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Renée Koning

Voorwoord
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Van wie is de
openbare ruimte?

“de openbare ruimte is
van ons allemaal”

Laat ik dicht bij huis blijven, in Arnhem. Met
zijn prachtige parken, de Veluwe die tot in het
centrum reikt, de zorgvuldig opgezette wijken
uit eind 19de en begin 20ste eeuw. Mensen
komen hier graag, landschap en stad zijn in
harmonie. Maar ook recente ontwikkelingen:
het nieuwe NS-station of Rozet, zijn met recht
aanwinsten voor de stad!
En dan valt op dat niet alleen de architectuur
bewondering oogst, maar ook de kwaliteit van
het direct omringende verblijfsgebied. Er is
goed nagedacht over de belevingswaarde
van deze gebouwen en gebieden en dat heeft
zeker een publieksaantrekkende werking.
Natuurlijk zijn dit ‘highlights’ waar extra aandacht naar uitgaat. Maar wie waakt over de
kwaliteit van die alledaagse publieke ruimte:
de ‘micro-ruimte’ van de pleintjes, plantsoenen, de openbare weg, fietstunnels etc.
En aan de andere kant de macroruimte van het
landschap. Bijvoorbeeld het Waal-landschap

bij Nijmegen, waar een nevengeul en dijkverplaatsing het landschap een compleet ander
aanzien geven. Met kwaliteit, dat wel. Het zijn
dit soort grootschalige ingrepen als gevolg
van klimaatadaptatie en duurzaamheid die we
steeds vaker gaan zien. Denk aan windmolens
of hele gebieden vol zonnepanelen.
Voor het Gelders Genootschap alle reden om
tijdens de ALV, afgelopen jaar in Gennep, het
thema publieke ruimte onder het vergrootglas
te leggen.
Zo kregen we inzicht in de functie van psychologie voor de kwaliteit van openbare ruimte,
zagen we wat klimatologische effecten doen
met het stedelijk klimaat en hoorden we een
mooi verhaal over hoe burgers samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van ‘hun’ park.
Daar kunnen we lessen uit trekken, over hoe je
succesvol kunt omgaan met de inrichting van
publieke ruimte. Diverse gemeenten geven
inmiddels op verschillende fronten het goede
voorbeeld.
Dit themanummer van Beeldspraak biedt u
meerdere zoekrichtingen, elk geïllustreerd
met voorbeelden uit gemeenten of regio’s.
Hopelijk biedt het u genoeg stof om over
na te denken en wellicht tips voor uw eigen
gemeente of werkomgeving.
Hoe dan ook, het is geen statisch thema maar
iets dat voortdurend in ontwikkeling blijft. En
daarover gaan wij als vereniging Gelders
Genootschap graag het gesprek met u aan!
Ik wens u veel leesplezier.

De vernieuwde loopbrug in Zutphen

Van wie is de openbare ruimte?

Beeldspraak

‘Van wie is de openbare ruimte?’
Zo luidt de titel van deze speciale
editie van Beeldspraak.
Een ander woord voor openbaar is
publiek en dat geeft precies aan waar
het hier om gaat: openbare ruimte is
van ons allemaal. Zodra je je voordeur
uitgaat ben je in publiek domein.
Iets waar je eigenlijk nauwelijks bij
stilstaat.
Misschien juist omdat we in Nederland
gewend zijn dat de kwaliteit van dat
publiek domein aandacht krijgt?
En dat we vergeleken met andere
Europese landen relatief weinig
‘verrommelde’ gebieden of urban
sprawl kennen. In elk geval niet op
grote schaal?
Of is de publieke ruimte zodanig
onderdeel van onze dagelijkse bezigheden, dat we niet bewust bezig zijn
met de kwaliteit daarvan?
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Janos Boros

Openbare
ruimte,

Inleiding

wiens publieke
zaak?
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Van wie is de openbare ruimte?

Beeldspraak
In de themabijeenkomst van onze Algemene
Ledenvergadering stond de vraag centraal:
‘van wie is de openbare ruimte’.
Een zoektocht vanuit vier invalshoeken leverde
interessante inzichten op. Met de komst van
de Omgevingswet, waarbij de lokale overheid
haar rol herijkt, wordt de vraag urgenter.
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Janos Boros

“meer aandacht voor
het faciliteren van
ontmoetingen”

Openbare ruimte, wiens publieke zaak?

Erosie van de publieke zaak
Aan de discussie over de publieke ruimte
gaan maatschappelijke veranderingen vooraf. Arnold Reijndorp schetst helder hoe de
publieke zaak en publieke ruimte de afgelopen jaren zijn geërodeerd door bureaucratie
en marktwerking. Hij stelt dat we een helder
beeld van de publieke zaak en het publieke
belang zijn kwijtgeraakt. Te weinig hebben
we ons gerealiseerd dat de publieke zaak iets
is van ons allen. De publieke zaak is teveel uitbesteed aan hen die zich hebben vervreemd
van het publieke belang. Daarbij komt dat de
grenzen tussen privaat en publiek, individu en
collectief, zijn veranderd of vervaagd.
Gelijktijdig is sprake van een erosie van de
stedenbouw en de publieke ruimte. Het
scheppen van publieke ruimte (de ruimte
voor het publiek) is immers nooit een zaak
van de overheid alleen, maar eveneens zaak
van het publiek. Sinds het eind van de 19de
eeuw is het publieke belang gedragen door
Afbeelding interieur Rozet

burgers en organisaties die zich verantwoordelijk achtten voor het gemeenschappelijk
belang, het zgn. maatschappelijke middenveld. De motieven waren vaak politiek, ideëel
of soms religieus ingegeven. Van het middenveld maakten ook beroepsorganisaties
deel uit, zoals de BNA of NIROV.
Van openbaar naar publiek
Openbare ruimte is volgens Van Dale de
ruimte die voor iedereen toegankelijk is.
Maar het zeker stellen van de openbare
toegankelijkheid is in de huidige discussie
en opgave niet toereikend. Voor ruimtelijke
ontwerpers is juist relevant het ‘hoe en wat’,
hoe het publieke domein voor een diversiteit
van mensen aantrekkelijk te maken.
Publieke ruimte is daarom een beter begrip
en gaat over de openbare ruimte en over die
plekken (fysiek of digitaal), die wel een publieke functie hebben, maar die strikt genomen
privaat eigendom is. Bijvoorbeeld door waar
mensen elkaar ontmoeten en waar culturele
uitwisseling plaatsvindt. Soms gaat het om

“er is een
duidelijk
onderscheid
tussen
eigenaarschap en
gebruiker
zijn”
maatschappelijk vastgoed, soms gaat het om
winkels en horeca.
Waar publieke ruimte en publieke zaak
samengaan of op elkaar inwerken, is sprake
van publiek domein. Dit kan worden opgerekt
met politieke besluitvorming en de vorming
van de publieke opinie via allerlei media,
debatcentra of gewoon op straat.

