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‘Berichten over Bouwcultuur gooi ik weg, 
dat gaat toch niet over mijn werk?’ 

Olof van der Gaag (Duurzame Energie) bij NDB 2020 
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1 Acht criteria voor Baukultur  
het kwaliteitssysteem van de Davos-verklaring 
 
 

Wat is een ‘goed gebouw’, wat is een ‘goede plek’? Wanneer is iets ‘mooi’? 
 
Je zou denken: als íemand die vraag kan beantwoorden, dan is het wel de vereniging van ruimtelijke 
kwaliteitsadviseurs, waarvan de leden al 120 jaar lang wekelijks vergaderen over de esthetische en 
kwalitatieve aspecten van een bepaald ontwerp voor een specifieke plek. Maar nee, antwoorden 
heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit niet. Schoonheid was heel lang als begrip zelfs een taboe 
binnen de ‘schoonheidscommissies’: het ging bij de welstandsbeoordeling over ‘kwaliteit’, want dat 
zou in een expertcommissie objectiever (of tenminste ‘intersubjectief’) beoordeeld kunnen worden 
dan het al te persoonlijk-emotionele begrip schoonheid. 
 
Komt het antwoord dan van de initiatiefnemers van de Verklaring van Davos over Baukultur? Zij 
presenteerden in mei 2021 een ‘kwaliteitssysteem’ met acht criteria, waarmee bepaald kan worden 
of er sprake is van een ‘hoge kwaliteit’ van de fysieke leefomgeving. Een gedurfde zet.  
 

Kwaliteit is streven naar voortreffelijkheid 
 
De pogingen van de afgelopen dertig 
jaar om ruimtelijke kwaliteit, dat wel 
degelijk óók over schoonheid gaat, 
toetsbaar te maken zijn in ons land 
eigenlijk mislukt. Weliswaar is aan de 
drie grondprincipes van Vitruvius 
(gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde) in sommige kringen 
een vierde – herkomstwaarde – 
toegevoegd1, de ruimtelijke kwaliteit is 
er nog niet meetbaar mee geworden – 
laat staan de schoonheid. We weten, 
mede door het werk van Habiforum in 
de jaren negentig en later, en door 
nadere uitwerkingen en uitweidingen 
over het complexere begrip 
‘omgevingskwaliteit’  wel steeds beter welke factoren van invloed zijn op ‘schoonheid’ en op de 
beleefde kwaliteit van de leefomgeving, maar een sluitend antwoord op de vraag of een bepaalde 
plaats of een bepaald gebouw mooi is, hebben we niet2.  

 
1 Peter Dauvellier en Yellie Alkema (2008). Ruimte met karakter, sturen op de kwaliteit van het 
cultuurlandschap. Den Haag: Atelier Rijksbouwmeester. 
2 Hooimeijer, P.; Kroon, H.J.J.; Luttik, J.: Kwaliteit in Meervoud, Gouda, Habiforum, z.j. [2001]; Peter Dauvellier 
(1991). Ruimtelijke kwaliteit, de oorsprong en toepassing van een begrip. In WGL, 1991(3),  pag. 7-14; Leonie 
Janssen-Jansen, Erik Hans Klijn en Paul Opdam (2009). Ruimtelijke kwaliteit in gebiedsontwikkeling. Gouda: 
Habiforum. José van Campen (2013). Omgevingskwaliteit en ruimte. Amsterdam: Berghauser Pont Publishing; 
Flip ten Cate (2016). Omgevingskwaliteit. In Jaarverslag 2015, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (pag. 3-10). 
Amsterdam: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit; Peter Paul Witsen (2015). Waard of niet. Den Haag: College van 
Rijksadviseurs; Sandra van Assen, José van Campen en Wil Zonneveld (2019). Schoonheid is geen variabele. In 
Blauwe Kamer, 2019#2, pag. 60-63. College van Rijksadviseurs: Advies Omgevingskwaliteit, Den Haag, 2015; 
Peter Dauvellier: “Ruimtelijke Kwaliteit”(bron: http://www.dauvellier.nl/index.php?page=ruimtelijke-kwaliteit) 

http://www.dauvellier.nl/index.php?page=ruimtelijke-kwaliteit
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‘Kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen en wordt werkelijkheid waar visie, vakmanschap en 
daadkracht een verbinding aangaan met de omgeving’, aldus het motto van Mooiwaarts3. Kwaliteit is 
nooit de resultante van regelgeving en statistiek, maar van de wil van bevlogen mensen.  
‘Kwaliteit is een streven naar voortreffelijkheid, telkens een graadje hoger’, schreef Adri Duivesteijn 
begin jaren negentig4. Kwaliteit is dus meer een ‘streven’ dan een meetbaar product. Bovendien is de 
waardering en de identiteit van een plek niet statisch. De tijd heelt wonden, de belangen van de 
waarnemer veranderen en naar gelang de levenservaring wordt het oordeel milder of juist feller. 
 

Kwaliteit in de overtreffende trap 
 
Het is opmerkelijk en een teken des tijds dat het kwaliteitsbegrip steeds holistischer wordt5. 
Schoonheid werd vervangen door het specialistenbegrip ‘welstand’. Dat werd overtroffen door 
ruimtelijke kwaliteit, door een koppeling van bouwkunst aan de fysieke ruimte. De vergrotende trap 
daarvan is omgevingskwaliteit, waarin de fysieke ruimte in relatie gebracht wordt met de ecologische 
én de sociale omgeving. De overtreffende trap wordt nu buiten onze landsgrenzen gezet met het 
Duitstalige begrip Baukultur. Met de ondertekening van de Verklaring van Davos is dit begrip 
omarmd door alle Europese lidstaten, inclusief de onze. Minister Van Engelshoven (onder meer van 
Cultuur) was in 2018 één van de ondertekenaars van die Verklaring. 
 
In mei 2021 is vanuit Davos nadere invulling gegeven aan die veelomvattende Baukultur. Er 
verscheen een publicatie met acht criteria die gewogen dienen te worden voor een oordeel over de 
Baukultur. Of, nee, iets specifieker: over de vraag of er sprake is van ‘high quality Baukultur’.  
Baukultur is in het Duitse taalgebied ongeveer net zou oud als de Nederlandse welstandsbeoordeling, 
ontstaan rond 1900, maar was een halve eeuw taboe, omdat het door de Nazi’s met Blut und Boden 
werd toegeëigend. Sinds circa vijftien jaar geleden de Bundesstiftung Baukultur werd opgericht, die 
zich mag verheugen in grote belangstelling van de bondsregering, staat de Baukultur in het Duitse 
taalgebied weer helemaal op de agenda.  
 

Nationale Dialoog Bouwcultuur 
 
Nederland levert in de internationale fora over 
bouwcultuur nog geen bijdrage. We zijn niet 
betrokken bij de opstelling van de Verklaring en 
niet bij de uitwerking ervan tot het nu voorliggende 
kwaliteitssysteem. De Verklaring van Davos is 
vertaald, na enig aandringen, en gepubliceerd op 
de website van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed6. Onze Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
heeft samen met Kunsten ’92 in 2020 de Nationale 

Dialoog Bouwcultuur georganiseerd7 dat een vervolg kreeg in een zogenaamd ‘IMPact’ netwerk 
Bouwcultuur waarin naast de FRK ook de Vereniging Deltametropool een faciliterende rol speelt. 

 
3 Mooiwaarts, pleidooi voor een waardevolle leefomgeving. https://www.mooiwaarts.nl/pleidooi/  
4 Adri Duivesteijn: ‘Architectonische kwaliteit als opdracht voor openbaar bestuur’ in de gelijknamige bundel 
onder redactie van Hans van Dijk, Sabine Lebesque en Marc A. Visser, NAi 1991, p. 15 
5 De oorsprong van welstandscommissies ligt in de commissies voor ‘bewaring van gedenkstukken van 
geschiedenis of kunst’: de huidige kwaliteitskamer en stadsbouwmeester van Gent vinden hun oorsprong in die 
commissie, gesticht in 1823 in het toen nog ongesplitste Koninkrijk der Nederlanden. Dergelijke kunst- en 
erfgoedcommissies werden in heel veel steden ingericht. 
6 https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/verklaring-van-davos-2018  
7 https://www.nationaledialoogbouwcultuur.nl  

https://www.mooiwaarts.nl/pleidooi/
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/verklaring-van-davos-2018
https://www.nationaledialoogbouwcultuur.nl/
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Vooralsnog is Baukultur in deze activiteiten vertaald als de ‘cultuur van samenwerken aan 
omgevingskwaliteit’. Het gaat dus niet om bouwen in letterlijke zin. 
Voor de Nederlandse context is die keuze voor cultuur boven bouwen relevant: de Omgevingswet 
blaakt immers van het vertrouwen dat maatschappelijke partijen in co-creatie met de overheid werk 
zullen maken van een goede omgevingskwaliteit, nu de oude ‘toelatingsplanologie’ waarin de 
overheid de randvoorwaarden bepaalde, bij het oud vuil is gezet. Maar de Omgevingswet laat het 
afweten als het om de 
instrumentatie van die nieuwe 
cultuur gaat. Het hele 
participatiehoofdstuk is blanco. 
De ruimtelijke 
kwaliteitsadvisering is alleen 
veiliggesteld voor 
rijksmonumenten. Aan 
provincies, gemeenten en 
maatschappelijke organisaties 
de immense taak om het gat 
dat de rijksoverheid hier laat 
vallen, te dichten. Zij moeten de 
zorgplicht voor goede 
omgevingskwaliteit concreet 
maken. Er is een nieuwe 
bouwcultuur nodig waarin 
marktpartijen, (groepen van) 
burgers, overheden en 
ontwerpers samenwerken aan 
nieuwe arrangementen voor de 
inrichting van ons land. En als de rijksoverheid daar niet het initiatief neemt, dan moeten de 
maatschappelijke partijen zelf dat maar doen. Vandaar een voortdurende nationale dialoog over 
bouwcultuur – over de zoektocht naar die nieuwe arrangementen. De acht criteria die nu 
gepubliceerd zijn, zijn daarbij een welkome steun in de rug. We zullen ze hier de revue laten 
passeren. 
 

