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50 jaar tlu landschapsarchitecten

Voor u ligt het tlu 50 jaar magazine. Waarom dit ma-
gazine? Wij vinden het zeer bijzonder dat ons bureau 
ondanks alle golfbewegingen in de maatschappij en 
in ons vak in de loop der jaren nog steeds bestaat en 
nog steeds de waarden heeft die het al 50 jaar had. 
Met de woorden van Johan Hofman, compagnon van 
het eerste uur: “We hebben op de tlu-website veel 
mooie ontwerpen gezien waaruit blijkt dat onverstoord 
aan hypes en modieuze invloeden voorbij gegaan 
wordt. Die werkwijze is altijd kenmerk geweest van de 
zo door Hans Warnau geïnspireerde denk- en ontwerp-
wijze. Fijn dat dat nog steeds gebleven is.”

In dit blad vindt u interviews, artikelen, projecten en 
wetenswaardigheden van ons en anderen die met tlu 
verbonden zijn. U vindt hierin onze kijk op ons vak 
vanuit een persoonlijk perspectief.
Onze hartelijke dank aan iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen!

Wij zijn erg trots op het resultaat. We hebben er met 
veel plezier aan gewerkt. Wij wensen u veel leesplezier 
en hopen dat u geïnspireerd raakt.

Graag tot ziens!
Mariëtte Claringbould
Hanneke Toes
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Ontwerpen betekende alles voor hem

Tijdens gesprekken met mensen die betrokken 
zijn of zijn geweest bij tlu landschapsarchitecten 
is er één naam die met regelmaat valt; de naam 
van Hans Warnau. De landschapsarchitect en 
medeoprichter van het ontwerpbureau – destijds 
nog bekend onder de naam Meijers, Warnau, 
Hofman, Kalff Tuin- en landschapsarchitecten  – 
lijkt iedereen met wie hij in aanraking kwam te 
hebben beïnvloed. Zo vertelt Hanneke Toes over 
wat ze van Hans leerde en hoe ze hem samen 
met andere studenten hielp bij de inrichting van 
zijn tuin in Wageningen. Ook oud-medewerker 
Jan Kalff heeft het vaak over Hans als hij het 
over vroeger praat. Hans Warnau leeft niet meer, 
maar zijn weduwe Bep Warnau en dochter An-
nemarie maakten van dichtbij mee hoe hij tot 
zijn ontwerpen kwam. Dat gebeurde in de begin-
periode tenslotte thuis, omdat het bureau daar 
gevestigd was. Aan de woonkamertafel vertel-
len ze onder andere over de denkpauzes van de 
man die niet beroemd wilde worden. 

Toen Hans Warnau in de jaren vijftig begon met zijn 
eigen ontwerpbureau woonde hij in een klein huis in 
Amsterdam. De woning telde maar drie kamers, dus 
als de landschapsarchitect op het echtelijk bed zat te 
ontwerpen dan sliep zijn vrouw Bep Warnau bij de 
kinderen. “Maar dat was alleen als ik niet mee hoefde 
te tekenen”, herinnert Bep zich de nachtelijke ontwerp-
sessies van haar man. “Ontwierp u ook?”, vraag ik de 

vrouw van in de negentig enigszins verbaasd. “Nee, 
nee”,  antwoordt zij. “Ik werkte gewoon als stomme 
kracht”, zegt ze lachend. “Ik kleurde de tekeningen in 

en viel weleens in bij het typen van rapporten en de 
bijlagen bij tekeningen.” Dochter Annemarie voegt 
vanuit de keuken toe: “Ik kan mij ook wel nachten 
herinneren waarop er lichtdrukken ergens heen moes-
ten en dat jij dan midden in de nacht met de auto naar 
het station ging.” “Dat was voor twaalven”, vult Bep 
Warnau haar dochter aan. “Voor mij was dat midden 
in de nacht, want ik was nog klein.” 

Het gesprek tussen moeder en dochter laat zien hoe-
zeer het gezinsleven van de familie Warnau verweven 
was met het werk van de landschapsarchitect. An-
nemarie herinnert zich vakanties waarbij de nieuwste 
ontwerpen in het buitenland werden bekeken, Bep 
vertelt over de talloze studenten die zij van een kopje 

koffie voorzag als ze bij Hans op bezoek kwamen 
en beiden memoreren hoe de grootste kamer in het 
tweede huis in Amsterdam gereserveerd was voor het 

Annelies Waterlander in gesprek met Bep en Annemarie Warnau over “hun” Hans Warnau.

“Het was zijn leven zou je kunnen zeggen. Ja, dat is denk ik het enige ant-
woord dat je kunt geven op de vraag wat ontwerpen voor hem betekende.”

“Oh, was hij zo belangrijk. Dan zit je er met 
je neus bovenop en dan zie je dat niet.”

ontwerpbureau. Althans, totdat er een extra kinderka-
mer nodig was en er dus een ander onderkomen voor 
het bureau gevonden moest worden. Er was voor Hans 
Warnau geen scheiding tussen werk en privé, beamen 
moeder en dochter. Hij 
legde niet om vijf uur 
zijn tekenspullen neer 
en ook in het week-
end werd er weleens gewoon doorgewerkt. “Hij werd 
helemaal opgezogen in zijn werk”, vertelt Bep. “Of dat 
nou tot acht uur duurde of tot negen uur, dat had hij 
helemaal niet in de gaten. Ontwerpen betekende alles 
voor hem. Het was zijn leven zou je kunnen zeggen. 
Ja dat is denk ik het enige antwoord dat je kunt geven 
op de vraag wat ontwerpen voor hem betekende.” 
Hans Warnau kon echter zo in zijn werk opgaan dat 
grenzen vervaagden en hij soms volledig instortte na 
zo’n creatieve periode. “Hij had geen grenzen”, vertelt 
Annemarie, “dus dat werd hem weleens te veel.” “Ja 
maar zet dat maar eens stop. Dat ging niet”, vult Bep 
haar dochter aan.

“Het ontwerpen was niet alleen belangrijk voor hem, 
hij was ook belangrijk voor het ontwerpen”, vervolgt 
dochter Annemarie. Hoewel ze toegeeft dat ze tot dat 
laatste besef pas is gekomen door wat anderen zeiden 
over het werk van haar vader. “Het was vooral door 
zijn collega’s dat we merkten dat er iets speciaals 
was aan zijn manier van ontwerpen. Hij hield dat een 
beetje van ons weg. Ik geloof dat Pieter Buijs een keer 
tegen mij heeft gezegd: “Jouw vader had wereldbe-
roemd kunnen worden, als hij had gewild”. Maar dat 
wilde hij gewoon niet. Achteraf vond ik het wel indruk-
wekkend hoe er over hem gesproken werd, bijvoor-
beeld tijdens de hele lezingencyclus over hem. Het is 
pas naderhand dat ik mij heb gerealiseerd: oh was hij 
zo belangrijk. Dan zit je er met je neus bovenop en 
dan zie je dat niet. Geldt dat voor jou ook?”, vraagt 
Annemarie aan haar moeder. “Ja dat geldt voor mij 
ook. Ik vatte het nuchter op. Hij werkte en dat vond ik 
normaal. Ik had niet het idee: goh wat is hij nu goed 

bezig of zo. Achteraf 
heb ik weleens gedacht 
dat ik meer had moeten 
weten van zijn werk of 

er meer naar had moeten vragen.” “Realiseerde hij 
zich zelf wel dat hij iets bijzonders deed?”, vraag ik 
moeder en dochter. “Ja volgens mij wel”, zegt Anne-
marie, “Dat hij wist dat hij iets bijzonders of speciaals 
deed kon ik wel merken aan de manier waarop hij 
praatte over zijn werk. Hij stond echt achter wat hij 
deed, maar hij was gewoon wars van alles wat daar 
aandacht aan zou besteden.”

Die bijzondere ontwerpen waar Hans Warnau voor 
wordt geprezen door oud-collega’s, ontstonden veelal 
in stilte. Annemarie herinnert zich nog goed hoe zij 
zich als kind rustig moest houden als haar vader aan 
het tekenen was en Bep vertelt lachend over de stu-

Hans Warnau Bep (r) en Annemarie Warnau
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denten die ongemakkelijk in de woonkamer zaten als 
Hans Warnau een zogenaamde denkpauze had. Die 
aspirant-landschapsarchitecten kwamen in het leven 
van Bep en Hans op het moment dat zij naar Wage-
ningen verhuisden. Met regelmaat vonden studenten 
van de universiteit hun weg naar het huis van het 
echtpaar om daar het vak te leren van Hans. Hij was 
een soort mentor bij wie ze terecht konden met al hun 
vraagstukken op ontwerpgebied. Ook Hanneke Toes 
was destijds één van die studenten. Ze blikt lachend 
terug op de keer dat ze samen met zes andere stu-
denten hielp bij de realisatie van de tuin van Hans; 
iets wat voor elke landschapsarchitect een moeilijke 
onderneming is. Hij ontwierp een vierkant grasveld 
met bijzondere randen, zo omschrijft Hanneke. Geheel 
in de stijl met zijn filosofie van het weglaten. Iets wat 
hij volgens Annemarie en Bep een invloed was van 
Mondriaan.  Toen de man van Hanneke de tuin voor 
het eerst zag, liet hij zich ontvallen: “Jij hebt je er ook 
makkelijk van af gemaakt”. Hans vatte dat niet op als 
een belediging maar als compliment. De tuin moest er 
juist niet ontworpen uitzien, zo legde hij uit.

Als Hanneke terugblikt op die tijd moet ze vooral 
lachen als ze vertelt hoe voor de realisatie van een 
betonrandje om een grote Kornoelje het keukenge-
reedschap van Bep werd gebruikt, een voorval dat Bep 
zich zelf nog maar vaag herinnert. Op haar hebben 
de denkpauzes van haar man – en dan met name het 
effect daarvan op de studenten – een onuitwisbare 
indruk gemaakt. “Hans had van die lange pauzes 
waarin hij moest nadenken. Als een student met iets 
kwam, een vraag bijvoorbeeld, dan moest Hans 
daarover filosoferen. Zo’n denkpauze kon aardig lang 
duren. Soms wel een minuut of tien of een kwartier. 
Dan zag je de studenten die daar dan bijzaten een 
beetje schuiven op hun stoel. Zo van: “Zeg nou een 

keer wat”. Dat was wel spannend voor hen soms.” 
“Wat je van veel studenten daarom ook terughoort is 
dat ze het leuk vonden dat jij er was”, zegt Annemarie 
tegen haar moeder. “Jij zorgde voor de hapjes en de 
drankjes, terwijl pa gewoon zat te zwijgen boven zijn 
werk. Ik denk dat dat hem een hele hoop gesteund 
heeft. Jij was toch een beetje de smeerolie op zo’n 
moment.” “Ja, ze werden zenuwachtig als pa zijn mond 
hield. Dan vroeg ik: “Wil je nog een kopje thee of kof-
fie?”. Ik kon er dan een beetje beweging in brengen.” 
“Die zwijgmomenten van dat denken die duurden 
lang, maar dat waren de ontwerpmomenten.” Volgens 
moeder en dochter kenmerkten die denkpauzes het 
ontwerpproces van Hans Warnau: “Anderen ontwer-
pers waren soms al klaar voordat hij goed en wel iets 
op papier had”.

begraafplaats Dronten

Tuin- & landschapsarchitect Hans Warnau
Vanzelfsprekende schoonheid

Gerrie Andela
Anja Guinée

Uitgeverij Blauwdruk
ISBN 90-75271-23-9

september 2006

v.l.n.r. Theo Borst, Hans Warnau en Hanneke Toes
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De omgeving als inspiratie voor je ontwerp

“Ontwerpen leer je nooit meer af”, opent Jan 
Kalff (1933) ons gesprek als we bij hem aan 
de keukentafel in Amerongen zitten. Het raam 
achter hem biedt uitzicht op zijn tuin. Een stukje 
van de uiterwaarden van de Rijn. Soms staat 
het water tot ver in zijn tuin en één keer kon hij 
zelfs vanuit zijn achtertuin naar de dijk aan de 
overkant schaatsen, vertelt Jan Kalff. Sommige 
mensen verwachten dat de tuin van een land-
schapsarchitect eruit ziet zoals op de plaatjes 
in een tijdschrift, maar niets is minder waar. In 
de tuin van Jan Kalff geen afgebakende vakjes 
voor planten. De tuin lijkt een “vanzelfsprekend” 
onderdeel van de omgeving en dat is precies 
zoals Jan Kalff het wil. Dat was tenslotte ook zijn 
kenmerk voor de ontwerpen die hij maakte toen 
hij nog werkte voor tlu: geen design, maar wel 
ontworpen. Ontwerpen die doordacht zijn, toe-
komstbestendig en passen bij het al bestaande 
landschap, maar vooral niet opvallen als ont-
werp.