Burgers en/of professionals?
De stedenbouw zoekt naarstig naar haar rol.
Volgens sommigen blijft stedenbouw teveel
hangen in ruimtelijke structuurschetsen en
inrichtingsplannen voor de openbare ruimte
en te weinig bemoeit zij zich met het (sociaal-maatschappelijke) programma van de
stad en de economische dragers daarvan.
Te weinig richt stedenbouw zich op het (tussen) schaalniveau waarin openbaar en privé
elkaar ontmoeten en waarin de uitwisseling
plaatsvindt. Een herstel van de stedenbouw
op basis van initiatieven en activiteiten, van
individuen, ondernemers, zelfstandigen,
beroepsbeoefenaren en organisaties, die
binnen nieuwe netwerken samenwerken
aan publieke belangen. Kortom een alliantie
tussen burgers en professionals.
Burgers/vrijwilligers die openbare
ruimte bijhouden
Beitske Boonstra deed onderzoek naar
zelforganisatie bij participatieprojecten en
ontdekte dat burgers en professionals hetzelfde gedrag vertonen bij het realiseren van
projecten. Dat is opmerkelijk. Zijn de professionals daarmee overbodig geworden?
Neen, zegt zij, want ze vullen elkaar aan.
Zelforganisatie is volgens haar niet hetzelfde
als een terugtredende overheid, het is een
andere taakverdeling.
Particuliere gebouwen als publieke
ruimte
Reeds in de jaren tachtig gaf de Spaanse
stedenbouwkundige Manuel de Sola Morales aan hoe hij de ideale stad ziet: “De goede
stad is die stad waar de particuliere gebouwen openbare elementen zijn en een sociale
betekenis en waarde uitstralen die verder
reiken dan het gebouw zelf.” In hun zoektocht
naar een nieuw publiek domein zien Maarten Hajer en Arnold Reijndorp binnenruimtes
van vliegvelden, stations en transferia langs
de snelweg als potentieel publiek domein.
Nog steeds gebruikt slechts een deel van
de bevolking deze gebouwen en heeft elke
consumptiegroep zijn eigen winkelcentrum
of winkelstraat.
Een goed voorbeeld van het versterken van
de publieke ruimte van particuliere gebouwen vormt het Spoorbeeld van de spoorsector. Onder de titel ‘Het station als publieke
ruimte’ heeft Bureau Spoorbouwmeester
Ivan Nio gevraagd een schets te geven van
de publieke dimensie van het reizen per trein.

Van wie is de openbare ruimte?

Beeldspraak

Van iedereen?
Als gebruiker maken we dagelijks gebruik
van de openbare voorzieningen en de openbare ruimte, maar maakt ons dat dan ook
eigenaar? Wanneer delen van de openbare
ruimte worden verkocht of in erfpacht gegeven, dan is eigenaarschap juridisch geregeld.
Dat de openbare ruimte van iedereen is,
drukt soms in weerwil van de eigendomssituatie de behoefte uit om invloed, zeggenschap of (mede)verantwoordelijkheid te
willen dragen. We spreken dan van gevoeld
eigenaarschap. Het bevorderen van eigenaarschap bij burgers richt zich dan ook vaak
op zeggenschap over de inrichting en het
beheer van de openbare ruimte. Relevant
is echter om helder te hebben wie waarvoor
verantwoordelijk is en aanspreekbaar, zeker
als het om omgevingskwaliteit gaat.
Er is een duidelijk onderscheid tussen eigenaarschap en gebruiker zijn. Eigenaren kunnen regels stellen, gebruikers niet. Privatisering van de openbare ruimte, door inrichting
of megabebouwing, beperkt zeggenschap
over het dagelijks gebruik door mensen en
gaat volgens socioloog Saskia Sassen ten
koste van stedelijkheid en diversiteit. Het
belang van diversiteit en ontmoeting in de
openbare ruimte zorgt in de toekomst voor
een grotere druk op de openbare ruimte. In
de inrichting van de openbare ruimte (van
de binnenstad) zou meer aandacht moeten
zijn voor het faciliteren van ontmoetingen.
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Tentoonstelling, Van Wie is de
openbare straat?

Ivan Nio duidt onder meer de trein als publieke ruimte en de wijze waarop reizigers zich
gedurende het verblijf in de trein tot elkaar
verhouden. Dit essay heeft ten grondslag
gelegen aan het Spoorbeeld, het vormgevingsbeleid van de spoorsector. Het biedt
een interessant beeld van de achtergronden
van de ontwerpopgave voor het spoor.
Een sprekend voorbeeld is de OV terminal
in Arnhem van UN studio. Het stationsplein
voor het gebouw is naar binnen gehaald. In
een oogopslag ziet de reiziger waar zijn volgende vervoersaansluiting is. Het draait om
reizen, maar ook om het verblijf, winkelen en
consumeren.
Er zitten grote potenties voor publieke ruimte
in de combinatie met particuliere gebouwen,
die vallen onder de verantwoordelijkheid van
de overheid. Dat nieuwbouw in staat is aantrekkelijk vormgegeven publieke ruimte aan
de stad toe te voegen laat Rozet in Arnhem
goed zien.

doorgaat met het uitbesteden en privatiseren van de openbare ruimte, dan hebben we
eigenlijk niets geleerd uit het verleden. Datzelfde geldt als de lokale overheid alles aan
burgers overlaat en niet het voortouw neemt
door regie te voeren op de publieke ruimte. Als
de openbare ruimte verwordt tot een optelsom van individuele geprivatiseerde wensen,
dan missen we de kans om de publieke ruimte
voor alle mensen een aantrekkelijke en duurzame kwaliteit te geven.

“Via
co-creatie
tot visie
&
plannen
komen”

Dat betekent dat het ontwerp, de programmering en het beheer gericht moeten zijn op
het versterken van de publieke kwaliteit. Aandacht voor de publieke ruimte betekent ook
dat er ruimte moet zijn voor andere actoren
die betrokken willen raken, zoals zelfstandige ondernemers, organisaties die iets willen
organiseren en omwonenden die zich willen
inzetten voor het behoud en de verlevendiging
van de publieke ruimte. Het betekent dus dat
de lokale overheid meer dan in het verleden
verantwoordelijkheid neemt voor de publieke
ruimte. De implementatie van de Omgevingswet biedt gemeenten een uitgelezen kans om
de verloren geraakte regierol voor de publieke
ruimte weer invulling te geven.

Meer aandacht voor publieke ruimte
onder de Omgevingswet
De discussie over de publieke ruimte, de
organisatie daarvan en de kwaliteitscomponenten zal oplaaien door de komst van de
Omgevingswet. Niet alleen omdat de lokale
overheid een visie zal neerleggen over haar rol
en die van de samenleving, maar ook omdat
de lokale overheid via co-creatie tot visies
en plannen wil komen. Als de lokale overheid

Zoekrichtingen succesvolle publieke ruimte
1

Stem openbare ruimte af op
behoeftes van eindgebruikers
Veel openbare ruimtes missen een inrichting
die is afgestemd op de behoefte van de eindgebruiker. Het gevolg kan zijn een inperking
van de gebruiksmogelijkheden, overlast en
een negatieve beleving van de publieke ruimte. Omgevingspsychologie kan helpen om
vooraf de uiteenlopende ruimtelijk behoeftes
in kaart te brengen en om met behulp van fictieve ‘persona’s’ het programma te fine-tunen
op persoonlijke behoeftes.

