenduidig is welke
maatschappelijke waarde ermee gecreëerd gaat worden.
De oplossing zou kunnen zijn dat er per gemeente een ‘beleidsonderlegger’
wordt geschreven.
In de collegeprogramma’s van burgemeester en wethouders staat vaak (al)
iets over de identiteit van de eigen bevolking. Het zou goed en van groot
belang zijn om in collegeprogramma’s een apart hoofdstuk aan ‘identiteit
van de gemeente’ te wijden. In dit hoofdstuk zou dan de aard van de eigen
bevolking beschreven moeten worden, alsook een deel gewijd aan (het herstel van) de ruimtelijke identiteit of de weg naar een nieuwe ruimtelijke
identiteit per deelgebied binnen een gemeente.
Als alle (raads)fracties een visie ontwikkelen op de (ruimtelijke) identiteit
van hun gemeente is meer continuïteit in de ruimtelijke strategie mogelijk.
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Immers, de identiteit van de eigen bevolking verandert langzaam, alsook de
ontwikkeling van de ruimtelijke identiteit van de verschillende deelgebieden.
Groot voordeel van deze werkwijze is dat er vooraf nagedacht wordt over de
koers die er ruimtelijk gevaren wordt en dat er vooraf gewerkt kan gaan
worden aan een sterk onderscheidend vermogen van de verschillende deelgebieden, binnen de eigen gemeente alsook binnen de eigen provincie.
Het ad-hocbeleid, zoals vaak gebruikelijk, heeft hierdoor een extra barrière
gekregen, zonder dat de nieuwe ontwikkelingen binnen gebieden worden
gedwarsboomd. Nieuwe ontwikkelingen moeten zich echter (beter) aanpassen aan de (gewenste) identiteit van een gebied en gaan daardoor beter op
in een groter geheel.
Als voorbeeld: het nieuwe appartementengebouw voor agrariërs met pensioen in het centrum van een agrarisch dorp met overwegend lage kapvormen blijft mogelijk, maar het uiterlijk en de functionaliteit van het gebouw
moeten ook kenmerken gaan bezitten die aansluiten op de ruimtelijke identiteit van het centrum van het bestaande dorp en niet op die van een willekeurige buitenwijk.
De huidige situatie is zo dat er voor een dergelijk gebouw een bestemmingsplanwijziging mogelijk wordt gemaakt, waarbinnen een bepaalde bouwhoogte wordt omschreven en dat voor het uiterlijk van het gebouw het geldende welstandsbeleid leidend is. Dit conserverende welstandsbeleid is vaak
niet geschreven voor nieuwe ontwikkelingen en een nieuw welstandsbeleid
voor dergelijke relatief kleine ad-hocplannen wordt vaak als te betuttelend
ervaren. Zo ontstaan prachtige gebouwen op een verkeerde plek. Het dorp
gaat mee in de tijd, maar is een deel van haar eigen onderscheidende vermogen verloren. Het dorp vervlakt qua aanzien zonder direct aanwijsbare
schade. Had er een beleidskader gelegen waarin de gewenste ruimtelijke
identiteit beschreven zou zijn, dan was er een vangnet of een richtlijn
geweest voor dit soort ontwikkelingen.
Elders in het land wordt het verlies aan eigenheid al gevoeld. Zo is in
Hengelo (Ov) al jaren een ‘puiencommissie’ actief, om het gemis aan
plaatselijke identiteit in de binnenstad weg te werken. Hierover in paragraaf
3.2.4 meer. De modernisering van de bestaande straatgevels, met gevelbrede
puien en luifels, wordt weer kleinschalig gemaakt met als globaal uitgangspunt het oorspronkelijke gevelontwerp, waarbij bovenverdiepingen en
begane grondgevels weer één worden.
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Drienerstraat Hengelo, Ov, NL
Gevelwand van een straat in Hengelo is ‘hersteld’ door toedoen van een ‘puiencommissie’. De modernisering heeft plaatsgemaakt voor authentieke panden met commerciële mogelijkheden.

Gemeenten zelf hebben steeds vaker te maken met schaalvergroting.
Hun eigen werkgebied wordt vaak te klein om efficiënt de burger te dienen.
Daarbij komt dat we over de gemeentegrenzen heen wonen, werken en recreëren. Er is bij gemeenten een onbalans ontstaan tussen de taak en schaal.
Samenwerking tussen de gemeenten of het samenvoegen van gemeenten is
hier een antwoord op. Burgers vrezen terecht voor verlies aan identiteit van
de lokale gemeenschappen. Door hier duidelijk stelling tegen te nemen kan
het gemis omgezet worden in een kans.
Bestemmingsplannen, waar bouwinitiatieven aan moeten voldoen, kennen
een objectieve wetgeving. Het bouwplan past of past niet binnen de gestelde richtlijnen. Welstandsnota’s kennen subjectieve criteria, waaraan bouwplannen moeten voldoen. De wereld van de vormgeving is niet te vatten
binnen objectieve criteria. Er is altijd een nuance bij de vraag ‘past dit of
past dit niet op deze locatie?’ Om deze reden laten gemeenten zich graag
adviseren door onafhankelijke stadsbouwmeesters of welstandscommissies.
Echter, zij adviseren op basis van het geldende welstandsbeleid van die
gemeente. Dit beleid gaat over ‘ruimtelijke kwaliteit’, niet over de ‘eigen
identiteit per deelgebied’. De welstandscommissie zelf of de stadsbouwmeester heeft ook een eigen insteek of kennisniveau.
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Veel bouwplannen sluiten aan op dit welstandsbeleid. Het welstandsbeleid is
vaak zo opgesteld dat per deelgebied het merendeel van de bouwplannen
mogelijk is. De plaatselijke politiek is zelden gebaat bij een streng welstandsbeleid. Voor gebieden waardevolle bestaande bouwwerken kunnen op deze
wijze worden veralgemeniseerd, waardoor de kwaliteit gelijk blijft of beter
wordt, maar de identiteit van het gebied afbrokkelt.
Gemeenten hebben met hun bestemmingsplannen en welstandsnota’s de
richting gegeven waaraan bouwplannen moeten voldoen, maar hebben
daardoor al ‘het maximaal haalbare’ weggegeven. Hierdoor komen opdrachtgevers in een vragende positie te staan. Voldoen zij met hun plannen
aan de uitgangspunten van het beleid, dan kunnen zij een vergunning tegemoet zien. Dat wordt anders wanneer de gemeenten eerst het ontwerp willen zien, waarna zij mogelijk willen besluiten om aan het ontwerp mee te
werken. Bij onvoldoende kwaliteit worden de gemeenten zodoende de vragende partij. Deze werkwijze zal een betere afweging tot stand brengen.
Dit gebeurt al bij grootschalige wijzigingen van bebouwingsmogelijkheden,
maar dat is niet de regel.
Welstandscommissies toetsen bouwplannen. Veel ontwerpen zijn van middelmatige ruimtelijke kwaliteit. Architecten en ontwerpers met bouwplannen die twijfelachtig zijn qua inpassing en qua vormgeving lukt het vaak de
welstandstoets met een voldoende te passeren. Het komt zelden voor dat bij
ruimtelijk waardevolle gebieden de bestaande ruimtelijke identiteit wordt
voortgezet bij nieuwbouw. Maar hier draait het juist om bij de ruimtelijke
identiteit!
Het recht naar eigen wil te ontwerpen en bouwen heeft in het recente verleden al voldoende visuele confrontaties opgeleverd, ondanks sturing door
welstandscommissies. Het wordt tijd voor een brede aanpak. Een integrale
aanpak, waarbij ontwerpers weer in dienst komen te staan van de maatschappelijke belangen. Die belangen dienen dan wel vooraf bekend te zijn
bij deze ontwerpers en ontwikkelaars. Dit is mogelijk indien de ruimtelijke
identiteit als beleidsstuk in de plaatselijke politiek wordt meegenomen en er
naast het welstandsbeleid ruimtelijke principes gaan gelden (geen wetten)
waarbinnen gebouwd gaat worden.
Het onderscheidende vermogen van een straat, plein, dorp, stad of landschap kan gevonden worden in de bestaande bouwkwaliteiten van de omgeving of mede door een passende inrichting van de (openbare) ruimte.
Het gaat echter om het geheel aan karakter binnen één gebied, dus niet
alleen het uiterlijk, ook de setting en de locaties van de functies zijn belangrijk. Bij nieuwe of verbouwde panden moet er daarom naar gestreefd wor-
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den dat deze gaan aansluiten op de gewenste identiteit, maar zij hoeven
daarvan geen ‘kopieën’ te zijn. Het principe van de consistentie van de hoedanigheid is hier het belang. Welstandscommissies en/of stadsbouwmeesters hebben onvoldoende macht om dit te kunnen afdwingen. Daarbij
komt al snel de gedachte op: wat maakt één niet passend gebouw nu uit in
een gave omgeving? Deze wijze van denken levert vaak meer dan één niet
passend bouwwerk op. De inzet bepaalt de uitkomst.
Een gewenste identiteit heeft (mogelijk ook) invloed op het programma van
eisen van het ontwerp of de gegeven ruimtelijke kaders. Welstandscommissies
hebben in de regel geen invloed op deze kaders en programma’s van eisen.
De inrichting van de openbare ruimte kent (nog) geen toets op passende
eigenheid. Daar stemt de raad over, veelal geadviseerd door een (extern)
stedenbouwkundige. Ook hier valt nog veel goed werk te verrichten om ook
de inrichting en aankleding van de openbare ruimte af te stemmen op de
plaatselijke ruimtelijke identiteit. Niet het één zonder het ander. Het zou een
goede zaak zijn ook de principes van de ruimtelijke identiteit van toepassing
te verklaren op de inrichting en aankleding van de openbare ruimte.