Op de vraag hoe lang hij al met pensioen is moet Jan 
Kalff lang nadenken. “Tien jaar”, zegt hij vragend. 
“Nee, misschien wel elf of twaalf jaar.” Hoewel Jan 
Kalff op zijn zeventigste is gestopt met werken – waar-
om eerder stoppen als je je werk leuk vindt, zo legt hij 
uit – is hij nooit gestopt met ontwerpen. De tekentafel 
op de bovenverdieping van zijn huis wordt nog regel-
matig gebruikt. Zo liggen er een aantal verse schet-
sen waarop Jan Kalff een alternatief heeft ingetekend 
voor een bouwplan in de buurt. Zijn ontwerp vindt hij 
meer in stijl met het huidige beeld van de omgeving. 
Over het algemeen blijven die schetsen niet binnen de 
muren van huize Kalff, maar vinden ze ook regelmatig 
hun weg naar het bureau van ambtenaren. De ge-
meente heeft een beetje een hekel aan hem, vertelt de 

gepensioneerd landschapsar-
chitect lachend. Hij verzet 
zich tegen vernieuwingen die 
afbreuk doen aan het dorpse 
karakter van Amerongen. 
“Een dorp moet een dorp 
blijven.” Plannen van de ge-
meente Utrechtse Heuvelrug 
voor verhoogde kruispunten 
en drempels, beantwoordt hij dan ook met schetsen 
van een trottoirloos Amerongen. Een straatbeeld 
waarbij niet één weggebruiker belangrijker is dan de 
andere. Precies zoals de ontwerpen die hij tijdens zijn 
werkende leven maakte.

Zijn carrière als landschapsarchitect begon officieel 
begin jaren zestig toen Jan Kalff door zijn oud-docent 
van de Hogere opleiding voor Tuinarchitectuur, Hans 
Warnau, werd gevraagd om zich aan te sluiten bij zijn 
ontwerpbureau. Toen nog niet bekend onder de naam 
tlu landschapsarchitecten, maar een samenwerking 
tussen Hans Warnau en Jasper Meijers. Op hetzelfde 
moment als Jan Kalff werd ook Johan Hofman ge-
vraagd of hij bij het bureau wilde komen werken, 
waarmee  “Meijers, Hofman, Warnau, Kalff” was 
geboren. 

Terugblikkend zegt Jan Kalff dat zijn oud-docent hem 
waarschijnlijk benaderde voor de samenwerking, 
omdat ze eenzelfde beroepsvisie deelden. “Hans en ik 
konden goed met elkaar overweg op het gebied van 
ontwerpen. We konden een hele dag met elkaar aan 
tafel zitten met twintig meter schetspapier tussen ons 
in. Het gebeurde meer dan eens dat Hans aan het 
einde van de dag zei: “Ik denk dat ik naar huis ga” en 
dat we de volgende ochtend op kantoor kwamen met 
dezelfde schetsjes. Dan hadden we ’s avonds allebei 

thuis hetzelfde idee gehad en uitgewerkt. Maar dat 
kwam niet zo vaak voor hoor.” Die klik op ontwerp-
gebied had volgens Jan Kalff vooral te maken met het 
feit dat ze beiden de natuurlijke ontwikkeling van de 
omgeving en maatschappij in het oog hielden. Som-
mige andere architecten ontwerpen iets dat mooi is, 
maar denken niet na over de duurzaamheid van het 

ontwerp, aldus Jan Kalff. Wie gaat die mooi ontwor-
pen bedrijfstuin onderhouden? Groeien de uitgekozen 
planten wel op deze locatie of groeien ze juist te hard 
op de specifieke ondergrond?  Jan Kalff vindt dat je 
als ontwerper verplicht bent die vragen mee te nemen 
naar de tekentafel. Een ontwerp moet niet alleen op 
dit moment mooi zijn, maar ook nog over tien, twintig 
of dertig jaar. Die aandacht voor dat aspect van het 
ontwerp komt volgens Jan Kalff voort uit zijn “Plantjes 
achtergrond” ,waarmee hij doelt op het feit dat hij 
onder andere een jaar op kwekerij voor bosplant-
soen heeft gewerkt. “Ik kan zaaien, stekken, snoeien, 
uitplanten en grond ontginnen. Daardoor weet ik hoe 
lastig het is om planten te onderhouden of hoe verve-
lend het is als iets niet groeit of juist te hard.” Eén van 
de aardigste voorbeelden waarin die specialiteit en 
duurzame blik naar voren komen, is volgens Jan Kalff 
de tuin die hij ontwierp voor een bedrijf in Gouda. 
“De opdrachtgever zei: “we willen een onderhouds-
vrije tuin. Toen heb ik gezegd: “dat is prima, dan haal 
ik de tuin weg. Dan hebben jullie er geen onderhoud 
meer aan”.” In plaats van een tuin kreeg het Goudase 
bedrijf dus een vijver. “Natuurlijk kun je je dan afvra-
gen of dat design is. Nee, het is geen design. Het is 
misschien zelfs nauwelijks een ontwerp, maar het is wel 
een doordachte landschappelijke ingreep. Daarbij vind 

ik het een leuke oplossing. Daar ben ik trots op.”

Die nadruk op duurzaamheid van een ontwerp ziet 
Jan Kalff niet alleen terug in zijn eigen schetsen. Het 
is één van de kernwaarden van tlu, geeft hij aan. Wat 
er al aanwezig is in een gebied moet geen belem-
mering zijn voor een ontwerp, maar juist de inspiratie. 

Daardoor kun je ook garanderen dat iets langer blijft 
bestaan, omdat het bij de omgeving past in plaats van 
dat de omgeving is aangepast. Jan Kalff noemt dat de 
ultieme vorm van tuinarchitectuur; het moment dat een 
ontwerp niet als dusdanig wordt herkend. Zoals in zijn 
eigen achtertuin, vertelt hij enthousiast. “Het is geen 
design, maar wel ontworpen. Het is vanzelfsprekend 
binnen de omgeving. Design is daarnaast iets waar 
je tegenop kijkt en dat moet juist niet in de openbare 
ruimte; die moet laagdrempelig zijn.” Die gedachte 

Jan Kalff

Annelies Waterlander in gesprek met Jan Kalff over 50 jaar tlu en ontwerpen.

“Duurzaamheid is één van de kernwaarden van tlu; wat er al aanwezig is in een 
gebied moet geen belemmering zijn voor een ontwerp, maar juist de inspiratie.”

Kantoorgebouw Gouda
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komt volgens Jan Kalff terug in alle ontwerpen die van 
de tekentafel van tlu landschapsarchitecten komen. 
“Bij tlu wordt nagedacht over jouw gang over de aard-
kloot in totaal andere omstandigheden. De polder is 
een andere omgeving dan Houten, en Houten is weer 
anders dan 
Blaricum en 
Blaricum is 
weer anders 
dan Vleu-
ten de Meern. Maar het uitgangspunt is bij allemaal 
hetzelfde: de bodem, het klimaat, de grondsoort en 
het aanwezige water. Zij vormen met elkaar de inspira-
tiebron voor een ontwerp.”

Ondanks dat de ontwerpen van tlu wellicht niet als 
zodanig worden herkend door de gebruikers, pro-
beren ze het gedrag van de gebruikers wel te sturen. 
“Uiteindelijk gaat een ontwerp over de beïnvloeding 
van de gang van de mens naar de supermarkt en dat 
de kinderen spelen op de plekken waar ze zouden 
moeten spelen.” Bepalen wat de juiste plek is voor een 
speelplaats of hoe buurtbewoners naar de supermarkt 
lopen, is aan de ene kant een stuk ervaring en aan de 
andere kant het resultaat van mensen kijken. Jan Kalff 
vertelt dat hij urenlang bezig kan zijn met het observe-

ren van menselijk gedrag. Waar lopen mensen, waar 
spelen ze, op welk tijdstip komen ze langs en waarom 
lopen ze daar en niet langs een andere route? Is het 
niet het gedrag van vreemden dat hij nauwlettend in 
de gaten houdt, dan is het wel het gedrag van zijn 

vrouw en 
hemzelf. 
“Als ik hier 
de deur 
uitga, dan 

neem ik de straat rechtdoor om naar Leersum te gaan. 
Mijn vrouw daarentegen gaat hier de deur uit en eerst 
linksaf en later naar rechts als zij naar Leersum wil. 
Eigenlijk moet een ontwerp zo zijn dat je niet anders 
doet. Dat er geen keuze is tussen linksaf of rechtdoor.” 
In zekere zin is het niet zo’n probleem dat er meerdere 
wegen zijn die naar Rome leiden, maar onduidelijk-
heid in een ontwerp kan ongewenst gedrag uitlokken. 
Als voorbeeld daarvan noemt Jan Kalff het bermtoeris-
me uit de jaren zestig waarbij mensen hun auto in de 
berm van de snelweg parkeerden en daar gezellig de 
dag doorbrachten. “Hele families zaten daar; vader, 
moeder en hun kinderen. Soms met een tentje, maar 
altijd met een stoeltje en een tafeltje. Door vragen te 
stellen had Hans ontdekt dat vader daar zat om auto’s 
te kijken, moeder daar zat om te bekijken wat voor 

“Uiteindelijk gaat een ontwerp over de beïnvloeding van 
de gang van de mens naar de supermarkt en dat de kinde-
ren spelen op de plekken waar ze zouden moeten spelen.”

kleding de andere dames aanhadden en dat de kinde-
ren andere kinderen bekeken. Ze hadden dus allemaal 
een ander argument om daar te zijn. De opgave is 
dan om die behoeftes in je ontwerp op een andere 
plek te vervullen. Dat is echt onderzoeken, want wij zijn 
tenslotte ook niet alleswetend. Maar als wij iets hadden 
bedacht wat werkt, dan was ik tevreden.”

Jan Kalff noteert daarbij wel dat zijn kennis over “hoe 
mensen zich bewegen op deze aardkloot” zich beperkt 
tot de Nederlandse landsgrenzen. Toen er een keer 
een aanbod kwam om het groen van een woonwijk in 
Bangladesh te ontwerpen, heeft hij dat afgewezen. “Ik 
heb gezegd: “dat kan ik niet”. Ik ben een echte Ne-
derlander. Ik kan toch niet zomaar ontwerpen voor een 
totaal ander volk? Dan moet ik eerst twee jaar op de 
markt gaan zitten en kijken wat mensen in Bangladesh 
doen. Ik zou simpelweg niet durven om in een ander 
land een bewering te doen, maar ik kan in Nederland 
op vele plekken gelijk hebben. Dat kijken is iets wat hij 
als kind al leerde. In het bos achter de tweede woning 
van zijn vader in Valksenwaard zat hij urenlang bij de 
beek te wachten tot er een ijsvogel langskwam. “Die 
ijsvogel kwam uiteindelijk niet langs, maar wel een 
heleboel andere dingen.”

