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Om de twee maanden brengt de Federatie Welstand een elektronische 
nieuwsbrief uit met relevante berichten over welstands- en monumentenzorg en 
ruimtelijke kwaliteit. U kunt ook nieuws insturen, zodat dit eventueel 
opgenomen kan worden in de nieuwsbrief. Stuur hiervoor uw berichten naar 
gtc@fw.nl.  
 
 
Berichten uit de Federatie Welstand  
 
Wethouders en wonen in Nederland (1) 
Op het (afscheids-)feestje van de leden van het Atelier rijksbouwmeester en de 
installatie van nieuwe leden, sprak minister Schulz van Haegen over de 
voorbereidingen voor haar geliefde Omgevingswet en de daarin vervatte 
versterking van politiek-democratische besluitvorming bij ruimtelijke 
ontwikkelingen op gemeentelijk niveau. Ze plaatste voorzichtig de kanttekening 
of wethouders in staat zijn die belangrijke opdracht naar behoren te vervullen; 
kennelijk voelde ze een lichte twijfel.  
Zijn wethouders met wonen, ruimtelijke ordening of monumenten in de 
portefeuille opgewassen tegen hun taak? Dragen zij de ruimtelijke kwaliteit een 
warm hart toe, kunnen ze luisteren, zijn ze bereid zich in de materie te 
verdiepen, verstaan ze hun vak wel?  
Een bericht in de Gelderlander van 15 juni 2012 zet je aan het twijfelen. Dat 
geval was als volgt: een voetbalvereniging mocht van de gemeente Wijchen 
168 reclameborden plaatsen om het hoofdveld. Omwonenden klaagden, want 
de nieuwe borden staken boven de ‘gewone’ borden uit en er was geeneens 
een vergunning voor gegeven. De welstandscommissie gaf daarop een negatief 
advies, dat wethouder Thijsen naast zich neerlegde, met de verklaring: ‘We 
gaan stoppen met de welstandscommissie. Officieel moet de raad daartoe 
besluiten. Dat gebeurt in het najaar. Tot die tijd bestaat de commissie nog wel, 
maar laten we de adviezen voor wat ze zijn.’ De wethouder besluit het interview 
met de woorden: ‘We kunnen niet actief handhaven. We gaan ook niet achter 
iedere illegale dakkapel aan. Behalve wanneer er een klacht komt van de 
buurman’. Als die klacht bij de gemeente is gedeponeerd, is de burenruzie al in 
volle gang en moet een van beiden het veld ruimen, omdat er intussen teveel 
wonden zijn geslagen.  
Ander voorbeeld. In Goes wordt het welstandsbeleid herzien, volgens een 
bericht in de Bevelanden van 17 juli 2012. Wethouder de Bat: ‘ We willen af van 
regeldruk, maar kunnen we ook helemaal zonder?’ Het kan zijn, aldus de 
wethouder, dat de welstandscommissie zomaar wordt afgeschaft, want het 
welstandsvrije bouwen in de nieuwbouwwijk Mannee bevalt de gemeente goed. 



We kijken dan even naar de reacties op het persbericht. Naast het gebruikelijke 
gemopper over verspilling van belastinggeld, zit er ook een interessant 
commentaar van een buurtbewoner. Deze persoon bekritiseert de wijk, omdat 
alles door elkaar heen staat en dus ‘niets meer tot zijn recht komt’, ook al zitten 
er ‘best mooie huizen’ tussen. Het lijkt hem niet handig, deze opzet, als je te 
zijner tijd je huis wilt verkopen. Een onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit bij 
welstandsvrij particulier opdrachtgeverschap [N.J.A.H. Spierings, 2008-2009] 
concludeerde o.a. dat welstandsvrij bouwen qua beeld en samenhang niet 
succesvol is, omdat de kavels te klein zijn.  
In weer een andere gemeente, waar D66 en VVD-politici om strijd de welstand 
zo snel mogelijk willen afschaffen, valt uit hun mond te horen dat de gevolgen 
voor de waarde van het vastgoed geen onderwerp is voor politici: “Daar gaan 
wij niet over”! Dat is natuurlijk hevig schrikken; in zo’n gemeente gaat een 
verstandig mens beter niet wonen.  
En in Lansingerland ten slotte, heeft de joviale wethouder Jan Den Uil zijn 
biezen gepakt nadat een incriminerende e-mail was opgedoken. Een plan van 
het architectenbureau waarvan hij mede-eigenaar is, kreeg een negatief 
welstandsadvies. De wethouder instrueerde zijn ambtenaar om het plan 
desondanks te vergunnen.  
Zijn het incidenten? Of is minister Schultz’ twijfel over de professionaliteit van 
het lokaal bestuur misschien toch een beetje op zijn plaats? GtC  
 
