
Architectuur Nu!

Ambitiedocument toekomstig Architectuurbeleid | College van Rijksadviseurs



Renovatie Rechtbank Haarlem
Architect: Bakers Architecten



Architectuur Nu!

Ambitiedocument toekomstig Architectuurbeleid | College van Rijksadviseurs

Den Haag, 30 juni 2011



4 | Architectuur Nu!



Architectuur Nu! | 5



6 | Architectuur Nu!

Knooppunt De Hogt, Eindhoven



Architectuur Nu! | 7

Inhoud

1.  De stand na twintig jaar architectuurbeleid

2.  Ruimtelijke opgaven
2.1 Nieuwe opgaven in de stad
2.2 Zorg en gezondheid
I2.3 nfrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling
2.4 Vormgeven aan de wateropgave
2.5 Energietransitie
2.6 Ontwikkelingen in het landelijk gebied
2.7 Krimp

3.  Bouwstenen architectuurbeleid
3.1 Ontwerp voorop
3.2 Stimuleren stedenbouw en regionaal ontwerp
3.3 Herbestemming
3.4 Opdrachtgeverschap
3.5 Onderwijs en beroepservaring

4.  Slotwoord

5.  Colofon



8 | Architectuur Nu!

Hoofdkantoor DUO en belastingsdienst, Groningen

Architect: UN Studio

Fotograaf: Sake Elzinga



Architectuur Nu! | 9

1. De stand na 20 jaar architectuurbeleid
In 1991 verscheen de eerste rijksarchitectuurnota Ruimte voor Architectuur. Aanvankelijk lag 
de nadruk vooral op de architectuur van objecten. Met het verschijnen van de tweede 
nota Architectuur van de Ruimte (1996) werd het spectrum verbreed naar stad, infrastructuur, 
landschap en cultureel erfgoed. Daarmee werd een belangrijke stap gezet voor de kwaliteit 
van de ruimtelijke inrichting van Nederland. 
De Nederlandse (landschaps)architectuur heeft nationaal en internationaal een goede 
naam opgebouwd. Nederlandse ontwerpers genieten internationaal aanzien en hebben 
hun markt verbreed. Er zijn vele vormen van interdisciplinaire samenwerking ontstaan: 
tussen architecten en andere creatieve sectoren (industrieel ontwerp, beeldende kunst) en 
ook tussen ontwerpers en technische disciplines, bijvoorbeeld op het gebied van weg- en 
waterbouw en energie. Daarnaast wordt er een actieve dialoog gevoerd tussen ontwerpers 
en de sociale wetenschappen. De verbeeldingskracht van het ruimtelijk ontwerp maakt 
abstracte beleidsvoornemens zichtbaar, waardoor burgers actief bij het ruimtelijk beleid 
worden betrokken.