Dorpsstraat vo Steenstraat, De Bilt, NL
Voorbeeld: de appartementen op de begane grond in deze woonstraat zouden qua ruimtelijke aansluiting voordeuren moeten hebben aan deze straat. Net als een voortuin, zoals de ernaast gelegen woningen. Vaak is de ontsluiting bij appartementengebouwen aan de achterzijde en ontstaan er aan de straatzijde ‘balkons of loggia’s’. Hiermee kan het karakter van de straat geweld worden aangedaan.
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Een gezamenlijke visie wordt noodzakelijk. Een oplossing is dat gemeenten,
samen met de andere actoren van een gebied, een gebiedsvisie ontwikkelen
over de gebiedseigen ruimtelijke identiteit. Deze visie moet gecommuniceerd worden onder de belanghebbenden en leidend worden gemaakt. Zorg
daarom voor breed draagvlak en toon dit draagvlak bij alle betrokkenen
aan, maar denk ook aan de lange termijn. Gemeente en belanghebbenden
moeten een stip op de horizon zetten om deze visie tot uitvoer te brengen.
De benefits moeten voor eenieder duidelijk zijn.
Opdrachtgevers, gemeenten, ontwerpers en architecten moeten zich meer
(kunnen) verdiepen in het karakter van de omgeving, waarin ze ruimtelijk
willen ingrijpen. Kernvraag wordt dan of bij een bouwinitiatief of nieuwe
inrichting van de openbare ruimte de ruimtelijke identiteit wel wordt gehaald bij de gewenste verandering. Die vraag kan worden vertaald in: heeft
het ontwerp wel voldoende het juiste karakter in verband met de locatie
waar het plan gedacht is? Een project heeft meerdere invalshoeken. Om tot
een optimale oplossing te komen moet altijd multi-, of zelfs interdisciplinair worden aangevlogen. Een holistische benadering over de hele keten
(van zand tot klant) is essentieel om te voorkomen dat een suboptimale
deeloplossing wordt gecreëerd, die feitelijk helemaal geen oplossing is.
Zo alleen ontstaan duurzame maatschappelijk verantwoorde oplossingen.
Eigenlijk moet een opdrachtgever en/of een ontwerper zelf kunnen inschatten of het ontwerp voldoet aan het gewenste beeld, maar de praktijk met de
welstandsnota’s leert ons dat vaak alleen het eigenbelang, qua ruimte, uitstraling en financiën bij de ingediende plannen leidend is geweest. Ontwerpen binnen de gewenste identiteit is geen makkelijke opgave. Ontwerpen in
de kerngebieden van een gemeente is immers een maatschappelijke bezigheid met maatschappelijke gevolgen en maatschappelijke belangen.
Bij het maken van een ruimtelijke visie moet men zich daarom ook afvragen: hoe denken we dat over vijftien jaar het gebied gebruikt gaat worden?
Kan de (gewenste) ruimtelijke identiteit hierbinnen groeien? Ontwikkel
daarom scenario’s en ontwerp een basisidentiteit zodat die niet gaat knellen
als zich binnen die scenario’s nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dit is vooral belangrijk voor de infrastructuur en wetten en regelgeving. Deze kunnen
immers niet eenvoudig gewijzigd worden.
Verder: wat zijn de consequenties voor de gebruikers (of de samenleving)
van het gebied of de omgeving? Deze groepen moeten daarom bij het opstellen van het beleid inzake de ruimtelijke identiteit betrokken geraken.
En wat als de loop er echt in komt, wat dan? Hier valt echter op te anticiperen. Houd daarom in het beleid ook rekening met succes!
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De groep personen die bouwplannen en inrichtingsplannen in gebieden
met een omschreven ruimtelijke identiteit aan de hand van afwegingen
toetst, moet daarom voldoende (politiek) gezag hebben, intrinsieke motivatie hebben, koers kunnen houden, maar vooral brede kennis van zaken
hebben. Alleen een stadsbouwmeester of alleen een welstandscommissie
zijn voor deze complexe vraagstukken onvoldoende breed geschoold,
hebben te weinig autoriteit, hebben te weinig mogelijkheden en hebben
mogelijk onvoldoende plaatselijke kennis. Om deze reden is een ‘ruimtelijkidentiteitsteam’ meer op zijn plaats. In het team zitten dan naast de
stadsbouwmeester (of de gemandateerde van de welstandscommissie)
personen met gezag en kennis van de verschillende deelproblematieken.
De voorzitter zou een gepassioneerd oud-wethouder kunnen zijn die de
gemeentelijke organisatie door en door kent. Immers, het ruimtelijkidentiteitsteam dient over een goede communicatie te beschikken, maar
ook over voldoende gezag. Daarbij is de juridische positie van de stadsbouwmeester of een welstandscommissie echter wel onontbeerlijk.
Een andere benadering van de oplossing zou kunnen zijn niet alleen op
wetten en regels te toetsen, maar ook vanuit heldere principes. Het veranderen van het toezicht zou niet meer toezicht moeten vergen, maar ander
toezicht. Geen extra wetten vastleggen, maar een flexibele en contextuele
invulling van tijdloze en heldere principes. Niet zuiver ‘rule-based’, maar
meer ‘principle-based’. Gedeelde verantwoordelijkheid als basis voor een
algemeen belang. Meer hierover in paragraaf 4.1 ‘Bewustwording’.
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Ledig Erf, Utrecht, NL
Wat dachten ze toen dit nieuwe hoekpand ontworpen werd? Schaal, maat en uitkragende balkons,
deze sluiten niet aan op de verschijningsvorm van de omgeving. Geen vormtechnische ‘knieval’ naar de
ernaast gesitueerde woningen. Ook qua stedenbouwkundige uitdrukking is het nieuwe pand niet gericht
op de hoeklocatie en de singel.

Centre Pompidou, Parijs, F.
Het grotere geheel en het incident. De ruimtelijke identiteit van Parijs is door de jaren niet veel veranderd.
Het kleurenspectrum voor de gevels en daken is zeer beperkt. In de jaren zeventig was er blijkbaar even
een andere gedachte.
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3.2

Nieuwe identiteit en iconen

De ruimtelijke identiteit van een gebied kan verankerd worden maar ook
veranderen of worden gecreëerd. Dan spreken we over de nieuwe of gewenste ruimtelijke identiteit. Zo kan een bestaande economische drager
van een gebied verloren gaan en worden aangevuld door een andere. De
verschijningsvorm van het gebied kan hierdoor veranderen. Sterker is (indien mogelijk) die nieuwe economische activiteit op te nemen binnen het
bestaande ruimtelijke karakter.
Maak in die gebieden geen overgangsfase, maar organiseer een dubbele
identiteitslaag. Zo’n dubbele laag ontbreekt in nieuwe (uitbreidings)gebieden. Daarom zijn ze minder interessant. Vaak zijn ze eenzijdig. Opvallend
in dit verband is ook dat in deze ‘nieuwe’ gebieden bijzondere en opvallende gebouwen gemakkelijker lijken te worden gesloopt, waarmee een begin
van eigenheid en historie weer wordt tenietgedaan. Er werd dan niet veel
emotionele waarde aan dergelijke voor het gebied waardevolle gebouwen
gegeven. Uitzonderingen zijn er ook.

Hotel Villa Augustus, Dordrecht, NL
Hotel in een voormalige watertoren.
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Wil men bestaande tradities en bestaande karakters overnemen bij nieuwe
ruimtelijke identiteiten dan moet nieuwbouw overtuigend zijn vormgegeven. Deze nieuwbouw moet naadloos opgaan in het nieuwe grotere geheel.
Inspiratie is goed, maar de belevingswaarde moet honderd procent ervaren
kunnen worden en zuiver zijn. Herkenbaarheid, attractiewaarde, cultuur en
eigenheid moeten voldoende gestalte hebben gekregen om de ‘gewenste’
identiteit te bereiken. Het gaat hier over persoonlijke gevoelens die de nieuwe ruimtelijke identiteit bij mensen losmaakt. Het gaat hierbij niet om
‘architectuur’, maar om een passende vormgeving en situering. Mensen zijn
onbewust gevoelig voor een dergelijk ‘specifieke’ vormgeving. Ontwerpers
moeten daarom in zekere zin ‘onzichtbare’ gebouwen kunnen maken, binnen de bestaande context in plaats van opvallende gebouwen, wat vanuit
hun vak of bedrijfsstrategie de inzet lijkt.
De veevoederfabriek in een agrarisch dorp heeft een silo voor de opslag. Deze silo
torent hoog boven het dorp uit. De fabriek gaat sluiten en er wordt een nieuwe
functie gezocht voor de fabriek. Een ontwikkelaar wil de silo ombouwen tot appartementen en maakt van het ‘functionele gebouw’ een ‘woongebouw’. De bestaande
ruimtelijke identiteit van het dorp wordt aangetast omdat een functionele silo wel
past bij de bestaande dorpse bebouwing, maar een hoog appartementengebouw
niet, ondanks dat de hoogte en de afmetingen van de silo gelijk blijven.
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Haven van Haarlem, NL

U-trechter, Utrecht, NL
Deze nieuwe woonbebouwing aan de haven te Haarlem lijkt geen associaties met de haven te hebben.
Het woongebouw had gezien de vormgeving ook in een buitenwijk kunnen staan en lijkt daardoor op
deze plek misplaatst. In Utrecht zijn oude storttrechters omgebouwd tot te huren vergaderruimten en/of
kantoren en laten daardoor de ruimtelijke identiteit van de oude haven voortleven.
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Het Rietveldhuis, Utrecht, NL
De bouwkavel, aan de rand van Utrecht, werd gevonden nadat het blok van vier woningen, waartegen
de nieuwe woning gesitueerd werd, al gerealiseerd was. Hielp de Rietveldwoning ooit de identiteit van
deze straat te versterken? Nee, nog steeds niet. Maar het is een prachtig icoon voor de stad geworden.

3.2.1

Een goede ruimtelijke identiteit

De ruimtelijke identiteit is gestoeld op de visuele en de sociale aspecten van
een gebied. Het gaat hierbij om het uiterlijk van gebouwen ten opzichte van
elkaar en de ruimtelijke consistentie van de omgeving waar deze gebouwen
in staan, alsook de inrichting en aankleding van de infrastructuur. De visuele
logica bij deze aspecten voor het gebied moet kloppen, helder en begrijpelijk
zijn. De sociale context is natuurlijk mede bepalend voor deze ruimtelijke
context. Geen decor, maar reële beelden die elkaar versterken en een eenheid
vormen. Bij (winkel)centra komt daar de aankleding van winkels bij, zoals
reclames en uitstallingen. Ook zijn andere toevoegingen in de gebieden
mogelijk die de identiteit van deze gebieden versterken. Vaak hebben deze
toevoegingen een link met het verleden. Maar het kan ook een stripfiguur
zijn uit het heden of de verkoop van bepaalde goederen. Als voorbeeld
Elburg, waar palingfuiken in de straat worden opgehangen om de stad
ruimtelijk te koppelen aan de haven en aan de Zuiderzee/het IJsselmeer.
De vestingstad krijgt mede hierdoor een authentiek straatbeeld. Het gaat
bij de ruimtelijke identiteit over de totale beleving van een gebied.
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Beleving van de bezoeker
• Promotie: had ik een beeld van het centrum, nog voordat ik het bezocht
had?
• Word ik als bezoeker van de binnenstad op een begrijpelijke manier
welkom geheten?
• Zijn er voldoende nette parkeerplaatsen en -garages verdeeld over de
binnenstad en makkelijk te vinden?
• Is het centrum schoon en veilig?
• Is de beleving van de monumenten in de binnenstad optimaal?
• Is het winkelaanbod zoals verwacht voor dit gebied en verrassend?
• Kan men er eten, drinken en cultuur snuiven?
• Welk beeld blijft hangen nadat ik er geweest ben?
• Zou ik er nog eens naartoe willen?
• Heb ik alles wel gezien of is er meer te beleven?
• Werd het gedrag van de bezoekers positief beïnvloed?
• Geven de sociale aspecten van het gebied een extra eigenheid?
Afstemming tussen de diverse belangengroeperingen
• Is er een actief bestuur van de binnenstad?
• Ervaar ik dat de verschillende partijen goed samenwerken?
• Werkt de gemeente mee om het ondernemers makkelijk te maken?
• Begrijpt de ondernemer van de binnenstad de gewenste ruimtelijke
identiteit en wordt ernaar gehandeld?
• Begrijpt de bewoner van de binnenstad de gewenste identiteit en wordt
ernaar gehandeld?
• Wordt de ruimtelijke identiteit van de binnenstad de drager van het
aanbod?
3.2.2