Acht criteria voor plekken met high quality Baukultur 
 
De Verklaring van Davos gaat niet alleen over de cultuur van het bouw- en inrichtingsproces, maar 
nadrukkelijk ook over de uitkomst daarvan. Over voor ons vertrouwde begrippen als respectvolle 
omgang met erfgoedwaarden, over verduurzaming en hernieuwbare energie, over bereikbaarheid en 
toegankelijkheid, over het mengen van functies en het voorkomen van getto-vorming. En het gaat 
over iets minder vertrouwde onderwerpen als de inclusieve samenleving, democratische processen 
en sociaaleconomische ontplooiingskansen. Feitelijk dus over wat sinds de Omgevingswet 
omgevingskwaliteit heet. 
  
Het kwaliteitssysteem voor high quality Baukultur8 geeft nadere uitwerking aan de erg holistische en 
wellicht hoogdravende Verklaring van Davos. Het beoogt een waardering mogelijk te maken van 
plekken, places, aan de hand van acht beoordelingscriteria en een omvangrijke lijst met vragen. Met 
places bedoelt men verschillende soorten en schalen van objecten en situaties, van (deel van een) 
gebouw tot stedelijk weefsel of cultuurlandschap, en dan niet alleen de fysieke expressie daarvan 

 
8 Het kwaliteitssysteem is terug te vinden op de website van het cultuurbureau van het Zwitserse ministerie 
van Binnenlandse Zaken – penvoerder en initiator van de Verklaring van Davos, zie 
https://davosdeclaration2018.ch/quality-system/. geraadpleegd 1 juni 2021 

1 Kunstwerk Secret Operations was een blikvanger tijdens de Nationale 

Dialoog Bouwcultuur 

https://davosdeclaration2018.ch/quality-system/
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maar ook de plek als dynamische, sociale ruimte. Een plek geeft betekenis en roept emoties op, 
beïnvloedt hoe mensen hun gebouwde omgeving waarnemen, ervaren en waarderen.  
De acht criteria helpen bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een plek met een 
hoogwaardige bouwcultuur. De torenhoge ambitie van de ‘Verklaring’ wordt met de acht criteria niet 
verlaten, integendeel. Er zullen maar heel weinig plekken in Europa zijn die op alle criteria hoog 
scoren. High quality Baukultur is niet makkelijk te bereiken. 
 

1. Governance 

Dit criterium heeft betrekking op processen, procedures, wet- en regelgeving en informele 
stimulansen ter bevordering van de bouwcultuur. Het gaat bijvoorbeeld om architectuurbeleid, om 
het opstellen van omgevingsvisies, het instellen van adviescommissies of lokale architectuurcentra 
en het gebruik van prijsvragen. Governance is niet voorbehouden aan de overheid, het richt zich ook 
op maatschappelijke organisaties en marktpartijen en heeft bovendien betrekking op professioneel 
georganiseerde participatie. Het gaat om bewustwording, dialoog en integrale samenwerking. 
Het omvat opleiding en training van deelnemers aan participatie, maar ook van professionals. 
Governance heeft bovendien betrekking op het slechten van grenzen tussen verschillende disciplines 
– zowel ten aanzien van expertise als professionele rollen, dus de grenzen tussen bestuurders, 
ambtenaren, bewoners en tussen ontwerpers, ondernemers, tussen woningbouwers en 
natuurliefhebbers.  
 

2. Functionaliteit 

Het beoordelen van de functionaliteit van een plek valt samen met de ons vertrouwde bouwstenen 
‘toekomstwaarde’ en ‘gebruikswaarde’ onder het integrale begrip ruimtelijke kwaliteit. Het gaat dus 
om places die ook op de lange duur bruikbaar zijn, zonder dat ze ingrijpend hoeven te worden 
vernieuwd. Dat betekent dat plaatsen aanpasbaar moeten zijn voor nieuwe, onvoorziene functies en 
dus niet voor één specifieke en unieke functie geschikt zijn. Plaatsen met een Baukultur van hoge 
kwaliteit passen zich simpel aan nieuwe behoeftes aan, waardoor op een vanzelfsprekende manier 
het erfgoed aan nieuwe generaties wordt doorgegeven. Het gaat over gebouwen met voldoende 
licht en lucht, met gezonde, liefst natuurlijke bouwmaterialen, en over goed toegankelijke ruimtes en 
omgevingen die uitnodigen tot wandelen en fietsen en zodoende een gezonde leefstijl bevorderen. 
 

3. Duurzaamheid 

Duurzaamheid is uiteraard een aspect van een Baukultur met hoge kwaliteit. Het gaat om de 
bescherming van natuurlijke hulpbronnen, landschappen en biodiversiteit, waarin groene ruimte niet 
verspild wordt en ‘urban sprawl’ (suburbanisatie) wordt voorkomen. Circulaire en emissieloze 
gebouwen met uitneembare, herbruikbare componenten gebouwd in simpele maar robuuste 
constructies. Toepassing van de 5-R’s (refuse, reduce, repair, reuse, recycle). De biodiversiteit keert 
terug in een stedelijke omgeving met voldoende groene, open ruimte en agrarisch grondgebruik dat 
gekenmerkt wordt door reductie van chemische bestrijdingsmiddelen en wisselteelt. 
 

4. Economie 

Een ruimte met een hoge Baukultuurkwaliteit heeft economische meerwaarde. Culturele waarden en 
lange termijn investeringen wegen zwaarder dan snelle economische winsten. Dat uit zich in een 
lange levensduur van bouwwerken, gebruik van duurzame materialen, maar ook op een volkomen 
andere manier. Aandacht voor de kostprijs van bouwmaterialen heeft effect op de betaalbaarheid 
van plekken zodat ze financieel toegankelijk blijven. Deze nivellering voorkomt segregatie. De 
economische meerwaarde heeft dus een sociaal effect. Economische dynamiek is bovendien cruciaal 
voor de kwaliteit van een plek, en andersom is de kwaliteit een belangrijke vestigingsfactor. Ook 
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investering in erfgoed en monumenten levert, bijvoorbeeld in de toeristische sector, een hoog 
economisch rendement. 
 

5. Diversiteit 

Baukultuur van hoge kwaliteit verbindt mensen. Het criterium diversiteit heeft betrekking op de 
inclusieve samenleving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zich te ontplooien, maar ook op 
meervoudig ruimtegebruik. Functiemenging is niet alleen van belang voor zorgvuldige omgang met 
de schaarse ruimte, maar bevordert bovendien diversiteit en ontmoeting van uiteenlopende groepen 
gebruikers van een ruimte. Gedeeld eigenaarschap (zowel economisch als mentaal eigenaarschap) 
van een plek bevordert de interactie en het onderlinge begrip van mensen uit verschillende culturen 
en sociaal-economische klassen. Een plek met hoge kwaliteit mag nooit geclaimd worden door één 
groep; het privatiseren van publieke ruimte moet worden verhinderd. 
 

 
 

6. Context 

Bij alle ingrepen in de fysieke leefomgeving is de bestaande ruimtelijke context het uitgangspunt: 
ingrepen tonen respect voor de aanwezige cultuurhistorische en natuurlijke omgeving en laten zich 
daardoor inspireren. Dit context-principe betekent dat nieuwe ontwikkelingen aansluiten bij maat, 
schaal, materialisering en uiterlijk van de context, maar ook dat de actoren in de omgeving een rol 
hebben bij de nieuwe ontwikkeling. Een analyse en onderzoek van de context is vereist, waarbij niet 
alleen naar de plek zelf, maar ook naar het functioneren van de plek in relatie tot de regionale schaal 
wordt gekeken. 
 