Het architectuurbeleid functioneert goed en het draagvlak voor mooie en duurzame 
projecten groeit nog steeds. Bijzondere, innovatieve en creatieve projecten zoals 
brede scholen, multifunctionele accommodaties, zwembaden, religieuze gebouwen, 
zorgvoorzieningen en stations worden steeds vaker ingezet om belangrijke sociaal-culturele 
en economische doelen te bereiken. Architectonisch bijzondere gebouwen en programma’s 
kunnen als acupunctuur voor stedelijke regio’s en (achterstands)wijken gebruikt worden. 
Dankzij de hefboomwerking die deze projecten teweegbrengen kan meer leefkwaliteit en 
sociale samenhang gebracht worden in stedelijke regio’s, dorpen, steden en wijken. 
Daarnaast hebben veel gemeenten en provincies, in navolging van het instituut 
Rijksbouwmeester, provinciale bouwmeesters en stadsbouwmeesters aangesteld. 
Architectonische kwaliteit is gemeengoed geworden, juist ook door de toegenomen invloed 
van de markt, die de afgelopen decennia veel heeft ontwikkeld en gebouwd. 
Dankzij de goed functionerende architectuurinstellingen en de podiumfunctie van 
nationale, regionale en lokale architectuurcentra, is ook bij burgers en bestuurders de 
kennis over architectuur en ruimtelijk ontwerp toegenomen. 
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Het hoge niveau van de Nederlandse architectuur zoals die onder invloed van de grote 
bouwstromen in de afgelopen twintig jaar heeft kunnen ontstaan is een stevige basis voor 
het goed oplossen van de ruimtelijke opgaven die nu op ons afkomen. Economisch herstel 
moet worden verbonden met de ambitie om ruimtelijke kwaliteit te maken. Ontwerpers 
kunnen ook met relatief weinig middelen mooie en doelmatige oplossingen bedenken en 
ogenschijnlijk tegengestelde belangen integreren. 
De rol van het ontwerp kan hierbij gedefinieerd worden als integrerend, gericht op 
oplossingen, grenzen opzoekend van wat kan en niet kan én beeldend in aanpak. Een 
dergelijke rol is in lijn met de voorstellen van de Commissie Elverding, die gericht zijn op 
betere en snellere besluitvorming rond grote ruimtelijke projecten, en is een rol die nu 
ingezet moet worden om aan de MIRT-methodiek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport) voor regionale ruimtelijke ontwikkeling een bijdrage te kunnen 
leveren. Dat vraagt om een creatieve ontwerpattitude waarbij de ontwerper zich verdiept in 
de eindgebruiker, zich dienend opstelt en op zoek wil gaan naar kansrijke combinaties van 
functies.
Het ontwerp is dus meer dan tekenen; het inspireert, innoveert en fungeert 
als communicatiemiddel om door middel van slimme functiecombinaties tot 
maatschappelijke en economische waardevermeerdering te komen.

Sinds het verschijnen van de vigerende architectuurnota Een cultuur van ontwerpen in 2008 
is als gevolg van de kredietcrisis de Nederlandse woning- en kantorenmarkt ingrijpend 
veranderd. 

De vraag naar nieuwbouw neemt af en leegstand neemt verder toe. Als gevolg van dit laatste 
is de herbestemming van leegstaande gebouwen en vernieuwing binnen bestaand stedelijk 
gebied urgent. 

Op het regionale schaalniveau van stad en land dienen zich nieuwe opgaven aan. Het beter 
benutten van de weg- en spoorinfrastructuur, vooral rond de knooppunten in het stedelijk 
gebied, de ruimtelijke verkenningen voor het Deltaprogramma, en vraagstukken van 
energie- en voedselvoorziening zijn actuele en complexe opgaven. 

Naar de mening van het CRA zijn deze nieuwe opgaven geen aanleiding om de koers van de 
huidige architectuurnota radicaal te wijzigen. De drie centrale thema’s in de huidige nota 
(ontwerp voorop, versterken stedenbouw & regionaal ontwerp en herbestemming) zijn nog 
onverminderd actueel. 

In de nieuwe architectuurnota gaat het erom deze thema’s in een aantal concrete afspraken 
vast te leggen op basis van ervaringen en inzichten die sinds het verschijnen van de nota zijn 
opgedaan. In relatie met de decentralisatie van het ruimtelijk beleid willen we een vierde 
thema toevoegen: het stimuleren en ondersteunen van goed opdrachtgeverschap door 
andere overheden, marktpartijen, ondernemers en burgers.
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2. Ruimtelijke opgaven
2.1 Nieuwe opgaven in de stad
Er is een verschuiving gaande van de bouwopgave. Van uitbreidingsgebieden is er een 
duidelijke tendens naar meer binnenstedelijk bouwen, zoals het CRA in een eerdere 
publicatie Prachtig Compact NL heeft getoond. Daarnaast zien we in de negentiende-eeuwse 
en naoorlogse wijken rondom de binnenstad zich een nieuwe opgave voordoen. Daar 
gaat het om een gecombineerde opgave van economische structuurversterking met het 
versterken van de sociale samenhang. In deze wijken bestaat een goede maar vaak versleten 
infrastructuur van scholen, culturele voorzieningen en zorg. 
Afgelopen jaren hebben de ministeries van BZK en van OCW succesvol beleid gevoerd om 
naast het verbeteren van deze fysieke kwaliteiten, ook de cultuurhistorische karakteristieken 
van de aandachtswijken te betrekken bij de herstructureringsplannen. Daarnaast heeft de 
Rijksbouwmeester het initiatief genomen om in meerdere aandachtswijken waaronder de 
Stationsbuurt in Den Haag, Doornakkers in Eindhoven en Haarlem-Oost, het ontwerp in te 
zetten bij de aanpak van die wijken. Er zijn veel voorbeelden dat middels goed ontworpen 
wijken en openbare ruimten, het sociaal functioneren van wijken en steden verbeterd kan 
worden. 
Voor een succesvolle continuering en intensivering van het gevoerde beleid tot 
nu toe, is het belangrijk dat het rijk lokale overheden en andere partijen, zoals 
woningbouwcorporaties en bewoners, inspireert om over de verdere en zorgvuldige aanpak 
van dit onderwerp na te denken met als doel waardevermeerdering op langere termijn. Het 
verleden kan als stimulans voor vernieuwing werken. In het algemeen moet voortdurend 
naar een evenwicht gezocht worden tussen het behouden van karakteristieken en het 
toelaten van vernieuwing. 