2

Mede op grond van de lezingen en workshops
tijdens de ALV komen enkele zoekrichtingen
naar voren voor een succesvolle omgang met
de publieke ruimte.
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Zoek een combi tussen
burgers en professionals
Burgers en professionals vertonen vergelijkbaar gedrag bij het realiseren van hun initiatieven. Vaak start dit gedrag met aantonen wat er
anders kan, om vervolgens de mogelijkheden
te verkennen en een gedeeld belang van initiatief en omgeving te benadrukken.
Ruimtelijke ontwerpers en adviseurs kunnen
door hun verbeeldings- en ontwerpkracht
burgers ondersteunen bij hun initiatieven. Het
toe-eigenen van de opgaven die de samenleving stelt, maakt het vakmanschap van de
ontwerper/adviseur opnieuw maatschappelijk relevant.

3

Houd rekening met klimaat
bij ontwerp openbare ruimte
Bij de inrichting van de publieke ruimte gaat
het niet alleen om de esthetiek van de ruimte,
maar ook om de inrichting van klimaatgerelateerde vraagstukken. Adaptatie van water
en wind, aandacht voor de stralingsbalans
en luchttemperatuur, alsook aandacht voor
groen in de stad behoren vaste onderdelen
te zijn van een prettige en leefbare publieke
ruimte.

4

Versterk de rol
van stedenbouw
De ruimtelijke ontwerper heeft de afgelopen
jaren dienst gedaan als een coördinator van
vaak ingewikkelde processen. Een herstel van
de specifieke vakkundigheid is nodig. Die vakkundigheid ligt niet alleen in de verbeelding
van mogelijke oplossingen, maar ook in de

bijdrage aan het ontdekken, onderzoeken en
formuleren van de maatschappelijke opgave.
In het verbinden en verbeelden schuilt de ontwerpkracht van ontwerpers. Betrek daarom
ook het interieur van publieke gebouwen bij
de opgave.

“Succesvolle
communicatie;
ken de
gebruiker”

5

Stimuleer
betrokkenheid
De Sonsbeek-methode van boswachter
Glissenaar uit Arnhem gaat uit van kernbegrippen als kwaliteit, betrokkenheid en de
basis op orde. Om succesvol te kunnen zijn,
zijn drie zaken vereist: een goede communicatie, samen met de gebruiker optrekken
en luisteren naar die gebruiker. Het kennen
van de gebruikers en participanten is een
voorwaarde voor een goede communicatie.
En zonder goed (groter) oprecht verhaal met
betrekking tot het groenbeheer valt er niet
goed te communiceren.
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Neem als gemeente
het voortouw
De gemeente Gennep neemt bij de inrichting
van de publieke ruimte het voortouw en betrekt
bewoners en ondernemers daar structureel
bij. De aanwezigheid van een historisch stadje
draagt natuurlijk bij aan het besef voor omgevingskwaliteit. Kwaliteit, kunst en cultuurhistorie vormen vaste waarden in de omgang
met de publieke ruimte. Daarnaast speelt
ook klimaatadaptatie een steeds grotere rol
bij de inrichting. Opmerkelijk is de inzet van

interne en externe deskundigheid op de juiste
momenten en in juiste vormen/samenstelling.
Onder de titel ‘de kunst van het samen’ stimuleert Gennep de toepassing van kunst in
de publieke ruimte. Kunst definieert de identiteit van de plek en kan deze versterken. De
gemeenschap accepteert de kwetsbaarheid
van kunst in de publieke ruimte.

7

Stel hoge eisen aan de bebouwing
in/aan het publieke domein
Je zou het bijna vergeten, maar de beleving
van de publieke ruimte wordt sterk bepaald
door de aangrenzende bebouwing. Vice versa
dankt deze bebouwing zijn aantrekkelijkheid
aan de ligging aan de publieke ruimte. Te vaak
nog stellen we ons tevreden met doorsnee
kwaliteiten voor die bebouwing. Gelukkig zijn
er ook veel voorbeelden van bebouwing die
van toegevoegde waarde is voor de openbare ruimte. We hebben het dan niet over op
zichzelf staande iconen, maar over gebouwen
die naadloos interfereren met hun omgeving.
Tot slot
De geschetste zeven zoekrichtingen komen
elk afzonderlijk aan bod in dit themanummer. Deels aan de hand van presentaties en
workshops tijdens de ALV, deels vanuit ervaringen van onze adviseurs in hun dagelijkse
praktijk. Hiermee ontstaat een breed pallet aan
perspectieven in het kijken naar en beleven
van openbare ruimte.
Doel is om meer besef te creëren van de
meerwaarde die publieke ruimte heeft voor
de omgevingskwaliteit. Daarbij past dat
opdrachtgevers van particuliere terreinen de
meerwaarde van echte publieke ruimte gaan
inzien en bereid zijn om deze ruimtes in samenwerking met ontwerpers te creëren. Het gaat
daarbij om een nieuwe manier van denken over
de verhoudingen particulier-publiek. Anderzijds is het belangrijk om te beseffen dat een
ruimtelijk ontwerp in staat kan zijn om beoogd
gebruik en gewenste ontwikkelingen te regisseren. De ontwerper moet er in het ruimtelijke ontwerp voor zorgen dat uiteenlopende
gebruikers en passanten op een logische
wijze betrokken worden. Dit kan niet zonder
stimulerende regie van de lokale overheid.

Van wie is de openbare ruimte?

Beeldspraak

Boven: Zorg voor de openbare ruimte:
het Jan Lindersplein in Gennep
Onder: Marktplein in Hengelo, door burgers
ervaren als lelijke openbare ruimte

Openbare ruimte, wiens publieke zaak?
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Maurice Bogie

Stem openbare ruimte af op behoeftes van eindgebruikers
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Hoe ervaar je de openbare
ruimte: de rol van omgevingspsychologie
Kwaliteit van de leefomgeving gaat niet alleen over gebouwen, kernen of
landschappen, maar vooral ook over de beleving daarvan. Wat de een als
prettig ervaart, kan voor de ander juist anoniem of afstandelijk zijn.

1

Van wie is de openbare ruimte?