Jan Kalff vertelt met plezier over zijn oude werk. De 
tijd vliegt voorbij terwijl hij praat. Het was ook best 
moeilijk voor hem om op zijn zeventigste toch met 
pensioen te gaan. “Als je voor je plezier werkt moet 
je gewoon doorgaan. Ik heb altijd voor mijn plezier 
gewerkt doordat er een vaste relatie ontstond tus-
sen mijn opdrachtgevers en ons bureau. We hebben 
bijvoorbeeld vijftien jaar in Lelystad gezeten, ik ben 35 
jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van Hou-
ten, ik heb zes jaar in Vleuten de Meern gewerkt en 
zo’n zelfde periode in Blaricum. Op den duur krijg je 
dan een verhouding met de bestuurders en dat maakt 
het plezierig, omdat je elkaar ook een beetje persoon-
lijk leert kennen.” Ondanks het feit dat Jan Kalff in het 
begin moeite had zijn werk voor tlu landschapsarchi-
tecten los te laten, houdt hij inmiddels niet meer bij 
wat het bureau ontwerpt. “Wat moet zo’n oude lul als 
ik daar nou mee?!”, antwoordt hij meteen op de vraag 
of hij nog weleens kijkt wat er van de tekentafel komt. 
“Moet ik dan kritiek leveren of juist complimenten ge-
ven? Nee hoor dat wil ik niet. Maar dat ik het bureau 
kan loslaten, betekent niet dat ik het ontwerpen ook 
opgeef. Ontwerpen leer je nooit meer af.”

Groenzone, Houten-NoordOntworpen speeltoestellen
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Participatie staat hoog in het vaandel
Annelies Waterlander interviewt technisch ontwerper José Olgers en projectleider Theo Kamer

Naarden Vesting moet bekender worden bij toe-
risten, althans als het aan de gemeente ligt. De 
vestingstad wil bestemming worden voor mensen 
die op zoek zijn naar een cultureel dagje uit. Dat 
betekende niet alleen dat de Vesting van Naar-
den marketingtechnisch op de kaart gezet moest 
worden, maar ook dat het stratenplan van de 
stad een opfrisbeurt nodig had. tlu landschapsar-
chitecten dacht mee over de richting waarin 
Naarden Vesting zich zou kunnen ontwikkelen. 
Vervolgens boog onder anderen José Olgers, 
technisch ontwerper van tlu, zich over de vraag 
hoe de vernieuwingen konden worden uitge-
voerd zonder afbreuk te doen aan het historische 
karakter van de vesting. Tijdens de hele periode 
vormde participatie een wezenlijk onderdeel van 
het ontwerpproces: ondernemers, bewoners en 
andere betrokkenen droegen allemaal ingre-
diënten aan waarmee tlu aan de slag ging. Een 
werkvorm die je de laatste jaren wel vaker bij 
gemeentes ziet, maar de gemeente Naarden was 
voorloper op dat gebied.

Elk jaar op Goede Vrijdag zit de Grote Kerk in Naar-
den vol met regeringsleiders, Captains of Industry en 
zelfs leden van het koninklijk huis voor de Matthäus-
Passion. Kaarten voor de avond van de Bachvereni-
ging zijn vrijwel niet te krijgen, vanwege de landelijke 
populariteit van de uitvoering. Het vestingstadje in 
Noord-Holland is echter niet alleen bekend vanwege 

de vertolking van het lijdens- en sterfverhaal van Jezus. 
Ook het tweejaarlijkse fotofestival trekt duizenden be-
zoekers naar het stervormige bouwwerk en met enige 
regelmaat stopt er een bus met Tsjechen om een blik te 
werpen op het metershoge standbeeld van Jan Amos 
Comenius. Het zijn een aantal van de zaken waarmee 
Naarden zich richting toeristen op de kaart wil zetten, 
aldus Theo Kamer, projectleider van de gemeente. 
Nu Amsterdam uit haar voegen lijkt te groeien, zou 
Naarden een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor 
mensen die op zoek zijn naar een hoogwaardig cultu-
reel dagje uit. Zo is de gedachte. 
 
De vesting op die manier op de kaart zetten was niet 
alleen een marketingtechnische onderneming, maar 
vroeg ook de nodige aanpassingen in het stratenplan 
van de stad. Wat bijvoorbeeld te doen met het sluip-
verkeer dat dagelijks door de vesting reed en de stra-

ten daardoor minder prettig maakte voor voetgangers? 
En op welke manier kon er eenheid worden gebracht 
in de uitstraling van de hoofdstraten van de stad zon-
der ondernemers te beperken? En hoe konden de no-
dige vernieuwingen worden uitgevoerd zonder afbreuk 
te doen aan het historische karakter van de omgeving? 
Het waren vragen waar José en haar collega’s van tlu 
zich over bogen. Dat resulteerde niet alleen in het feit 
dat de stoep en autoweg in de twee hoofdstraten op 
één niveau werden gebracht waardoor voetgangers 
en automobilisten gelijkwaardig zijn, maar ook in een 
versmalling van één van de veelgebruikte sluiproutes 
om de snelheid uit het verkeer te halen en een terras-
senbeleid waarbij regels werden opgesteld over het 
materiaal- en kleurgebruik binnen de vestingmuren. 
“Een een-
duidige uit-
straling van 
zowel het 
openbaar gebied als de ondernemingen versterkt de 
beleving van het publiek en maakt verblijven aantrek-
kelijk”, zo valt te lezen in het vastgestelde wensbeeld. 
Daarnaast fotografeerde José alle voorheen particulie-
re stoepjes van de twee straten die vernieuwd zouden 
worden. Op die manier ontdekte zij dat er maar liefst 
twintig verschillende “verbanden” – patronen van 
straatstenen – waren in de Vesting. tlu besloot om deze 
in het ontwerp te laten terugkeren. Als iemand voor-
heen bijvoorbeeld een stoep met keperverband voor 
de deur had liggen, dan kreeg hij dit in de nieuwe 
situatie weer. Daarbij werden zelfs stenen in de oor-
spronkelijke kleuren gebruikt. Het enige verschil was 
eigenlijk dat er nieuwe stenen werden gebruikt. Op die 
manier kreeg de stoep de broodnodige opfrisbeurt, 
maar bleef het historische karakter behouden. 

Wat de werkzaamheden in Naarden uniek maakte 
was de participatie van bewoners, ondernemers en 
andere betrokkenen in de Vesting. Hoewel er door de 
medewerkers van tlu wel vaker met veel bevlogenheid 
wordt gesproken over projecten waarbij toekomstige 
gebruikers ook een stem hebben in het ontwerpproces, 
is de mate waarin er geparticipeerd werd in Naarden 
volgens José van een totaal andere orde. De ge-
meente was niet alleen een voorloper op dat gebied 
– participeren was  zeven jaar geleden nog vrij nieuw 
terrein – maar de gemeente Naarden gaat ook een 
stap verder dan anderen wat betreft de mate van in-
spraak. “Participatie staat heel erg hoog in het vaandel 
hier”, beaamt Theo. “We laten niet alleen bewoners 
meepraten, want met alleen bewoners ben je er niet, 

maar ook 
onderne-
mers, ver-
enigingen 

en stichtingen zoals de Grote Kerk. Ik denk dat te-
genwoordig elke gemeente op zoek is naar de beste 
manier waarop je het gesprek met je burgers kunt 
aangaan en draagvlak kan creëren, maar het vormen 
van werkgroepen was in 2008 echt nog vooruitstre-
vend. Dat terwijl het inmiddels echt niet meer weg te 
denken valt. Zonder participatie haalt een voorstel het 
niet meer. De burger accepteert het simpelweg niet 
als er iets in zijn woonomgeving verandert en hij niet 
mag meepraten. Zeker in Naarden niet”, voegt Theo 
lachend toe. “Ik verwacht ook dat het in de toekomst 
steeds verder zal gaan. Dat de gemeente tegen haar 
inwoners zegt: “Het is uw omgeving, vertel maar wat 
u belangrijk vindt. Wij hebben u nodig om de juiste 
keuzes te maken”. Burgers worden dus steeds meer 
geactiveerd om een rol in het proces in te nemen en 
de gemeente probeert meer en meer te werken vanuit 
de gedachte: wat heeft de burger nodig?” 

“De burger accepteert het simpelweg niet als er iets in zijn 
woonomgeving verandert en hij niet mag meepraten.”

Theo Kamer en José Olgers

winkelen evenementenwonencultuur
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José Olgers, technisch tekenaar en werkvoorbereider, 
werkt al ruim 40 jaar bij tlu landschapsarchitecten en 
is daarmee de langst werkende bij het bureau. Door 
de vele, vele projecten die onder haar handen zijn 
uitgewerkt en die zij heeft zien uitvoeren, heeft ze een 
enorme schat aan ervaring en kennis opgebouwd. 
Begonnen in het pré-digitale tijdperk en werkend 
met de eerste kamergrote computer die het bureau 
al in 1981 samen met andere bureau’saanschafte, 
groeide ze mee in alle technische ondere bureau’s 
ontwikkelingen binnen het werkveld. Een kei in het 
bedenken van technische detailoplossingen en bij 
begeleiding van uitvoering ontglipt geen foutje aan 
haar aandacht. Door de verschillende perioden die 
het bureau doormaakte had ze naar eigen zeggen 
toch “steeds het gevoel weer een nieuwe fase in haar 
werkend bestaan mee te maken”. Kortom, José is en 
blijft ‘een rots in de branding’ die de dynamiek in 
het bureau altijd op een positieve manier tegemoet 
treedt.
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Als voorbeeld van hoe ver de participatie ging, halen 
José en Theo de herinrichting van het Ruijsdaelplein 
aan. “Daarover is uitvoerig geparticipeerd”, memo-
reert Theo. Na een eerste aantal sessies waarbij bewo-
ners onder andere met stickertjes konden aangeven of 
ze sfeerbeelden wel of niet mooi vonden, maakte tlu 
een eerste ontwerp. Daar konden betrokkenen vervol-
gens weer op reageren waarna een aangepaste versie 
van het ontwerp richting de gemeenteraad ging. “Over 
het ontwerp was van begin tot einde geparticipeerd, 
maar uiteindelijk is na een hoofdelijke stemming in 
de gemeenteraad besloten om het ontwerpplan niet 
vast te stellen. 
Er kwam opeens 
een groepering 
uit de hoge 
hoed die tegen het ontwerp was en die in staat was de 
stemmers in de raad te beïnvloeden.” De herinrichting 
kwam daardoor een tijd stil te liggen, maar na een 
initiatief van twee raadsleden en een nieuw doorlopen 
participatieproces ligt er inmiddels een opgefrist Ruijs-
daelplein. “Bij de uiteindelijke herinrichting hebben 
we echt concessies moeten doen”, vertelt Theo. “Soms 
denk je: dit ontwerp is een tien waard, maar blijkt het 
bij de bewoners of politiek niet haalbaar. Daar zijn 
wij bij het Ruijsdaelplein wel echt tegenaan gelopen. 
Het ontwerp zoals het nu uitgevoerd is, is een ontwerp 
met  veel compromissen. Maar ik zeg wel altijd dat we 
tevreden mogen zijn over het resultaat, want het plein 
zoals het er nu ligt is een enorm succes. We krijgen 
veel positieve reacties.”