7. ‘Sense of place’, Genius Loci 

Plaatsen met een Baukultur van hoge kwaliteit worden gekenmerkt door een sterke binding en 
betrokkenheid van de mensen aan die plek. Je voelt je er thuis. Mensen houden van plaatsen die ze 
kunnen begrijpen, die ‘leesbaar’ zijn en waarvan ze de historie begrijpen. Nieuwe interventies op 
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zulke plekken vinden zorgvuldig plaats op een manier die de identiteit ervan versterkt. De ‘ziel van de 
plek’, of genius loci, is een ongrijpbaar begrip dat desondanks door iedereen herkend wordt. Het 
maakt dat geen plek hetzelfde is – en het vereist daarom dat een hoge kwaliteit altijd betekent dat er 
een specifieke ontwerpen gemaakt worden voor zulke plekken. Standaard oplossingen zijn nooit een 
versterking van de eigenzinnige identiteit van een plek.  
 

8. Schoonheid 

Een ruimtelijke ingreep is een culturele daad. Schoonheid behoort het expliciet geformuleerde doel 
te zijn van iedere fysieke ingreep, en onderwerp van voortdurend debat, zowel door experts en 
ontwerpers als door leken. Het is een misverstand dat ‘schoonheid’ een kostenpost is op de factuur 
van een ontwerper die om uitvoering van een programma van eisen is gevraagd. Schoonheid is een 
essentiële waarde die zorgt dat we ons op een bepaalde plaats tevreden of zelfs vrolijk voelen, die 
aantrekkelijkheid en emotionele binding veroorzaakt. Schoonheid heeft hele subjectieve aspecten 
maar tegelijkertijd zijn er ook proporties en verhoudingen die van grote invloed zijn op de 
esthetische beleving. Meer onderzoek en wetenschappelijke onderbouwing naar de factoren die op 
‘schoonheid’ betrekking hebben wordt door het Baukultur Kwaliteitssysteem aanbevolen. 
 

Toepassingen 
 
Deze criteria, aldus de toelichting op het ‘kwaliteitssysteem’, kunnen gebruikt worden bij het oordeel 
over high quality Baukultur – of beter: goede omgevingskwaliteit Aan ieder criterium is een lijstje 
vragen toegevoegd. Niet alleen experts zouden de vragen moeten beantwoorden, ook anderen 
kunnen het systeem gebruiken, want omgevingskwaliteit gaat iedereen aan. Volgens de opstellers 
levert het kwaliteitssysteem een basis om high quality Baukultur te objectiveren en wetenschappelijk 
te verdiepen. Zij stellen voor om de criteria te verwerken in wet- en regelgeving, om ze toe te passen 
bij ontwerp prijsvragen en als instrument in handen van adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit 
(‘design advisory boards’). 
 
Het Davos Baukultur kwaliteitssysteem is naar mijn mening een verdienstelijke poging om het vage 
en holistische begrip beter grijpbaar te maken en er een bruikbare methode onder te leggen. Het is 
een waardevolle aanvulling op de Habiforum-matrix, omdat de acht criteria op een andere manier de 
aspecten benoemen die van belang zijn voor een plek met een hoge omgevingskwaliteit. En ook 
omdat ze stelling nemen. Het is dus een uitstekende agenda voor gesprek, een checklist om te 
voorkomen dat men belangrijke aspecten van kwaliteit over het hoofd ziet bij een 
gebiedsontwikkeling of herinrichting, of bij de beoordeling van de kwaliteit van een wijk of buurt. 
 

Big Data levert geen zicht op omgevingskwaliteit 
 
Ik wil echter waarschuwen voor een te rigide toepassing van het kwaliteitssysteem. Zelf wordt ik 
altijd wat zenuwachtig van pogingen om culturele kwaliteit, of identiteit, in een vragenlijst, een 
matrix of een spreadsheet vast te leggen. Het gaat immers maar zeer ten dele om meetbare 
grootheden. Het gaat niet om toetsen, maar om de dialoog over het interpreteren en beoordelen van 
dat ongrijpbare gevoel van een fijne, waardevolle plek. Het gaat om dynamiek en om emotie. Een 
oordeel hangt altijd samen hangt met je eigen belangen en je toevallige positie als waarnemer, met 
je karakter, je stemming, je kennis en je culturele bagage. High quality Baukultur kan niet via een 
wetenschappelijke dubbel-blind methode worden vastgesteld, herhaalde toepassing van dezelfde 
criteria door verschillende onderzoeksgroepen zal altijd een andere uitkomst geven, op zijn minst op 
onderdelen.  
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Daarom ben ik ook huiverig voor de poging om data te verzamelen aan de hand van een formulier 
voor kwaliteits-assessments. Als de spreadsheets gevuld worden met big data uit de ingestuurde 
formulieren, ontstaat empirie maar verdwijnt de culturele dimensie uit de bouwcultuur, die er wat 
mij betreft nu juist de essentie van is. De big data uit beoordelingen van kwaliteit levert de smaak op 
van de mainstream op een bepaald moment in de tijd – en als het over een langere periode gebeurt 
zelfs ook nog onafhankelijk van de tijd. Dan weten we dus wat ‘men’ een goede kwaliteit vindt.  
 
Dat antwoord kan en mag echter nooit richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van nieuwe plekken 
met een hoge omgevingskwaliteit. Cultuur is een levend en dynamisch begrip; cultuur bestaat bij de 
gratie van voortdurende vernieuwing, van het schuren tegen het vertrouwde, tegen de traditie. 
Vernieuwing betekent per definitie een breuk met het bestaande, een zijpad van het gebaande. Het 
is het zoeken naar het nog onbekende. Goed ruimtelijk ontwerp is ondenkbaar zonder zoiets als 
bezieling; kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen die met hart en ziel hun vak uitoefenen en hun 
verbeeldingskracht laten spreken. Wie denkt met big data een antwoord te kunnen geven op de 
vraag welke plekken een hoge omgevingskwaliteit hebben, bevindt zich daarom op dood spoor. 
 
Flip ten Cate 
met dank aan José van Campen 
juni 2021 
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2 Activiteiten van de Federatie  
 
De Federatie als vereniging van kwaliteitsadviseurs 

De Federatie is een vereniging van lokale kwaliteitsadviseurs en van de organisaties die hen 
faciliteren (gemeenten, regionale welstands- en monumentenorganisaties). De omstandigheden voor 
deze groepen professionals zijn ingrijpend aan het veranderen, zowel door maatschappelijke 
ontwikkelingen als door veranderde wet- en regelgeving. De Federatie verwacht dat de behoefte aan 
onafhankelijke kwaliteitsadvisering onverminderd blijft, maar dat de variatie in type advisering de 
komende jaren zal toenemen. Supervisoren, stadsbouwmeesters, kwaliteitsteams, integrale en 
sectorale gemeentelijke adviesinstanties, regionale adviesorganen, provinciale bouwmeesters en 
inspiratiecolleges zullen de arena vormen. En hun aandachtsveld wordt breder: naast erfgoed en het 
uiterlijk van bouwwerken gaat het over duurzaamheid en energieopwekking, over natuurinclusief 
bouwen, over stedenbouw en landschapsontwerp, over de vormgeving van infrastructuur en over 
participatie. 
In dit veranderende veld is het zaak dat de Federatie alert en actueel blijft, om te garanderen dat 
ruimtelijke kwaliteit als belangrijk maatschappelijk onderwerp op de agenda blijft en in de lokale en 
regionale praktijk op professionele wijze handen en voeten krijgt. In het volgende hoofdstuk wordt 
beschreven hoe de Federatie zich, als organisatie, op die nieuwe werkelijkheid voorbereidt.  
 
2020 is voor de Federatie een uitzonderlijk actief jaar geweest, zowel in activiteiten die gericht zijn 
op de leden van de Federatie als in activiteiten die extern effect beoogden. En met de verhuizing van 
Amsterdam naar Amersfoort was het jaar ook voor de bureauorganisatie bijzonder.  
In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens de Federatieprogramm’s Bouwcultuur en 
Mooiwaarts en daarna de overige projecten en activiteiten.  
Het programma Mooiwaarts richt zich op alle activiteiten die in het kader van de implementatie van 
de Omgevingswet worden verricht. In het programma Nationale Dialoog Bouwcultuur komen de 
activiteiten samen die de Federatie uitvoert in het licht van de Verklaring van Davos over een 
hoogwaardige Baukultur; het is de nieuwe naam van het programma ‘Fiks Nederland’ dat in het 
vorige jaarverslag werd geïntroduceerd. 

Programma Nationale Dialoog Bouwcultuur 

De Nationale Dialoog Bouwcultuur, op 5 maart 2020 georganiseerd door de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Kunsten ’92 op de voormalige vliegbasis Soesterberg, bracht een veelheid aan 
professionals samen onder de noemer omgevingskwaliteit. Een betere term dan bouwcultuur, als het 
aan de opstellers ligt van het advies over de invoering van de Verklaring van Davos in Nederland. 
Want bouwcultuur is jargon, zoals Olaf van der Gaag (NVDE) later aangaf: ‘Een mailtje over 
bouwcultuur gooi ik weg, dat gaat niet over mij.’ Het gaat juist wel over hem, althans zijn club van 
duurzame energiebedrijvers. En over vele anderen.   
‘Gij zult het over kwaliteit hebben’. De openingszin van Leen Verbeek,  Commissaris van de Koning in 
Flevoland en voorzitter van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is, geen gebod aan de zaal, maar een 
opdracht aan iedereen. Juist door criteria voor kwaliteit niet in de aanstaande Omgevingswet vast te 
leggen, zit iedereen ‘opgescheept’ met het debat erover.  
Op het programma stond dus meer dan de Verklaring van Davos over Baukultur. Uiteindelijke doel is 
om een Pact van Soesterberg te smeden. Zoals Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool en een 
van de initiatiefnemers van het pact) het formuleerde: ‘Een breed gedragen, maatschappelijk pact 
om samen te handelen’. Om de komende jaren gezamenlijk op te treden als professionele 
belangenbehartigers van ruimtelijke kwaliteit in gebouwd Nederland én in de open ruimte, want juist 
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die is extra kwetsbaar in tijden van transities. 
 