Bedrijventerreinen

Voor bedrijventerreinen en/of industriegebieden kan het hebben van een
eigen identiteit van levensbelang zijn. Deze gebieden onderscheiden zich
vaak door een thema, zoals businesspark of sciencepark. Vaak sluit de ruimtelijke beleving niet aan bij een dergelijke naamgeving.
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Science Park Amsterdam, NL

Science Park Hongkong, HK
Hoe ervaar je bijvoorbeeld de ‘science’ bij een sciencepark. Een bord alleen lijkt niet te voldoen. Het bord in
Amsterdam (op het gebouw) lijkt toevallig geplaatst en het gebied zelf kent veel anonieme en traditio- nele
kantoorgebouwen. Een uitdagende architectuur, zoals in Hongkong, past visueel beter bij een derge- lijke
benaming. In Hongkong wordt uitdrukking gegeven aan het bijzondere; het lijkt erop dat daar in die gebouwen
iets bijzonders mogelijk is.
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Attractieparken (ook bedrijven) weten hun thema beter te vermarkten. Daar
worden inhoud en visuele aspecten naast de vele andere aspecten van een
park op een logische wijze voor het publiek gecombineerd. Hoewel er bij
deze parken van een thema sprake is, is er geen monocultuur georganiseerd.
Een dergelijke opzet zou ook van belang kunnen zijn bij de opzet van nieuwe en/of bij de transformatie van bestaande bedrijventerreinen. De menselijke maat en beleving lijken bij de opzet van dergelijke gebieden vergeten.
De naam moet hier associaties oproepen, maar taal en de gebouwde communicatie lijken hier niet door het publiek te worden begrepen.
3.2.3

Iconen

Uitzonderingen op een gebiedseigen ruimtelijke identiteit zijn er ook. Het
zijn de iconen van een gebied. Zij hebben een symboolfunctie. Zij hebben
een uitgesproken identiteit. Ze versterken het gebied. Zo heeft Parijs een
Eiffeltoren, Rotterdam de Erasmusbrug en markthal, Den Haag haar Binnenhof, waaraan een deel van de eigen identiteit van de stad ontleend kan
worden. Maar, iconen kunnen ook hun meerwaarde verliezen, denk aan het
Evaluon in Eindhoven of de Euromast in Rotterdam.
Veel architecten en wethouders werken aan hun symbolen voor de stad.
Maar niet elk gebouw of elk object kan een icoon zijn. Een voor een stad
belangrijk gebouw mag daarom de plaatselijke bebouwingskarakteristiek
niet ontstijgen. De ruimtelijke impact moet wel in verhouding staan tot het
gebied waartoe de impact mag reiken. De impact moet daarom beperkt blijven tot het beoogde gebied met zijn eigen ruimtelijke identiteit. Te veel van
dergelijke bijzondere gebouwen/iconen/symbolen in een gebied ontkrachten de ruimtelijke samenhang en de ruimtelijke identiteit en zouden daarom vermeden moeten worden.
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Markthal, Rotterdam, NL

Grachtenpanden, Amsterdam, NL

Eiffeltoren, Parijs, F

Wie aan Rotterdam denkt, denkt aan de Erasmusbrug of de markthal. Bij Amsterdam zijn dat de grachten met de grachtenpanden. En Parijs heeft zijn Eiffeltoren.
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3.2.4

Goede initiatieven: de puiencommissie

Om centra meer eigenheid, meer karakter te geven, worden er bij enkele
gemeenten subsidies verstrekt voor het veranderen en/of herstellen van het
uiterlijk van gebouwen. Ondanks dat mogelijke aanpassingen van gebouwen
passen binnen het geldende welstandsbeleid stimuleren enkele gemeenten initiatieven om door specifieke aanpassing van gebouwen te komen tot een sterker
bebouwingsbeeld. Een voorbeeld hiervan is de subsidie bij winkelpanden voor
meer passende winkelpuien. Vaak betreft het hier winkelpuien van ooit ‘gemoderniseerde’ panden. De subsidie wordt verstrekt indien men, in samenwerking
met een puiencommissie, tot een aanvaardbaar ontwerp komt. Aanvaardbaar is
hier passend bij het ‘gewenste’ beeld, niet de ruimtelijke kwaliteit die vastgelegd
is in de welstandsnota. Het doel is vaak de kleinschaligheid van het originele
pand terug te brengen in het straatbeeld, door de panden weer ‘op de grond te
zetten’, de winkelpuien te verkleinen of te verfraaien en de luifels aan de gevels
te verkleinen en/of te verwijderen. Hierbij wordt de oorspronkelijke verschijningsvorm van de gevel als leidraad aangehouden, er is geen sprake van het
letterlijk reconstrueren van de oorspronkelijke gevel. Eigenaren van deze
panden zijn vaak gevoelig voor visuele verbeteringen in de winkelstraat.

Drienerstraat, Hengelo, Ov, NL
Winkelpand voor en na verbouwing.
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3.2.5

Goede initiatieven: de stadskleurenwaaier

Het centrum van Turijn kenmerkt zich door veel historische gebouwen.
Veel van de gebouwen in Turijn zijn in de barokstijl opgetrokken. Daar vinden we ook de arcaden die een kilometerslang overdekt lint door het historische centrum vormen. Veel van deze gebouwen hebben een stucwerkgevelafwerking. Ook deze gebouwen hebben geregeld onderhoud nodig en
dan was de kleurstelling van de gevels vaak onderwerp van discussie. In de
tijd dat de gebouwen gerealiseerd werden, waren er nog geen synthetische
verven voor dit onderhoud voorhanden. Alle toenmalige verven voor de
bouw en het onderhoud werden samengesteld met onder andere natuurlijke pigmenten. Deze pigmenten, die kleur aan de verf geven, werden gewonnen in de omgeving, in dit geval de omgeving van Turijn. Zo ontstonden er
kleurenpaletten per gebied, zo ook voor Turijn en omgeving.
De verffabrikant Sikkens heeft jaren geleden in overleg met de gemeente
Turijn onderzoek gedaan naar deze historische kleuren. Zo is er voor Turijn
een historische kleurenwaaier ontstaan, die ook toegepast kan worden voor
de hedendaagse synthetische verven. De kleurenwaaier is onderverdeeld in
kleurgroepen voor muurkleuren, houtglazuren en kleuren voor het ijzerwerk. Bij de kleurenwaaier voor Turijn valt op dat er geen felle kleuren in
voorkomen. Deze konden destijds ook niet gemaakt worden met de voorhanden pigmenten. Dit resulteert in een kleurenrange met subtiele kleurverschillen. Veelal pastelkeuren voor de grotere vlakken/de gevels in het
zonlicht en de wat krachtige kleuren voor de kleinere delen: het hout en
het ijzerwerk. Alleen voor het houtwerk en het ijzerwerk ontstaan zo de
kleuraccenten in de gevels. Het schema kleurt de oude stad subtiel. Door de
hiërarchie in kleurbehandeling ontstaat een eenheid. Het beeld van het
centrum is door het historische onderzoek opnieuw een ruimtelijke eenheid
in kleur geworden, wat de identiteit van de stad qua beeld heeft versterkt.
Ook in onze omgeving werden ooit door de schilders zelf de verven gemaakt. Kleuren als standgroen en rijtuigengroen zijn benamingen uit die
tijd. Het zijn geen genormaliseerde kleuren, die bij elke leverancier op dit
moment eenzelfde kleur opleveren, zoals we dat kennen bij de RAL-kleuren.
Met de komst van de chemie en de verffabrieken zijn er voor de schilders
nieuwe mogelijkheden ontstaan. De kwaliteit van de verf en de kleur kon
immers nu gegarandeerd worden. Ook werd het mogelijke kleurenspectrum
door de nieuwe verftechnieken vergroot. Met de mogelijkheden van nu zijn
grote kleurcontrasten te realiseren, maar ook de zuivere witte kleur voor
gevels die veel in de zon staan.
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Zo zien we in het buitengebied of in woongebieden nu vaak smetteloos
witte huizen ontstaan. Deze bouwwerken concurreren dan door de kleurstelling met de andere aanwezige bebouwing in het gebied, waardoor ze in
het beeld van het gebied te veel opvallen. De samenhang of het beeld van
het landschap wordt door de enkeling verstoord. In navolging van de stad
Turijn zou het daarom wenselijk kunnen zijn om een bewustwording over
kleur op gang te brengen. Voor de (historisch) interessante omgevingen of
in (belangrijke) buitengebieden is het hebben van een eigen kleurenpallet
voor de bebouwing mijns inziens meer dan wenselijk. De eenheid in bebouwing wordt ermee versterkt, wat ten gunste komt van het beeld van het
gebied en dus de ruimtelijke identiteit ervan.