Dat niet alleen de volwassen inwoners van Naarden 
Vesting besmet zijn met het participatie-virus, bleek wel 
toen een collega van Theo, Jon Drost, op een vrijdag-
middag naar de ontvangsthal van de gemeente werd 
geroepen. Bij de balie stonden vier jongens van een 

jaar of dertien die wilden komen klagen over de plan-
nen voor de herinrichting. Daarop werden ze uitgeno-
digd voor een kop chocolademelk op de kamer van 
de projectleider. Met de tekeningen binnen handbereik 
legde hij de vier jongens uit wat het plan voor de 
herinrichting was, hoe het plan tot stand was gekomen 
en liet hij ze de tekeningen zien. “Als ik het zo zie dan 
wordt het wel mooi”, zei één van de jongens daarop. 
“Ja, maar er zijn ook nog mensen tegen. Dat kan wel 
problemen geven”, vulde één van zijn vriendjes aan. 
Die klagers waren onder anderen de ouders van de 
jongen in kwestie zelf. Toen de projectleider van de 
gemeente uitlegde dat zelfs in een participatiemodel 
niet met iedereen rekening gehouden kan worden, zei 
de zoon van de klagers daarop: “Dan moeten ze maar 
verhuizen”. Waarna ze weer huiswaarts keerden.

Wat tlu benadrukt is dat een participatieproces blanco 
begonnen moet worden. Je kunt de gesprekken met 
bewoners niet ingaan als je in je achterhoofd al vage 
schetsen hebt. Je moet echt de ruimte hebben om te 
luisteren naar wat de bewoners zelf aandragen. Dat 
neemt niet weg dat José wel met enige teleurstelling 
spreekt over het ontwerp wat het na het grondige par-
ticipatieproces niet haalde. Maar Theo looft de mede-
werkers van tlu juist om hun veerkracht wat dat betreft. 
“tlu is op zo’n moment in staat om te schakelen. Als 
het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals 
het gaat. Dus dat je zegt: “Er komt zo’n tegenstroom, 
we gaan het niet redden om het ontwerp te realiseren. 
We moeten het gewoon anders doen”. Zo van: “Jon-
gens het eerste ontwerp zou een tien waard geweest 
zijn, maar een tien gaan we niet halen. Dus we moe-
ten genoegen nemen met een dikke voldoende”. Dat 
is fijn. Architecten zijn namelijk nogal eens creatieve-
lingen die zeggen: “Dit is mijn ontwerp, dit is mooi”, 
maar je moet met je opdrachtgever mee kunnen 

denken. Zoals is gebeurd bij de herinrichting van het 
Ruijsdaelplein. Dan moet je samen met je opdrachtge-
ver naar een alternatief zoeken. Dat kan tlu heel goed. 
Ze beschikken over het artistieke en ook over het stukje 
vertalen naar de realiteit. Want ik kan als ambtenaar 
wel iets willen, maar het moet wel reëel zijn. Dit was 
op dit moment het meest haalbare en ik blijf zeggen 
dat ik trots ben op wat er nu ligt.”

“tlu is op zo’n moment in 
staat om te schakelen.”

Marktstraat, Naarden-Vesting

Details: gemetselde stoepjes en lijngoot cq blauwe zone
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Voetgangersbrug over de Rondweg, Houten
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Van medewerker tot directeur

Toen ik bij tlu kwam in 1999 werd er op kantoor nog 
gerookt. Jan de hele dag aan de zware shag, op  de 
vrijdagmiddagborrel waren er ineens nog veel meer 
rokers. Ikzelf was net zo’n beetje gestopt. Het roken op 
kantoor begon me steeds meer te storen. Maar net als 
velen was ik eigenlijk een beetje bang van Jan. Hij had 
een uitstraling die maakte dat ik elke vorm van kritiek 
inslikte. Ik herkende het fenomeen: op het bureau uit 
Rotterdam waar ik vandaan kwam was ook iedereen 
bang van de directeur. Hij had echter een enorm cha-
risma, waardoor buitenstaanders en opdrachtgevers 
zich juist op een prettige manier gezien voelden. Bin-
nen het bureau was er een klein groepje ‘vertrouwelin-
gen’ dat ogenschijnlijk onverschrokken met de goeroe 
kon omgaan. Het merendeel van de medewerkers 
kreeg echter weke knieën als ze zich bij hem moesten 
melden. Dat had ik daar ook. Ik probeerde met mijn 
projecten zover mogelijk bij hem vandaan te blijven. 
tlu was in 1999 een klein bureau. Ik was nummer 7. 
En ik zou binnen 2 jaar toetreden tot de directie. Ik 
was nog medewerker dus. Ik trok op met Hanneke, en 
zij vond het ook wel prettig om vast een aspirant direc-
tielid achter de hand te hebben, al was Jan toen haar 
compagnon. Tussen haar en mij ontstond een nieuwe 
dynamiek. Alles lag nog open: we lagen elkaar, we 
wantrouwden elkaar, we namen elkaar in vertrouwen, 
we waren onzeker over elkaar, we deelden steeds 
meer sores met elkaar, we vreesden elkaar, respecteer-

den elkaar, we zouden compagnons worden… Toch 
beleefde ik die eerste 2 jaar tlu nog vanuit de positie 
van medewerker. Ik kon een beetje nadenken over 
wat voor soort directielid ik zou worden. Ik wilde niet 
gevreesd worden, ik moest ook niet worden overlopen, 
maar zolang ik koers hield zou het wel terechtkomen. 
Toch voelde ik nog steeds ambivalentie: ik had het 
afgezworen om directieleden te vrezen, maar het lukte 
me weer niet. Het ondermijnde mijn gevoel dat ik ge-
schikt zou zijn om zelf aan het roer te staan. Ik moest 
een daad stellen. Toen ik eindelijk op 1 april officiëel 
tot de directie was toegetreden wist ik wat me te doen 
stond. Maanden had ik naar dit moment uitgekeken. 
Mijn knieën leken wel van krant, toen ik die bewuste 
ochtend het bureau binnenliep. Ik wist dat ik velen aan 
mijn kant zou hebben en toch vond ik het doodeng om 
op te treden. Ik liep direct naar Jan en zei: “Ik zou het 
prettig vinden als je voortaan niet meer zou roken op 
het bureau”. Jan keek me rustig aan, zich niet bewust 
van de grenzeloze moed die ik hiervoor had verzameld 
en zei: “Oké”. Er viel een last van mijn schouders. In 
dat ene moment besefte ik dat Jan dus ook gewoon 
aanspreekbaar was, dat ik iets mocht vinden en dat ik 
iets kon bereiken als ik er werkelijk van overtuigd was. 
Een dankbare eerste schrede. Jan zei me later langs 
zijn neus weg dat hij meteen definitief met roken was 
gestopt. Dus misschien had ik hem zelfs een dienst 
bewezen…

Column door Mariëtte Claringbould

Slotlaan, Zeist

1995 - Hans Warnau overlijdt
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Huizen in de stijl van de jaren dertig waren de 
afgelopen jaren populair, aldus Hanneke Toes. 
Het gedetailleerde metselwerk, de grote daken 
en de typerende rode bakstenen spraken aan, 
dus besloten projectontwikkelaars steeds vaker 
nieuwe huizen in deze “oude” stijl te bouwen. 
Wat echter vaak vergeten werd is dat de jaren-
dertigwijken niet alleen aanspreken vanwege de 
wijze waarop de huizen zijn gebouwd, maar ook 
vanwege het groen in de omgeving. Grote voor-
tuinen, volwassen bomen en hagen. Hanneke 
en haar collega’s hameren daarom bij de bouw 
van nieuwe woonwijken op een groenplan met 
voldoende ruimte voor bomen om te groeien. Iets 
wat in Het Kampense Onderdijks goed is gelukt. 
Zelfs een ietwat sceptische school besloot op een 
gegeven moment een stuk betegeld schoolplein 
tot een groen speelparadijs te laten omtoveren. 
En dat is echt te danken aan Hanneke, als je het 
Daniël Oostenbrink, projectleider van de ge-
meente Kampen, vraagt.

Hanneke heeft Daniël nog maar net begroet op de 
stoep voor het park in de wijk Onderdijks als ze hem 
vraagt naar iets wat haar meteen opviel. “Die brie-
venbus zou toch hier staan?”, zegt ze terwijl ze wijst 
naar een plek twintig meter 
rechts van de plaats waar 
de oranje PostNL-bus door 
iemand is geplaatst. Het lijkt voor de leek een klein 
detail, maar zulke veranderingen zijn voor het ont-
werp wel degelijk van belang, legt Hanneke uit. Het 
idee was namelijk dat de brievenbus een afbakening 
zou zijn tussen de parkeerplaatsen en de stoep; om 
te voorkomen dat er parkeerchaos zou ontstaan als 
ouders van de twee naastgelegen scholen hun kinde-
ren komen halen en brengen  met de auto. Door de 

brievenbus twintig meter naar links te plaatsen is van 
een dergelijke barrière geen sprake meer. Hanneke 
pakt haar mobiele telefoon en maakt er een foto. Iets 
wat ze tijdens de wandeling nog een aantal keer doet. 
Want hoewel de ontwerpen van tlu vaak tot de straat-
klinker zijn uitgetekend, kan er tijdens de uitvoer altijd 
iets misgaan. Soms heeft een aannemer net een ander 
idee over wat mooi is, is er sprake van een misver-
stand of is iets door een reparatie veranderd. Zo is er 
bijvoorbeeld een straat waar schijnbaar herstelwerk-
zaamheden zijn uitgevoerd met andere klinkers dan de 

oorspronkelijke. De foto’s 
zorgen ervoor dat Han-
neke de puntjes op de i niet 

vergeet als zij ze later wil aankaarten. 
Het kleine aandachtspuntje van de brievenbus aan het 
begin van de wandeling van Hanneke en Daniël staat 
echter in schril contrast met de rest van de rondgang 
door Onderdijks; een wijk die plaats biedt aan zo’n 
vijftiendhonderd huishoudens en daarmee 7,5 procent 
van de inwoners van Kampen. “Het is een heel mooi 
geheel geworden”, zegt Daniël terwijl hij samen met 

Hanneke door het park in het midden van de wijk 
loopt. Het park is allesbehalve een typisch Nederlands 
recht grasveld. Hier en daar zijn wat heuveltjes te 
herkennen. Niet alleen als markering van de onderlig-
gende gasleidingen, maar ook als verwijzing naar de 
terpen die in Kampen en omgeving te vinden zijn. Het 
heeft te maken met de zogenaamde verankering in 
het landschap. Door de 
toevoeging van dergelij-
ke landschapsspecifieke 
elementen wordt het 
duidelijk dat je in Kam-
pen staat. Daarnaast zijn 
de heuveltjes ideaal speelterrein voor kinderen. Je kunt 
je achter een heuveltje verborgen houden tijdens een 
spelletje verstoppertje, van het bergje afrollen totdat 
je duizelig wordt of er in de winter met een slee van 
af glijden. “Kinderen doen dingen met een ruimte die 
je zelf niet bedenkt”, vertelt Hanneke. “Laatst stonden 
hier op het alle seizoenen veldje”, ze wijst naar een 
grote ronde kunstgras-cirkel aan de rand van het park, 

“meisjes op hun blote voeten te balletten.” Vandaag 
staat een opa met zijn kleinzoon op het pontje dat 
het speeleiland met het park verbindt, spelen twee 
wat oudere jongens een potje voetbal in een speciale 
voetbalkooi en staat een meisje met haar moeder bij 
de kabelbaan. 