In een dichtbevolkt land met een complexe
ruimtelijke dynamiek zijn deze verschillen aan
de orde van de dag. Bij de inrichting van de
publieke ruimte komt de laatste jaren daarom steeds meer de omgevingspsychologie in
beeld. De omgevingspsycholoog stelt vanuit
zijn vakgebied de mens centraal en kijkt naar
de openbare ruimte vanuit psychologische
behoeftes van de mens zelf: heeft deze grip
op zijn omgeving, voelt hij zich op zijn gemak?
Opgave voor een omgevingspsycholoog is
om het ontwerp van ruimtes af te stemmen
op behoeftes van de eindgebruiker. Een
voorbeeld hiervan is het werken met woonmilieus en leefstijlen binnen de woningbouw.
Daartoe wordt gewerkt met ‘mensprofielen’
of ‘personas’ met het oog op ontwerp van de
openbare ruimte. Volgens Joren van Dijk1 heb
je in de ideale situatie een openbare ruimte die
de ‘juiste’ gevoelens, gedachten en gedrag
opwekt én die er mooi uitziet. Voorbeelden
hiervan zijn hoe je reizigers helpt de weg
te vinden in een station of hoe je logische
looproutes ontwikkelt in een ziekenhuis.
Tijdens een excursie in Gennep liet Joren de
deelnemers ervaren hoe omgevingspsychologie werkt. Afhankelijk van je perspectief kijk
je anders naar je omgeving: zoek je gezelligheid en sfeer of is de omgeving vooral functioneel om snel van A naar B te komen?
Joren van Dijk, omgevingspsycholoog;
onderzoek naar de ideale ruimte door naar
menselijke gevoelens, gedachten en gedrag
te kijken. Lezing ALV GG 2017.

Dit zijn persona’s voor natuurbeleving.
Ze beschrijven de verschillende type behoeftes
die natuurbezoekers hebben. Ze zijn ontwikkeld
op basis van wetenschappelijk onderzoek van
Wageningen Universiteit en doorontwikkeld voor
ruimtelijk gebruik door Omgevingspsycholoog

Gezelligheid
“Gezellig samen
met vrienden of
familie op stap”

Tussenuit
“Even de
batterij
opladen”

Interesse
“Lekker er
tussenuit & ook
nog iets leren”

Opgaan
“Liefde voor de
natuur is het
kernwoord”

Uitdaging
“De fysieke
uitdaging wordt
aangegaan”
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Zoek een combi tussen burgers en professionals

“Een gemeenteraad die de
kwalitatieve lat hoog legt
– voor zichzelf & voor anderen –
genereert juist energie.”

Beeldspraak
Sport Speelstraat de Brink in Ottersum

Zelforganisatie:
leg de lat hoog
Ruimtelijke ordening was de afgelopen decennia het
domein van specialisten en beleidsmakers. Via een
complexe set van wetten, regels en vergunningen werd
Nederland tot op de vierkante meter geordend. Dat is ook
enigszins begrijpelijk: RO is een lange- termijn proces en
de voortdurende interactie tussen mensen en hun omgeving is ingewikkeld. Dat vraagt nogal wat kennis, ervaring
en inzicht om te begrijpen en sturen. Maar dat heeft ook
een aantrekkelijk land opgeleverd en draagt nog altijd
bij aan ons uitstekende vestigingsklimaat.
Toch misten we iets de laatste decennia. De inspraak vanuit de samenleving was vrijwel uitsluitend georganiseerd via inspraakprocedures:

men mocht reageren op de ambities en plannen. Van werkelijke sturing
vanuit de samenleving was niet vaak sprake. Nu de overheid zich een
andere rol aanmeet, zoekt men naar manieren om maatschappelijke
inbreng te organiseren: zelforganisatie.
Beitske Boonstra, verbonden aan de Universiteit van Gent, onderzoekt dit. Eén van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt is de
taakverdeling tussen overheid en samenleving: wie is nou waarvoor
verantwoordelijk? Boonstra is duidelijk: de overheid is er voor het
basisniveau. Dit kan gedifferentieerd en moet realistisch zijn. “Alles
boven het basisniveau zou zelforganisatie kunnen zijn. De overheid
moet accepteren dat sommige gebieden geen zelforganisatie en dus
geen hoger kwaliteitsniveau zullen bezitten.”
Ik zou niet weten waarom de overheid dat moet accepteren. Sterker
nog: een gemeenteraad die de kwalitatieve lat hoog legt – voor zichzelf
en voor anderen – genereert juist energie. Daarmee leidt sturen op
zelforganisatie tot sturen op omgevingskwaliteit. Daarmee profiteren
ook meer mensen en plekken van de inspanningen om iets te maken
van hun woon- en werkomgeving.
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Aditi Kho

Houd rekening met klimaat bij ontwerp openbare ruimte
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Microklimaat
in de stad

Beeldspraak

Klimaatverandering is de oorzaak voor bovenstaande problemen en ongemakken. Steeds
vaker zal wateroverlast in steden door extreme
neerslag, watertekort in tijden van droogte of
gezondheidsklachten door hittestress voorkomen, als hiervoor geen maatregelen worden genomen. Het aanpassen van de openbare ruimte aan deze klimaatverandering is
een van de grote uitdagingen voor gemeenten
die bezig zijn met duurzaamheid.
Enerzijds gaat het dan om het klimaatbestendig en water-robuust inrichten van de openbare ruimte, zodat schade door wateroverlast
wordt voorkomen. De gemeente Gennep
geeft het goede voorbeeld. Grote regenbuien kan de stad goed opvangen omdat het
water via aparte regenwaterriolen vanuit alle
richtingen naar de groene gracht in het centrum afstroomt. Verder is de Niersdijk, waar je
nu aantrekkelijk over kan wandelen, in 1994
aangelegd nadat de sporthal onder water is
komen te staan door de stijgende Maas.
Anderzijds kunnen aanpassingen in de openbare ruimte het stadsklimaat verbeteren.
Volgens Sanda Lenzholzer1 is hiervoor eerst
inzicht nodig hoe we de openbare ruimte als
stadsklimaat beleven en hoe dit microklimaat
tot stand komt. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld
(bestratings-) materialen en kortgolvige, maar
ook langgolvige, straling tussen de bebouwing de temperatuur in de stad. Verder is
inzicht in lokale windstromen rondom volumes belangrijk. Tot slot kan met behulp van
een klimatopenkaart de opgave van klimaat
en ruimte worden geformuleerd.

Oplossingen om het (micro)stadsklimaat te
veranderen zijn talrijk, zoals aanpassingen
voor zon en schaduw door overkappingen
en het voorkomen van windhinder door allerlei soorten schermen. Wordt gekozen voor
groene maatregelen zoals bomen, hagen of
bladerdaken dan zal ook de luchttemperatuur
worden getemperd en met een juiste plaatsing van bomen wordt de ventilatie bevorderd.
Tot slot zorgt water voor verkoeling. Groene of blauwe aanpassingen zijn niet alleen
aantrekkelijk maar ook nuttig. Zo zorgen de
bedriegertjes in het centrum van Gennep voor
een speels karakter, maar ook voor adaptatie
van de luchttemperatuur door verdamping van
water.
1

S. Lenzholzer, Het weer van de stad,
lezing ALV GG 2017.

Adaptatie van de luchttemperatuur
door verdamping van water

Van wie is de openbare ruimte?