Kleurenwaaier, Sikkens
Projectkleuren van de stad Turijn. 107 kleuren voor de aankleding van de straten.
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Een vorm van visuele koppeling, met gebruikmaking van kleur, zijn ook de
kleuren op de luiken van boerderijen en woonhuizen die een landgoed toebehoren. De bebouwing van het landgoed Twickel rond de stad Delden
kenmerkt zich onder andere door zwart-witte luiken en houten schuren in
de kleur zwart. Zo wordt op een eenvoudige wijze het landschap met zijn
bebouwing erop aan het landgoed verbonden. Kleur is dan ook een eenvoudig middel om bouwwerken in gebieden visueel aan elkaar te koppelen. Het
kan een middel zijn om de samenhang binnen een gebied zichtbaar te maken. Sterker gesteld, indien het middel kleur niet wordt gebruikt dan moet
de vormgeving de samenhang zichtbaar maken. Kleur is makkelijker dan
vorm als het gaat om samenhang, omdat kleur vaak een oppervlakkige en
tijdelijke toevoeging is en vorm vaak een permanent karakter heeft.
3.2.6

Goede initiatieven: het aanlichten van gebouwen

De visuele impact van een gebied of icoon kan in de avonduren versterkt
worden. Met het uitlichten van gevels en/of de openbare ruimte kan er een
bijzondere en unieke ruimtelijke sfeer ontstaan. Deze sfeer kan aantrekkelijk zijn voor de beleving van het gebied, maar ook voor de functie van het
gebied. Door het aanlichten kan het gebied mogelijk ook andere doelgroepen aantrekken dan overdag. De ruimtelijke identiteit van het gebied kan
afhankelijk van de wijze waarop het verlicht wordt, deels veranderen en
een andere aantrekkingskracht bewerkstelligen. Uitgesproken met spots en
algemeen met strooiverlichting. Het aanlichten van gebouwen wordt het
best begrepen in de gebieden met een uitgesproken vormgeving.
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Centrumgebied aan de Leie, Gent, B

3.3

Kosten en baten

Naar een ruimtelijke identiteit? Deze vraag kan al snel gesteld worden: ‘wat
gaat het de samenleving kosten en opleveren?’ Qua kosten zal het organiseren van een eigen (gewenste) ruimtelijke identiteit beperkt zijn. De kosten
die gemaakt gaan worden, zitten in het organiseren van draagvlak en de
aanpassingen in de regelgeving en het opstellen van beleidsdragers. De
gangbare regelgeving moet overigens vanwege de houdbaarheid toch al om
de zoveel jaar aangepast worden. De kosten daarvoor zijn daarom beperkt.
Om voor een bepaald gebied te komen tot een gedragen en specifieke eigen
ruimtelijke identiteit is er echter veel tijd nodig. Het is onmogelijk om binnen een kort tijdsbestek een gebied, dorp of stad een eigen specifieke ruimtelijke identiteit te geven of daar zichtbaar te maken. Het is een proces van
jaren waar verschillende partijen aan bij moeten dragen. Van winkeliers
tot politiek, van de afdeling Ruimtelijke Ordening tot aan de welstandscommissie, van de afdeling Onderhoud tot de instantie die het toerisme
bevorderd, alle hebben hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Daarom is structureel overleg tussen deze groepen essentieel voor het verkrijgen
van het gewenste resultaat. Overleg en communicatie naar alle betrokkenen, maar ook met de plaatselijke gemeenschap. De nadruk ligt hier niet
alleen op hoe de communicatie plaatsvindt, maar juist ook op wat er
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gecommuniceerd moet worden. Hoe breder de discussie, hoe beter de
(gewenste) identiteit en de (gewenste) ruimtelijke identiteit kan worden
beschreven. Een goede beschrijving is de start van het uiteindelijke proces.
Draagvlak organiseren en de wil om voor een bepaald gebied een gewenste
ruimtelijke identiteit te bereiken zullen lastig blijken, maar niet onoverkomelijk. Het gaat hierbij immers niet om onbegrepen maatregelen of principes,
maar in hoofdzaak om het stimuleren van de (breed gedeelde) eigenheid.
Stimuleren, echter binnen een bepaalde context. Uitwassen moeten worden
voorkomen, eigenheid moet worden gekoesterd. Reguliere afstemming tussen
de beslissingnemers en het actief uitdragen van de gezamenlijke visie moeten
ongewenste zaken voorkomen. Voor het opstellen van de ‘beleidsdragers
ruimtelijke identiteit’, de principes waarnaar gehandeld zou moeten worden,
zal een apart team (de ‘kerngroep ruimtelijke identiteit’) worden samengesteld. Een andere groep zal hierna de (bouw)plannen op hun afstemming op
de gewenste ruimtelijke identiteit toetsen. (Hierover in paragraaf 4.2.1 meer.)
Het huidige ruimtelijke beleid is veelal op het gemeentehuis ontstaan en
politiek van een goedkeuring voorzien. Draagvlak is er bij de aanvragers van
een vergunning meestal wel voor de kwantitatieve regelgeving, zoals die
toegepast wordt bij bestemmingsplannen. Draagvlak voor subjectieve regelgeving wordt vaak minder begrepen en wordt als betuttelend ervaren, daarom is hier de bewustwording van ‘het waarom’ van belang. Zeker als een
bestemmingsplan meer mogelijk lijkt te maken dan een geldend welstandsbeleid of het beleid inzake de gewenste ruimtelijke identiteit.
Goed overleg waarin begrip wordt getoond voor de doelstelling van de vragende partij en een uitleg wordt gegeven over de visie met betrekking tot de
beoogde ruimtelijke identiteit en kwaliteit is voor iedere partij cruciaal voor
het welslagen van projecten in deze gebieden. Er is veel aan gelegen dat het
beleid helder geschreven is en dat de ‘kerngroep ruimtelijke identiteit’ helder en eenduidig hierover adviseert. Adviezen zouden in een zo vroeg mogelijk stadium moeten kunnen worden afgegeven. Nog voor een ontwerp
tot stand komt of nog voor een aanvraag voor vergunning bij een instantie
binnenkomt.
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Uitbreiding gemeentehuis, Slotlaan Zeist, NL
De nieuwe uitbreiding van het gemeentehuis vormt een contrast met het historische stadhuis. De gevels
hebben qua kleur en opmaak geen ondersteunende functie met betrekking tot de ruimtelijke identiteit
van de Slotlaan. Ook is de architectuur niet op Zeist geënt. De entree tot de parkeergarage vormt letterlijk een stedenbouwkundige barrière en sluit niet aan op het ruimtelijk karakter van de Slotlaan.

3.4

Grotere gebieden

Plaatsen en gebieden zoals een stadscentrum, dorpen, steden, bedrijventerreinen en buitengebieden liggen in grotere verbanden. Ze liggen in regio’s
of provincies. Deze grotere gebieden zouden een ruimer aanbod kunnen
bieden door deze centra, dorpen, steden en landschappen qua beleving en
aanbod sterker van elkaar te laten verschillen. Hoe groter de beleving van
de verschillen in ruimtelijke identiteit per groter gebied, hoe interessanter
zo’n groter gebied of provincie is. Streef dus niet allemaal naar hetzelfde,
maar onderscheid je nadrukkelijk ten opzichte van een ander. Wellicht ligt
hier een regierol voor provinciebesturen. Zij hebben contact met alle colleges binnen hun grondgebied en hebben hier het overzicht. Ook is het voor
hen makkelijker een ruimtelijke visie voor de toekomst te ontwikkelen.
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‘Te ontdekken in een gebied’
Elke provincie of elke regio zijn eigen ‘gebieden met schatten’? Welke onderscheidende schatten op het
gebied van ruimtelijke identiteit heeft het gebied waar u woont? Hoe meer onderscheidende gebieden
hoe interessanter de stad, de regio of de provincie. Streef daarom altijd naar sterke verschillen qua
identiteit en ruimtelijke identiteit. Er valt dan zo veel meer te ontdekken.
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4

Plan van aanpak

4.1

Bewustwording

Bewustwording van de eigen identiteit ligt ten grondslag aan het besef dat
een landschap, dorp of stad of stadscentrum een onderscheidende eigenheid kan hebben. Deze bewustwording kan ontstaan bij bestuurders, commerciële partijen of bij de eigen bevolking. Het besef dat een gebied een
eigen unieke ruimtelijke identiteit kan hebben of heeft en dat die ruimtelijke eigenheid mogelijk versterkt zou kunnen worden, is de eerste stap om
verder te komen naar meer onderscheidend vermogen tussen de verschillende gebieden (van een gemeente of provincie) onderling.
Regelgeving om dit te bereiken is nu vaak onvoldoende of niet aanwezig.
Aan gerichte sturing ontbreekt het. Wetgeving wordt in deze tijd als te sturend ervaren. Een snelle toets van een vergunning lijkt momenteel belangrijker dan een brede afweging van het algemene belang.
Om de eigen ruimtelijke identiteit ook daadwerkelijk te versterken zijn een
aantal processtappen te nemen. Daarbij blijkt dat de huidige landelijke en
gemeentelijke belangen op het gebied van ruimtelijk beleid juist averechts
(kunnen) werken. Er is veelal onvoldoende onderlinge afstemming. Wachten
op specifieke aanpassingen van de regels en wetten is een langdurig proces.
Daarbij komt dat de landelijke politiek (met de inzet op minder regelgeving)
ook invloed wil blijven hebben op wat gemeenten op dit gebied allemaal
kunnen en willen. De invloed van de plaatselijke politiek op het ruimtelijke
domein wordt daarbij als lastig ervaren. Hiermee kan het hebben of het nastreven van een eigen ruimtelijke identiteit in gevaar komen. Draagvlak onder de eigen bevolking, middenstand, winkeliers en plaatselijke politiek is bij
het streven naar een eigen onderscheidende ruimtelijke identiteit onontbeerlijk. De wil naar eigenheid moet daarom van binnenuit komen.
Voorbeeld: veel gemeenten hebben een reclamebeleid, waarbij er geen aanvraag
hoeft te worden ingediend indien de reclame-uiting past binnen de criteria voor
reclame-uitingen. Handhaving van excessen is altijd achteraf en indien aangetoond lastig voor het bevoegd gezag en kostbaar voor de betroffen ondernemer.
Daarbij waren de criteria voor reclame al ruim gesteld. Onduidelijk is ook wie er
geholpen wordt, indien de reclame-uiting moet worden verwijderd.
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Een andere werkwijze en een ander vertrekpunt van de gemeente is dan ook
de oplossing. Niet toetsen, maar draagkracht genereren! Dat is de oplossing
om te komen tot een eigen passende ruimtelijke identiteit. Minder ‘rulebased’ maar meer ‘principle-based’. De nieuwe Omgevingswet maakt het
mogelijk! Een algemene toolbox voor dit doel is een oplossing om te komen
tot een gedragen eigen ruimtelijke identiteit per (deel)gebied van een gemeente. Natuurlijk geldt ook altijd: kansen pakken als ze zich voordoen.

4.2

Toolbox ruimtelijke identiteit

De plaatselijke politieke partijen moeten zich bewust worden van het commerciële belang van de visuele impact en de eigen ruimtelijke identiteit van
hun gemeente ten opzichte van andere gemeenten in de omgeving. Dat
commerciële belang ontstaat, of is al ontstaan, doordat de eigen gemeente
al iets heeft dat andere gemeenten in de omgeving minder hebben. Het
reëel versterken van dat gegeven is marketingtechnisch gezien de logische
werkwijze. Het commerciële belang hoeft niet direct een commercieel gegeven te zijn. Zo zijn de boerderijen in Giethoorn qua bedrijfsvoering nauwelijks van invloed op de omzet die het toerisme voor dit gebied genereert.
Het is juist het aanzien of de opzet van dat deel van de gemeente dat veel
toeristen naar Giethoorn lokt.
Marketingtechnisch is het aanzien, de eigen ruimtelijke kwaliteit van een
gemeente of van een deel van de gemeente, het unieke ‘verkoopargument’.
Het uitnutten van dit unieke verkoopargument zal beloond worden door
belangstelling en dus door extra omzet.
Om te weten wat de eigen eigenheid is moet er eerst onderzoek naar gedaan
worden. Maar nog voor er onderzoek gedaan gaat worden, moet de bevolking of de betrokkenen geïnteresseerd raken in deze nieuwe kijk op hun
leef- en/of werkgebied. Uit ervaring is gebleken dat kritische sleutelfiguren
binnen het gebied grote invloed kunnen hebben op de procesgang en/of
uitkomst van een dergelijk onderzoek. Het is daarom zaak breed in te zetten
bij het opstarten van dit soort processen.
Om te komen tot een afgewogen ruimtelijke-identiteitsbeleid zijn daarom
de volgende zaken noodzakelijk.