“Hanneke komt altijd met 
zulke leuke ideeën”, zegt 
Daniël als hij het park 
bekijkt. “tlu is creatief, uit-
bundig en speels. Dat zie 
je niet zo snel in Kampen. 

Daar zijn mensen toch wat behoudender. Men was 
bijvoorbeeld bang dat het pontje naar het speeleiland 
niet veilig was. Hanneke ontwerpt op zo’n moment niet 
alleen, ze regelt ook dat de zaken voor elkaar komen. 
Ze komt bijvoorbeeld met goede argumenten tijdens 
gesprekken met bewoners of met medewerkers van de 
gemeente. Daarmee maakt tlu echt het verschil. Het is 
namelijk één ding om een mooi plan te maken, maar 

“Het is namelijk één ding om een mooi 
plan te maken, maar het is een ander 

ding om ervoor te zorgen dat ook alle be-
trokkenen zich achter het plan scharen.”

Hanneke Toes met Daniël Oostenbrink in Het Onderdijks, 
Kampen (foto Annelies Waterlander)

Groen en spelen, De Paden, Het Onderdijks in Kampen (foto Annelies Waterlander)

“Hanneke zorgt ook dat dingen voor elkaar komen”
Een interview met Hanneke Toes en Daniël Oostenbrink door Annelies Waterlander.

“Die brievenbus zou hier toch staan?”
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het is een ander ding om ervoor te zorgen dat ook alle 
betrokkenen zich achter het plan scharen. Mensen op 
zo’n manier overtuigen is echt een vak apart. Andere 
bedrijven zeggen weleens dat ze dat doen, maar 
Hanneke en collega’s doen dat ook echt. Hoe beter 
de vakspecialist, des te minder ik hoef te doen. En 
andersom.” “Dat ik een rol kan spelen tijdens gesprek-
ken met bijvoorbeeld bewoners, komt doordat ik als 
ontwerper wat meer afstand tot de situatie heb”, haakt 
Hanneke in. “Ik ben voor bewoners toch een neutra-
lere partij dan de gemeente. Dat helpt. Daarbij denk ik 
ook dat het gewoon mijn sterke kant is. Ik vind het echt 
leuk om mensen mee te nemen.”

Naast het vraagstuk of het pontje veilig genoeg was, 
noemt Daniël ook “Het proces rondom met het school-
plein” als voorbeeld van de kracht van Hanneke. Aan 
het park in Het Onderdijks grenzen twee scholen. De 
ene heeft een betegeld schoolplein, terwijl de tegen-
overliggende school het volledige park als schoolplein 
gebruikt. Dat laatste past in het groene visie voor de 
nieuwe wijk in jaren dertig stijl. Want wonen in een 
jarendertigwijk spreekt niet alleen aan vanwege de 
bouwstijl van de woningen, maar ook vanwege het 
groen. Dus werd de school met het betegelde school-
plein gevraagd of zij wellicht een stuk plein wilden 
opgeven ten behoeve van het park. “Het leek er eerst 
op dat dat niet ging lukken”, herinnert Daniël zich. 
“Er was heel wat tegenstand in de eerste gesprekken, 
maar dankzij Hanneke is er toch een oplossing geko-
men.” De school zou een stuk van het plein afstaan 
voor een stuk openbaar groen voor de deur, maar dan 
wilde zij in ruil wel een alle seizoenen grasveld krij-
gen. Dus ligt er nu een kunstgrasveld in het park waar 
de kinderen van beide scholen het hele jaar door op 
kunnen spelen. “We krijgen veel complimenten voor 
het eindresultaat”, vervolgt Daniël. “Ook de wijkver-

eniging is enthousiast. Die hebben op Facebook hun 
complimenten geuit over hoe de wijk erbij ligt.”

“Het was wat dat betreft een goede beslissing om de 
ontwikkeling van het park naar voren te halen”, zegt 
de projectleider van de gemeente Kampen tegen Han-
neke. Eerst zou gewacht worden met de ontwikkeling 
van het park totdat de bouw van een bepaald stuk van 
de wijk afgerond zou zijn, “Maar op aanraden van tlu 
is de ontwikkeling van het park naar voren gehaald, 
dus nog voordat bepaalde stukken van de wijk af 
waren”. Door die beslissing is het hart van de wijk al 
gaan leven, legt Daniel uit. Iets wat belangrijk was 
voor de mensen die al wel in de wijk woonden. “Het 
maakt voor het beeld van een wijk een groot verschil 
of je bijvoorbeeld tegen een vies slootje aankijkt of een 
brede watergang.” Het is niet het enige dat hij heeft 
geleerd van Hanneke, vertelt Daniël. “Als projectlei-
der weet je weinig van veel, maar de afgelopen 5,5 
jaar heb ik veel geleerd over onder andere de land-
schapsarchitectuur. Bijvoorbeeld over groenstructuren, 
de cadeautjes van een omgeving, doorzichten in een 
ontwerp en de historische boomstructuur. In het begin 
zag ik de logica van dat soort zaken niet in, maar 
hoe langer ik samenwerk met Hanneke hoe meer ik 
ga begrijpen wat zij ziet en hoe meer ik bereid ben te 
investeren.“

meer weten? scan de code

“Maar op aanraden van tlu is de ontwikkeling van 
het park naar voren gehaald, dus nog voordat be-

paalde stukken van de wijk af waren.”

Plein tussen beide scholen, Het Hart van Het Onderdijks
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Aalsmeer | Abcoude | Aerdenhout | Alblasserdam | Alkmaar | Almelo | Almere | Almkerk | Alphen a/d Maas 
| Alphen a/d Rijn | Amerongen | Amerfoort | Ammerstol | Amstelveen | Amsterdam | Sint Anthonius | Anna 
Paulowna | Arnhem | Assen | Avenhorn | Axel | Baambrugge | Baarn | Badhoevedorp | Bakum (D) | Barendrecht 
| Barneveld | Beek en Donk | Beesterzwaag | Bennebroek | Berghout | Berk en Dal | Bergen | Berkel en Rodenrijs 
| Best | Beverwijk | Beuningen | Beusichem | de Bilt | Bilthoven | Blaricum | Blokzijl | Boekelo | Bloemendaal | 
Blokzijl | Bommelerwaard | Borne | Boskoop | Boxmeer | Boxtel | Braassemermeer | Breda | Brielle | Broek in 
Waterland | Bruchem | Bunnik | Bussem | Bussloo | Callantsoog | Cappelle a/d IJssel | Chaam | Culemborg 
| Deil | Delft | Den Bosch | Dendermonde (B) | Den Dolder | Den Haag | Den Helder | Deurne | Deventer 
| Diddam | Dinklage (D) | Dirksland | Doetinchem | Dongen | Doorn | Doorwerth | Dordrecht | Driebergen 
| Driehuis | Druten | Duistervoorde | Dussen | Ede | Eersel | Egmond | Eindhoven | Elburg | Ellecom | Elst 
| Emmeloord | Emmen | Empel en Meerwijk | Enschede | Epe | Epse | Erica | Ermolo | Etten | Ettenleur | 
Geldermalsen | Geldrop | Genderingen | Genk | Gennep | Giethoorn | Goes | Goirle | Gorinchem | Gouda 
| ‘t Goy | Grave | Groningen | Grootslag | Haarlem | Haarlemmermeer | Haarzuilens | ‘t Harde | Harmelen | 
Harskamp | Hasselt | Hattem | Hazerswoude | Heelsum | Heemskerk | Heemstede | ‘s Heer Arendskerk | Heerde 
| Heerhugowaard | Heesch | Heeze | Helmond | Hendrik-Ido-Ambacht | Hensbroek | Hillegom | Hilversum | 
Hoevelaken | Hogezand - Sappermeer | Hollandse Rading | Holten | Hoofddorp | Hoorn | Hoornaar | Houten 
| Huizen | Huybergen | IJsselmuiden | IJzendijke | Jaarsveld | Julianadorp Oost | Jutphaas | Kampen | Katwijk | 
Kerkdriel | Kerkwijk | Klundert | Kockengen | Kortrijk | Koog a/d Zaan | Krimpen a/d IJssel | Kromme Mijdracht | 
Lage Vuursche | Landsmeer | Laren | Leerdam | Leersum | Leeuwarden | Leiden | Leimuiden | Lelystad | Leusden 
| Lichtenvoorde | Lienden | Lievelde | Limmen | Linschoten | Lisse | Lobith |Lohne (D) | Londen (GB) | Lonneker 
| Loosduinen | Luik (B) | Maarn | Maarssen | Maartensdijk | Sint Maarten | Maartensvlotbrug | Maasdam | 
Maassluis | Markelo | Meppel | st. Michielsgestel | Michigan (VS) | Middelburg | Middelharnis | Middenbeemster 
| Middenmeer | Mijdrecht | Mijnsheerenland | Mill | Moerdijk | Molenaarsgraaf | Monster | Mook | Naaldwijk 
| Naarden | Nieuwegein | Nieuwkoop | Nieuwkuik | Nieuw Loosdrecht | Nieuw-Vennep | Nijmegen | Noordwijk 
aan zee | Noordwijkerhout | Nootdorp | Nunspeet  | Odijk | Oirschot | Oisterwijk | Oldenzaal | Oosterbeek | 
Oosterhout | Oostflakkee | Oss | Otterlo | Ottersum | Oud Beijerland | Oudekerk a/d/ Amstel | Oudekerk a/d 
IJssel | Overberg | Overloon | Papendrecht | Parijs (F) | Pernis | Petten | Pijnacker | Puttershoek | Reeuwijk | 
Renesse | Rhenen | Rhoon | Ridderkerk | Rijnsweerd | Rijsoord | Rijswijk | Rosmalen | Rotterdam | Ruurlo | de Rijp 
| Sassenheim | Sas van Gent | Schaarsbergen | Schagen | Schagerbrug | Schaik | Schalkwijk | Scherpenzeel | 
Schinveld | Schoondijke | Schoonhoven | Sliedrecht | Soest | Someren | Spanbroek | Spijkenisse | Stadskanaal | 
Stedebroek | Stolwijk | Strijen | Ter Aar | Terneuzen | Tilburg | Texel | Tiel | Tull en ‘t Waal | Ubbena | Uithoorn | 
Utrecht | Valkenswaard | Veenendaal | Velddriel | Veldhoven | Velp | Venray | Vianen | Vinkeveen | Vleuten - de 
Meern | Vlijmen | Vogelenzang | Volkel | Vreeswijk | Vught | Waalwijk | Waarland | Waardenbrug | Waarland 
| Waddinxveen | Wageningen | Waspik | Wassenaar | Weesperkarspel | Wemeldinge | Werkendam | West 
Knollendam | Wieringen | Wijhe | Wijchen | Wijk en Aalburg | Wilnis | Wilp | Winterswijk | Woerden | Wormer | 
Woudenberg | Zaanstad | Zalk | Zaltbommel | ‘t Zand | Zeist | Zevenaar | Zevenbergen | Zevenhuizen | Zelhem 
| Zetten | Zierikzee | Zijpe | Zoetermeer | Zuid-Beijerland | Zwartsluis | Zwijndrecht | Zwolle

50 jaar projecten
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“tlu zit in de haarvaten van Houten”
Annelies Waterlander in gesprek met Henny den Bieman

Houten was voor landschapsarchitect Jan 
Kalff één van de redenen waarom hij zelfs na 
zijn pensioengerechtigde leeftijd bij tlu land-
schapsarchitecten bleef werken. Het van uit het 
niets ontwikkelen van een stad was volgens hem 
“ultiem” en het feit dat je als ontwerper zo lang 
betrokken was bij het project in plaats van een-
malig een park te ontwikkelen. Hoewel Jan Kalff 
inmiddels al ruim tien jaar is vertrokken bij tlu, 
zijn de huidige medewerkers nog net zo bevlo-
gen en betrokken bij de ontwikkeling van het 
groen van Houten. Henny den Bieman, gemeen-
tesecretaris, vertelt over een samenwerking die 
al meer dan 35 jaar duurt. “Bij tlu is groen geen 
statement, maar een onderdeel van het leven en 
daarbinnen kun je toch heel bijzondere elemen-
ten maken.”