 
 
Nederland heeft Vlaanderen ingehaald als het gaat om het aantal hectare aan open ruimte dat 
dagelijks verloren gaat aan bebouwing, zei Vlaams bouwmeester Leo van Broeck later op de middag. 
Meer dan acht hectare elke dag. En Vlaanderen had de slechtste cijfers van Europa.  
  
Kiloknaller 
Wat moet er verder nog gebeuren om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten? In een ‘niet per se 
gestructureerd gesprek, meer meanderend en onderzoekend’, zoals dagvoorzitter Natasja van den 
Bergh het verwoordde, kwamen tal van voorzetten, aanvullingen en afwijzingen van een stoet 
sprekers, elk vanuit eigen perspectief.    
 
Hoe bouwcultuur te verbinden met de enige vraag die telt voor de zesduizend bedrijven in de sector 
energietransitie: hoe bereiken we zo snel mogelijk honderd procent duurzame energie? Het klimaat 
kan voor versnelling zorgen, maar helaas is het klimaatakkoord een ‘kiloknaller’, aldus Olaf van der 
Gaag van de NVDE.  
Er zijn meer kloven te overbruggen. ‘Waar blijft de belangstelling van overheid en ontwerpers voor 
systeembouw’, vroeg Pieter Huijbregts (Conceptueel Bouwen) zich af. ‘De snelle groei speelt zich 
buiten hun blikveld af terwijl systeembouw onmisbaar is om flexibel, duurzaam, snel en betaalbaar te 
bouwen.’ 
Tussen markt en overheid wil het nog niet altijd boteren.  ‘Marktpartijen zijn medeverantwoordelijk 
voor ruimtelijke kwaliteit’, stelde Desiree Uitzetter, van de BPD en de Neprom. ‘Wij herkennen ons 
niet in Davos’ woorden: ‘’karakterloos, ongebreideld en onverantwoordelijk gebruik van grond’’. Wij 
zien juist keihard groeiende aandacht voor bouwcultuur: de Rotterdamse Markthal, Strijp-S in 
Eindhoven, de Pontsteiger in Amsterdam, allemaal afkomstig van ontwikkelaars.’ 
‘Ik daag de overheid uit om ons te vertrouwen’, zei Ellen Masselink van Bouwend Nederland. 
‘Gebruik onze expertise’. 
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Commons 
Keynote speaker Marleen Stikker (Waag Society) pleitte voor een herijking van eigenaarschap als 
bijdrage aan de bouwcultuur: als gemeenschap het eigendom weer claimen. Van de data, van de 
uitkomsten van publiek gefinancierd onderzoek, van ontwerp. ‘De TomToms en Booking.coms 
hebben meer informatie over de stad, dan de stad zelf. Hoe soeverein zijn we dan nog?’ De 
Coöperatie, als moderne vorm van de middeleeuwse gezamenlijk beheerde meent, of op z’n Engels, 
de Commons, is zo’n nieuw vormgegeven eigenaarschap – energiecoöperaties, wooncoöperaties en 
open source internetbeheerders. 
 
Vervolg 
De middag werd besteed in deelsessies. Over de noodzaak om ontwerpend onderzoek structureel in 
te voeren bij gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld. Over de ruimtelijke kwaliteit van een 
energielandschap. Over de NOVI-woonwijk van de toekomst en over adviescommissies als co-piloten 
van ruimtelijke kwaliteit. 
De samenwerking kreeg al direct een gezicht door het gezamenlijk optreden van directeur-generaal 
Erik Jan van Kempen (BZK, verantwoordelijk voor Omgevingswet en NOVI) en directeur-generaal 
Barbera Wolfensberger van OCW. De laatste kondigde in haar afsluitende woord een volgende 
dialoogdag over bouwcultuur in 2021 aan. 
Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) vertelde dat in de deelsessie ‘(Im)Pact’ in kwartetten 
van niet vanzelfsprekende samenwerkingspartijen is afgesproken om de komende weken te 
onderzoeken op welke thema’s de samenwerking gestalte zal krijgen. 
 
De Nationale Dialoog Bouwcultuur werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de ministeries van 
OCW en BZK, van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, het College van Rijksadviseurs en 
Dutch Culture. En door de inzet van tal van onbezoldigde professionals. 

Programma Mooiwaarts 

Mooiwaarts 

Onder het programma ‘Mooiwaarts’ verenigt de 
Federatie alle activiteiten die zich richten op de invoering 
van de Omgevingswet: de beleidsvoorbereiding, de 
installatie van kwaliteitsadviseurs, begeleiding van de 
nieuwe manier van advisering en dergelijke. 
Het initiatief Mooiwaarts, dat in 2012 startte met een 
“pleidooi voor een waardevolle leefomgeving”, bereikte 
in 2017 een mijlpaal met de publicatie van het 
Schetsboek voor een omgevingsplan op kwaliteit.  Het 
betreft een schets van de manier waarop het nieuwe 
instrument Omgevingsplan gebruikt kan worden om de ambities van “een goede 
omgevingskwaliteit” handen en voeten te geven in de geest van de Omgevingswet. 
 
Handreiking Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit 
In 2019 is een begin gemaakt met de ambtelijke voorbereiding op een nieuw adviesstelsel. De 
meeste wet- en regelgeving gaan beleidsneutraal over van de huidige 26 wetten naar de nieuwe 
Omgevingswet, maar dat geldt niet voor de adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit en de 
welstandscommissies. Er is geen overgangsrecht voorzien en dat betekent dat de gemeenten nog 
vóór de invoering van de wet een nieuw instellingsbesluit dienen te nemen voor de ‘gemeentelijke 
adviescommissie’ voor omgevingskwaliteit die de wet verplicht stelt. 
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Op initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en met enthousiaste steun van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en de gemeente Amsterdam hebben José van 
Campen en Wim Mulder in februari 2021 de Handreiking 
voor Adviesstelsel Omgevingskwaliteit.  
 
Samenhangend adviesstelsel 
De Omgevingswet biedt het bestuur meer ruimte om 
een eigen afweging van belangen te maken, bij een 
beleid dat flexibel is en zo min mogelijk regels kent. Om 
die belangen, waaronder de kwaliteit van de bebouwing, 
goed te kunnen afwegen kan een onafhankelijk en 
deskundig advies behulpzaam zijn. De Omgevingswet 
vergroot de keuzes van gemeenten voor de inrichting van het adviesstelsel. Alle gemeenten met 
rijksmonumenten zijn verplicht om een adviescommissie in te stellen die minimaal over de 
rijksmonumenten adviseert, met uitzondering van archeologische monumenten. De wet voorziet niet 
in overgangsrecht, dus gemeenteraden wordt geadviseerd in elk geval voor het inwerkingtreden van 
de Omgevingswet zo’n commissie in te stellen. De adviescommissie komt voor op de ‘minimumlijst’ 
met maatregelen van de VNG. 
De commissie kan ook een bredere taak krijgen, de Tweede Kamer heeft daar zelfs op aangedrongen. 
De handreiking gaat in op de verschillende keuzemogelijkheden die een gemeente heeft. In vijf 
stappen kan een gemeente zorgen dat het huidige stelsel ‘Omgevingswetproof’ wordt gemaakt. In 
twee aanvullende stappen kan een gemeente zijn adviesstelsel doorontwikkelen in de geest van de 
Omgevingswet: breder en vroeger in de processen. Daarvoor worden vier adviesrollen 
onderscheiden. De essentie van het nieuwe stelsel is samenhang in die adviesrollen.   
 
Modelverordening 
Al snel werd het de deelnemers en de VNG duidelijk dat er naast een handreiking ook behoefte is aan 
een modelverordening. Omdat de aparte bouwverordening in de Omgevingswet niet meer 
terugkeert en dat het instrument was waarmee de huidige adviescommissies ruimtelijke kwaliteit 
vorm krijgen, is door de VNG besloten om op basis van de gepubliceerde handreiking alsnog een 
modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie uit te geven. De verscheen in september 
2020 als het tweede deel van de hierbij afgebeelde handreiking9. Ter toelichting publiceerde de VNG 
ook een ledenbrief bij de verordening.  
 
Webinar Omgevingstafel  

Begin september organiseerde de 
Federatie samen met medewerkers van 
de VNG een online discussie tussen 
VNG-experts en Federatieleden over de 
Omgevingstafel. Wij maakten daarbij 
gebruik van de faciliteiten van Mooi 
Noord-Holland in Alkmaar. 
 