2.2 Zorg en gezondheid
In het huidige regeerakkoord wordt aandacht gevraagd voor onderzoek naar typologieën 
van zorgarrangementen om zorg dichter bij huis te kunnen accommoderen. Hierbij moet 
gedacht worden aan meerjarenwoningen, de driegeneratiewoning of het concept ‘healthy 
aging’. Recent heeft het Stimuleringsfonds voor Architectuur een programma ontwikkeld 
waarin de relatie tussen ontwikkeling in de zorg en de mogelijke rol van het ontwerp is 
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onderzocht. Het programma vormt een goede illustratie van zowel het urgente belang 
van deze opgave alsook van de resultaten die te verwachten zijn. Verdergaand ontwerpend 
onderzoek is nodig, dat anticipeert op de vergrijzing en de nieuwe, meer gespecialiseerde 
zorgvraag. Ontwerpers zouden hieraan een innoverende bijdrage moeten leveren.
In het nieuwe architectuurbeleid zou meer aandacht moeten komen voor de verschillende 
typologieën die mogelijk op korte termijn gewenst zullen zijn. Ook bij deze opgave wordt 
veel aandacht voor de eindgebruiker gevraagd. Door het ontwerp beter te laten aansluiten 
op de gedifferentieerde vraag, komt een zorgvuldigere en nauwere relatie tussen vraag 
en aanbod binnen handbereik. Ontwerpend onderzoek en regulier onderzoek kunnen 
op dit gebied verder inzicht verstrekken over de mogelijke vormen en combinaties van 
functies (wonen & zorg) die mogelijk en haalbaar zijn. Het rijk zou in dit verband een 
inspirerende en voortrekkende rol kunnen vervullen die andere partijen inspireert om zich 
op kwalitatieve wijze met deze ontwerpopgave bezig te houden.

2.3 Koppeling infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling
De veranderende positie van de stad (blijvende groei, brandpunt van economische 
ontwikkelingen, onderdeel van een stedelijk netwerk) brengt specifieke opgaven met zich 
mee. Het integrale ontwerp kan een belangrijke rol spelen om deze opgaven in beeld te 
brengen.
Met de keuze voor de ontwikkeling van multimodale vervoersnetwerken, waar verschillende 
verkeersnetwerken (langzaam verkeer, OV, auto,) optimaal op elkaar worden afgestemd, 
ontstaan mogelijkheden voor stedelijke ontwikkeling en intensivering rond multimodale 
knooppunten. Op deze locaties komen economische, culturele en sociale belangen samen. 
Door intensiveren van deze knooppunten ontstaan grote kansen voor binnenstedelijke 
woon- en werkmilieus die van elkaars nabijheid en van uitgebreide voorzieningen kunnen 
profiteren. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is uitgebreid aandacht besteed aan 
de ontwikkeling en de mogelijke betekenis van dergelijke knooppunten. 
Het programma hoogfrequent spoor, waarin het rijk de komende jaren forse investeringen 
zal gaan doen, biedt een uitgelezen kans om knooppunten te selecteren die voor een 
centrumstedelijke of juist meer suburbane ontwikkeling  in aanmerking komen. Ook het 
benutten van het programma hoogfrequent spoor is bij uitstek een stedenbouwkundige 
en architectonische opgave. Ontwerp kan een rol spelen bij het in beeld brengen van 
functiecombinaties en de bijkomende economische voordelen. 