Straten die in korte tijd blank staan
na een flinke regenbui, een plein waar
je wegwaait in de herfst of een lege
winkelstraat in de hitte van de zomer.
Iedereen kent deze beelden van de
openbare ruimte. De vraag is of we dit
moeten accepteren (“Het hoort er nou
eenmaal bij”) of kan het ook anders?
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Deventer

Arnhem, Rozet, het aardvarken

Zutphen, Zaadmarkt

Terwolde

Apeldoorn, stadhuis

Van wie is de openbare ruimte?

Zutphen, markt
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Beeldspraak
Boven: Doetinchem, parkeergarage
Rechts: Elburg
Foto’s beeldkatern: Erwin Zijlstra

Van wie is de openbare ruimte?

Zutphen

Kirsten Jeurink

Samen aan de slag tegen het veranderende klimaat
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“Klimaatadaptatie is
een opgave die ons
allemaal aangaat”

Wim Kuijken overvallen door een
hoosbui tijdens klimaatexcursie in
gemeente West Maas en Waal

Regionale Adaptatie
Strategie
Het klimaat verandert. Er zijn meer hoosbuien, perioden
van droogte en hitte komen vaker voor en de kans op overstromingen neemt toe. Nederland moet zich aanpassen.
In het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal
gebeurt dat via een regionaal samenwerkingsverband.
Gemeenten West Maas en Waal, Nijmegen, Berg en Dal,
Beuningen, Wijchen, Heumen en Druten, Waterschap
Rivierenland en Provincie Gelderland stellen gezamenlijk
een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) op. Ook het
Gelders Genootschap zit aan tafel en praat mee.
Hoe gaat de regio zich aanpassen aan het veranderende klimaat?
Dat is de centrale vraag die regionale overheden samen met maatschappelijke organisaties verkennen. Doel is om in 2020 voor alle

betrokken gemeenten te komen tot een afgestemd en geïntegreerd
klimaatbeleid. De aanpak waarbij gezamenlijk een richting wordt
gekozen om het land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen
meer bestendig te maken voor het veranderend klimaat. Deze
gedachte past binnen het recent verschenen nationale Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie, een onderdeel van het Deltaprogramma
2018. Het uiteindelijk doel is om de regio, net als de rest van
Nederland, vanaf 2050 ‘klimaatproof‘ in te richten. Vier deelnemers
aan het woord over nut en noodzaak.
Marjolein Reijnierse
projectleider klimaat Waterschap Rivierenland
“Klimaatverandering is een breed onderwerp en houdt zich niet aan
gemeentegrenzen. Het is goed om het gezamenlijk op te pakken.
We hebben niet allemaal verstand van alles. Door de regionale
samenwerking delen we kennis en discussie en ontstaat er meer
slagkracht. Het opstellen van de regionale adaptatie strategie is
daarbij het vertrekpunt. We bekijken op hoofdlijnen wat er in het
Land van Maas en Waal nodig is.”

Martijn Timmermans
projectleider water gemeente West Maas en Waal
“Klimaatverandering stelt ons voor enorme uitdagingen die je niet
binnen de eigen gemeentegrenzen kunt oplossen. Daar zijn duidelijke kaders voor nodig, zodat we ook echt iets van de grond
krijgen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We zullen onze
woon- en leefomgeving toekomstbestendig moeten maken. En
daarvoor is iedereen nodig. Niet alleen de overheid, maar ook
burgers, woningbouw-organisaties, zorginstellingen. Door het
neerzetten van een gezamenlijke visie willen we ook een duidelijk
signaal afgeven aan onze omgeving: we moeten dit samen doen.”
Renée Koning
directeur Gelders Genootschap
“De zorg voor het landschap biedt volop kansen voor de combinatie
met klimaatadaptatie. Door vroeg in het proces de landschappelijke en cultuurhistorische waarden mee te nemen ontstaan er
nieuwe kwaliteiten in een toekomstbestendig landschap. Klimaatadaptatie is een opgave die ons allemaal aangaat. Door hier samen

aan te werken biedt het kansen voor versterking en behoud van
het waardevolle cultuurlandschap.”
Koen te Velde
projectleider klimaatadaptatie provincie Gelderland
“De Regionale Adaptatie Strategie draagt bij aan een gedeelde
verantwoordelijkheid voor de aanpak van klimaatverandering. Het
klimaat is van ons allemaal. We moeten er samen de schouders
onder zetten. Iedereen heeft zijn steentje bij te dragen. Ook onze
inwoners hebben daarin een verantwoordelijkheid. Ze kunnen en
moeten ook zelf aan de slag. Door hun tuinen en woningen te
vergroenen bijvoorbeeld. Via de adaptatie strategie kunnen we
ze hiervan bewust maken.”
Kirsten Jeurink
Waterschap Rivierenland, adviseur communicatie

Van wie is de openbare ruimte?

Klimaatadaptatie: natuurspeelplek
en waterberging in gemeente West
Maas en Waal
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Engeli Kummeling

Versterk de rol van stedenbouw
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Dagelijkse
ontmoetingen

Hoe de publieke ruimte
kan bijdragen aan sociale
cohesie

Populaire wijken hebben een goed functionerende publieke ruimte: het is er veilig, er
is voldoende groen, er liggen aantrekkelijke
voorzieningen. Deze stadswijken worden
steeds meer eenzijdig bewoond door succesvolle koppels, hoog opgeleide tweeverdieners. Lager opgeleiden, mensen met een
laag tot modaal inkomen, kunnen zich niet
veroorloven er een woning te kopen of huren,
en trekken weg. De trend van ongelijkheid
wordt versterkt door de verschillen in sociale
netwerken. Het geforceerd ontwikkelen van
gemengde woonwijken blijkt niet te werken.
De aanname dat het ontwerp van de publieke
ruimte bepalend is voor het gewenste gebruik
ervan, wordt bovendien betwijfeld.
Met de komst van ICT, beginnen ontmoetingen veelal digitaal (via sociale media).