Met de Omgevingstafel ontwikkelt de 
VNG een overleg-methode om zo vroeg 
mogelijk met initiatiefnemers en alle 
relevante overheidspartijen overleg te 

 
9 links naar alle documenten betreffende de modelverordening staan hier: 
https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/nieuws/item?id=724  

https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/nieuws/item?id=724
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voeren over de randvoorwaarden van (complexe) initiatieven. 
Het gemeentelijke Adviesstelsel is gericht op het bevorderen van een goede omgevingskwaliteit, 
eveneens door overleg in een vroeg stadium. De welstandscommissies, monumentencommissies, 
commissies ruimtelijke kwaliteit en stads- en dorpsbouwmeesters zijn onderdeel van dat 
adviesstelsel. Het webinar schonk aandacht aan de wijze waarop deze beide vroegtijdige bespreking 
van initiatieven elkaar kunnen versterken, en de mogelijke knelpunten. 
Tijdens het webinar werd duidelijk dat er niet één uitgewerkt model Omgevingstafel bestaat, maar 
dat er per gemeente gezocht wordt naar een optimale vormgeving. Veel afstemmingsvragen blijven 
nog onuitgewerkt. Wel werd duidelijk dat de Omgevingstafel enerzijds niet de plaats kan innemen 
van de rol die de gemeentelijke adviescommissie speelt in het adviseren over de 
ruimtelijkekwaliteits-aspecten van een ingediende vergunningaanvraag, maar dat het anderzijds ook 
onwerkbaar is als de adviescommissie geen kennis neemt van de soms moeizaam bevochten 
compromissen aan de Omgevingstafel in het overleg tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag. 
 
Mooiwaartstrofee  

De gemeente Hoeksche Waard ontving op 5 maart in Soesterberg de Mooiwaarts-wisseltrofee voor 
bijzondere inspanningen voor de kwaliteit van de leefomgeving. De apetrotse wethouder Piet van 
Leenen kreeg de trofee uit handen van Leen Verbeek, voorzitter van de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Commissaris van de Koning in Flevoland. 

Binnen een half jaar na de fusie (1 januari 
2019) van 5 kleinere gemeenten voltooide de 
gemeente Hoeksche Waard al een ontwerp 
omgevingsvisie. Het is een prestatie om in de 
opstart van de nieuwe organisatie prioriteit te 
geven aan een gemeentelijke visie op de 
fysieke omgeving. De bewoners van de nieuwe 
gemeente toonden zich betrokken en 
nieuwsgierig. Met circa 200 actieve 
‘waardmakers’, die veel vrije tijd beschikbaar 
stelden voor het algemeen belang van 
ruimtelijke kwaliteit lukte het de Hoeksche 
Waard de Omgevingsvisie vast te stellen en 
het participatietraject op orde te hebben. Nu 

werkt de gemeente de omgevingsvisie verder uit in het gemeentelijke omgevingsplan, en er wordt 
een adviescommissie omgevingskwaliteit samengesteld.  
De Mooiwaarts-wisseltrofee wordt onregelmatig, ongeveer twee keer per jaar, uitgereikt aan iemand 
die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vernieuwing van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De 
trofee bestaat uit een neutraal oppervlak, waar elke volgende trofee-winnaar een nieuw 
bouwsteentje aan bijdraagt. Na vijftien winnaars vormt de gevulde ‘maquette’ het beeld van een 
gezamenlijk gegroeide, veelkleurige omgeving. 
Eerdere winnaars van de wisseltrofee waren Dennis Straat, wethouder van Zaanstad en wethouder 
Lucas Mulder en team, gemeente Staphorst. 
 
Een Landingsplaats voor de Omgevingswet 
Januari 2020. Corona werpt nog geen enkele schaduw vooruit op deze vroege vrijdagochtend in 
Raalte - volgens Binnenlands Bestuur de best bestuurde gemeente van Nederland. Bart Buijs, 
directeur van Het Oversticht, overhandigt als vertegenwoordiger van de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit aan burgemeester M. Dadema en wethouder W. Wagenmans het eerste exemplaar van de 
‘Landingsplaats voor de Omgevingswet’. Hij doet dat samen met samen met Frans Soeterbroek (De 
Ruimtemaker), Thijs van Mierlo (Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) en Koos Mirck 
(Landelijke Vereniging van Kleine Kernen).  
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Negentien voorstellen 
In het boekje staan negentien voorstellen die u op lokaal niveau kunt regelen zodat de 
Omgevingswet goed uitpakt voor de kwaliteit van de leefomgeving ( 1- 6), lokaal initiatief (7-10) en 
een sterke positie van raad en bewoners in het speelveld (11 -19). Deze voorstellen zijn in de pdf 
voorzien van links naar praktische voorbeelden. 
 
De ‘Landingsplaats’ biedt ook een overzicht van de belangrijkste instrumenten zoals de 
omgevingsvisie, het omgevingsplan, de participatieverordening, lokale planprocedures, het 
aanbestedings/-tenderbeleid voor overheidsopdrachten en het systeem van 
omgevingsvergunningen. Daarbij geeft het document aan waar wat thuishoort en hoe de spelregels 
vastgelegd kunnen worden. 
Een handzaam boekje met negentien voorstellen en een overzicht van de belangrijkste instrumenten, 
biedt gemeenten hulp bij invoering van de Omgevingswet. 

Overige projecten en activiteiten 

Verduurzaming en ruimtelijke kwaliteit 

De noodzaak om de CO2 uitstoot terug te dringen heeft grote gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. 
De bestaande gebouwvoorraad zal geïsoleerd moeten worden en voorzien van installaties om 
hernieuwbare energie op te wekken. Nieuwe gebouwen worden (bijna) energieneutraal. Er wordt 
gekozen voor bio-based bouwmaterialen en de circulaire economie vraagt om gebouwen die in 
afzonderlijke component uit elkaar gehaald kunnen 
worden. Windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en 
laadpalen voor elektrische auto’s bepalen in toenemende 
mate het beeld van stad en ommeland.   
Enige jaren geleden is de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
een samenwerking gestart met de organisatie 
Stroomversnelling, een samenwerkingsverband van 
woningcorporaties en bouwondernemers met de ambitie 
om binnen luttele jaren de gehele na-oorlogse 
woningvoorraad te isoleren en te voorzien van duurzame 
energie. De samenwerking met Stroomversnelling duurt 
voort.  
Begin 2020 is in samenwerking met Mooi Noord-Holland 
een bijeenkomst georganiseerd voor de achterban van de 
Federatie en medewerkers van het ministerie van BZK over 
advisering over ruimtelijke kwaliteit en energietransitie. 
Het is de start van het Team Duurzame Ruimtelijke 
Kwaliteit, waarin leden uit regionale organisaties en van 
gemeentelijke commissies deelnemen. Het TDRK is 
voornemens om activiteiten te ontwikkelen met betrekking tot de regionale energiestrategie en de 
ruimtelijke kwaliteitseffecten van verduurzaming en klimaatadaptatie. Vanwege de uitbraak van de 
corona-pandemie is het in 2020 echter tot de bijeenkomst in januari beperkt gebleven. 
 
Ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen 

De 3500 bedrijventerreinen in ons land staan, grosso modo, niet bekend vanwege hun schitterende 
architectuur en geweldige stedenbouwkundige opzet. De meeste mensen hebben de indruk dat ze 
lelijk zijn. Toch komen er dagelijks miljoenen mensen in die gebieden; de bedrijven die er gevestigd 
zijn zorgen voor dertig procent van de werkgelegenheid. 
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Op verzoek van het ministerie van BZK heeft de Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit een verkenning uitgevoerd naar de 
ruimtelijke kwaliteit van de bedrijventerreinen. Een 
projectgroep van de Federatie, bestaande uit Jan Wabeke 
(Gelders Genootschap, projectleider), Ingrid Langenhoff (Mooi 
Noord-Holland), Rik Onderdelinden (Het Oversticht), Karen van 
Vliet (namens Dorp, Stad en Land) en landschapsontwerper 
Marieke van Zuiden beschrijft in deze studie dat 
(samenwerkende) overheden de laatste jaren hogere 
kwaliteitseisen zijn gaan stellen aan de opzet van de terreinen 
en het uiterlijk van de bouwwerken, en dat ook ondernemers 
zelf, verenigd in 'parkmanagement'-organisaties, investeren in 
de ruimtelijke kwaliteit. 
 
Veel oudere bedrijventerreinen vragen echter dringend om 
kwaliteitsverbetering. Er staan hier omvangrijke investeringen 
voor de deur in het kader van de energietransitie en de 

klimaatadaptatie, om omdat de terreinen transformeren naar gemengde gebieden (behalve werken 
ook detailhandel en horeca) of naar woningbouw. 
Die komende investeringsgolf is een kans om de gebouwen en de inrichting van de terreinen aan te 
pakken en zo de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden te verbeteren. 
 