Wethouders (2) 
Van stoer over vermindering van regeldruk orerende wethouders in 
nieuwsberichten naar wethouders in den lijve en dan valt het weer mee. Op de 
jaarvergadering van WZNH deze zomer werden vier wethouders geïnterviewd, 
die van Haarlemmermeer (J. Nobel), Den Helder (mw. P. Bruin), 
Heerhugowaard (J.W. de Boer) en Zaanstad (D. Straat). Nobel denkt in 
Haarlemmermeer met minder welstand toe te kunnen, met minder supervisoren. 
Ruzies tussen buren hebben te maken met 
mensen, niet met welstand. Hij wil zich sterk 
maken voor de kleine kernen in de 
gemeente, die verschil moeten maken en hun 
identiteit behouden. Straat, wethouder in 
Zaanstad, benadrukt het belang van een 
langdurende regie, van geduld als het even 
niet zo meezit, zoals nu met de crisis. En De 
Boer is vooral gelukkig dat hij met Bhalotra 
heeft mogen werken aan de Stad van de Zon. Hij heeft het hele proces 
meegemaakt en vindt Heerhugowaard er levendiger op geworden. In Den 
Helder worstelt mw. Bruin met de vraag of je geld moet stoppen in stenen of 
welzijn. Kortom, dit zijn wethouders die goed op de hoogte te zijn en op een 
verstandige manier met hun portefeuille lijken om te gaan, die niet alleen maar 
stoere taal uitslaan, maar binnen de hun gegeven kaders proberen ruimtelijke 
kwaliteit overeind te houden, met het uitgangspunt dat het vestigingsklimaat 
daar wel bij vaart. GtC 
 
Mooiwaarts 
Ruimtelijke kwaliteit ontstaat niet vanzelf. Meer dan ooit vergt de ruimtelijke 
kwaliteit onze aandacht – kwaliteit lijkt het enige middel te zijn om de 
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waardedaling van het vastgoed te keren. In een waardevolle leefomgeving 
rendeert de investering het meest, maar daar lijkt het rijk niet erg van 
doordrongen.  
De aandacht van het rijk voor ruimtelijke kwaliteit is tegenwoordig minimaal. Met 
vergunningvrij bouwen is het gemeenten verboden kwaliteitsbeleid te voeren op 
achtererven, het programma Mooi Nederland is geschrapt, in de Structuurvisie 
Infra en Ruimte komt kwaliteit bijna niet voor en ook in de concept-
omgevingswet komt de omgevingskwaliteit er bekaaid af. De wet heeft een 
‘gezonde en veilige leefomgeving’ tot doel, maar als de ‘belevingswaarde’, de 
derde peiler onder de ruimtelijke kwaliteit daar niet alsnog aan wordt 
toegevoegd, dan is er een script geschreven voor een toneelstuk zonder 
hoofdrolspeler. 
De afgelopen maanden heeft een team onder leiding van José van Campen 
invulling gegeven aan het project Mooiwaarts, dat een antwoord zoekt op dit 
gemis. Het resultaat is een ‘pleidooi voor een waardevolle leefomgeving’ dat, 
voorzien van zoveel mogelijk handtekeningen, in december wordt aangeboden 
aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Naast het pleidooi is een rapport 
geschreven over de meest aanbevelenswaardige manier om ruimtelijke kwaliteit 
te borgen in de Omgevingswet, waarbij (in navolging van die wet) afscheid 
genomen wordt van de oude instrumenten en een nieuwe beleidspraktijk 
geschetst wordt van visies, verordeningen en ‘vragen’. De wet dient het mogelijk 
te maken dat ruimtelijke kwaliteit een doorslaggevend argument kan zijn in het 
verlenen of weigeren van een vergunning, de gemeenten zouden zelf vrijheid 
moeten hebben in de manier waarop kwaliteitsvragen en -afwegingen een rol 
spelen, terwijl de vakgemeenschap garant zou moeten staan voor een 
professionele ondersteuning van het lokaal bestuur, aldus de hoofdlijnen van 
het voorstel. 
Mooiwaarts wordt gepresenteerd op 29 november, tijdens de ‘Expeditie 
Ruimtevolk’ in Amsterdam. Vanaf dat moment is de website www.mooiwaarts.nl 
in de lucht en kunt u het pleidooi Mooiwaarts tekenen op de website of via het 
mailadres pleidooi@mooiwaarts.nl.  
 