60

Naar een eigen Ruimtelijke Identiteit

28-07-16

4 • Plan van aanpak

Gemeentelijke politiek/politieke bewustwording
1. Alle plaatselijke politieke partijen schrijven een hoofdstuk in hun partijprogramma over de plaatselijke identiteit en over de (gewenste) ruimtelijke identiteit (over het gewenste onderscheidende vermogen) van gebieden binnen hun (deel)gemeente ten opzichte van andere gebieden in
hun invloedssfeer. Doel van deze paragaaf is een algemeen beeld te
schetsen, waarbinnen de ruimtelijke impact van de gemeente zich de
komende vijftien jaar beweegt.
2. Coalitieakkoorden mogelijk maken die ook de identiteit van de eigen
bevolking beschrijven en die een toekomstbeeld schetsen van de gewenste ruimtelijke identiteit (mogelijk per deelgebied) voor de komende
bestuursperiode. Ook mogelijk is het om een termijn aan te gegeven
waarbinnen dit proces moet worden opgepakt en de eerste resultaten
zichtbaar kunnen zijn.
3. Maatschappelijke bewustwording organiseren qua ruimtelijke identiteit
per deelgebied, waarbij de eigen ruimtelijke identiteit van die gebieden
op de kaart gezet kan worden. De reden is gebieden te karakteriseren
over een periode van de afgelopen vijftien jaar en tevens plaatselijke
sleutelfiguren in beeld te krijgen, die later in het proces deelgenoot kunnen worden van het proces naar een (gewenste) ruimtelijke identiteit.
Inventariseren
1. Bepaling werkgebied(en). Afbakening van de verschillende deelgebieden.
2. Wie zijn de actoren in een gebied? Wie zijn de sleutelfiguren, qua maatschappelijke invloed in dit gebied? Wie zijn de gesprekspartners voor
ideevorming, om te komen tot een toekomstvisie voor het gebied? Ruimtelijke en functionele beschrijving van het gebied voor de komende vijftien
jaar, gericht op het unieke eigen karaker of het gewenste eigen karakter.
3. Actoren van het gebied informeren en vragen of er behoefte is aan een
versterking van de ruimtelijke identiteit van dat gebied. Spellingpartners
selecteren en uitdagen voor de toekomstvisie.
4. Brede politieke en brede maatschappelijke bewustwording organiseren
(indien nog niet goed aanwezig) van de eigen ruimtelijke identiteit van
het onderzoeksgebied.
5. Identiteitsfactoren bepalen binnen elk werkgebied. Wat zijn de karakteristieken van een gebied en welke iconen zijn er?
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Breed overleg
1. Organiseer een bijeenkomst met alle actoren die van invloed zijn en invloed hebben op het gekozen gebied. Van bankdirecteur tot directeur
van de VVV tot aan beleidsmedewerkers van de gemeente alsook deskundigen op het gebied van de ruimtelijke identiteit. Benoem enkele
leden uit deze groep tot leden van de ‘kerngroep ruimtelijke identiteit’.
2. Leg uit wat het doel is achter de ruimtelijke identiteit. Vertel wat het
doel is van de bijeenkomst en inventariseer bij de actoren de positieve
en negatieve invloeden op het gebied. Dit inventariseren kan op veel
manieren. Belangrijk is dat er een gedeeld belang duidelijk wordt.
3. Bepaal de identiteitsfactoren die richting kunnen geven aan de gewenste
ruimtelijke identiteit van het (deel)gebied. Dit kunnen ruimtelijke alsook
functionele factoren zijn. Vergeet hierbij de gebieden niet die mogelijk
kunnen concurreren met het betreffende gebied.
Opstellen concept
1. Stel een voorlopige omschrijving op van de gewenste ruimtelijke identiteit van het (deel)gebied. Karakter, type bevolking en geschiedenis van
het gebied. Beschrijf daarna de bestaande ruimtelijke identiteit en de
gewenste ruimtelijke identiteit.
2. Houd rekening met de overgang van dit gebied naar naastliggende gebieden.
3. Verluchtig de voorlopige omschrijving met voorbeelden, mogelijke oplossingsrichtingen en geopperde oplossingen vanuit de ‘kerngroep ruimtelijke identiteit’.
4. Verspreid dit eerste concept onder alle actieve en niet actieve actoren
binnen het doelgebied.
Draagvlak ruimtelijke identiteit
1. Politieke discussie mogelijk maken over het concept ‘document ruimtelijke identiteit’.
2. Vaststellen draagvlak bij politiek en andere actoren voor voortgang proces.
3. Indien voldoende draagvlak het proces vervolgen. Bij onvoldoende
draagvlak het proces afbreken.
4. Eén persoon (identiteitsmanager) benoemen die verantwoordelijk is binnen het gehele verdere proces van de ruimtelijke identiteit. Deze persoon
vertegenwoordigt ook de ‘kerngroep ruimtelijke identiteit’ en koppelt in
de loop van het verdere proces ook van tijd tot tijd terug aan deze groep.
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Formuleren actieplan
1. Door identiteitsmanager in samenwerking met verantwoordelijk wethouder
een actieplan (document ruimtelijke identiteit) opstellen, met de verschillende politieke partijen en actoren van het gebied. Doel is te komen tot een
proces waarbinnen de goede ruimtelijke afwegingen gedaan kunnen worden, die gestalte gaan geven aan de (gewenste) ruimtelijke identiteit.
2. Afwegingen delen of de gewenste ruimtelijke identiteit ook qua beleid
haalbaar is. Zo niet, hoe dan anders te handelen. Ruimtelijke identiteitsprincipes bepalen.
3. Planning ‘wijzigingen wet- en regelgeving’ opzetten (bestemmingsplan,
welstandsbeleid, reclame- en uitstallingsbeleid en overige beleidszaken).
4. Vaststellen actieplan, per deelgebied, over de gewenste ruimtelijkeidentiteitsaspecten.
5. Oprichten ‘kwaliteitsteam ruimtelijke identiteit’, die de ruimtelijke
identiteit van het gebied gaat bewaken. Dit team bestaat minimaal uit:
identiteitsmanager en stadsbouwmeester/welstandscommissie/gemandateerde van de welstandscommissie.
6. Overleg met ‘kerngroep ruimtelijke identiteit’ over de toetsbaarheid en
de reikwijdte van de in te voeren wet- en regelgeving, maar ook over de
andere wensen en eisen (de principes) om te komen tot de gewenste
ruimtelijke identiteit.
7. Aanpassing en invoering van wet- en regelgeving gericht op werkgebied.
Vastleggen van de principes van waaruit ontworpen en gewerkt gaat worden.
Aan de slag
1. Uitvoering geven aan actieplan.
a. Aanvragen voor de inrichting van de openbare ruimte, bouwaanvragen en reclameaanvragen voor gebieden met een gewenste ruimtelijke
kwaliteit worden van advies voorzien door het ‘kwaliteitsteam ruimtelijke identiteit’.
b. Wijzigingen in bestemmingsplannen worden van advies voorzien
door het ‘kwaliteitsteam ruimtelijke identiteit’.
2. Elk jaar evaluatie van het ruimtelijke-identiteitsbeleid.
Voorwaarde bij elke stap binnen het proces is een optimale communicatie tussen alle actoren. Een goede verslaglegging kan het vertrouwen en begrip tussen
de verschillende actoren versterken. Vergeet tijdens het proces niet de actoren
te informeren over de voortgang en de richting van het proces. Leer van de
momenten dat er ruis in het proces plaatsvindt en deel deze kennis met alle
actoren binnen het gebied. Samenwerking tussen allen is de sleutel tot succes.
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Schema toolbox ruimtelijke kwaliteit

College van burgemeester en
wethouders
Wethouders RO

Kerngroep ruimtelijke
identiteit

Coalitieakkoord
Paragraaf over ruimtelijke
identiteit

Plaatselijke partijprogramma’s met
een paragraaf over de ruimtelijke
identiteit

Breedgedragen
Actieplan voor een gebied

Maatschappelijke bewustwording
over de identiteit van een gebied

Kwaliteitsteam ruimtelijke identiteit

met actoren uit het gebied

Stadsbouwmeester/welstandscommissie

Ruimtelijke identiteitsadviezen
op basis van gedeelde belangen
per gebied, waarvoor geen
wettelijk beleidskader is
28-07-16

Adviezen ruimtelijke kwaliteit
(aangevuld met adviezen
ruimtelijke identiteit) op basis
van het geldende welstandsbeleid/
ruimtelijke-identiteitsbeleid
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4.2.1

Kerngroep ruimtelijke identiteit

Deze groep personen kan zichzelf aandienen bij een gemeente, maar een
gemeente kan ook zorg dragen dat deze groep georganiseerd wordt. De
groep bestaat onder andere uit betrokken sleutelfiguren die (commercieel
en/of maatschappelijk) baat hebben bij een sterkere ruimtelijke identiteit
van een bepaald gebied. De groep is breed van opzet, opdat alle belanghebbende partijen en organisaties gelijkelijk verdeeld zijn over de groep. Zij
organiseren plaatselijke bijeenkomsten over het onderwerp ruimtelijke
identiteit. De groep bepaalt hierna hoe er een plan gemaakt kan worden om
de gewenste ruimtelijke identiteit van een gebied te versterken. Een haalbaar plan wordt opgesteld. Nadat de uitkomst van het plan instemming
heeft verkregen door alle betrokken partijen wordt het door de kerngroep
vastgesteld en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Omdat het een breedgedragen actieplan is, zal er in bijna alle gevallen
medewerking aan gegeven worden. Het belangrijkste lid van deze kerngroep
is de ruimtelijke-identiteitsmanager. Hij stelt het actieplan op en is verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming. De vergoeding voor de
werkzaamheden van de kerngroep wordt betaald door de verschillende
belangengroepen zelf, behalve die van de identiteitsmanager. Deze krijgt
vanwege het omvangrijke werk een vergoeding hiervoor van de gemeente.
De kerngroep of de leden van de kerngroep kunnen ook de plaatselijke politieke partijen helpen bij het opstellen van de omschrijving wat de identiteit
is van de plaatselijke gebieden. Van daaruit kan de bestaande ruimtelijke
identiteit alsook de gewenste ruimtelijke identiteit beschreven worden. Verwacht mag worden dat er geen grote verschillen zullen ontstaan tussen de
verschillende politieke partijen. Is dit wel zo, dan zullen er verschillende
toekomstvisies zijn voor een gebied. Dan zal er veelal sprake zijn van verwatering van de ruimtelijke identiteit. Door dit op voorhand te onderkennen,
zal er op termijn een meer eenduidige route gekozen kunnen worden waar
alle partijen baat bij hebben.
4.2.2

Wie is de identiteitsmanager en wat doet hij?