2.4 Vormgeving wateropgave 
Het rijk heeft een grote opgave om de veiligheid en de zoetwatervoorziening van het land 
te garanderen. Voor een duurzaam waterbeheer is het belangrijk water de ruimte te geven, 
waar mogelijk mee te bewegen met de natuurlijke processen en de wateropgaven aan 
ruimtelijke opgaven te koppelen. Met een gebiedsgerichte aanpak is het vaak mogelijk 
het waterbeheer te verbeteren en tegelijkertijd de economie en de kwaliteit van de 
leefomgeving te versterken. 
Het streven naar biodiversiteit en natuurbehoud kan door goede ruimtelijke oplossingen op 
een vanzelfsprekende manier aan de wateropgave worden gekoppeld.
Voor de korte termijn opgaven op het gebied van waterbeheer loopt al een groot aantal 
programma’s als Ruimte voor de Rivier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en 
Kustversterkingprojecten. Voor de lange termijn ambities is in 2009 de Deltawet opgesteld, 
met als vervolg hierop het Deltaprogramma. Dit Deltaprogramma is een nationaal 
programma waarin rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten met elkaar 
samenwerken. Met het Deltaprogramma wordt een doelmatige, daadkrachtige en integrale 
aanpak van de grote wateropgaven voor Nederland nagestreefd. In negen deelprogramma’s 
wordt de opgave voor de lange termijn verkend en worden ‘Deltabeslissingen’ genomen. 
Ontwerp kan samenhang tussen deze deelprogramma’s bevorderen. Het kan een cruciale 
rol spelen bij het koppelen van de ruimtelijke programma’s en de wateropgave. Het 
kan de opgave verkennen en verdiepen en de samenwerking en communicatie tussen 
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verschillende partijen verbeteren. Ontwerpen verbindt verschillende schaalniveaus 
doordat het de consequenties van maatregelen op het ene schaalniveau voor het andere 
schaalniveau toont. Ook bij aanpassingen in de ‘natte infrastructuur’ heeft het rijk zelf een 
opdrachtgevende rol.
Het CRA ondersteunt het voornemen om een delta-ontwerpatelier op te richten. In 
het delta-atelier kan via ontwerpend onderzoek technische kennis en klimatologische 
scenario’s gekoppeld worden aan ruimtelijk programma 

2.5 Energietransitie
Op verschillende schaalniveaus is het zuinig omgaan met fossiele brandstoffen en de 
transitie naar nieuwe vormen van energiegebruik aan de orde. Energiezuinige gebouwen 
(ook bij herbestemming een belangrijke ontwerpopgave), duurzame stedenbouw, de 
landschappelijke inpassing van windenergie (rijksstructuurvisie Wind op Land) en de 
uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk zijn actuele opgaven. Door hier ruimtelijke 
visies voor te maken kunnen de mooiste en meest efficiënte oplossingen worden gevonden. 
Hierdoor wordt het maatschappelijk draagvlak voor deze grootschalige ingrepen vergroot.
Het rijk heeft bij grote windparken en bij uitvoering van het hoogspanningsnet zelf een 
kaderstellende en faciliterende rol. Gegeven de ruimtelijke impact van deze opgaven, vraagt 
dit wel om goed opdrachtgeverschap van de uitvoerende partijen.