Excessenregeling 
Er zijn nogal wat misverstanden over welstandsvrije wijken. Sommige politici 
denken dat als een wijk welstandsvrij is, er toch nog eisen kunnen worden 
gesteld aan hoe het pand eruit ziet. Maar welstandsvrij is welstandsvrij, dan 
moet je mensen ook volledig hun gang laten gaan en gelden alleen nog de 
bepalingen uit het bestemmingsplan. En die gaan over massa en maatvoering 
en niet over stijl, kleur of materiaal. In welstandsvrije wijken of gemeenten, waar 
dus geen welstandscriteria gelden, kan niet opgetreden worden tegen 
wanstaltige bouwsels waaraan iedereen aanstoot neemt. Boekel – inmiddels 
pars pro toto van de welstandsvrijheid – toont dat aan. Een gevelschildering, die 

elders met een beroep op de 
welstandsexcessenregeling zou zijn verwijderd, 
blijft daar jarenlang op de muur staan, tot ergernis 
van omwonenden. 
Omdat de meeste mensen een rustige natuur 
bezitten, zullen ze niet zo gauw in een exces 
vervallen. Toch zullen er goedkope verbouwingen 
worden gedaan (inferieure materialen), want men is 
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geneigd meer geld uit te geven aan een mooie keuken dan aan het gevelbeeld 
van de straat. We hebben er al vaker over geschreven: gemeenten zouden een 
loket moeten openen waar je voor een welstandsadvies terecht kunt op 
vrijwillige basis. Wie betaalt dat loket? Dat zal de gemeente moeten doen; je 
zou het kunnen laten bemannen door jonge architecten die om werk verlegen 
zitten. Je kunt mensen ook voor dat advies om een kleine bijdrage vragen; als je 
voor iets betaalt, is het je meer waard.  
Maar dan die excessenregeling, die (in overigens welstandsvrije wijken) nodig is 
om Boekelse toestanden te vermijden: vaak is die niet meer dan een paar 
zinnetjes, waarbij het criterium dat mensen er echt over moeten vallen, eigenlijk 
heel functioneel is. Het gaat dan om dingen die bewoners als een nare 
verstoring in hun leefomgeving beschouwen. Gemeenten weten echter dat de 
procedures om dit onheil terug te draaien, ellenlang kunnen duren en veel geld 
kosten. Het cynische beleid is dus dat het exces wordt gedoogd, dit andere 
excessen oproept en bewoners teleurgesteld en rechteloos achterblijven.  
Je kunt een excessenregeling ook preciezer maken, criteria toevoegen aan het 
document (niet vergeten het te laten vaststellen in de raad), aangeven wat je als 
gemeente per se niet wilt toestaan in het belang van een algemene 
omgevingskwaliteit. Sommigen beweren dat de welstandscriteria, waar men in 
zo’n welstandsvrije wijk nu juist vanaf wilde, via de achterdeur weer binnen 
worden gehaald. Er is echter wel een belangrijk verschil: het waren eerst 
wettelijk verplichte richtlijnen en nu is het een stok achter de deur geworden, die 
niet preventief kan worden ingezet. GtC 
  
Atelier Overijssel (1) 
Er is een boekje uitgekomen over Atelier Overijssel, een overzicht van de 
activiteiten van dit atelier dat in 2006 door de provincie, met op de achtergrond 
een aantal gedreven bestuurders als Theo Rietkerk, werd opgezet en 
gefinancierd. De provincie was met Atelier Overijssel een absolute trendsetter. 
Dit jaar is de organisatiestructuur van het atelier gewijzigd in een particulier 
samenwerkingsverband tussen Landschap Overijssel, Kunst en Cultuur 
Overijssel, Dienst Landelijk Gebied en Het Oversticht, partijen die al vanaf de 
oprichting betrokken waren bij het atelier, waardoor ervaring en kennis over de 
doelstellingen en projecten van het atelier niet verloren zullen gaan. De 
provincie zal als steun en toeverlaat op de achtergrond aanwezig blijven.  
Het boekje is daarmee een ‘jarenverslag’ van wat er die zes jaar is bereikt. En 
dat is veel. Het atelier heeft zeer veel in beweging gezet; de vruchten daarvan 
zal men niet meteen hebben kunnen plukken, omdat er een lange adem nodig 
is bij ruimtelijke processen en mentaliteitsveranderingen. Maar het heeft zeker 
gemeentebestuurders, particulieren, eigenaren, opdrachtgevers en 
belangstellenden in Overijssel via de ateliers, de adviezen, de ontwerpen, 
netwerkbijeenkomsten en workshops enthousiast gemaakt voor ruimtelijke 
kwaliteit, voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoonheid van 
Overijssel en het door blijven werken aan projecten. De theorie van het mooie 
Overijssel bleef niet in de lucht hangen, maar werd aan de praktijk getoetst. 
Vanaf 2006 is er om de twee jaar een ateliermeester aangesteld die de kar 
mocht trekken: Jandirk Hoekstra, Hilde Blank en Fons Asselbergs, niet de 
minste mensen voor die kar. Vooral het eerste atelier is baanbrekend geweest 
in het aan de orde stellen van ruimtelijke kwaliteit en het benoemen en 
bediscussiëren en stimuleren van essentiële en lang niet altijd vanzelfsprekende 