Deze ontmoetingen vinden ook in gescheiden werelden plaats. Onze activiteiten zijn
hierdoor steeds minder verbonden aan onze
directe woonomgeving en verspreiden zich
over een veel groter gebied. Om toevallige ontmoetingen tussen individuen uit
verschillende groepen te stimuleren is een
complexe opgave. Naast een aantrekkelijke,
veilige inrichting van de publieke ruimte is een
juiste ‘programmering’ dan van belang. Op de
eerste plaats draait het om ‘eigenaarschap’.
Een (publieke) plek kan waarde krijgen voor
verschillende groepen door betrokkenheid te
creëren: het ‘samen-maken’. Ook een bewust
niet-geprogrammeerde openbare ruimte
heeft waarde: laat er ruimte voor het initiatief
en het onverwachte (gebruik) ontstaan.
Op de schaal van de stad of dorp kunnen
openbare voorzieningen bijdragen aan ‘ontmoeting’. Geslaagde voorbeelden zijn Rozet
in Arnhem en de bibliotheek in Deventer. Dit
kan veel verder gaan. Ik denk dan aan het
fenomeen ‘ de markt’ of de (opkomende)
‘foodhall’. Een ‘markt’ zou breder kunnen
worden geprogrammeerd, bijvoorbeeld door
de organisatie van een ‘Maker Faire’ waar
ambacht en denkkracht bij elkaar komen.
Dit sluit aan bij nieuwe bestemmingen zoals
Fablabs, werkplaatsen en repair-cafés, zoals
bijvoorbeeld te vinden in het Havenkwartier
in Deventer. Het ‘maken’ kan verschillende
groepen samenbrengen. Een stedenbouwkundige heeft de rol om samen met omwonenden een publieke ruimte vorm te geven,
door het gewenste gebruik er van te kennen.
Naast dit is het nodig ‘publiek podium’ te creëren op het niveau van de stad. Dit podium
biedt ruimte aan een breed scala van bottomup initiatieven en nodigt iedereen uit!

Pop-up tuin Schouwburgplein in Heerlen

Van wie is de openbare ruimte?

Beeldspraak

De stad of het dorp is de plek waar we
wonen, vrienden maken, ontspannen,
partners ontmoeten en kinderen naar
school brengen. Kortom: waar we
samenleven. Onze samenleving kent
een grote diversiteit maar is tegelijkertijd gesegregeerd. De groter wordende
segregatie betreft de hoogopgeleiden
en laagopgeleiden -vaak inkomen
gerelateerd- met name in de grote
(succesvolle) steden. Deze ontwikkeling van gescheiden werelden is verontrustend. Wetenschappers spreken
over gevolgen zoals de toename van
vervreemding en een lastiger bestuurbare gemeenschap. De maatschappelijke probleemstelling betreft niet de
ruimtelijk-fysieke menging maar de
sociale cohesie. Het bevorderen van
ontmoetingen is daarvoor een strategie. De publieke ruimte is mogelijk ‘een
plek’ hiervoor. Waar ligt de rol van de
stedenbouwkundige om de ‘gescheiden werelden’ dichter bij elkaar te
brengen?

“Publieke ruimte voor
onverwacht gebruik”
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Christel Steentjes

Stimuleer betrokkenheid

Samen verantwoordelijk
voor de openbare ruimte
Park Sonsbeek in Arnhem wordt volop gebruikt. Op een
mooie zomerdag ligt de wei naast de Witte Villa vol met
mensen die genieten van het uitzicht op de stad. De waterval is een geliefde speelplek en op de Ronde Weide is in
de zomer elke zondag muziek te horen.

Beeldspraak

Sonsbeek is van de gemeente Arnhem, maar
is tegelijkertijd ook van de gebruikers en daarnaast is het een cultuurhistorische en ecologische waardevolle plek.
Dit bijzondere stadslandschap is niet alleen
van de gemeente. Maar hoe krijg je gebruikers zover dat ze zich medeverantwoordelijk voelen? Beheerder van Park Sonsbeek,
Jeroen Glissenaar, heeft zijn eigen ‘Sonsbeek
–methode’ ontwikkeld om de betrokkenheid
bij het park te vergroten.
Sonsbeekpark heeft niet altijd de goede naam
en waardering gehad die het nu heeft. De eerste stap naar verbetering was het op orde
brengen van het basisniveau van beheer en
onderhoud. Daarmee liet de gemeente haar
(her)waardering van het park zien. Zonder
rommel en achterstallig onderhoud voelen
mensen zich prettiger en veiliger en ze ruimen dan ook sneller zelf hun eigen rommel op.
Daarna kon er gewerkt worden aan de band
met de gebruikers en omwonenden en werd
er samen een beheervisie opgesteld. Door te
luisteren naar de gebruiker en de liefde en de
kennis van de plek te delen, werd Sonsbeek
weer een gedeelde verantwoordelijkheid.
Met ‘Vereniging Vrienden van Sonsbeek’, een
groep van omwonenden en betrokkenen, is
de samenwerking en de communicatie met
de gebruikers duurzaam georganiseerd en
blijft het behoud van de bijzondere waarden
van het park een gezamenlijk doel.

Foto’s Sonsbeek, Erwin Zijlstra

“We hebben twee oren &
één mond dus luister twee
keer meer dan je praat”
Jeroen Glissenaar
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Ingrid Veldscholte & Bob Nederveen

Uit de praktijk:
Gemeente Gennep

Vitale Vesting
Gennep, een pittoresk stadje in het noorden van Limburg, is gezegend met een
rijke historie in een unieke natuurlijke setting: de Maasduinen, het Reichswald en
het Maasheggenlandschap. Binnen de gemeentegrenzen vinden we op veel plaatsen nog sporen van een bewogen geschiedenis.

In de vele verhalen en overleveringen van de
streek vervult het Genneperhuis – strategisch
gesitueerd aan de monding van de Niers in
de Maas – een hoofdrol. Het Genneperhuis
is bepalend geweest voor de (stedenbouwkundige) ontwikkelingen van het nabij gelegen
stadje Gennep. In de loop der eeuwen is Gennep vaak het toneel geweest van internationale
twisten en oorlogen. De verwoestingen van
de Tweede Wereldoorlog hebben hun stempel gedrukt op het stadje, zoals we het thans
aantreffen. De sfeer van de rijke historie is altijd
voelbaar gebleven en heeft geleid tot het besef
dat cultuurhistorie een belangrijke drager en
inspiratiebron voor de stedenbouwkundige
ontwikkelingen is. In 2005 werden, na een
interactief proces met bewoners, ondernemers en het gemeentebestuur, de mogelijkheden om het historisch centrum te versterken,
opgetekend in een ‘kansenboek’. Dit leverde
een aantal ruimtelijke ontwikkelingsschetsen
op en leidde tot het raadsprogramma Vitale
Vesting. Binnen dit programma werden veel
van de voorgestelde ruimtelijke plannen opgepakt en met succes afgerond. Een mooi voorbeeld hiervan is het Hart van Gennep (rondom
het Jan Lindersplein). Het ontwerp is in 2014
gemaakt voor en door inwoners, ondernemers
en organisaties. Het verbindt op vanzelfsprekende wijze het historisch centrum en het
nieuwe winkelgebied. Met elementen als de
in ere herstelde Groene Gracht, de verwijzing
naar de vroegere Zandpoort en de fontein met
haar ‘bedriegertjes’, die refereert aan de belegeringskaart van het Genneperhuis.
Het heeft Gennep nog steviger op de kaart
gezet. Het centrum trekt jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Maar het werk
is nog niet gedaan. In de komende jaren willen
we nog twee gebiedsontwikkelingen aan de
rand van het historisch centrum oppakken. Het
betreft de omgeving van de voormalige brandweerkazerne, ook wel bekend als de Genneper
Molen, genoemd naar de watermolen die hier
op de stroming van de Niers een mechanische
houtzagerij aandreef, en de Pottenhoek, waar
vanaf de Middeleeuwen vele pottenbakkers
gevestigd waren.
De kunst van Samen
Kunst en cultuurhistorie helpen ons bij het
ontdekken en vormen van onze identiteit. We
plaatsen dit belang in een breder kader en
leggen relaties met andere beleidsvelden en
de lokale samenleving. Onze stad kent veel
organisaties en stichtingen op het gebied van