2.6 Ontwikkelingen in het landelijk gebied
De Nederlandse landbouw ontwikkelt zich op dit moment in twee richtingen: productie 
voor de wereldmarkt, met de bijbehorende schaalvergroting en intensivering van de 
productie, en multifunctionele landbouw, waarbij de primaire productie substantieel wordt 
aangevuld met andere activiteiten, bijvoorbeeld in de zorg, recreatie (campings, B&B), 
energie (wind, biogas), agrarisch natuurbeheer of de verkoop van producten aan huis. Beide 
ontwikkelingen vragen om goede landschappelijke inpassingen. Bij schaalvergroting om 
problemen met natuur, milieu en logistiek op te lossen en te zorgen voor maatschappelijk 
draagvlak. Bij de multifunctionele landbouw liggen er kansen voor het vormgeven van 
een betere koppeling tussen stad en landelijk gebied. Stadslandbouw is nog in een 
experimentele fase, maar verdient het verder te worden onderzocht en ontwikkeld.
Geleidelijke overgangen van stad naar landelijk gebied, met aandacht voor fiets- en 
vaarrouten zoals nu staat genoteerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, is 
een ontwikkeling die recreatief van belang is en opgenomen zou moeten worden als 
ontwerpopgave. 

2.7 Krimp
Demografische krimp en economische krimp hebben vele geografische gevolgen die 
uiteindelijk ook hun weerslag op de ruimte hebben. Ontwerpend onderzoek, zoals 
uitgevoerd in het programma Nederland wordt anders laat zien dat het ontwerp perspectief 
kan bieden in het vraagstuk van de krimp en dat tijdelijke bestemmingen soelaas kunnen 
bieden. Dat betekent niet automatisch dat krimp een ontwerpopgave voor het rijk zou 
zijn. Op dit moment voert het Atelier Rijksbouwmeester een quick scan uit om die vraag 
goed te kunnen beantwoorden. Samen met WWI zal een ontwerppilot worden uitgevoerd 
waarin het ontwerp vooral wordt ingezet om te laten zien hoe krimp en vormgeving 
kunnen samengaan. Ontwerp is geen oplossing voor krimp; ook bij krimp zal het ontwerp 
vooral nieuwe coalities moeten sluiten, om zo in gezamenlijkheid tot een nieuw, regionaal 
gebonden product te kunnen komen. 
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3. Bouwstenen voor het architectuurbeleid
3.1 Ontwerp voorop
De afgelopen jaren is binnen de rijksoverheid, onder andere met het MIRT-programma, 
gestart met een integrale aanpak waarbij ruimtelijke ordening, infrastructuur, landschap en 
water, gecombineerd zijn in een gezamenlijke uitvoeringsagenda.
Bij de integrale gebiedsontwikkeling blijft de betekenis van het ontwerp onverminderd 
groot. Terecht heeft het ontwerp een belangrijke plek gekregen in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte. De gecombineerde opgave van infrastructuur en ruimtelijke 
ontwikkelingen biedt kansen om het ontwerp als kunst van het verbinden verder invulling 
te geven. Het doel daarbij is om verschillende functiecombinaties te onderzoeken en te 
verbeelden die partijen dichter bij elkaar kunnen brengen. Dit kan uiteindelijk leiden tot 
waardecreatie en versnellen van het proces (conform advies Commissie Elverding, Sneller 
en Beter). 
•	 In	de	Handreiking	Ontwerpen	in	het	MIRT	is	vastgelegd	hoe	het	ontwerp(end	onderzoek)	

in de fase van de Gebiedsagenda, Verkenningen, Planstudie en Uitvoering een rol speelt. 
•	 Voor	een	effectieve	bijdrage	van	het	landschapsontwerp	bij	beleidsvoorbereiding,	

regionale verkenningen, inrichtingsplannen en beheer wordt samen met de provincies, 
die naast het rijk in toenemende mate een opdrachtgevende rol hierbij vervullen, een 
Handreiking vastgesteld

•	 Bij	aanbestedingen	van	projecten	met	overheidsinvesteringen	moet	worden	geborgd	
dat ruimtelijke kwaliteit voldoende wordt georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van 
supervisoren en of kwaliteitteams.