projecten, zoals het ontwerpend onderzoek naar rondwegen om dorpen of de 
aanleg van nieuwe boerenerven. Het tweede atelier stelde zich ten doel de 
ambities uit het eerste atelier te begeleiden naar de werkvloer en naar de 
mensen of partijen die ermee te maken zouden krijgen. Maar het had ook een 
aantal eigen thema’s, zoals 
vrijetijdseconomie en mobiliteit. In het 
derde atelier lag de nadruk op 
opdrachtgeverschap, duurzaamheid 
en de kosten en baten van kwaliteit, in 
het licht van de crisis een opportuun 
onderwerp. In zijn slotwoord bindt 
Fons Asselbergs iedereen op het hart, 
een nieuwe richting in te slaan en 
afstand te nemen ‘van de normatieve 
opvattingen binnen de 
vastgoedwereld’. Hij stelt dat ruimtelijke kwaliteit een belangenafweging is 
tussen de kwaliteiten van locatie, programma en ontwerp. Ruimtelijke kwaliteit is 
‘zorgvuldige omgangsvorm’ of ‘mentale zorgvuldigheid’ en dat kost niks, zegt 
Asselbergs. GtC  
Info: ‘Kwaliteit zekert’, uitgegeven door Atelier Overijssel, 2012, info@atelieroverijssel.nl  
 
Atelier Overijssel (2) 
‘Kwaliteit zekert’ betekent tevens een afronding van het Overijsselse atelier. 
Vanaf 2006 was het de provincie die de kar trok, maar in 2012 gaat een aantal 
van de oorspronkelijke partners gezamenlijk verder, waarbij de provincie op 
afstand blijft, maar wel financiële steun biedt. Die partners zijn Landschap 
Overijssel, Kunst & Cultuur Overijssel, Dienst Landelijk Gebied en Het 
Oversticht. Bart Buijs is de nieuwe atelierleider. Het atelier in nieuwe vorm wil 
doorgaan met het binden van partijen, het stimuleren en enthousiasmeren van 
gemeenten en het bieden van integrale adviezen. Wat met de ateliers bereikt is, 
mag niet verloren gaan. Het zou buitengewoon jammer zijn als gemeenten 
opnieuw wegzakken in de verstikkende autonomie van de eigen 
gemeentegrenzen en lokale ambities, zonder de mogelijkheden te onderzoeken 
om dingen samen te doen, op een ander schaalniveau, met ongedachte 
resultaten die versnippering van landschappen tegengaan en nieuwe 
toekomsten verbeelden voor een verstedelijkend platteland. GtC  
 