De identiteitsmanager is de centrale figuur die toezicht houdt op de gewenste identiteit van een gebied. Hij werkt voor de identiteitsadviezen
nauw samen met de stadsbouwmeester of de welstandscommissie, maar is
ook de geziene figuur die invloed heeft op de actoren binnen het identiteitsgebied. Hij heeft politieke ondersteuning en geniet daar ook vertrou-
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wen. De identiteitsmanager werkt niet binnen een gemeentelijk beleid,
maar ook niet zonder agenda of doelstelling. De identiteitsmanager is lid
van de ‘kerngroep ruimtelijke identiteit’. Deze groep bepaalt de agenda van
werkzaamheden voor de identiteitsmanager. Van zijn werkzaamheden
brengt hij verslag uit aan deze werkgroep. Deze groep stelt de identiteitsmanager aan, maar kan hem ook ontslaan.
Nadat breed bepaald is wat de gewenste identiteit voor een gebied wordt,
zal dit op schrift worden gesteld (document ruimtelijke identiteit) en verdeeld onder de actoren van het gebied. De identiteitsmanager stelt het plan
op en ziet erop toe dat deze doelstellingen gehaald worden. Zo zal hij ook
het college van burgemeester en wethouders van advies voorzien bij bestemmingsplanwijzigingen en dergelijke. De identiteitsmanager is bij voorkeur niet politiek gebonden. De benoemingstermijn van de identiteitsmanager valt nooit samen met die van een wethouder en zal minimaal zes jaar
duren. De vergoeding voor de werkzaamheden worden betaald door de gemeente.
De identiteitsmanager werkt voor de gebieden met een document ruimtelijke identiteit (opgesteld door de kerngroep ruimtelijke identiteit) of actieplan nauw samen met de stadsbouwmeester of de welstandscommissie. Ze
vullen elkaar aan binnen eenzelfde proces. Normaal gesproken is het wenselijk dat er bij complexe processen meerdere personen werken aan één doel.
Dit voorkomt afhankelijkheid van één persoon en maakt meerdere invalshoeken voor advisering gemakkelijker. Het is echter ook voor te stellen dat
voor minder complexe of minder grote gebieden de identiteitsmanager onder het mandaat van de kerngroep samenwerkt met de stadsbouwmeester of
de vervanger van de welstandscommissie.
4.2.3

Kwaliteitsteam ruimtelijke identiteit

Het kwaliteitsteam ruimtelijke identiteit geeft over de (bouw)plannen
gevraagd of ongevraagd adviezen aan burgemeester en wethouders van de
gemeente. Zij zijn een onafhankelijke groep personen, die qua positie en proces handelen overeenkomstig de huidige welstandscommissies of stadsbouwmeesters. Echter, hun adviezen betreffen alleen die gebieden waarvoor een
document ruimtelijke identiteit is opgesteld en betreffen niet alleen de bouwplannen. Ook de inrichting van de openbare ruimte is hun werkgebied.
De samenstelling van deze groep is de stadsbouwmeester of welstandscommissie van de gemeente aangevuld met de leden van de kerngroep ruimtelijke identiteit. De ruimtelijke-identiteitsmanager is de verbindende per-
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soon tussen deze twee groepen en bepaalt de agenda van het kwaliteitsteam.
Het kwaliteitsteam geeft de gebruikelijke adviezen op basis van het geldende welstandsbeleid alsook adviezen op basis van het document ruimtelijke
identiteit. De ene soort adviezen heeft een wettelijke basis, de andere adviezen zullen gegeven worden op basis van de breedgedragen en afgesproken
ruimtelijke-identiteitsprincipes. (In het welstandsbeleid kunnen ook criteria
worden opgenomen die de gewenste ruimtelijke identiteit van een gebied
betreffen.)

4.3

Wetgeving

Om een gewenste ruimtelijke identiteit te bereiken en te continueren is
het belangrijk dat er deskundig ruimtelijk advies wordt gegeven over bouwinitiatieven. In de huidige praktijk komen deze adviezen per gemeente van
de eigen welstandscommissie of een stadsbouwmeester alsook vaak van (externe) stedenbouwkundigen. Deze inbreng is, voor een gewenste ruimtelijke
identiteit, in de huidige tijd te beperkt en vaak te ad hoc om een gewenst
niveau te garanderen. Wel ligt hier de juridische basis voor relevante ruimtelijke adviezen. Een bredere aanpak, maar ook in de tijd gezien consistent
beleid, zijn bij de advisering met betrekking tot de gewenste ruimtelijke
identiteit zeer noodzakelijk. Meerdere partijen zouden bij de advisering betrokken moeten worden, om hier kracht aan te geven. Een speciale wet of
verordening zou om deze reden makkelijk kunnen zijn, indien deze niet
elke wethouderstermijn wijzigt.
Echter, het bewustzijn over een eigen ruimtelijke identiteit/onderscheidend
vermogen staat of valt met de bewustwording ervan binnen de burgerij, het
college van burgemeester en wethouders en de raad. Als deze er niet is, dan
komt een discussie over ruimtelijke identiteit niet van de grond. Ook niet
als de nieuwe Omgevingswet met al haar kansen (mogelijk in 2018) van
kracht wordt.
Het opstellen van nieuw wettelijk beleid, over welk onderwerp dan ook,
ligt bij vrijwel alle politici en bestuurders gevoelig. Zeker in deze tijd vallen
alle regels die belemmeringen opwerpen bij (ruimtelijke) initiatieven uit de
gratie. Gemeenteraden moeten eerst overtuigd worden. Het investeren in
maatregelen om de eigen ruimtelijke identiteit/onderscheidend vermogen
te waarborgen of versterken lijkt op het eerste oog belemmerend, maar zal
op den duur zijn vruchten afwerpen. De raadsfracties staan hier doorgaans
wat anders in, hebben vaak meer oog voor actuele zaken waarmee ‘gescoord’
kan worden. Het enthousiasmeren van een gemeenteraad, waardoor deze
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om een visie vraagt waarin de huidige identiteitswaarden, de kansen, de
mogelijkheden en een plan van aanpak ten aanzien van deze ruimtelijke
identiteit staan weergegeven, is in deze tijd een betere weg.
Ambtenaren en adviseurs hoeven in de nieuwe Omgevingswet niet meer te
toetsen of een plan niet in strijd is met de regels, maar mogen meedenken
met de initiatiefnemer. Belangrijk wordt het dan dat de maatschappelijke
doelen van de gemeente helder zijn. En dat de niet wettelijke principes
helder en eenduidig zijn en breed gedragen worden.
Daarom is het belangrijk een hoofdstuk over de eigen identiteiten, de bestaande en de gewenste ruimtelijke identiteiten binnen de gemeente, in het
collegeprogramma op te nemen. Dit beleid zal een belangrijke leidraad worden bij het nemen van beslissingen en het maken van nieuw of aangepast
ruimtelijke-ordeningsbeleid. De bevolking zal zichzelf kunnen herkennen
en als het onderwerp goed beschreven wordt ook haar eigen kracht daarin
kunnen herkennen. De weg van zuiver ‘rule-based’ maar meer ‘principlebased’ is dan veel makkelijker om het gewenst doel te bereiken.
Provincies kunnen ook invloed uitoefenen op de ruimtelijke identiteiten
binnen hun gebied. Zij hebben daarvoor een ruimtelijke-structuurplan ter
beschikking. Een ruimtelijke-structuurplan is een beleidsdocument dat het
kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Het geeft een
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling, maar het legt geen concrete bestemmingen vast voor bepaalde percelen. Het is een ruimtelijke
visie op langere termijn, met aandacht voor wonen, werken, ontspannen,
landbouw, natuur, landschap en mobiliteit. De provincies coördineren zelf
de uitvoering van dit ruimtelijke-structuurplan. De realisatie van het ruimtelijke-structuurplan creëert een kader voor de gewenste ruimtelijke structuur binnen een provincie. Het structuurplan is gericht op een duurzame
ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt voor de huidige generatie,
zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. De ruimtelijke ordening stopt niet bij het opstellen van een ruimtelijkestructuurplan. Integendeel zelfs, het is eerder een noodzakelijk startpunt
voor alle verdere ontwikkelingen.
Een dienst binnen de provincies bereidt de goedkeuringen voor van de
gemeentelijke ruimtelijke-structuurplannen voor het provinciebestuur.
Het bestuur van de provincie kan zelf provinciale ruimtelijke-uitvoeringsplannen – plannen die de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften aangeven voor een gebied – opstellen en gemeentelijke ruimtelijkeuitvoeringsplannen goedkeuren. De uitvoering van het bindend gedeelte
dat omschreven is in het ruimtelijke-structuurplan wordt door het provincie-
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bestuur als een van zijn kerntaken beschouwd. Het is immers een doorvertaling van de beleidsvisie in concrete acties, instrumenten, middelen en
maatregelen. De ruimtelijke identiteiten binnen een provincie kunnen hier
worden benoemd en beschreven en als leidraad dienen voor de ruimtelijke
kracht van de eigen provincie. Coördinatie en stimulering liggen hier juist
voor het provinciebestuur voor de hand. Het ruimtelijke-structuurplan van
de provincies kan goede richting geven aan een duurzame ontwikkeling
van de eigen ruimtelijke identiteit.

Jufferenstraat, Elburg, NL
Elburg weet een ruimtelijke sfeer te creëren die uniek is. Bevolking en ondernemers van het kleine stadje
vol met monumenten weten het gebied goed aan te vullen. Een visnet opgehangen in de straat en de
haven nabij wordt gevoeld.
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Tot slot

5.1

Het beeld compleet?

Wie op vakantie is of gewoon een dagje uit gaat, heeft een persoonlijke
voorstelling van de nog te bezoeken gebieden of plaatsen. Sluiten deze
voorstellingen aan bij wat men ziet, dan is er sprake van een positieve ervaring. Dan sluit het imago aan bij de identiteit van het gebied. Echter, had
men het beeld van een idyllisch dorpje en wordt de winkelstraat gedomineerd door platte grootschalige gebouwen, dan sluiten persoonlijk beeld en
werkelijkheid niet op elkaar aan. Dit heeft vaak een teleurstelling tot gevolg, die ondanks de mogelijke gastvrijheid en het hoge servicegehalte van
de plaatselijke ondernemers niet kan worden goedgemaakt.