Omgeving Monument 

In de Omgevingswet is bepaald dat activiteiten in de omgeving van een monument het monument 
niet mogen aantasten, in aanzien en waardering. Het omgevingsplan kan regels bevatten om 
uitvoering te geven aan deze nieuwe bepaling, die voortvloeit uit Europese afspraken. In het 
verleden werd verondersteld dat het verplichte welstandsbeleid voldoende was om aantasting van 
het monument te voorkomen, maar nu in de Omgevingswet het verplichte welstandsbeleid vervalt, 
dwingt deze internationale afspraak tot het doordenken van het beleidsinstrumentarium. 
Na een onderzoek onder Gelderse gemeenten, heeft het Gelders Genootschap met de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed het initiatief genomen tot opschaling van het project. De Federatie is gevraagd om 
bij het project aan te schuiven en suggesties te doen voor het betrekken van andere dan Gelderse 
cases bij het onderzoek. De voorbereidingen vonden plaats in 2019 en 2020, het project is nog niet 
afgerond. 
 
Inspiratieteam IJsselmeergebied 

In 2018 ondertekenden zestig partijen de Agenda IJsselmeergebied 2050 met daarin onder meer 
afspraken over de bevordering van de integrale omgevingskwaliteit. Er is een Bestuurlijk Platform 
IJsselmeergebied opgericht. De werkgroep Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied van dit BPIJ heeft 
een inventarisatie gemaakt van de gebiedskwaliteiten (ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische) 
en een handreiking voor de omgang daarmee. Er is een campagne in voorbereiding en er komt een 
Inspiratieteam Omgevingskwaliteit. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is om advies gevraagd over de 
beste manier om zo’n inspiratieteam in te richten. 
 
Federatiemedewerkers Astrid Aarsen en Flip ten Cate hebben enkele experts benaderd voor 
ondersteuning bij het opstellen van een gedegen advies. Het betreft Bart Krol, adviseur fysieke 
leefomgeving voor diverse overheden en lid van het Kernteam van de Federatie; Hilde Blank, 
eigenaar BVR adviseurs en stadsbouwmeester van Leiden; Dorien de Wit, organisatieadviseur De 
Beuk; Peter Veenstra, landschapsarchitect LoLa; Joost Zonneveld, hoofdredacteur 
gebiedsontwikkeling.nu. Het advies is in november/december voorbereid en in januari 2021 
afgerond. 
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Samenwerkingspartners 

Met enige regelmaat wordt de Federatie gevraagd om een toelichting te geven aan ambtenaren en 
gemeenteraden over de praktijk van kwaliteitsadvisering onder de nieuwe Omgevingswet. De 
Federatie is selectief in het beantwoorden van die vragen, omdat haar focus vooral op nationaal 
niveau ligt en de leden van de Federatie een eigen rol hebben bij de gemeentelijke implementatie 
van de Omgevingswet. Dat neemt niet weg dat de Federatie, als het een duidelijke meerwaarde 
heeft, op incidentele verzoeken ingaat om over dit onderwerp een bijdrage te geven. 
Daarnaast onderhoudt de Federatie actief het contact met organisaties en instellingen die voor de 
borging van ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau van groot belang zijn. Het gaat bijvoorbeeld om 
organisaties op het gebied van landschapskwaliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening, erfgoed en 
participatie – zowel ambtelijke organisaties als beroepsorganisaties en organisaties van vrijwilligers.  
Om een indruk te geven, dit is een niet uitputtende lijst van de partijen met wie we in 2020 hebben 
samengewerkt en overlegd: College van Rijksadviseurs, provinciaal bouwmeesters en 
stadsbouwmeesters, Bonden van Nederlandse Stedenbouwkundigen, Planologen en 
Landschapsarchitecten BNSP en NVTL, Federatie Grote Monumentengemeenten, Landschappen.nl, 
de nationale organisatie van GGD’s GGD/GHOR, Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Architectuur Lokaal, Vereniging BWT Nederland, Kunsten ’92, 
Het Nieuwe Instituut, Raad voor Cultuur, Centrum De Waag, Bond Heemschut, Vereniging 
Deltametropool, Pakhuis de Zwijger, Vereniging Stadswerk, 
Bureau Spoorbouwmeester, TUDelft, Branchevereniging van 
Nederlandse Architecten BNA, Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, diverse wethouders en gedeputeerden, Planbureau 
voor de Leefomgeving, LSABewoners, Ruimtemaker, Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, Aedes, Bouwend Nederland, Nederlandse 
Vereniging voor Duurzame Energie, Neprom, Stroomversnelling, 
Vereniging van Milieukundigen en diverse ministeries. 
Naast al deze contacten overlegt de Federatie met collega-
organisaties in de bouwwereld in het Overlegplatform 
Bouwregelgeving, waarvan de agenda wordt opgesteld door met 
ministerie van BZK. Ook neemt de Federatie deel in het 
Erfgoedplatform, een door Kunsten ’92 gehost overleg over 
erfgoedaangelegenheden. Het Erfgoedplatform publiceerde in 
oktober 2020 de Erfgoedagenda, als input voor programma’s en 
debatten van de kamerverkiezingen in maart 2021.  
 
Lobby-activiteiten 

De tweede kerntaak van de Federatie is het bewaken en bevorderen van goede randvoorwaarden, 
waarbinnen lokale overheden de ruimtelijke kwaliteit kunnen borgen. En lobby voor een nationaal 
klimaat waarin aandacht voor ruimtelijke kwaliteit vanzelfsprekend is. Dat vraagt om een 
voortdurende alertheid ten aanzien van nationale wet- en regelgeving die invloed heeft op (het 
beleidsinstrumentarium voor) ruimtelijke kwaliteit. 
 

OMGEVINGSWET 
Het wetgevingsproces van de Omgevingswet is, op enkele voor ruimtelijke 
kwaliteitsadvisering ondergeschikte punten na, afgerond. De aandacht verschuift van de 
wetgever naar de uitvoering. Voor de Federatie betekent dit dat de activiteiten met 
betrekking tot de lobby verschuiven van politiek Den Haag naar de VNG en naar stakeholders 
bij maatschappelijke organisaties die de wettelijke opdracht – zorgen voor een goede 
omgevingskwaliteit – daadwerkelijk moeten waarmaken. Er zijn daarom in 2020, mede ook 
als gevolg van de pandemie, veel minder één-op-één contacten geweest met Tweede 
Kamerleden dan in het verleden. 
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ACTIEPROGRAMMA RUIMTELIJK ONTWERP 

In 2020 is de nieuwe beleidsperiode van het architectuurbeleid ingeluid. In Nederland 
verscheen elke vier jaar een architectuurnota, de laatste jaren in de vorm van een 
actieprogramma voor het stimuleren van ontwerpkracht en ruimtelijk ontwerp. De Federatie 
heeft in de aanloop naar dit ARO (actieprogramma ruimtelijk ontwerp) overleg gevoerd met 
beleidsambtenaren van de betrokken ministeries van OCW en BZK en met medewerkers van 
het College van Rijksadviseurs.  
het ARO voor de periode 2021-2024 verscheen in december en bevat vijf actielijnen 
waarmee ontwerpkracht gestimuleerd wordt bij de uitvoering van de maatschappelijke 
opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie NOVI. 

 
Erfgoed Deal 

De Federatie behoort tot één van de maatschappelijke partijen die de Erfgoed Deal onderschrijven 
en heeft daarom zitting in de klankbordgroep van dit programma. Vanuit de Deal worden in co-
financiering de erfgoedaspecten ondersteund die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van 
energietransitie, landschapsvernieuwing en de omgevingsbeleid. Voorwaarde is ook dat er sprake is 
van participatie door omwonenden, en dat naast lokale en/of provinciale overheid ook 
maatschappelijke organisaties in het project een rol hebben. Leden van de Federatie zijn partner en 
soms initiatiefnemer in enkele projecten die in 2020 een bijdrage kregen uit de Erfgoed-deal (Een 
Nieuwe Tijd – Gelders Genootschap; Erfgoed Sterren – Het Oversticht). 
 
Beeldspraak met Agricola en Veenstra 

De corona pandemie verhinderde de fysieke ontmoeting van medewerkers van de Federatie met 
leden tijdens seminars en bijeenkomsten. Om in enige mate tegemoet te komen aan de behoefte 
aan uitwisseling en ontmoeting organiseerden Federatiemedewerkers in december een online 
talkshow met Esther Agricola en Francesco Veenstra. Agricola is de kersverse voorzitter van de 
Commissie voor Welstand en Monumenten in Rotterdam, Veenstra is voorzitter van de 
branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (BNA) en zal in de loop van 2021 Floris 
Alkemade opvolgen als Rijksbouwmeester.  
 

 
 
Cursussen 

Jaarlijks geeft Maurice Bogie (medewerker van het Gelders Genootschap) de cursus “Adviseren over 
omgevingskwaliteit”. In 20209 opnieuw, wederom in de fraaie locatie De Utrechters. In de cursus 
worden onder meer adviezen uit de praktijk van commissies ruimtelijke kwaliteit tegen het licht 
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gehouden, en besproken op hun inhoudelijke, juridische en bestuurlijke merites. Ook is er aandacht 
voor de Omgevingswet en de consequenties daarvoor voor het advieswerk.  
 