Kwaliteitszorg in andere provincies (3) 
De provincie Friesland heeft onlangs besloten haar Atelier, dat in 2008 werd 
ingesteld en geleid werd door de landschapsarchitect Peter de Ruyter, op te 
heffen en over te stappen op een provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit voor 1 
dag in de week. Provinciale Staten in Friesland zouden de adviezen te 
vrijblijvend vinden. Een merkwaardige kritiek, omdat een advies uit de aard der 
zaak vrijblijvend is; het is juist aan de provincie om je aan een advies gebonden 
te voelen en de uitvoering te entameren. In Noord-Holland is provinciaal 
adviseur Miranda Reitsma in maart 2012 opgevolgd door Jandirk Hoekstra (ex 
Atelier Overijssel). In het kennelijk ambitieuze Noord-Holland is september 2010 
ook de Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling ARO ingesteld. Hilde Blank (ex 
Atelier Overijssel) is begin 2012 benoemd tot adviseur van het Brabants 
expertisecentrum ruimtelijke kwaliteit BERK. Erik Luiten, adviseur voor de 
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provincie Zuid-Holland, is dit jaar opgeschaald tot rijksadviseur voor het 
landschap. In provincie Groningen is Theo Hoek als provinciaal adviseur 
opgevolgd door de landschapsarchitect Linda Noorman. Hoek is thans adjunct-
directeur van welstands- en monumentenorganisatie Libau. En in Drenthe is 
zojuist het Atelier Mooi Drenthe opgericht, een bundeling van 12 gemeenten en 
de provincie; de landschapsarchitect Els van der Laan is hier atelierleider. In 
Limburg is het Limburgs Kwaliteitsmenu vastgesteld; aanvankelijk zorgde een 
provinciale kwaliteitscommissie voor de beoordeling van ruimtelijk initiatief, 
sinds 1 januari 2012 moeten gemeenten eigen adviescommissies hebben 
ingesteld die beoordelen of een plan in het provinciaal beleid past. Al deze 
(oude of nieuwe) initiatieven wijzen op de serieuze aandacht van de provincies 
om ruimtelijke plannen een onafhankelijke weging te laten ondergaan, voordat 
erover beslist wordt. De (onvermijdelijke?) kleuring van beslissingen door lokale 
of politieke belangen wordt hiermee zo goed mogelijk vermeden. GtC  
 
ledenexcursie in Culemborg 
De 81e Algemene Ledenvergadering van de Federatie Welstand is dit jaar 
gehouden in Culemborg. De ochtendvergadering in een hoogst eenvoudig, 
maar sympathiek kerkgebouwtje in het centrum, ‘s middags toelichtingen op het 
project Mooiwaarts van de Federatie Welstand en de CPO-wijk E.V.A.-
Lanxmeer. De grote gangmaker van deze wijk, Marleen Kaptein, vertelde hoe 
E.V.A.-Lanxmeer tot stand is gekomen – en in stand blijft. Het proces berust niet 
alleen op doorzettingsvermogen, maar ook op kennis: Kaptein c.s. wisten 

precies de weg in de ingewikkelde materie van 
plannen maken, vergunningen aanvragen, 
ontwerpers vinden en soebatten. De aanwezige 
Federatieleden waren tijdens de rondleiding 
vooral benieuwd naar de manier waarop deze 
woongemeenschap ‘gaaf’ blijft. Want ook over 
deze wijk heeft het Rijk immers zijn deken van 
vergunningvrij bouwen neergevleid. Kaptein 
vertelde dat nieuwe bewoners goed worden 
voorgelicht en bijgepraat over de 
uitgangspunten. Er zijn harde afspraken over 
autoverkeer, gemeenschappelijk onderhoud 
van tuinen enz., maar wat gebeurt er als 
iemand een hoge schutting wil of een stuk wil 
bijbouwen? Volgens Kaptein heerst er grote 
eenstemmigheid in de wijk en was er maar een 

geval van een hardnekkige wens om een schutting te plaatsen die een 
belangrijke zichtlijn zou verbreken. Dat plan kon worden verijdeld door stevig op 
hem in te praten. Zo blijft E.V.A-Lanxmeer hopelijk nog lang die idyllische wijk 
van gemeenschapsgevoel en welige natuur.  
 
Beleidswijziging 
Tijdens de ledenvergadering werd een belangrijke beleidswijziging van de 
Federatie Welstand vastgesteld. De Federatie zal niet langer de exclusieve 
vereniging van welstandscommissies en monumentencommissies zijn, maar 
voortaan alle vergelijkbare professionele en onafhankelijke kwaliteitsadviseurs 
ten behoeve van overheden verenigen. Adviescommissies ruimtelijke kwaliteit 
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dus, maar bijvoorbeeld ook provinciale kwaliteitsteams, of tijdelijke regionale 
quality-teams. De Federatie is van plan om standaarden te ontwikkelen voor 
professionele advisering, waar de leden aan moeten voldoen. In verband met 
deze ontwikkelingen werd ingestemd met het voorstel om de naam van de 
Federatie te wijzigen in Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
Cursusaanbod door de Federatie Welstand 
Meer weten over welstand? Volg een van onze interessante cursussen!  
 