De samenwerking tussen tlu landschapsarchitecten 
en de gemeente Houten begon in de jaren zeventig, 
toen de gemeente als groeikern werd aangewezen en 
de opdracht kreeg ruim zesduizend nieuwe woningen 
te realiseren. “We hadden zelf niet de kennis in huis 
om zo’n ontwerp te maken”, vertelt Henny den Bie-
man terugblikkend. Dus werd besloten het vraagstuk 
voor te leggen aan 
een ontwerpteam 
waar tlu onderdeel 
van uitmaakte. Het 
bijzondere aan die 
constructie was dat 
de gemeente diende als opdrachtgever voor elk van 
de vier ontwerpbureaus, die daardoor gelijkwaardig 
samenwerkten. Er was geen sprake van bureaus die als 
losse eilandjes functioneerden, maar de verschillende 
ontwerpers voerden overleg met elkaar. “Er is een spe-
ciale werkstructuur ontstaan in Houten”, beaamt ook 

Mariëtte Claringbould. “We 
zaten met vier bureaus aan 
tafel waardoor de ontwikke-
ling van de stad niet een puur 
stedenbouwkundige onder-
neming werd of een puur 
landschappelijke ingreep. 
Iedereen zat vanuit zijn eigen 
invalshoek aan tafel en op 
die manier werd de discus-
sie met elkaar aangegaan en 
werd veel uitgewisseld.” Ook Jan Kalff spreekt van een 
kruisbestuiving tussen de vier bureaus. Volgens  hem 
heeft die samenwerking tussen een stedenbouwkun-
dige, een civiel technicus, een expert op het gebied 
van verkeer- en infrastructuur en tlu als landschapsar-
chitect  geresulteerd in een “ultiem” eindproduct. Door 
de nauwe samenwerking konden er namelijk zaken 
gerealiseerd worden die op andere plekken in het land 
(nog) niet mogelijk waren. “Integraliteit”, noemt Henny 
den Bieman dat. “Als vanuit tlu werd voorgesteld een 
leefbare groene stad te ontwikkelen, dan moet daar 
ook door de andere disciplines rekening mee gehou-
den worden in het ontwerp. Als de stad leefbaar moet 
zijn, dan kan er bijvoorbeeld niet een doorgaande weg 

doorheen lopen. 
Daarom is nu overal 
in Houten de auto te 
gast.” 

“Toen de gemeente 
de opdracht kreeg te zoeken naar ruimte voor zes tot 
zevenduizend woningen, hebben wij een algemene 
opdracht en een visie meegegeven aan de vier bu-
reaus”, vervolgt Henny den Bieman. “Vervolgens zijn 
de ontwerpdisciplines aan de slag gegaan en deden 
voorstellen.” Op de kaart van Houten wijst Henny de 

verschillende suggesties aan; er werd gekozen voor het 
zogenaamde omgeklapte vlindermodel. Daarbij werd 
groeikern Houten het noordelijke deel van de stad en 
de VINEX het zuidelijke deel. Beiden dus één vleugel 
van de vlinder. “Dat gaat verder dan een keer een 
parkje ontwerpen”, aldus Henny den Bieman. “tlu heeft 
zowel de kwaliteiten om een stad te ontwerpen als later 
op detailniveau een invulling van die stad te maken.” 
Dat het bureau over beide kwaliteiten beschikt maakt 

tlu landschapsarchitecten uniek, aldus de gemeentese-
cretaris. Toen er in de jaren zeventig werd nagedacht 
over hoe Houten zou kunnen worden uitgebreid ging 
het tenslotte om een andere manier van ontwerpen 
dan vandaag de dag. Eén ding is echter consequent 
gebleven: “tlu heeft altijd heel erg geredeneerd vanuit 
een visie op hoe je ergens leeft”. 

De visie die de gemeente Houten had over leven in de 
stad, vertaalde tlu naar een groenplan dat Henny den 
Bieman samenvat als: beleefbaar, zichtbaar en be-
reikbaar groen. “Groen is geen statement, maar echt 
onderdeel van het gewone leven”, aldus de gemeente-
secretaris die eerder directeur stadsontwikkeling van de 
gemeente Houten was. Daarbinnen zijn er echter door 
tlu bijzondere elementen gecreëerd, vindt hij. Daarbij 
moet hij bijvoorbeeld denken aan de Vijfwal in Hou-

ten Zuid. De Vijfwal 
is een stuk verhoogd 
groen in de vorm van 
een vijfhoek die door 
verschillende wijken in 

het zuidelijke deel van Houten loopt. Het doet denken 
aan een oud bolwerk zoals die nog in veel steden 
gevonden wordt. De Vijfwal ligt ongeveer anderhalve 
meter hoger dan de rest van het gebied en de hoeken 
soms zelfs nog hoger. Over het verhoogde deel kan 
een rondje van zo’n vier kilometer gewandeld worden, 
maar het vormt ook een verbinding tussen de verschil-

“Inwoners van Houten blijven door de jaren 
heen het groen waarderen. Ik had verwacht dat 
het na tien jaar misschien zou afnemen, maar 
mensen zijn nog net zo enthousiast als eerst.”

“Ik vind dat kenmerkend voor de ontwerpen van tlu dat ze zo 
robuust zijn dat ze ook anders gebruikt kunnen worden dan 
oorspronkelijk bedoeld, dat ze die potentie in zich hebben.”

Henny den Bieman (foto 

Annelies Waterlander)

Vijfwal, Houten-Zuid
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lende wijken. Op elke hoek van de Vijfwal heeft tlu iets 
bijzonders gecreëerd. Zo is er een lange glijbaan naar 
beneden. Volgens Henny den Bieman laat de Vijfwal 
zien waarom hij zo tevreden is over de ontwerpen van 
tlu landschapsarchitecten. “De Vijfwal op zichzelf is 
mooi, en het is ook een duurzaam concept. Bij som-
mige ontwerpen heb je weleens: “Het is hartstikke 
mooi, maar voor de korte termijn, tlu werkt echt vanuit 
de visie dat iets over tien, vijftien of twintig jaar nog 
aan dezelfde norm moet voldoen. Daarbij ontwerpen 
ze niet voor hun collega’s maar voor de mensen die er 
wonen. Dat zie je bijvoorbeeld in de bruikbaarheid van 
de Vijfwal. Sinds kort maakt het onderdeel uit van een 
fitte route 
waarbij er 
op ver-
schillende 
punten een parcourtje is uitgezet.” Op die plek-
ken zijn  - op verzoek van bewoners - bordjes gezet 
waarop sportoefeningen staan die gebruik maken van 
de verhogingen van de Vijfwal, zo legt één bordje uit 
dat deelnemers kikkerend de top van een hoek van 
de Vijfwal moeten bereiken. Helemaal passend in de 
trend van bootcampen. “Ik vind dat kenmerkend voor 
de ontwerpen van tlu dat ze ook best anders gebruikt 
kunnen worden dan oorspronkelijk bedoeld, dus dat 
de ontwerpen zo robuust zijn dat ze die potentie in zich 
hebben.”

“Doordat tlu landschapsarchitecten al zo lang betrok-
ken zijn bij de ontwikkeling van Houten, zitten ze echt 
in de haarvaten van de stad”, vervolgt Henny den 
Bieman. Om die reden vindt de gemeente het belang-
rijk het gedachtegoed van het ontwerp ook over te 
dragen aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer van het groen, “want tlu was er veel eerder 
dan zij”. “Daarbij zie je het groen en lijkt het gedach-

tegoed daarachter vanzelfsprekend, maar over dertig 
of veertig jaar is dat niet meer zo vanzelfsprekend. De 
afgelopen twee jaar hebben we daarom al geïnves-
teerd in het overbrengen van het gedachtegoed op 
onze beheerorganisatie. Niet omdat we alles tot in den 
eeuwigheid exact zo willen laten zoals het vandaag is. 
De maatschappij verandert tenslotte en daarmee ook 
de behoefte van mensen, maar omdat we willen dat er 
met voldoende respect naar het ontwerp wordt geke-
ken en de gedachte achter het groen zo veel mogelijk 
willen vasthouden. Tegelijkertijd zien we dat het ont-
werp zo robuust is neergezet dat het niet zo snel wordt 
aangetast. Binnen het ontwerp kunnen nieuwe manie-

ren om het 
te gebruiken 
ontstaan. 
Het feit dat 

daar vanaf het begin af aan al rekening mee wordt ge-
houden heb ik altijd wel als een hele bijzondere kwali-
teit van tlu gezien.” Het belang om het groenplan van 
tlu in stand te houden is niet alleen ingegeven door de 
politiek – die nam laatst een motie aan waarbij werd 
gesteld dat bouwplannen niet ten koste van het groen 
mochten gaan – maar ook door de bewoners van 
Houten. “Inwoners van Houten blijven door de jaren 
heen het groen waarderen. Ik had verwacht dat het 
na tien jaar misschien zou afnemen, maar mensen zijn 
nog net zo enthousiast als eerst.”

“ Op verzoek van bewoners is een zogenaamde ‘fitte route’ 
uitgezet. Helemaal passend in de trend van bootcampen. “

Fitte route maakt gebruik van zijn omgeving
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Spelen, wadi en geluidszone in één, Houten-Zuid
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maar zijn de namen ook in een sierlijke letter geschre-
ven op een a-typisch bordje. Daarnaast vertelt Steven 
dat door tlu is gekozen voor een andere straatverlich-
ting dan normaal. Geen staande lantaarnpalen, maar 
verlichting die tussen de gevels hangt of aan de gevel 
is bevestigd. Zoals je dat ook in Italië ziet. 

Het is pas het begin van de subtiele verwijzingen die in 
het ontwerp zijn verwerkt. Geheime boodschappen zou 
je het bijna kunnen noemen. Daarin zijn lijnen een te-
rugkerend element. Zo heeft hij in het beton bij de wo-
ningen aan de Porta Basillica, een lijntje laten maken 
met een ander steensoort. Niet alleen omdat dat een 
mooi lijnenspel oplevert, maar de groeven geven ook 
precies aan waar de erfgrens loopt. Onder de stations-
brug geven vier vlakken van zes witte lijnen, de plaats 
van de vier spoorlijnen die Houten Castellum doorkrui-
sen aan. De zes lijnen symboliseren op hun beurt de 
dragers van de spoorlijn. Een bovengemiddeld brede 
straat is in het ontwerp optisch verkleind met twee rood 
gekleurde lijnen, om te voorkomen dat de weg gezien 
zou worden als een snelweg. In een (visueel) smallere 
straat, rijden mensen minder hard. En op het plein bij 
de winkels loopt de lijn van de afwatering gelijk met 
de onderliggende parkeergarage. Op die manier is de 
afmeting van de garage ook boven de grond inzichte-
lijk gemaakt. “Dat is handig voor de medewerkers van 
beheer, omdat die dan precies weten waar er zware 
vrachtwagens kunnen staan en waar niet.”