Verder zijn diverse lezingen gegeven op cursusdagen of congressen van externe partijen. Zo is een 
enkele maal een module ‘ruimtelijke kwaliteit’ verzorgd binnen de cursus BWT-ambtenaar 4.0 van 
organisatie Berghauser Pont, en heeft de Federatie bijgedragen aan modules van Platform31, dagen 
van het Steunpunt Erfgoed Noord-Holland en van de Federatie Grote Monumentengemeenten. Voor 
architectenbureau Rijnboutt werd in februari een in-company cursus Omgevingswet verzorgd. 
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3 

 

Ontwikkelingen in beleid en organisatie  
 
Corona pandemie 
Net als in alle andere maatschappelijke sectoren heeft de corona pandemie grote gevolgen gehad 
voor het werk van de Federatie en van haar leden. 
Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en erfgoed moesten in maart 2020 van het 
ene op het andere moment hun fysieke vergaderingen inruilen voor online vergaderingen.  
Hoewel het online vergaderen vooral in de voorbereiding veel meer tijd en inspanning vraagt van de 
commissie-secretarissen, is het gelukt om zonder noemenswaardige vertraging in de 
vergunningsprocedure de overschakeling naar digitale beraadslaging en advisering te maken. De 
Federatie heeft enkele geluiden in de pers over vertragingen als gevolg van langere afhandeling van 
welstandsadviezen onderzocht, maar nergens signalen van vertraging kunnen ontdekken. De 
commissies, en met name hun secretarissen, verdienen daarvoor een groot compliment. De 
ervaringen met online-vergaderingen zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor de werkwijze en de 
slagvaardigheid van de commissies als de situatie fysieke beraadslaging weer mogelijk maakt. 
De pandemie heeft overigens wel degelijk gevolgen gehad voor de sociale aspecten van het werk. 
Zowel bij regionale organisaties voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten als bij 
gemeentelijke commissies groeide de ‘honger’ naar sociale interactie en fysieke ontmoeting. Alleen 
op een werkkamer thuis is op den lange duur voor niemand gezond. Bijeenkomsten waarin wordt 
gebrainstormd en waarin het gaat over creativiteit en inspiratie, zoals de commissiebijeenkomsten 
over ruimtelijke kwaliteit, vragen om fysieke nabijheid. ‘Familiegevoel’ is een van de succesfactoren 
voor projecten met een hoge ruimtelijke kwaliteit, schreef Marinke Steenhuis in het essay Het Rijk als 
Rentmeester10, waarin ze vier succesvolle rijksprojecten beschreef. En familiegevoel, daaraan 
ontbrak het nu juist in deze corona-tijd. 
 
Algemene Ledenvergadering online 

In de hoop op betere tijden heeft de Federatie de Algemene Ledenvergadering van juni verplaatst 
naar 1 oktober, maar ook toen was fysiek vergaderen nog niet mogelijk. Vanuit het kantoor in 
Amersfoort verzorgden bestuur en medewerkers van de Federatie zo goed en zo kwaad als het ging 
de bijeenkomst.  
Tijdens de ALV werden de bestuursleden Manon van der Wiel (bestuurssecretaris) en Jef Muhren 
(penningmeester) bedankt voor hun jarenlange inzet voor de Federatie. Zij zijn opgevolgd door 
Brechje Pronk (secretaris van de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam; 
bestuurssecretaris) en Bart Buijs (directeur Het Oversticht; penningmeester). 
Nadat in 2019 in twee ledenvergaderingen de beleidsvisie Actueler dan Ooit en het activiteitenplan 
Alerter dan Ooit waren vastgesteld, is in de vergadering van oktober 2020 het activiteitenplan verder 
ingevuld. 
 
Verhuizing naar Amersfoort 
Nadat de Federatie in 2004 vanuit Arnhem naar Amsterdam verhuisde, werd in 2020 de stap gezet 
om de hoofdstad weer te verlaten. Vanuit een niet-representatief souterrain aan de Herengracht 
trok het Federatiekantoor naar het nationale schoolvoorbeeld voor herbestemd erfgoed, De Nieuwe 
Stad in Amersfoort. In de gebouwen van de verlaten Prodent-fabriek is een bruisende samenwerking 
ontstaan van zeer uiteenlopende bedrijven en ondernemingen. Ontwikkelaar Schipper Bosch is nauw 
betrokken gebleven bij het beheer en gebruik van het terrein en zet zich intensief in om verschillende 

 
10 Marinke Steenhuis: “Het Rijk als Rentmeester”, essay in opdracht van het College van Rijksadviseurs, Den 
Haag september 2020 
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functies in het gebied aan elkaar te koppelen. Er zijn vergaderruimtes, café’s en restaurants, er is een 
(banket-)bakker, winkel met streekproducten en een koffiebranderij er is ruimte voor grote 
evenementen, zowel binnenshuis en buitenshuis en er zijn ICT-faciliteiten. In de Federatie-
nieuwsbrief zei senior beleidsadviseur Astrid Aarsen daar het volgende over: ‘Als federatie zijn wij 
altijd op zoek naar manieren om te verbinden: leden en andere professionals, beleidsterreinen en 
vakgebieden. Waar kan dat beter dan op een eigenzinnige plek die verbindt én ontregelt. Hier is het 
erfgoed een vanzelfsprekend onderdeel van gebiedsontwikkeling. Niet hoogdravend, maar in 
interactie met elkaar. Zo’n plek is nooit af, net als het streven naar ruimtelijke kwaliteit nooit af is. 
Dat houdt ons alert, als huurder en daarmee medeverantwoordelijke voor deze plek, en als aanjager 
van het debat hierover.’ Filmmaker Hans-Peter Wessels maakte, bij wijze van corona-verhuiskaart, 
een aansprekend filmpje over de verhuizing van Amsterdam naar Amersfoort. 
De Nieuwe Stad ontving in december 2020 de Nationale Renovatieprijs ‘Gulden Feniks’.  
 

 
 
Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (TRKN) 

In het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland ontmoeten de directeuren van de zeven regionale 
organisaties voor ruimtelijke kwaliteit elkaar, in aanwezigheid van de directeur en 
beleidsmedewerker van de Federatie. De bijeenkomsten zijn enerzijds belangrijk voor de koers en de 
activiteiten van de Federatiemedewerkers, anderzijds zijn ze voor de TRKN-directeuren een manier 
om invulling te geven aan hun alliantie en om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving. In 2020 vonden de bijeenkomsten voor het grootste gedeelte online plaats, hoewel de 
directeuren in september een live-vergadering hielden in Amersfoort, op locatie bij de Federatie. De 
jaarlijkse traditie om gezamenlijk een tweedaagse vergadering te houden schoot er in 2020 bij in, net 
als ook de Teamdag, waarin de 00 medewerkers van de regionale lid-organisaties elkaar treffen. 
 
Kernteam 

Na de start in 2018 is het overleg met het kernteam in 2019 voortgezet. Het kernteam, dat bedoeld is 
om van tijd tot tijd te reflecteren op de koers van de Federatie, bestaat uit Jos van den Hende 
(bureau Spoorbouwmeester), Rienke Groot (bureau Rijksbouwmeester), Marc Reiniers (MH3 
Architecten), Bart Krol (adviseur gebiedsontwikkeling en governance), Manon van der Wiel 
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(gemeente Utrecht), Flip ten Cate en Astrid Aarsen. In het kernteam is gesproken over de Nationale 
Dialoog Bouwcultuur, over de groei van de Federatie tot hét expertisecentrum voor ruimtelijke 
kwaliteit in Nederland en over verduurzaming van de gebouwvoorraad. 
 
Personeel 

In juni is Astrid Aarsen, na een jaarcontract dat startte in juni 2019, vast in dienst getreden als part-
time (80%) senior beleidsmedewerker bij de Federatie. Bureaumedewerker Ariaan Witteveen 
beëindigde zijn werkzaamheden voor de Federatie in juni. De werving voor een nieuwe 
bureaumanager verliep niet voorspoedig. De uitgekozen kandidaat startte in september met de 
werkzaamheden, maar liet al na enkele dagen weten dat het bij nader inzien wegens 
gezondheidsredenen onmogelijk was het werk uit te voeren. In oktober vonden we Christi Wijnen 
bereid om voorlopig als inhuurkracht op het kantoor van de Federatie voor ca. anderhalve dag per 
week werkzaamheden uit te voeren.  
 
Nieuwsbrief 

Vier maal per jaar verschijnt de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, feitelijk een 
digitaal magazine met interviews, commentaren, artikelen, berichten en aankondigingen. De 
belangstelling voor de nieuwsbrief groeit, van 350 abonnees in 2015 naar ruim 1200 abonnees eind 
2020. Hoogtepunten in 2020: het interview met de Vlaamse bouwmeester Leo van Broeck in maart, 
het gesprek met José van Campen over het nieuwe adviesstelsel onder de Omgevingswet in juli, de 
stoelendans van de Omgevingstafel in oktober en  met Theo Hoek van Libau in juli, een beschouwing 
over distributieloodsen die als bulldozers het landschap opzij schuiven in oktober, en een gesprek 
met Anita Blom over het erfgoed uit de periode 1965-1990.  
 