Schriftelijk Welstandsadvies  
Het ligt in de bedoeling einde 2012 nog een cursus Schriftelijk Welstandsadvies 
te geven. Deze cursus duurt een dag en leert secretarissen hoe ze een 
welstands-, monumenten- of geïntegreerd advies moeten schrijven. Een docent 
van de Hogeschool Utrecht, de afdeling Communicatie, is voor dit deel bij de 
cursus betrokken. Dit deel van de cursus is workshopachtig: de cursisten 
beoordelen elkaars adviezen en krijgen tips mee hoe ze die kunnen verbeteren 
op het vlak van helderheid, volgorde, enz. Het komt nog vaak voor dat adviezen 
onduidelijk zijn waardoor er dubbelzinnigheden optreden en 
architecten/opdrachtgevers met onduidelijke signalen naar huis gaan. Op de 
cursus wordt men ook geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, zoals de 
invoering van de ‘kan-bepaling’ begin volgend jaar.  
Info: Opgeven voor de najaarscursus Schriftelijk Welstandsadvies kan bij Gerda ten Cate, De 
datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt, gtc@fw.nl of 020 – 412 49 64.    
 
 
Vacaturebank 
De Federatie Welstand beschikt over een vacaturebank. Aanbod van vacatures 
in gemeentelijke welstandscommissies (voorzitters en leden), maar ook die bij 
de regionale welstandsorganisaties worden op de website van de Federatie 
geplaatst. De plaatsing is kosteloos voor leden van de Federatie; voor niet-
leden zal een bedrag van 250 euro in rekening worden gebracht. Geef uw 
vacatures door aan de Federatie Welstand.  
Voor aanmelding: telefoon 020 – 412 49 64 of mail info@fw.nl  
 
Nieuws van de leden  

• De Friese welstands- en monumentenorganisatie Hûs en Hiem heeft per 
1 juni 2012 een nieuwe directeur gekregen. De gewaardeerde directeur 
ir. Ap Timmermans ging met pensioen en is opgevolgd door ir. Marc 
A.Visser die ruime ervaring heeft op het gebied van stedenbouw en 
architectuur, als adviseur voor allerlei opdrachtgevers en in het 
onderwijs. Hij was o.a. werkzaam in het Nederlands Architectuurinstituut 
en was met Jo Coenen betrokken bij de oprichting van RMIT aan de TU 
Delft, een leerstoel gericht op onderzoek naar transformatie.  

• De crisis slaat ook in de wereld van welstands- en monumentorganisatie 
hard toe. Eind vorig jaar raakte Drents Plateau, de regionale welstands- 
en monumentenorganisatie in Drenthe, in de problemen; een 
faillissement kon gelukkig worden afgewend. Intussen is er een oplossing 
gevonden voor een doorstart. De taken van Drents Plateau zijn per 1 juli 
2012 ondergebracht bij Libau, de regionale welstands- en 
monumentenorganisatie Libau in Groningen. Libau heeft negen 
medewerkers van Drents Plateau overgenomen. Libau verricht taken op 



gebied van welstand, archeologie, erfgoed, als mede is hier het 
Steunpunt Cultureel Erfgoed ondergebracht. Per 1 juli zal ook het  
Steunpunt Drenthe een plek krijgen bij Libau. Libau is nu de 
onafhankelijke adviesorganisatie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed in 
de provincies Groningen en Drenthe.  
Info: De nieuwe mailadressen zijn: infodrenthje@libau.nl voor de welstands- en 
monumententaken en steunpuntdrenthe@libau.nl voor de steunpunttaken.  

• Over de landgoederenzone van de Veluwezoom verscheen vorig jaar 
een rijke uitgave in twee delen, samengesteld door Het Gelders 
Genootschap; Gelders Arcadië. Met de Veluwezoom wordt bedoeld de 
zuidelijke rand van de Veluwe, waar van oudsher veel buitens en 
landgoederen werden gesticht, prachtig op de rand van hooggelegen bos 
en laaggelegen rivierenland. Aan deze langgerekte strook met een grote 
cultuurhistorische waarde, tussen Dieren en Wageningen, met Arnhem in 
het midden, is inmiddels de naam Gelders Arcadië gegeven. Het eerste 
deel gaat in op het landschap van de Veluwezoom: geschiedenis van de 
grond, landschappelijke aanleg, bebouwing en gebruik, wet- en 
regelgeving of bescherming. Het sluit af met een alfabetisch register op 
naam van de buitenplaatsen en landgoederen: een foto, korte tekst en 
informatie over openstelling. Achter in dit deel bevindt zich een kaart 
waar men de nummers kan terugvinden. Het tweede (dunnere) deel 
actualiseert en kijkt vooruit. Daar liggen en staan ze nu, die parken en 
kastelen, en wat zijn de mogelijkheden die nu voorhanden zijn om ze te 
bewaren? Hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig aan 
instrumenten, middelen, en energie? In dit deel worden de kansen 
uiteengezet, aan de hand van gesprekken met eigenaren (waarom niet 
paarden fokken op een landgoed? ) en het inventariseren van gebruik 
(denk aan een natuurbegraafplaats). De vele (goede) voorbeelden tonen 
uitstekend aan hoe de landgoederen beheerd en gebruikt kunnen 
worden, zonder schadelijke gevolgen voor de ruimere cultuurhistorische 
staat (en de goede voorbeelden kunnen misschien de slechtere broeders 
over de streep trekken of op een idee brengen?). Vooral voor de 
gemeenten die zich plots in Arcadië bevinden, is het nuttig dit naslag- en 
visiedocument onder handbereik te hebben. Gemeenten zijn immers de 
cruciale factor in de zorg voor deze landgoederenstrook, een aandacht 
die aanhoudend, begrijpend, stimulerend en intensief dient te zijn, rust en 
geduld en de wil tot samenwerking vergt.  
Gelders Arcadië, Atlas van een buitenplaatsenlandschap (1) en Kansen voor Gelders 
Arcadië (2), onder redactie van Elyze Storms-Smeets, uitg. Matrijs, 2011. De delen 
kennen verschillende auteurs en zijn rijk geïllustreerd.  