•	 Al	te	stringente	eisen	vooraf,	zoals	het	instrument	beeldkwaliteitplan,	laat	onvoldoende	
ruimte om de ontwerpopgave creatief te benaderen. Een goed georganiseerd proces, 
gebaseerd op vertrouwen, biedt de meeste kansen op een creatieve uitkomst. 

3.2 Stimuleren stedenbouw en regionaal ontwerp
Bij het opstellen van gebiedsagenda’s gaat het om de koppeling en versterking van de 
noodzakelijke programma’s op rijksniveau met de programma’s van de regio’s. Het 
ruimtelijk ontwerp speelt daarbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld door ruimtelijke 
streefbeelden en kansrijke varianten te onderzoeken. Dit kan zorgen voor een versnelling 
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Rietveldpaviljoen – Kröller Müller museum, Otterlo
Fotograaf: Thea van den Heuvel
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in het werkproces omdat de consequenties van beslissingen duidelijk in beeld worden 
gebracht. Ook in de dialoog met burgers zijn ruimtelijke beelden onmisbaar.
•	 Evaluatie	resultaten	van	het	stimuleringsprogramma	stedenbouw.	
•	 Stimuleren	en	faciliteren	van	ontwerpateliers	gericht	op	ruimtelijke	opgaven	waar	het	rijk	

zelf opdrachtgever voor is, zoals het Deltaprogramma.
•	 Stimuleren	en	ontwikkelen	van	ruimtelijke	concepten	door	het	verkennen	van	nieuwe	

opgaven die kunnen zorgen voor het vlottrekken van vastgelopen situaties, bijvoorbeeld 
tijdelijk anders bestemmen, inrichting stadsrandzones met behulp van particulier 
initiatief e.d. 

3.3 Herbestemming
Er zijn veel en er komen steeds meer grootschalige, deels historische, complexen en 
gebouwen op de markt. De kredietcrisis laat zich voelen door de geweldige leegstand die 
alom in Nederland aanwezig is. Daarom blijft het urgent ook in de komende beleidsperiode 
inventief te zoeken naar bestemmingen en mogelijkheden voor hergebruik. Hierbij 
is de inbreng van ontwerpers noodzakelijk. Voor een passende nieuwe bestemming is 
inventiviteit nodig om een juiste invulling voor het toekomstig gebruik van het complex te 
vinden met behoud van de belangrijkste karakteristieken van een gebouw. 

Het herbestemmingprogramma betreft overigens niet alleen ons cultureel erfgoed maar 
eveneens wijken, leegstaande kantoorgebouwen, winkelpanden en bedrijventerreinen. 
Daarmee raakt de herbestemmingsopgave aan de gehele bouwvoorraad en dus aan de 
vitaliteit van onze steden en dorpen. 
•	 Het	ingezette	herbestemmingsbeleid	uit	de	huidige	nota	krijgt	inmiddels	navolging	in	

diverse rijksprogramma’s en activiteiten, zoals het zogenaamde herbestemmingsteam. 
In de komende periode blijft het urgent om in deze problematiek daadwerkelijk te 
investeren. 

•	 Daarnaast	ligt	er	een	opgave	om	in	de	ontwerpopleidingen	meer	aandacht	te	geven	aan		
de herbestemmingsopgave, waarbij aan toekomstige ontwerpers andere vaardigheden 
worden gevraagd, zoals ambachtelijke vaardigheden en restauratietechnieken.

•	 Voor	het	rijk	ligt	hier	nog	een	andere	taak.	Naast	de	reguliere	zorg	voor	het	monumentale	
erfgoed in rijksbezit, zal naar verwachting de komende periode veel van het rijksbezit 
naar de markt worden afgestoten. Hier ligt een beleidsopgave om in het proces van 
afstoting de cultuurhistorische aspecten goed te waarborgen. Daarnaast zijn er nog veel 
rijkskantoren die vrijkomen door een krimpende overheid. Ook deze leegstand vraagt om 
een actieve aanpak. 