Haarlem, NL
Het kaaswinkeltje in Haarlem. Buiten staan de symbolen van melk, boerderij, hygiëne en ambachtelijk
gemaakte kaas. Binnen naast een warm gezellig licht en een toonbank de symbolen van volop keus en
persoonlijke aandacht.

71

Naar een eigen Ruimtelijke Identiteiteit

28-07-16

Naar een eigen ruimtelijke identiteit

Het beeld moet ook compleet zijn. Disneyland zonder Mickey Mouse of de
Efteling zonder sprookjesbos zijn onaantrekkelijk. Het aanbod in een gebied
of omgeving moet daarom ergens voor staan en bieden wat daarbij past. De
marketing van de onderscheidende beleving! Daarom: zorg ervoor dat bij het
onderscheidend vermogen van een dorp, stad, bedrijventerrein of landschap
de ruimtelijke identiteit en het imago van het gebied op elkaar aansluiten.
Om dit voor elkaar te krijgen, moet er eerst een bewustwording plaatsvinden. Een bewustwording van de eigen identiteit en de eigen ruimtelijke
identiteit van de omgeving. Pas dan kunnen vervolgstappen genomen
worden die leiden naar een onderscheidende en eigen ruimtelijke kwaliteit.
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Haarlemmerdijk, Amsterdam, NL
Het karakter van een straat kan veranderen door het toedoen van gericht beleid. Dit kan door evenementen,
maar ook door invloed op de vormgeving en inhoud van de winkels, zoals bij de Haarlemmerdijk te Amsterdam.
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Fotoverantwoording

Alle foto’s en illustraties gemaakt door Herman Dekkers, met uitzondering van:
Foto ‘Winkelpand voor de verbouwing aan de Drienerstraat te Hengelo’,
Jan Kees Stegeman van de gemeente Hengelo.
Foto ‘Sciencepark, Hongkong, HK’, Shutterstock.
Foto ‘Outlet shopping mall La Vallee Village, nabij Paris, F’, Shutterstock.
Foto ‘Te ontdekken in een gebied’, Shutterstock.
Foto ‘Herman Dekkers’, Guido Godaert.
6.3

Fictieve casestudie

Voorbeeld: ruimtelijke identiteit centrumgebied, van een fictief
dorp in Twente
Om een ruimtelijke identiteit te bepalen is het uitgangspunt deze samen met de
bevolking en de ondernemers van het gebied te bepalen. Daarom is dit voorbeeld slechts een indicatie van wat mogelijk is. Immers, er is nog niet gesproken
met de bevolking, waardoor onder andere de sociale betekenissen en de plaatselijke tradities niet in deze tekst zijn opgenomen. Deze tekst beperkt zich tot de
uiterlijke kenmerken van de omgeving rond het centrum van het fictieve dorp.
In de structuurvisie van de gemeente van het fictieve dorp zijn de gebruikelijke
kenmerken van de identiteit van het zoekgebied opgenomen.
Waarin onderscheidt het fictieve dorp zich ten opzichte van andere plaatsen in
de omgeving? Wat is hier belangrijk voor de eigen bevolking en de ondernemers,
maar wat is hier ook belangrijk voor de toerist die het fictieve dorp wil bezoeken?
Hieronder in het kort hoe een beschrijving eruit kan zien. Vanuit een dergelijk
document kunnen de kernwaarden, in dit geval van het fictieve dorp, worden
vastgesteld. Vanuit dat document kunnen een plan van aanpak, een planning, de
ruimtelijke-identiteitsprincipes en een wijziging van de wet- en regelgeving, indien noodzakelijk, worden opgesteld voor de identiteitsmanager en de gemeente.
Korte beschrijving van het centrum van het fictieve dorp
Het fictieve dorp was tot het midden van de zeventiende eeuw voor OostNederland/Twente een belangrijk (katholiek) bedevaartsoord. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog werd het protestantisme verplicht opgelegd. Het centrum van het dorp ligt op de oorspronkelijke plek waar alles begonnen is.
Het fictieve dorp is een dorp in Twente en heeft vanwege de ligging nabij een
beek en goede landbouwgronden een agrarische oorsprong. De kleine concentratie van bebouwing rond de kerk groeide in de loop der jaren geleidelijk
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uit, aanvankelijk alleen langs de bestaande wegenstructuur. In de gebouwde
omgeving (stedenbouwkundige opzet) en de oudere bebouwing is deze agrarische oorsprong en opzet nog te ervaren. Er is bij het dorpsbeeld nog sprake
van een zekere eigenheid. Maar het kantelpunt waar de identiteit overgaat in
algemeen beeld lijkt met een paar ruimtelijke ingrepen op de loer te liggen.
De gebouwen in het centrum zijn overwegend na de oorlog gebouwd. De
bebouwing in het centrum is in het algemeen nog kleinschalig en grondgebonden. Er zijn veel individueel vormgegeven panden. Veel panden hebben
nog een referentie aan boerderijen. Bijgebouwen zijn vaak schuren. Maar er
zijn ook eenvoudig vormgegeven woningen en andersoortige gebouwen in
het centrum te vinden. De daken van bijna alle panden zijn gebroken of zijn
van het type zadeldak. Platte daken komen rond de kerk niet voor. In het
gebied zijn verschillende gebouwde monumenten aanwezig, waaronder
deze kerk. Bij deze oude kerk vallen de oude bomen rond de kerk op. Grootschalige bouwwerken nabij de kerk voor appartementen met daaronder
winkels vallen door hun grootte en vormgeving uit de toon.
De gevels zijn over het algemeen opgetrokken in traditionele rode baksteen
met een trasraam (in grijs stucwerk) en de pannen zijn gebakken in terra/
orange of blauw gesmoord. De gevels zijn zonder veel opsmuk vormgegeven in een traditionele verticale gevelindeling. De voordeuren van de woningen zijn aan de straat gelegen of aan het zijpad naast de woning. Een
groot aantal gedeelde voordeuren (onder- en bovendeur) komt nog voor.
Relatief grote vensters en ornamenten komen hier van origine niet tot zelden voor. Ornamenten aan de gevels waren afhankelijk van de functie van
het pand en de status van de oorspronkelijke bouwer. Winkels, horeca en
overheidsgebouwen, maar ook woningen voor notabelen, kennen in zeer
beperkte mate ornamenten aan de gevels. De kleuren van de gevels met een
traditionele en oorspronkelijke vormgeving kenmerken zich hoofdzakelijk
door witte houten kozijnen, donkergroene ramen en deuren. Nieuwbouw
heeft in maat afwijkende detaillering voor de kozijnen, ramen en deuren.
Deze detaillering komt binnen het geheel van het dorp grof over. De dakranden hebben een beperkte hoogtemaat en zijn wit. De gevels van de
schuren in hout zijn veelal zwart van kleur.
De oude stellingmolen (korenmolen) en veevoederfabriek met bebouwing
eromheen refereren nog aan de agrarische oorsprong van het dorp. Ze geven het dorp een werklustig karakter, niet dat van een forensendorp, wat
het is. Het dorp biedt te weinig werk voor de aanwezige beroepsbevolking.
Op straat wordt er nog veel contact gelegd tussen de bewoners onderling.
De straat is de huiskamer van het dorp.
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Tijdens de zomerfeesten doet bijna iedere inwoner mee. De straten en pleinen worden dan versierd. De voortuinen worden in die periode voorzien
van vrolijke ornamenten. Agrarische tekens zijn leidend bij deze versieringen. Er zijn veel verenigingen waar de inwoners lid van zijn. Een natuurlijke overlegstructuur lijkt hiermee aanwezig.
Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de omgeving. De toeristen
komen voor het karakter van het dorp en het heuvelachtige landschap rond
het dorp. Het landschap met bebouwing in en om het fictieve dorp is nog
hoogwaardig en de bebouwing is veelal authentiek vormgegeven, nog typerend voor de omgeving.
Toeristen vinden hun camping of bed and breakfast in de omgeving. Recreatief fietsen is een van de attracties van de omgeving. Voor de jeugd zijn er
de diverse uitgaansmogelijkheden in het dorp. Sommige horecagelegenheden trekken bezoekers van ver uit de omgeving.
Dissonanten in centrum zijn de (nieuwe) gebouwen met appartementen en
modern vormgegeven winkels eronder, maar ook enkele horecagelegenheden.
Zij tasten door hun vormgeving en de visuele impact daarvan het ruimtelijk
karakter van het dorp aan. De bevolking is blij dat er nog winkels zijn. Het dorp
heeft nog een middenstand. Speciaalzaken kent het dorp niet. Er zijn wel twee
supermarkten voor de dagelijkse boodschappen. Het dorp mist op het gebied
van winkels een duidelijke trekker. Wel heeft het een actieve VVV in een prachtige voormalige boerderij, in het centrum van het dorp. De reclames aan de gevels
zijn voor het dorp te opzichtig. Hun visuele impact overheerst het straatbeeld.
Naast het centrum ligt een tweede centrum. Dit centrum met plein heeft
geen ruimtelijke meerwaarde voor de ruimtelijke identiteit van het fictieve
dorp. Het contrast is hier groot met de oorspronkelijke kern. Dit deel hoeft
niet betrokken te worden bij het versterken van de eigen ruimtelijke identiteit. Hier is het fictieve dorp onvoldoende eigen vormgegeven.
Rond het centrum hebben in de tijd nieuwe uitbreidingen plaatsgevonden.
De bebouwing in deze uitbreidingen zijn van het type dat ook elders in het
land heeft plaatsgevonden. Deze tasten aan de randen en langs de invalswegen de ruimtelijke identiteit van het centrumgebied aan.
Het wegenpatroon kenmerkt zich niet door een rationele lijnvoering. De
wegen liggen nog op hun oorspronkelijke plek. Wel zijn er woningen langs
deze wegen verdwenen. Zij stonden te dicht op het verkeer. De woningen
staan in het centrum min of meer zelfstandig. In de aanloopstraten staan
ze meer in één lijn. De straten zijn hoofdzakelijk uitgevoerd in een rode
klinkerbestrating. De trottoirs langs de straten zijn in klinkers en in tegels
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uitgevoerd. De voortuinen voor de bebouwing langs deze wegen heeft nog
een traditioneel karakter. Er zijn lage tuinmuren of er zijn hagen langs de
trottoirs gesitueerd. Schuttingen komen nauwelijks veel voor, maar daar
waar ze staan, wordt het straatbeeld negatief beïnvloed. De invalswegen
versterken met hun overall vormgeving (bestrating en groene omzoming)
de identiteit van het oorspronkelijke karakter van het dorp.
Mogelijk toekomstbeeld bebouwing/gewenste ruimtelijke identiteit van het fictieve dorp
Bij alle toekomstige nieuwe ontwikkelingen is het wenselijk dat het centrum
van het fictieve dorp en de invalswegen naar het dorp toe qua beleving de
typische ‘Twents agrarisch dorp’-kwaliteit behouden. Andere dorpen in de omgeving zijn deze kwaliteit allang kwijtgeraakt. Het versterken van dit gegeven is
wenselijker voor het onderscheidende vermogen van het dorp. Inzetten op het
behoud en het versterken van het traditionele karakter van de gevels en daken
met de bijbehorende detaillering daarbij. Nieuwe ontwikkelingen moeten qua
beleving in deze traditie passen. Dit geldt voor de situering, alle hoofdvormen,
alle vanaf de straat zichtbare gevels en de kleuren en materialen.
Inzetten op het versterken van de huidige ruimtelijke kwaliteit. Opstellen en
invoeren van een ruimtelijke-identiteitsdocument. Het daarna aanstellen
van een identiteitsmanager, die samen met de stadsbouwmeester van de gemeente de ruimtelijke identiteit van het centrumgebied actief gaat bewaken.
Dit zal gaan betekenen dat nieuwe grotere gebouwen, zoals appartementengebouwen, qua maat en schaal, maar ook qua uiterlijk, zodanig moeten
worden vormgegeven dat zij naadloos opgaan binnen deze bestaande ruimtelijke context. Dit geldt te zijner tijd ook voor de bestaande gebouwde
voorraad. Dit kan bij nieuwbouw betekenen dat er een parselering van het
volume moet plaatsvinden inclusief bijbehorende kappen en kapvormen.
De plaats van de voordeuren moet dan ook aansluiten op de context van de
straat (of van het dorp). Balkons en loggia’s aan de straatzijde zijn niet gewenst. Dit geldt nadrukkelijk voor loggia’s op straatniveau. Individuele
voortuinen zijn het uitgangspunt. De raamkozijnen dienen altijd verticaal
geplaatst te worden in de gevels. De detaillering van de gebouwen is sober
en komt voort uit de traditie, niet uit het programma.
Bestaande gebouwen die niet passen binnen het karakter dienen op termijn
qua beleving aan te sluiten op de traditionele context. Dit betekent bijvoorbeeld dat modern vormgegeven witte gebouwen en witte gevels op den
duur minimaal steenrood moeten worden gekleurd in overeenstemming
met de overige gebouwen in de directe omgeving. De vensters van winkels
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met dichtgeplakte ramen of met kozijnen zonder glas moeten op den duur
weer transparant en open van karakter worden.
Reclame-uitingen zullen moeten worden teruggebracht naar een dorpse
schaal. Uithangborden zijn welkom, maar gevelbrede reclamestroken of
lichtbakken sluiten niet meer aan op het beoogde dorpse/landelijke karakter. Ook reclame-uitingen boven de borstwering op verdiepingsniveau
wordt als te stedelijk ervaren.
Straatlantarens, bestrating en bewegwijzering zijn thans ‘modern’ vormgegeven en kunnen qua karakter veel beter aansluiten op het gevoel van een
typisch ‘Twents agrarisch dorp’. Naturel aluminium voor de armaturen van
de straatverlichting sluit niet aan op het plaatselijke karakter evenals hoge
lantaarns. Bij de bestrating is het wenselijk de beperkte schaal van de straat
te benadrukken. Het is belangrijk dat de wegstructuur zichtbaar blijft/wordt
ondanks dat er gekozen kan worden voor een bestrating zonder hoogteverschillen. De bestrating zelf zou uit gebakken materiaal moeten bestaan
met mogelijk natuursteenelementen voor belijningen, zoals stoepranden.
Veldkeitjes zijn hier ook een optie. Ook het maken van rasters in de bestrating
sluit niet aan op het dorpse karakter. Traditionele rasters zijn wel mogelijk bij
het plein rond de kerk. Straatmeubilair en verkeerselementen, zoals paaltjes bij
parkeermogelijkheden, zouden niet uit kunststof of beton maar uit een natuurlijk materiaal moeten bestaan. Veldkeien en hagen komen voor in dit gebied
en kunnen hier het karakter en de verkeersveiligheid versterken. Maar het
handhaven van de bestaande monumentale bomen rond de kerk is essentieel.
Ook het uitbreiden van het groen door bomen kan het groene karakter van de
omgeving in het dorp en de kleine ruimtelijke schaal versterken. Door de voortuinen van de trottoirs te scheiden met groene hagen wordt het landelijke
karakter van de omgeving in het dorp versterkt. Deze groene aankleding is
ook wenselijk in de openbare ruimte. Het scheiden van de parkeervakken met
groene hagen in de straten kan ook hier het groene en dorpse beeld versterken.
Ruimtelijke ordening en welstandsbeleid
Bovengenoemde uitgangspunten voor het centrum van het fictieve dorp en
de invalswegen worden waar mogelijk toegevoegd aan het geldende welstandsbeleid en zijn leidend voor de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit
gebied. Samen met een identiteitsmanager wordt er gewerkt aan draagkracht
onder de bevolking voor een versterkte ruimtelijke identiteit. Wellicht is er met
hulp van inwoners een fonds op te richten dat de ernstige gevallen (voor de
beleving storende elementen) kan aanpakken, indien de eigenaar van een
pand wel wil maar niet kan meewerken. Ook wordt het dan mogelijk om wenselijke projecten qua ruimtelijke identiteit eerder op te starten.
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Wat nog niet onderzocht is, is de sociale identiteit van het centrum van het
fictieve dorp. Deze is te onderzoeken met de volgende vraagstelling.
• Identificeren van de inwoners van centrum het fictieve dorp.
• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen binnen deze groep?
• Welke historisch belangrijke ontwikkelingen en verhalen kent het fictieve dorp?
• Welke normen en waarden kennen de inwoners, ondernemers en toeristen?
• Welke rituelen van vroeger en nu kent het fictieve dorp?
• Onderken de objecten, de plekken en de ruimtelijke identiteit van het
centrum van het fictieve dorp.
• Welke netwerken, verenigingen en burgerinitiatieven kent het dorp?
• Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen en trends binnen de groep/
demografie?
• Onderzoek welke typologie de woning- en winkelvoorraad van het dorp
heeft. En welke toekomstverwachtingen er zijn qua wensen en ontwikkelingen binnen het centrum.
• Welke werkgelegenheid is er en welke toekomstverwachtingen zijn er
binnen het fictieve dorp?
• Wat is het besteedbaar inkomen en welke toekomstverwachtingen maar
ook welk uitgavepatroon van de toeristen is er?
• Welke (basis)voorzieningen zijn er voor het fictieve dorp en wat betekent
dit voor de doelgroepen binnen de bevolking, ondernemers en toeristen?
• Wat is het toekomstbeeld van de openbare ruimte en de gewenste ruimtelijke identiteit?
• Welke veiligheidsaspecten zijn er te onderkennen?
Vaststellen kernwaarden centrum
Vaststellen wat belangrijk is om in gemeentelijk beleid vast te leggen en wat
door de identiteitsmanager bereikt moet gaan worden. Niet alles kan in één
keer bereikt worden. Belangrijk is de visie en de wil vanuit de bevolking dit
te bereiken. Op den duur zal de bijzondere waarde van het dorp, met een
op maat gemaakte ruimtelijke identiteit, beter worden herkend en zal het
sociaal, maar ook commercieel, zijn diensten hebben bewezen.
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De auteur