• Het lijkt steeds beter te gaan met het inventariseren van 
cultuurhistorische waarden. In de provincie Groningen maakte de 
organisatie Libau, adviseurs ruimtelijke kwaliteit in opdracht van de 
gemeenten Eemsmond en Oldambt een ruimtelijke verkenning van de 
landschappelijk-cultuurhistorische waarden van de gemeente. Dat is 
waarschijnlijk ook nodig. Zo’n fusiegemeente als Eemsmond is zeer 
uitgestrekt, bestaat uit vijf grote dorpen en dan nog tien kleine kernen, 
waaronder het dorp Doodstil. Opvallend in die tegenwoordige 
verkenningen is de nadruk op de relatie tussen landschap en bebouwing. 
Het betrekkelijk nieuwe vakgebied historische geografie heeft veel goed 
gedaan, plus de lagenbenadering van Dirk Sijmons. Als je geen idee hebt 



van de ontwikkeling van de ondergrond van een kustgebied als Noord-
Groningen, dan snap je ook niet waarom routes in dit Hogeland op een 
bepaalde manier lopen en waarom gebouwen in een bepaalde richting 
zijn neergezet. Beide studies bedienen zich van De beide  

• Het mooie tijdschrift Oost, met artikelen over Gelderland en Overijssel, 
ging na zes nummers in december 2010 helaas ter ziele. Het was geen 
gunstig moment (crisis) om een nieuw tijdschrift te starten. In plaats van 
het papieren exemplaar is de nieuwsbrief Oost gelanceerd, een verzorgd, 
goed geïllustreerd product met prettig leesbare artikelen en bovendien 
een internetplatform. Zo kunnen lezers nu laten horen wat zij 
beschouwen als ruimtelijke kwaliteit. Bij de site zijn betrokken: Provincie 
Gelderland, Gelders Genootschap en de Gelderse Studiekring voor 
Ruimtelijke Ordening GSRO (nooit van gehoord, bestaat al vanaf 1950!).  

 

Overig nieuws 

• De functie van rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed is recent opgedoekt. 
De taken van deze adviseur worden nu overgenomen door de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed die als afhankelijke dienst nu geacht wordt 
onafhankelijke (politiek onwelgevallige?) adviezen te gaan geven. 
Praktisch onuitvoerbaar, lijkt me. Als de impact van rijksadviseur Wim 
Eggenkamp dan misschien te gering was, dan nog is het jammer dat de 
functie niet in stand is gehouden en de plek bezet door een eminente 
deskundige. Er lopen er genoeg rond. Maar het verdwijnen van de functie 
heeft vast te maken met bezuinigingen. Er moest gekozen worden en de 
‘zachte’ cultuurhistorie sneuvelde. Overigens verklaart rijksbouwmeester 
Frits van Dongen, waar hij maar de kans krijgt, dat zijn taak zal liggen in 
het promoten van herbestemming.  