Het spel met lijnen stuurt ook gedrag van de gebrui-
kers van een omgeving, vertelt Steven als hij door de 
winkelstraat van Houten Castellum loopt. Aan beide 
kanten van de winkelstraat loopt een afvoer voor 
hemelwater. Deze zijn op enige afstand van de gevels 
van de winkels geplaatst. Door de afvoer komen de 
winkels niet alleen niet onder water te staan als het 

Castellum; wie goed kijkt ziet meer

Wie met de trein aankomt op station Houten 
Castellum, waant zich in een typische nieuw-
bouwwijk. Met aan de ene kant van het spoor 
een plein met winkels en de andere kant huizen 
en wat groen. Wie met Steven van Schijndel  van 
tlu landschapsarchitecten door hetzelfde gebied 
loopt, ontdekt echter een hele andere wereld. 
Zoals een kunsthistoricus de verborgen beteke-
nis van een Van Gogh onthult, zo legt Steven 
de vaak onopgemerkte details van het ontwerp 
bloot.

Het is een druilerige ochtend als ik ontwerper Steven 
van Schijndel ontmoet op het plein naast het station 
van Houten Castellum. Het regenachtige weer staat 
in schril contrast met de sfeer die de wijk moet uit-

ademen, namelijk die van een Mediterrane stad. De 
keuze voor uitgerekend die uitstraling voor de nieuwe 
wijk in Houten komt niet volledig uit de lucht vallen. 
Bij opgravingen werden gebruiksvoorwerpen uit de 
Romeinse tijd gevonden zoals fuiken en een kano. Dus 
werd het hart van de nieuwe wijk vormgegeven als een 
fort uit de Romeinse tijd – een castellum  - en zijn er in 
de bouw hier en daar wat verwijzingen naar het Mid-
dellandse zeegebied terug te vinden. Zo wijst Steven 
aan dat de daken van de huizen binnen het fort een 
stuk minder hellen dan je van de normale Hollandse 
bouwstijl zou verwachten en zijn ook de dakpannen 
niet egaal rood, maar gemêleerd van kleur. 

Oorspronkelijk was het idee om de wijk rondom het 
station tot een echt fort te maken, vertelt Steven als hij 
op de plattegrond aanwijst waar we staan. In de vorm 

van de buurt is ook zeker een fort te ontdekken. De 
redelijk vierkante wijk wordt tenslotte aan alle kanten 
omgeven door een groenstrook inclusief gracht. De 
enige manier om de wijk binnen te komen is via één 
van de zes bruggen, ontworpen door Steven. Geen 
ophaalbrug, vertelt hij lachend. Maar de wijk zoals hij 
er vandaag de dag staat, wijkt wel af van het initiële 
idee voor de omgeving. Het plan was om het hart van 
Houten Castellum zes meter hoger te maken dan de 
aangrenzende buurten. Op die manier zou het echt 
een fort zijn om te zien, was de gedachte. Buurtbewo-
ners zouden dan bijna symbolisch het hart van Hou-
ten Castellum moeten bestormen om boodschappen 
te doen of naar het station te gaan, door eerst een 
klim van een aantal meters te maken. Maar vanwege 
praktische bezwaren, werd dat plan van tafel gescho-

ven. Nu is het castellum alleen nog terug te zien in de 
vorm op de plattegrond en wie goed kijkt ziet dat aan 
één kant van de wijk de muren van de huizen rechtop 
uit het water torenen alsof ze de muur van een fort 
vormen.

Steven heeft als technisch ontwerper van o.a. vele 
details en straatmeubilair in Castellum nadrukkelijk 
de Romeinse of Mediterrane stijlen als inspiratiebron 
gebruikt. “Er zijn folders waarin pagina na pagina 
Mediterrane bankjes staan die we hier op het plein 
hadden kunnen neerzetten, maar kijk naar de wonin-
gen om je heen. Die zijn niet nadrukkelijk Mediterraan 
en de wijk moest wel één geheel worden, dus heb ik 
het gehouden bij kleine verwijzingen.” Zo hebben de 
straatnaambordjes niet alleen een niet-Hollands karak-
ter door hun Italiaans klinkende namen zoals Piazza, 

“Dat is handig voor de medewerkers van beheer, omdat die dan precies 
weten waar er zware vrachtwagens kunnen staan en waar niet.”

Ontwerper Steven van Schijndel onthult de geheime details van zijn ontwerp tijdens een gesprek met Annelies Waterlander

Castellum
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hard regent, maar ontstaat er ook een scheiding tussen 
dat wat nog tot het gebied van de winkels gerekend 
kan worden en het voetgangersgebied. “Kijk”, zegt 
Steven als hij wijst naar de reclameborden en pro-
ductrekken van winkels die buiten zijn gezet. “Bijna al-
lemaal blijven ze binnen de lijnen”. De afvoer voor het 
hemelwater lijkt er daardoor inderdaad voor te zorgen 
dat alle reclame-uitingen redelijk dicht bij de gevel 
geplaatst zijn en niet in het wilde weg op de straat. Een 
enkel reclamebord staat half over de streep, maar echt 
noemenswaardig is het niet. 

Vindt hij het niet jammer dat de betekenis van kunst-
werken door de kunsthistoricus soms in detail wordt 
uitgeplozen, maar niemand ooit zal nadenken over de 
betekenis van dat ene streepje in het beton dat de erf-
grens markeert?, vraag ik Steven. “Nee”, antwoordt hij 
tot mijn verbazing. “Het maakt niet uit of mensen weten 
wat voor gedachte er achter mijn ontwerp zit. Als ze het 
willen weten dan vertel ik het graag. Het is bijvoorbeeld 
grappig om te zien dat uitvoerders enthousiast worden 
als ze weten wat het idee is achter dat wat ze maken. 
Maar uiteindelijk gaat het om dat er geleefd wordt.” 
Toch zoekt hij zelf in andere steden ook naar de ver-
borgen logica van ontwerpers. Gewoon om te kijken 
of hij verwijzingen vindt zoals die van hem. “Maar het 
kan ook zijn dat ik soms te veel achter een ontwerp 
zoek, zoals dat in de bespreking van kunst misschien 
ook gebeurt”, zegt hij lachend. Een ontwerp draait 
uiteindelijk ook niet om die details, maar wel om een 
bepaalde sfeer die je wil overbrengen, vertelt hij. “We meer weten? scan de code

hebben een solide basis neergezet die op zichzelf mooi 
aansluit bij de robuuste opzet en Mediterrane architec-
tuur. De details voegen daar nog een extra dimensie 
aan toe.” 

Terwijl we struinen door de straten, vertelt Steven dat 
hij het leuk vindt om te zien hoe de schetsen tot leven 
zijn gekomen. “Als ontwerper verdwijn je op een gege-
ven moment uit beeld”, vertelt hij. Maar Houten Cas-
tellum bezoekt hij zelf nog wel regelmatig. Daardoor 
kan hij regelmatig reflecteren op het ontwerp. Dan ziet 
hij dat de robuuste basis ruimte biedt voor verschil-
lend, soms niet van te voren gedacht, gebruik. 

Steven speelt met zijn ontwerpen altijd in op meervou-
dig gebruik. De banken op het centrale plein bieden 
bijvoorbeeld niet alleen plaats om te zitten, maar zijn 
door hun bijzondere vormgeving tevens, picknickbank, 
podium en speeltoestel. “Ik neem ook graag mijn kin-
deren mee naar Houten. Ook zij ontdekken altijd weer 
iets nieuws.”

Castellum bereikbaar met bruggen (ontwerp tlu) over de gracht.

“Het maakt niet uit of mensen we-
ten wat voor gedachte er achter 

mijn ontwerp zit, uiteindelijk gaat 
het om dat er geleefd wordt.”

Detail afkoppeling
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Visie Houten
Ingrediënten van de opzet van Houten in beeld.

Groene verbindingen bieden ...

... kans voor ecologische ontwikkeling.

Landschappelijke relaties rondom Houten

kwaliteit + groen = 
identiteit van je woongebied

A B

In Houten Zuid: cultuurrijke soorten binnen de Vijfwal (A) en 
inheemse soorten buiten deVijfwal (B)

Welk groen waar?

Het netwerk van wegen en 
fietspaden in Houten met... ... doorgaande fietsroutes en ... auto’s steeds via de rondweg.

Voor de veiligheid liggen de fietsroutes vrij en zijn ze gekop-
peld aan voorzieningen: veilig, zien en gezien worden.

1. kleine speelplekjes voor 
iedereen bereikbaar, doel-
groep: tot 6 jaar.   

1, 2, 3 - systeem: afstanden 
tot speelplekken zijn direct 
meegenomen in stedenbouw-
kundig ontwerp.

2. buurtspeelplaatsen
bereikbaar (lopen, fietsen)
doelgroep: 6-12 jaar.

3. wijkniveau gericht op oudere jeugd, 
doelgroep: 12-18 jaar.

Grotere speelplekken (1500/3000 m2) zijn ge-
koppeld aan fietsroutes

Trap- en speelvelden (5000 m2) zijn gekoppeld 
aan grote elementen als Vijfwal & parken

Binnen en buiten de vijfwal. 
Zien en gezien worden!

Zo min mogelijk overlast, wel 
goede ontmoetingsplekken.
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filosofie: Opgroeiende kinderen kunnen hun leefgebied verkennen. De openbare ruimte past zich 
aan, naar de behoefte van kinderen en volwassen.

Pieterje Jr.

Pieter Sr.

openbaar groen: Initiatieven burgers

Initiatieven overheid

Initiatieven goed afwegen op doelgroep en gevolgen omgeving.

Hoe zit het in elkaar?

Hoe beheren we het?

Wat doen we ermee?

Wat willen we ermee? Wat kunnen we ermee?

Wat vinden we ervan?

Wie doet wat?

Moestuin in
buurtgroentje

ja

nee

Verander locaties: scholen,  appartementen, kantoren, starterswoningen?
Betekenis voor groenstructuur: Is het houdbaar voor de toekomst? Groen weg? Waar? Wat is de 
plaats in de compositie?

marktwerking

Houten is een totaalverhaal; 
ideeen en idealen, zijn in prin-
cipe consequent toegepast...

.. zowel in Houten-Noord als 
in Houten-Zuid. Als een brei-
werk.

Maar trek je aan de ver-
keerde draden, gaat dan de 
indentiteit verloren?

Dilema’s toekomst Houtens groenbeheer.
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kunnen worden – vertelt ze hoe het ontwerp voor het 
stationsplein tot stand kwam. 

“De vraag hoe je omgaat met kauwgom in de stad, 
houdt mij al heel lang bezig. Op een gegeven moment 
vroeg ik mij daarom af 
of het niet mogelijk was 
om beton met grote 
kiezels te mengen.” 
Tussen de kiezels zouden de kauwgomvlekken veel 
minder opvallen en als de betonplaat gepolijst zou 
worden, kon de viezigheid ook weer makkelijk verwij-
derd worden. Zo’n gepolijste betontegel zou echter 
veel te glad worden. Dus volgde een volgend ontwerp 
van Hanneke. Daarin zou de kauwgom niet wegval-
len tussen de kiezels, maar moest er een samenspel 
ontstaan tussen de betonnen ondergrond en de kauw-
gomklodders. In het beton moesten vlekken komen 

die de kauwgom symboliseerden en de daadwerkelijke 
kauwgom was dan een toevoeging aan het ontwerp. 
Het antwoord op het vraagstuk was gevonden, zou je 
als leek kunnen denken, maar in werkelijkheid begon 
daar het echte denkwerk van Hanneke en de andere 

medewerkers van tlu land-
schapsarchitecten pas. 
Want hoeveel steentjes 
moesten er per vierkante 

meter beton komen? En hoe groot moesten die stenen 
zijn? En – ook niet onbelangrijk –vond gemeente het 
ook een goed idee?