3.4 Opdrachtgeverschap
Het rijk blijft een grote opdrachtgever voor onder andere gebouwen, infrastructuur, 
water, hoogfrequent spoor en economische stimulering, ondanks het feit dat veel taken 
en bevoegdheden zijn overgeheveld naar het provinciale en gemeentelijke niveau. Wat 
veranderd is, is de aard van het opdrachtgeverschap. Het rijk opereert in toenemende mate 
als een ‘inkoper’ van diensten en producten, in de vorm van Publiek-Private Samenwerking 
(PPS-constructies) en DBFMO (design, built, finance, maintainance, operate) contracten. In 
de toekomst wordt dit inkopen van architectendiensten standaard. 
Het is echter een misverstand dat er binnen de rijksoverheid geen ontwerpkennis meer 
nodig zou zijn, integendeel. Voor het formuleren van goede uitvragen aan marktpartijen 
is architectonische kennis noodzakelijk. Datzelfde geldt voor de gunningsfase waarbij de 
inzendingen beoordeeld moeten worden. Ook hier is kennis van het ontwerp vereist om 
modern opdrachtgeverschap in te kunnen vullen. De opgave is de uitvraag zo open mogelijk 
te formuleren, zodat de marktpartijen worden uitgedaagd met creatieve oplossingen te 
komen. 
Afgelopen jaren verliepen de Europese aanbestedingen bij andere overheden beter, mede 
dankzij ondersteunende activiteiten van Architectuur Lokaal met haar Kompas-Light en het 
overleg met opdrachtgevers. Hierbij moet wel worden aangetekend dat uit onderzoek blijkt, 
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Doorsneden groepsschuilplaats Molenkade, Culemborg
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dat jonge startende bureaus en middelgrote bureaus blijvend moeite hebben om zich een 
plaats te verwerven bij het verkrijgen van opdrachten. De RGD, maar ook andere afdelingen 
van de rijksoverheid, heeft binnen de mogelijkheden van de Europese aanbesteding actief 
beleid gevoerd om jonge en startende bureaus voor een opdracht in aanmerking te laten 
komen. Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan. 

Het CRA zou dit beleid gecontinueerd willen zien en daarbij zouden de mogelijkheden van 
de ‘open oproep’ onderzocht moeten worden. 
•	 De	architectuurcentra,	provinciale	ateliers	voor	ruimtelijke	kwaliteit	en	stads-	en	

provinciaal bouwmeesters bieden op gemeentelijk en provinciaal niveau een goede 
structuur voor een inhoudelijke kennisuitwisseling tussen partijen. Deze bestaande 
structuur kan de decentralisatie van het ruimtelijk beleid ondersteunen en van een 
cultureel elan voorzien. 

•	 Met	de	decentralisatie	verschuift	veel	werk	van	de	centrale	overheid	naar	de	regio’s	en	is	
goed opdrachtgeverschap op provinciaal en gemeentelijk niveau noodzakelijk. Dit geldt 
zeker voor de prioritaire gebieden waar veel conflicterende sectorale belangen moeten 
worden gecombineerd.

•	 Het	stimuleren	van	goed	opdrachtgeverschap	bij	marktpartijen	en	particulieren	is	van	
grote betekenis.

•	 Een	open	oproep	is	een	middel	dat	vooral	ingezet	kan	worden	bij	opgaven	en	projecten	
die onder de drempel van Europese aanbesteding vallen en geïnspireerd is op het 
gelijknamig beleid van de Vlaamse Bouwmeester. Dit middel kan zeer effectief zijn 
om onervaren opdrachtgevers van andere overheidslagen (zoals ook waterschappen, 
terreinbeheerders) te helpen een goede ‘uitvraag’ te formuleren en het ontwerpproces 
goed te begeleiden. Het CRA en Architectuur Lokaal kunnen deze methodiek formuleren.

•	 De	Gouden	Piramide,	de	Rijksprijs	voor	inspirerend	opdrachtgeverschap,	dient	te	worden	
gecontinueerd.