cultureel erfgoed, die hun krachten hebben
gebundeld. Het Platform Cultuurhistorie Maas
en Niers brengt het erfgoed in beeld en ondersteunt en adviseert de gemeente bij nieuwe
ontwikkelingen. Zo verankeren we gezamenlijk
onze identiteit in de hedendaagse ruimtelijke opgaven. Kunst en cultuurhistorie zorgen
voor ontmoeting, dragen bij aan de sociale
samenhang en leefbaarheid en vergroten de
aantrekkingskracht van Gennep én onze kernen. In de laatste drie jaar zijn er maar liefst
achttien kunstobjecten, grotendeels geïnspireerd op de lokale geschiedenis, toegevoegd.
Het leverde de gemeente Gennep de derde
plaats op bij de verkiezing Kunststad van het
jaar 2018.
De Strategische Regiovisie
In 2010 werd de Strategische Regiovisie Bergen - Gennep - Mook en Middelaar vastgesteld. De inzet van deze - onder leiding van
de bekende stedenbouwkundige prof. Riek
Bakker tot stand gekomen - visie is om de regio
van de drie buurgemeenten neer te zetten als
een excellente regio, met als steekwoorden
puur, authentiek en gastvrij. Met respect voor
de natuur en het landschap en complementair
aan de regio’s Venlo en Arnhem- Nijmegen,
is een gebiedsontwikkeling voorgesteld rond
een zevental thema’s en twee sleutelprojecten:
de N271 als etalage voor de regio en de ontwikkeling van het Maasdal. Met de provincie
Limburg en de beide buurgemeenten werken
we samen aan concrete projecten. Het doel is
de regio een onderscheidend profiel te geven
ten opzichte van de stedelijke regio’s. Inmiddels hebben we binnen de gemeentegrenzen
onder andere twee toeristische overstappunten gerealiseerd, de loswal aan de Maas
is heringericht en toeristisch aantrekkelijk
gemaakt, en er is een vlonder als wandelpromenade langs de Niers gerealiseerd.
Hoogwaterveiligheid
Voor de komende jaren is hoogwaterveiligheid
een belangrijk thema voor Gennep. Met de
Maas en Niers binnen de gemeentegrenzen
vervult het grondgebied van de gemeente een
belangrijke rol binnen verschillende programma’s rond duurzame hoogwaterveiligheid. Met
het rijk, de provincie Limburg en het Waterschap Limburg zitten we aan verschillende
tafels over deze problematiek. We bespreken maatregelen met mogelijk verstrekkende
gevolgen voor (de beleving en kwaliteit van)
de kernen en het buitengebied. Daarbij gaat
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het over overloopgebieden bij hoogwater,
rivierverruimingsmaatregelen en dijkverhogingen, maar ook over doorstromingsmaatregelen. De hieruit volgende claims willen we
niet als bedreiging zien, maar vooral als een
kans om onze landschappelijke kwaliteiten en
natuurwaarden een nieuwe impuls te geven.
Dit vanuit het besef dat ons landschap ook
vooral een cultuurlandschap is dat in eeuwen
onder invloed van menselijk handelen tot stand
is gekomen. We hebben daarom DLA+ Landscape Architects gevraagd om een ruimtelijke
inventarisatie en waardering voor het Gennepse buitengebied op te stellen. De opbrengst
van die studie helpt Gennep om pro-actief en
meer vanuit ambitie en gewenste kwaliteit het
overleg met de andere overheden aan te gaan,
waarbij veiligheid en integrale ruimtelijke kwaliteit hand in hand kunnen gaan.
Een nieuwe horizon
De gemeenteraad van Gennep heeft onlangs
het programma Ontwikkeling Vrijetijdseconomie vastgesteld. Hierin worden langs een
vijftal programmalijnen kansrijke ideeën en
projecten benoemd, met als doel om Gennep
de komende jaren toeristisch en recreatief nog
aantrekkelijker te maken. De basis van dit programma wordt gevormd door het Routeboek,
een inspiratiebron van laagdrempelige maar
ook ambitieuze ideeën. In de samenwerking
met onze inwoners gaat de gemeente daarmee
een nieuwe fase in. Zij vormen de belangrijkste drijvende kracht bij ontstaan en realisatie
van projecten: de gemeente en het particulier
initiatief samen in een projectteam!
Dit is in lijn met de wijze waarop we de opgave
van de Omgevingswet gaan vertalen in Gennep. We willen niet enkel vooruitkijken op onze
toekomstige fysieke leefomgeving, maar willen
die ‘inkleuren’ door ook de sociale en maatschappelijke wensen op een duurzame wijze
te integreren. De Omgevingsvisie wordt onze
leidraad waarop we het gemeentelijk strategisch beleid gaan afstemmen. Een leidraad die
tot stand is gekomen samen met de bewoners,
ondernemers, maatschappelijke groeperingen
en andere belanghebbenden. We gaan wensen en ideeën in de samenleving ophalen om
samen de doorkijk naar de toekomst vorm te
geven. Daarbij is het verenigen van dromen en
de aannemelijke realiteit de grootste uitdaging.
Ingrid Veldscholte
Beleidsadviseur Kunst & Cultuurhistorie
Bob Nederveen,
Hoofd afdeling Leefomgeving
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Beeldspraak
Infopaneel Gennepermolen

Neem als gemeente het voortouw
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Marieke Bluemer

Kunst & openbare ruimte
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Streetart in
Lichtenvoorde

Beeldspraak

De gemeente Oost Gelre is sinds maart 2017
bezig met de uitvoering van het programma
‘Geef Lichtenvoorde Kleur’. Dit programma is
gebaseerd op ideeën die inwoners in konden
dienen. Opvallend was het aantal reacties
dat zich richtte op het toevoegen van kunst,
kleur en creativiteit in het dorp. Binnen het
programma wordt dit opgepakt door bijvoorbeeld te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn voor een CHECK (Centrum voor Historie,
Educatie, Cultuur en Kunst) én door het project Streetart. Een burgerinitiatief dat wordt
aangejaagd door de lokale kunstenaar Natasja Scharenborg.
Voor het Streetart-project heeft de gemeente
samen met de initiatiefnemers randvoorwaarden opgesteld, waarbinnen zij met het project
aan de slag kunnen gaan. Als gemeentelijk
projectleider van het programma ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’ had ik overleg met Natasja
Scharenborg. Zij kwam bij ons met haar ideeën voor streetart. Haar initiatief past naadloos
in hetgeen waar het programma voor staat.
Lichtenvoorde krijgt hierdoor letterlijk en
figuurlijk meer kleur en verschillende plekken in het centrum kunnen op deze manier
positief in de schijnwerpers worden gezet. De
gemeente faciliteert het project onder andere
door financiële middelen beschikbaar te stellen voor de kunstwerken en door praktische
ondersteuning.