• Onder Eggenkamp is overigens een boek verschenen, Cultuurhistorie in 
de stedelijke vernieuwing van de veertig aandachtswijken, dat beslist de 
moeite waard is. Het gaat hier om de zogenaamde Vogelaarwijken, 
wijken vol maatschappelijke kommer en kwel waar onder minister 
Vogelaar extra geld naartoe werd gesluisd. Deze 40 wijken worden in dit 
boek in telkens vier bladzijden geanalyseerd: twee pagina’s foto, twee 
pagina’s analyse. Ondanks de telegramstijl – misschien juist daardoor – 
hoogst informatief en daarbij blijft het niet. Er worden aanbevelingen 
gedaan in de vorm van waarschuwingen (let op, dit is een nog gave 
wederopbouwwijk!) of adviezen (kan dat leegstaande schoolgebouw niet 
die of die bestemming krijgen?). De Vogelaarwijken blijken een schat aan 
waardevolle gebouwen en structuren te bezitten die met de nodige zorg 
en aandacht het negatieve maatschappelijke etiket van zich af kunnen 
schudden.  
Info: Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de veertig aandachtswijken, 
samengesteld door Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, uitg. College van Rijksadviseurs, 
Den Haag, 2011.  

• Voor de manier waarop cultuurhistorisch onderzoek of een 
bouwhistorische verkenning moest worden uitgevoerd, waren er indertijd 
aandachtslijstjes. En er waren bureaus die dat type rapporten opstelde; 
sommige waren goed en andere slecht. Vanaf 1-1-2012 zijn gemeenten 
echter verplicht cultuurhistorische waarden in hun bestemmingsplan op 
te nemen. Leent een bestemmingsplan zich daar wel voor, is dat wel het 
juiste instrument? Die discussie wordt in de recent verschenen 



aanbevelingen van de RCE voor het doen van cultuurhistorisch 
onderzoek niet gevoerd en dat is veelbetekenend. In het nogal 
academische geschrift wordt op een rij gezet hoe de opdracht eruit moet 
zien, wie opdrachtgever en opdrachtnemer zijn, en welk lijstje 
onderzoekspunten moet worden afgewerkt, door welk type deskundige. 
En passant wordt een definitie van cultuurhistorische waarde gegeven. 
Er worden aanbevelingen gedaan, maar sommige daarvan zijn 
dubbelzinnig. Cultuurhistorisch onderzoek is wetenschappelijk 
onderzoek, volgens wetenschappelijke criteria, staat er, maar ergens 
anders wordt weer aangedrongen op transdisciplinair onderzoek met 
bewoners, adviseurs, beleidsmakers enz. Met deze laatste groep om de 
tafel lijkt wetenschappelijk onderzoek bijkans onmogelijk. Of de oproep 
het onderzoek altijd van een advies vergezeld te doen gaan, terwijl 
ergens anders staat dat het onderzoeksmateriaal niet altijd van een 
waardering moet worden voorzien. Dit gewiebel speelt zich op meer 
plekken af, wat de eenduidigheid niet vergroot. De gemiddelde 
bestemmingsplanjurist van een gemeente zal niet met enthousiasme in 
deze saaie, gortdroge tekst met te lange, soms volstrekt onduidelijke 
zinnen duiken, maar daar is een mouw aan te passen. Het stuk geeft ook 
praktische opsommingen van de ingrediënten die nodig zijn voor een 
cultuurhistorisch onderzoek: een gebruiksvriendelijke folder is zo 
gemaakt.  
We weten dus nu hoe je cultuurhistorisch onderzoek verantwoord moet 
uitvoeren. Maar wat we niet weten is hoe je het resultaat handig verwerkt 
in een bestemmingsplan, en wie vervolgens beoordeelt of een specifiek 
plan zich met die cultuurhistorische waarden verdraagt. Ja, er bestaat 
een digitale handreiking Erfgoed en Ruimte, maar dat is vooral een 
omgevallen boekenkast van mogelijkheden – geen handzaam lijstje van 
aandachtspunten. Het maken van een bestemmingsplan is een vreselijk 
karwei – je wordt gek van alle partijen/beleidsstukken/nota’s die in de 
toelichting een plek moeten hebben. Cultuurhistorie hangt daar zo’n 
beetje bij, tussen horeca en waterschap. Je ziet door de bomen het bos 
niet meer; het is totaal onduidelijk wat er gewogen wordt en waarom, laat 
staan wie dat doet. Het is jammer dat de rijksdienst heeft verzuimd in 
deze materie helder licht te doen schijnen.  
Info: ‘Rekening houden met cultuurhistorische waarden. Aanwijzingen en aanbevelingen 
voor cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening’. RCE, 
concept juni 2012.  

 
 
Nieuwsberichten en opmerkingen met betrekking tot deze digitale 
nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar gtc@fw.nl of neem contact op 
met Gerda ten Cate, beleidsmedewerker bij de Federatie Welstand, 020 – 
412 49 64. De nieuwsbrief vermeldt berichten; er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend!  
 
 
 