Ir. Herman Dekkers is in Overijssel en Flevoland secretaris van diverse gemeentelijke welstandscommissies geweest. Uit hoofde van zijn functie zag
hij door de jaren heen hoe de liefde bij gemeenten voor de eigen omgeving
verdween en plaatsmaakte voor de logica van de burger als consument van
vergunningen. Van zorg voor, naar wat mogelijk is. Zo verdween de eigenheid en het respect voor de identiteit van de eigen omgeving.
Herman Dekkers is geboren te Hengelo (Ov) op 15 augustus 1954. Na zijn
studie aan de Technische Hogeschool Delft (1986) is hij als architect in
Almere aan het werk gegaan. Daar werkte hij bij een groot architectenbureau aan diverse opdrachten, waaronder (sociale) woningbouw, bedrijfshuisvesting en subtropische zwembaden. Almere, toen nog een relatief
kleine plaats, wilde bekendheid vergaren en vroeg ontwerpen die spraakmakend waren. Elke kern binnen de agglomeratie Almere had zijn eigen
verschijningsvorm/smaak. Na een korte overstap bij een ander architectenbureau in het oosten van het land is Herman als zelfstandig architect,
samen met een compagnon, met een eigen architectenbureau werkzaam
geweest in Kampen. Daar ontwierp en realiseerde hij gebouwen door heel
Nederland.
In 2002 is Herman overgestapt naar Het Oversticht, een organisatie die zich
bezighoudt met de ruimtelijke kwaliteit van gebieden in hoofdzakelijk het
oosten van Nederland. Als secretaris van diverse welstandscommissies en later
als stadsbouwmeester van een aantal gemeenten beoordeelde hij een groot
aantal bouwaanvragen en bouwinitiatieven. Ook was hij in die tijd voorzitter
van een monumentencommissie en van een commissie voor de beeldende
kunst in de openbare ruimte. Voor de commissie beeldende kunst was het de
zelf gegeven taak om kunst te organiseren binnen de gemeente welke een
breed draagvlak had bij de plaatselijke bevolking. Hier is gebleken dat het
samenwerken met kritische sleutelfiguren tot goede resultaten kan leiden.
Tijdens zijn werk als stadsbouwmeester heeft hij de overgang van een vakinhoudelijke advisering naar een advisering op basis van het gemeentelijk
welstandsbeleid bewust meegemaakt. Hoe de gemeenten worstelden met
haar eigen regelgeving en de politiek de teugels liet varen. Geholpen door
de centrale overheid, die vergunningsvrije bouwwerken mogelijk maakte en
de plaatselijke context en regels te belemmerend vond voor haar burgers.
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De centrale overheid heeft ervoor gezorgd dat gemeenten welstandsbeleid
moesten opstellen. Het opgestelde beleid zou zorgen voor ‘ruimtelijke kwaliteit’. Doordat veel gemeenten niet van een welstandscommissie af wilden,
maar ook niet aanstuurden op een richtinggevende ruimtelijke kwaliteit,
leek het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ gekaapt door de politiek. Door een
ander begrip te introduceren kon er weer vrij geadviseerd worden wat gemeenten werkelijk nodig hadden. Zo is het begrip ‘ruimtelijke identiteit’
geïntroduceerd. Waar ‘kwaliteit’ te algemeen is, is ‘identiteit’ juist gericht
op de kwaliteit van de locatie. Hier heeft Herman de marketing aan toegevoegd. Vanuit deze gedachte is dit document ontstaan.
Herman Dekkers is sinds enige tijd zelfstandig adviseur op het gebied van
ruimtelijke identiteit en woont nu in Leersum, Utrecht. Voor meer informatie kijkt u op www.ruimtelijkeidentiteit.nl.

ir. Herman Dekkers
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