Toen we aan de slag gingen met de randvoorwaarden, kwamen we ook bij het onderwerp
welstand terecht. Zo’n innovatief burgerinitiatief verdient een andere aanpak dan bij ‘gewone’ bouwaanvragen. In overleg met onze rayonarchitect Lucas Reijmer van het Gelders
Genootschap hebben we daarom besloten
er een pilot van te maken. Lucas wordt aan de
voorzijde betrokken door de kunstenaars en
denkt mee in dat proces. De welstandstoets
hoeft dan uiteindelijk niet meer plaats te vinden. We zijn heel benieuwd hoe dit project
zich ontwikkelt. De stappen voor het eerste
kunstwerk worden inmiddels gezet.
Marieke Bluemer
Gemeente Oost-Gelre, projectleider

Meer weten:
Streetart Lichtenvoorde is
te volgen via Facebook:
Street art OostGelre
Programma Geef Lichtenvoorde Kleur vindt u op
www.geeflichtenvoordekleur.nl

Als aftrap voor het Streetart-project leven
lokale kunstenaars zich uit op een
bestaande (uiteindelijk te slopen) muur.
De tot nu toe triest ogende steeg krijgt
direct een prettige sfeer.
Foto Natasja Scharenborg

Van wie is de openbare ruimte?

Een van de instrumenten die gemeenten kunnen inzetten om de kwaliteit
van de publieke ruimte te bevorderen is kunst. Dat kan gaan om losse
objecten of bijvoorbeeld ‘follies’,
maar ook schilderkunst en het gebruik
van kleur zijn beproefde instrumenten. De gemeente Oost Gelre is in dit
verband aan de slag gegaan met een
‘streetart’-project.
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Geert-Jan Jonkhout

Stel hoge eisen aan de bebouwing in/aan het publieke domein

“Identiteit is nauw
verweven met ruimtelijke
kwaliteit”

Beeldspraak
Deel van gevel in Hoofdstraat Apeldoorn

Wat maakt een plek
nu tot een thuis
Waarom wonen we op de plek waar we wonen?
Misschien kiezen we zo’n plek omdat het dichtbij ons
werk is, of dichtbij de school van je kinderen of in de
nabijheid van familie. Naast deze overwegingen is
onze woonplek allereerst een plek waar we ons thuis
voelen. Niet alleen je huis moet een thuis zijn, maar
ook de stad, het dorp of het platteland waar je woont.
Maar wat maakt zo’n plek nu tot een thuis?

Binnen dit lastig te definiëren gevoel is het belangrijk om ons te
kunnen identificeren met de plek. En dat is niet alleen het feit dat je
mogelijk hier bent opgegroeid, maar ook omdat je woonomgeving
er op een bepaalde manier uitziet, zodanig dat we ons er prettig
bij voelen. Onderzoek wijst uit dat hierin juist de identiteitsvolle
dorpen en steden het meest eruit springen. Identiteit is nauw verweven met ruimtelijke kwaliteit. Een dorp of stad heeft een zekere
eigenheid in de manier waarop ze ontstaan is, en dit is in meerdere
of mindere mate nog steeds duidelijk herkenbaar in de verkaveling, de architectuur en de uitstraling van de openbare ruimte. Om
mensen een duurzaam thuis te bieden is het dan ook belangrijk
dat stedenbouwkundige, cultuurhistorische, landschappelijke en
architectonische kenmerken van een plek herkenbaar blijven. Dit
geldt dan zeker voor de gebieden waar veel mensen komen, zoals de
binnensteden en dorpscentra, die juist bovengemiddeld bijdragen
aan de identiteit van de plek.
Ook de uitstraling van de bebouwing speelt hier een grote rol in.
Een gebouw en zijn omgeving kunnen elkaar in waarde versterken.

Vooral vorm, maat en gevelindeling zijn mede bepalend voor hoe
de (openbare) ruimte wordt ervaren. Het is dan ook niet raar om
als gemeente hogere eisen te stellen aan de bebouwing die grenst
aan dit publieke domein. Zo wordt in de meeste welstandsnota’s
met name in de binnensteden en dorpscentra tot op detailniveau
hogere aandacht gevraagd voor de esthetische kwaliteit van de
gebouwen. Maar er is meer. In de huidige verhoudingen tussen
overheid en maatschappij wordt van de burgers tevens verwacht,
dat zij ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit
van de bebouwing. De gemeente enthousiasmeert en stimuleert,
maar hoe krijgen we dit nu daadwerkelijk voor elkaar?
In de gemeente Apeldoorn zijn hierin duidelijke keuzes gemaakt.
Naast de welstandsnota, die de esthetische ondergrens van bouwwerken definieert, zijn er de ‘kookboeken’, die per gebied handreikingen doen om je pand (en het bijbehorende terrein) nog mooier of
passender te maken dan strikt genomen volgens de welstandsnota
het minimum is. Dit alles is facultatief, maar de gemeente en haar
CRK gaan graag hierover de dialoog aan met initiatiefnemers.

Een verdere stap is de instelling in 2014 van het Gevelfonds voor
de binnenstad. Bij vervanging van winkelpuien en/of reclames geeft
de welstandsnota de doelstellingen weer, die nodig zijn voor het
verkrijgen van een vergunning. In de vorm van een subsidieregeling
geeft de gemeente echter ook graag een steuntje in de rug voor
diegenen die een stap verder willen zetten in het verfraaien van
hun gevel. Om bijvoorbeeld historische gevels, detailleringen of
geschilderde reclames weer terug te brengen in het stadsbeeld.
Waarmee de bebouwing in dit voor Apeldoorn belangrijke publieke
domein langzaamaan weer aan kwaliteit wint, en het winkelgebied
steeds aantrekkelijker wordt. Het verbeteren van de ruimtelijke en
verblijfskwaliteit van de binnenstad is in Apeldoorn dan ook een
gezamenlijke verantwoordelijkheid, die daadwerkelijk gezamenlijk
wordt opgepakt.
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Gelders Genootschap
Colofon
Gelders Genootschap is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. Kenmerkend is de integrale
benadering van architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, archeologie en
landschapsarchitectuur.
Gelders Genootschap is in 1919
opgericht als vereniging van Gelderse
gemeenten en bevordert sindsdien consequent de schoonheid van stad en land.
Opdrachtgevers zijn gemeenten en ook
andere overheden en organisaties. De
ISO 9001:2015 gecertificeerde organisatie geldt als expertisecentrum voor
ruimtelijke kwaliteit.
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