3.5 Onderwijs en beroepservaring
Het jaar 2010 markeerde een belangrijk moment voor de architectuuropleidingen met 
het aanvaarden door de Eerste en Tweede Kamer van de Wet op de Architectentitel. Deze 
wet stelt een tweejarige beroepservaringperiode verplicht voor de komende generatie 
ontwerpers, alvorens toegelaten te mogen worden in het Architectenregister. De reikwijdte 
van deze nieuwe wet geldt voor alle ontwerpers, dus ook voor landschapsarchitecten, 
stedenbouwkundigen en interieurarchitecten. Het Bureau Architectenregister zal regels 
voor de beroepservaring opstellen.
De vakinhoudelijke eisen aan ontwerpers worden steeds hoger door verandering in 
regelgeving, bouwprocessen, internationale concurrentie et cetera. Dit vraagt enerzijds 
om ontwerpers zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het werk op een kwalitatief 
zo hoog mogelijk niveau en anderzijds om een gekanaliseerde instroom van studenten, 
waarbij het opleiden van (inter)nationaal toptalent essentieel blijft. Er is veel creativiteit 
nodig om met dit dilemma om te gaan. Daarbij speelt de veranderende bouwopgave, 
waarbij de vraag verschuift van minder bouwen in de uitleggebieden, naar meer 
herbestemmingsopgaven, inpassing in bestaand stedelijk gebied en het combineren van 
woningbouw met infrastructuur. Dat vergt een heroriëntatie binnen het onderwijsaanbod 
van de architectuuropleidingen. Hoeveel studenten zijn er voor de toekomstige opgaven 
nodig en welke mogelijkheden blijven we topontwerpers bieden om te concurreren op de 
internationale markt? Het mogelijk koppelen van het onderwijsaanbod en onderzoek van 
de drie Technische Universiteiten en Wageningen Universiteit kan hier van betekenis zijn. In 
dit licht vraagt het CRA aandacht om:
	•	 in	de	toekomst	een	gericht	beleid	op	te	stellen	om	promotieplaatsen	bij	de	verschillende	

universiteiten te creëren. 
•	 Het	ondersteunen	van	beroepservaring	voor	architecten,	landschapsarchitecten	en	

stedenbouwkundigen, gericht op nieuwe vraagstukken, nieuwe marktsituaties en 
ondernemerschap. 
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Noordwaard, Biesbosch
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4. Slotwoord
Met een toekomstige architectuurnota kan een gerichte bijdrage geleverd worden aan de 
ambities van het kabinet om Nederland economisch weer sterk te maken en recht te doen 
aan de nieuwe gedecentraliseerde verhoudingen binnen het ruimtelijk domein. De inzet 
van het ontwerp binnen deze nieuwe verhoudingen, kan met nieuw elan bijdragen aan de 
schoonheid van Nederland. Daarnaast kan het ontwerp een belangrijke en noodzakelijke 
bijdrage blijven leveren aan het verder versterken van het integraal werken, waardecreatie, 
ondernemerschap en het stimuleren van de creatieve industrie. In het licht van de 
decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden ligt er bovendien een grote opgave 
voor het ontwerp en de architectuurinfrastructuur in de ondersteuning van gemeenten en 
provincies. 

Op basis van deze uitgangspunten is er naar het oordeel van het College van Rijksadviseurs 
een stevige basis voor een vervolg van het succesvolle architectuurbeleid van de afgelopen 
twintig jaar. 

5. Colofon
Uitgave van: College van Rijksadviseurs

Ontwerp en druk: pb design

Illustraties: Er is een aantal illustraties opgenomen in dit document die een verrassende 
kijk op de kwaliteit van gebouw, stad en land laten zien. Veelal zijn de getoonde projecten 
geïnitieerd door het rijk. Laten we ervoor zorgen dat een dergelijke kwaliteit ook in de 
toekomst wordt gegarandeerd. Dit ambitiedocument geeft daartoe een aanzet. 

Bij het gebruik van foto’s en illustraties van derden is waar mogelijk de bron vermeld. Dit 
sluit niet uit dat er in een aantal gevallen de exacte bron niet achterhaald kon worden, 
waarvoor verontschuldiging.

College van Rijksadviseurs
pa. Atelier Rijksbouwmeester 
ipc 420
Postbus 20952
2500 EZ  Den Haag
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