Websites en Twitter  

In 2020 is de website van de Federatie (www.ruimtelijkekwaliteit.nl) met 60.706 pageviews iets 
minder vaak bekeken dan in 2019 (ruim 65.000 maal). Verreweg de drukste dag was 27 maart, toen 
er ruim 1400 bezoeken op de site kwamen. Dat hing samen met het verslag van de Nationale Dialoog 
Bouwcultuur en het verschijnen van de nieuwsbrief. Buiten de homepage zijn de pagina met 
toelichting over de positie van welstandsadvisering, de vacature-pagina, en de pagina’s met 
informatie over de excessenregeling onverminderd populair.  
Naast de site van de Federatie beheert de vereniging nog twee websites: ten eerste 
www.mooiwaarts.nl, waar nieuwsberichten, columns en blogs, berichten over de Mooiwaartscafé’s 
en video’s van de hand van Serge Calon te zien zijn, die betrekking hebben op onze mooiwaarts-
activiteiten. In 2020 is hier geen nieuwe informatie toegevoegd.  
De website www.mooizon.nl besteedt sinds 2016 aandacht aan de manier waarop standaard-
zonnepanelen het best geplaatst kunnen worden op bestaande daken. Met een beetje aandacht en 
zorgvuldige installatie kan veel afzichtelijks worden verzacht. De plaatsing van zonnepanelen is 
vergunningvrij, en wordt dus meestal niet voorgelegd aan adviescommissies. De site is sinds 2016 
niet geactualiseerd. 
In 2020 is, in het kader van de Nationale Dialoog Bouwcultuur de website 
www.nationaledialoogbouwcultuur.nl geopend, aanvankelijk alleen als pagina voor het evenement 
op 5 maart in Soesterberg, maar naderhand ook voor het uitwisselen van informatie over 
bouwcultuur en over het IMPact-netwerk Bouwcultuur.  
Op twitter is de vereniging sinds december 2020 actief onder het adres @FRKactueel. Al langer 
twittert Flip ten Cate onder het alias @mooiwaarts over de borging van ruimtelijke kwaliteit en de 
Omgevingswet. Dat twitteraccount had eind 2019 ruim 900 volgers. Ook op LinkeIn heeft de 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een eigen pagina.  
 
 

http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/
http://www.mooiwaarts.nl/
http://www.mooizon.nl/
http://www.nationaledialoogbouwcultuur.nl/
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Bestuur en commissies  
 
Bestuur 

 
De heer Bart Buijs, directeur Het Oversticht, penningmeester  
Mevrouw Brechje Pronk, secretaris Commissie Welstand en Monumenten Rotterdam, secretaris 
De heer Leen Verbeek, Commissaris der Koningin Flevoland, voorzitter  
De heer Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (deelnemer, geen lid) 
 
SAMENSTELLING PROJECTTEAMS EN COMMISSIES 
 
Kernteam Inspiratiecollege 

Jos van den Hende – bureau spoorbouwmeester,  
Rienke Groot – college van rijksadviseurs,  
Marc Reniers – architect MH3, 
Bart Krol – adviseur fysieke leefomgeving bij SpaarSaam  
Manon van der Wiel – secretaris commissie Welstand en Monumenten Utrecht 
  
Programma Mooiwaarts 

Leen Verbeek (voorzitter, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland) 
José van Campen (projectleider, planoloog, Woord&Plaats) 
Jef Mühren (begeleiding, directeur Mooi Noord-Holland) 
Flip ten Cate (begeleiding, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) 
 
project Stroomversnelling - ruimtelijke kwaliteitsteam 

Leen van Dijke – namens organisatie Stroomversnelling 
Flip ten Cate – namens Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
Regionale ‘stroomversnellers’ ruimtelijke kwaliteit:  
Groningen en Drenthe (Libau) - Victor Akkerman  
Friesland (Hûs en Hiem) – Johan de Vries 
Overijssel en Flevoland (Het Oversticht) – Henriette Verheijen 
Gelderland en enkele gemeenten in Noord-Brabant (Gelders Genootschap) - Madelinde Roelofs 
Utrecht (MooiSticht) – Peter van Deelen 
Zuid-Holland, Zeeland en enkele Brabantse gemeenten (Dorp, Stad en Land) – Sander van Venetië 
Noord-Holland (Mooi Noord-Holland) – Kees van Hoek 
Gemeenten die rechtstreeks bij FRK zijn aangesloten – Flip ten Cate 
 
klankbordgroep Handreiking Adviesstelsel omgevingskwaliteit 

José van Campen en Wim Mulder, auteurs 
Marc Reniers – M3H Architecten – voorzitter 
Paul Rosenberg – gemeente Amsterdam 
Manon van der Wiel – gemeente Utrecht 
Brechje Pronk – gemeente Rotterdam 
Jeroen de Willigen – stadsbouwmeester Groningen 
Casper Sprong – gemeente Roosendaal 
Marc Visser – Hûs en Hiem 
Rik Onderdelinden – Het Oversticht 
Janos Boros – Gelders Genootschap 
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Anthony Tom – MooiSticht 
Bas Schout – Dorp, Stad en Land 
Jef Muhren – Mooi Noord-Holland 
Theo Hoek – Libau  
Joost Ahsmann en Ron Cremers – Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant 
Alexander Pastoors – Bond van Nederlandse Architecten 
Karin Westerink – Federatie Grote Monumentengemeenten 
Flip ten Cate – Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, opdrachtgever 
Frank Altenburg – Rijksdienst Cultureel erfgoed, opdrachtgever 
Lydia Jongmans en Nienke van Renssen – Vereniging van Nederlandse Gemeenten, opdrachtgever 
 
Verkenning ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen 

Jan Wabeke (Gelders Genootschap) 
Ingrid Langenhoff (Mooi Noord-Holland) 
Rik Onderdelinden (Het Oversticht) 
Karen van Vliet (namens Dorp, Stad en Land) 
Marieke van Zuiden (TLu Landschapsarchitecten) 
 
Adviseurs inspiratieteam IJsselmeergebied 

Bart Krol – adviseur fysieke leefomgeving  
Hilde Blank – eigenaar BVR adviseurs en stadsbouwmeester van Leiden 
Dorien de Wit – organisatieadviseur De Beuk 
Peter Veenstra – landschapsarchitect LoLa 
Joost Zonneveld – hoofdredacteur gebiedsontwikkeling.nu 
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2020 in cijfers (verkorte jaarrekening) 
 

Staat van baten en lasten  werkelijk  begroting  werkelijk 

   2020  2020  2019 

   €  €  € 
Opbrengsten       

Contributies  300.088   300.000  282.640 

Inkomsten programma’s  105.001  0           21.000 

Projecten en overige opbrengsten  31.426           12.000  9.465 

Som der opbrengsten  436.515  312.000  313.105 

        

Kosten       

Uitgaven programma’s en projecten  115.488  11.000  27.399 

Personeelskosten  245.388  233.500  211.865 

        

Afschrijvingen        

Materiële vaste activa  871  1.500  685 

        

Overige bedrijfskosten       

Algemene bedrijfslasten  44.334  25.400  25.565 

Huisvestingskosten  18.570  6.700  6.600 

Bestuurskosten  60  4.000  3.667 

Algemene activiteitenlasten  17.506  29.500  25.125 

Bijdragen in externe projecten  0  1.500  0 

        

Totale kosten  442.217  311.600  300.906 

        

Bijzondere baten en lasten  -                      -  - 

Bedrijfsresultaat           -5.702  400          12.199 

Intrest  0  0  0 

Exploitatieresultaat  -5702  400  12.199 

        

Verdeling exploitatieresultaat       

Mutatie algemene reserve  -5.702  0  12.199 

Mutaties bestemmingsreserves  0    0 
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Balans na verwerking exploitatieresultaat 
        

   31 december 2020   31 december 2019 

Vaste activa        

Boekwaarde materiële vaste activa     5.491    2.093 

Vlottende activa 

       

       
Vorderingen    13.806    10.702 

Liquide middelen    341.814    260.022 

         

Som der activa    361.111    272.817 

 
          

Schulden        

Kortlopende schulden     132.609    38.613 

          

Eigen vermogen         

Algemene reserve  218.502    224.204   

Bestemmingsreserve kwaliteitskader  10.000    10.000   

     228.502    234.204 

          

Som der passiva     361.111    272.817 
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Uitgaven Federatie Ruimtelijke Kwaliteit  
 

• Marijke Bovens, Flip ten Cate, Marleen Stikker, Leen 
Verbeek: Het Nieuwe Nederland, publicatie t.g.v. de 
Nationale Dialoog Bouwcultuur. Uitg. Stichting Publicaties 
Ruimtelijke Kwaliteit, maart 2020 

• Jan Wabeke et al: Verkenning Ruimtelijke Kwaliteit 
Bedrijventerreinen. Amsterdam, Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit, 2020. 

• José van Campen en Wim Mulder: Handreiking 
Adviesstelsel voor Omgevingskwaliteit. Amsterdam, 
Amersfoort, Den Haag: FRK, RCE en VNG, 2020 
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