De antwoorden op die en andere vragen vond de 
tlu’er niet achter haar bureau, maar door heel veel 
te experimenteren. “Ik heb foto’s gemaakt van de 
route van de Mariaplaats in Utrecht naar het centraal 
station van de stad. Daarna heb ik gekeken waar 

Hanneke plaatst stenen in het vers gestortte beton.

“De vraag hoe je omgaat met kauwgom 
in de stad, houdt mij al heel lang bezig.”

Kauwgom als onderdeel van het ontwerp

Het was een vraag die haar al langer bezighield, 
vertelt Hanneke Toes in de auto naar Kampen, 
“wat doe je met de kauwgom die niet netjes in 
de prullenbak wordt gegooid maar op de grond 
wordt uitgespuugd?”. Hoe zorg je dat de grijze 
kauwgomvlekken – want dat worden de witte 
klodders op den duur – onderdeel zijn van je 
ontwerp in plaats van een aantasting van je tot 
leven gekomen tekening? Het antwoord vond 
Hanneke na een jarenlange creatieve zoektocht 
en het resultaat is inmiddels voor iedereen te 
aanschouwen op station Kampen Zuid. Treinrei-
zigers kunnen daar naar hartenlust hun kauw-
gom op de grond uitspugen, het ontwerp van de 
schetstafel van tlu wordt er alleen maar mooier 
van. Pas met een paar flinke kauwgomplakkaten 
komt het ontwerp echt tot leven.

Wie met de trein aankomt op station Kampen Zuid 
waant zich in een oase van niets. Pas aan de horizon 
verrijst de eerste bebouwing en daartussen ligt een 
uitgestrekt groene wildernis, maar dat moet de ko-
mende tijd veranderen. Rondom station Kampen Zuid 
wordt gebouwd aan een nieuwe woonwijk. Hoewel de 
bouw van de woonwijk Stationskwartier nog verre van 
afgerond is en zelfs enige tijd heeft stilgelegen, ligt het 
stationsplein al helemaal klaar voor de vele reizigers 
die hier in de toekomst elke week moeten komen. De 
wandelpaden vanuit het station eindigen nu nog in het 
grasveld, maar vinden in de toekomst aansluiting bij 
de bebouwing van het nog te bouwen Stationskwar-
tier. Terwijl er een handje mensen van en naar de trein 
loopt, vertelt Hanneke hoe het ontwerp van het stati-
onsplein tot stand is gekomen. Terwijl ze plaats neemt 
op één van de stoeltjes in het groen – geen bankjes 
omdat mensen niet graag naast een vreemde gaan 
zitten en de stoeltjes in de richting van de zon gedraaid 

Annelies Waterlander in gesprek met Hanneke Toes over haar onderzoek naar het “kauwgumvraagstuk”.

Onderzoek naar hoeveelheid en patroon van de kauwgom
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hoeveel kauwgom er overal lag. Ik ontdekte toen dat 
de verspreiding van de vlekken willekeurig was, maar 
dat er meer kauwgom lag op onder andere splitsin-
gen, trappen, naast prullenbaken en op de plek waar 
mensen op de bus wachten. De concentratie was daar 

vele malen hoger dan op andere plekken. We heb-
ben toen uitgerekend hoeveel kauwgom er gemiddeld 
op de straat lag, volgens mij was dat tien of twaalf 
stukken kauwgom per vierkante meter. Twaalf”, zegt 
Hanneke nadat ze het aantal stenen in de betontegel 
voor ons heeft nageteld. “Daarna hebben we met 
behulp van witte papiersnippers bekeken hoe groot de 
vlekken in het beton ongeveer moesten worden om de 
kauwgomklodders na te bootsen.” Dus lag de lange 
gang van het vorige pand van tlu op een dag onder 
de witte papierscheursels. Aan de hand hiervan zijn er 
buiten verschillende proeven gemaakt. Want werkte 
het ook met stenen in het beton? Was het überhaupt 
wel mogelijk om stenen in het beton te duwen en het 
geheel vervolgens glad te strijken? En hoe lang had je 
eigenlijk de tijd om stenen in het beton te drukken? 
Hoewel het in eerste instantie het idee was dat een 

medewerker van het betonbedrijf de stenen in het 
beton zou drukken, zaten uiteindelijk medewerkers van 
tlu in alle vroegte op hun knieën naast het vers gego-
ten beton. “Eén van de mannen van het betonbedrijf 
goedbedoeld zei: “weet je wat grappig zou zijn? Als 

we met de steentjes de Grote Beer of een ander figuur 
zouden leggen”. Toen dacht ik:” We doen het zelf”, 
vertelt Hanneke. Er moest namelijk helemaal geen 
verborgen patroon in de betonplaten komen; de steen-
tjes moesten net zo willekeurig in het beton geduwd 
worden als de kauwgom op straat lag. 

De gedachte om kauwgom te integreren in het ont-
werp voor het station, lijkt te passen bij een uitspraak 
van Jan Kalff die Hanneke eerder in de auto naar het 
station aanhaalde: “als de stenen goed liggen dan 
wordt het gras niet kapot gemaakt”. In Kampen Zuid 
lijkt een net iets andere variant van het gezegde op te 
gaan: als de stenen goed liggen, dan wordt het niet 
door kauwgom kapot gemaakt.

meer weten? scan de codeSteentjes verwerkt in de betonnen olifantenpaden

“Weet je wat grappig zou zijn? Als we met de steentjes de Grote Beer of 
een ander figuur leggen”. Toen dacht ik: “We doen het zelf.”
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Schakeltheorie; stappen in ontwikkeling

Maar een gebroken schakel ligt altijd op de loer...

... maar kan soms hersteld worden!

uitgang

voordeurgroen?

voordeurgroen

buurtgroen

wijkgroen

raamwerk

landschap
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Georgina wist eigenlijk niet precies wat ze moest 
tekenen van haar route. Ze tekende eerst de fijnzinnige 
boom na van haar vriendinnetje, met gras water en 
uiteraard de stoep. Na langer nadenken kwam haar 
eigen inbreng ineens duidelijk in beeld: de winkel van 
Dirk van der Broek. Die staat tussen school en huis en 
daar kwam ze vaak. Zij werd het meest naar school 
gereden en waarschijnlijk wordt er op weg naar huis 
gewinkeld.

Georgina

meer weten? scan de code of neem contact op 
met tlu landschapsarchitecten: 030 - 2332245 

De Raad voor het Landelijk Gebied vroeg tlu landschapsarchitecten eind 2007 om een verkennend onderzoek te 
doen naar de betekenis van Groen in de toen zogenoemde Prachtwijken, gericht op kinderen/jeugd en beweging. 
Daartoe hebben we onder meer een theoretisch model ontwikkeld dat we ‘toetsten’ op volwassenen en kinderen 
van onze pilotwijken. Daarmee kregen we snel inzicht in fysieke beperkingen en mogelijkheden in deze wijken, in 
relatie tot sociale doelstellingen.
De moderne, kosmopolitische mens leidt een mobiel bestaan. Buren zijn niet altijd je vrienden, collega’s komen 
overal vandaan. We zijn op zoek gegaan naar de snijpunten in het patroon van de moderne netwerkmens, waar 
hij/zij anderen tegenkomt, en hebben geprobeerd om deze snijpunten wat meer in de openbare ruimte te leggen. 
Hiervoor kijken we vooral naar de ontwikkeling van opgroeiende kinderen.

Als de overgangen tussen de groenniveau’s logisch en soe-
pel zijn ...

... vormen ze een keten van schakels in het 
(stedelijke) landschap.

voordeur-
groen buurtgroen

collega’s

thuis

vrienden

schoolburen

Schakeltheorie
Opgroeiende kinderen wagen zich steeds verder de wijk in. Kleuters spelen bij de voordeur of in het gezichts-
veld van ouders. Kleine kinderen komen al zelfstandig naar buurtspeelgroen, hun actieradius is al wat groter. En 
zo verder. Om deze bewegingen op een natuurlijke manier invulling te kunnen geven, moet het hele scala van 
groene openbare ruimten, van voordeur tot wijkniveau, ‘geschakeld’ zijn. Verbindingen moeten veilig, prettig en 
logisch zijn. Ontbrekende schakels brengen een disconnectie in een proces waarin de mens zich op een natuur-
lijke manier verhoudt tot zijn omgeving. Vanuit de schakeltheorie wordt gezocht naar oplossingen.
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Water en recreatie midden in de stad
Annelies Waterlander in gesprek met Mariëtte Claringbould.

De ontwikkeling van de recreatiegebied Plas en 
Park in Houten was een leuk project voor land-
schapsarchitect Mariëtte Claringbould en haar 
collega Joanne Ronhaar. In dit project hadden ze 
veel vrijheid, omdat het hoofdzakelijk een land-
schappelijke ingreep was en ze dus nauwelijks 
hoefden te overleggen met andere disciplines 
zoals de stedenbouw. “Het park en de oevers 
van de uitgegraven plas waren ons terrein. Als ik 
naar de Rietplas fiets, dan denk ik altijd: wat een 
leuk project! Het speelse, de samenhang en het 
feit dat het er redelijk natuurlijk uitziet, terwijl 
toch omgeven door dichtbebouwd gebied, vind 
ik mooi.” De plas is gegraven omdat er zand 
nodig was. Net als de rest van Houten een nogal 
stevige verandering in het voormalig agrarisch 
landschap. Maar met Plas en Park is ook weer 
iets landschappelijks gecreëerd. “Ik denk dat 
mensen op den duur het gevoel hebben dat hij er 
altijd is geweest.”

Houten ligt op twee soorten grond, vertelt land-
schapsarchitect Mariette aan het begin van ons ge-
sprek. “Aan de ene kant van de stad hadden we te 
maken met veengronden terwijl aan de andere kant 
van de stad juist rekening gehouden moest worden 
met een iets zandige, maar vooral kleiige onder-

grond.” Om de stad Houten te kunnen bouwen was er 
daarom zand nodig. Iets wat te vinden was op de oude 
stroomruggen van de Kromme Rijn, die in het verleden 
veel dichterbij het huidige Houten lag dan vandaag 
de dag. In plaats van een vierkante zandwinplas uit te 

graven, zoals je ze met regelmaat langs de snelweg 
ziet, werd besloten van de gelegenheid gebruik te ma-
ken om een echte recreatieplas te creëren. Eentje met 
speelse vormen die paste bij het landschap. Mariëtte 
vertelt: “toen ik in 1999 bij tlu kwam werken was dit 
project al gaande. Er waren toen ook al een paar be-
sluiten genomen over hoe bijvoorbeeld het geheel in 
grote lijnen vorm zou krijgen. Maar in 2001 is er pas 
begonnen met het graven en pas eind 2014 zijn de 
laatste woningen rond de plas opgeleverd.”  

“Bij het ontwerp van de Rietplas heeft het verleden 
meegespeeld”, vervolgt Mariëtte. “De oude onder-
grond heeft betekenis gehad voor hoe de plas er 
uiteindelijk uit is komen te zien. In de vorm van het 
ontwerp kun je iets van dit grillig verloop van de 
voormalige rivierbeddingen terugzien”. Ter illustratie 
pakt Mariëtte de Grote Historische Topografische Atlas 

uit de kast en slaat hem open op een pagina waarop 
te zien is hoe de omgeving van Houten er ongeveer 
honderd jaar eerder uitzag. In de kast op het kantoor 
van tlu staan meerdere exemplaren van zulke atlas-
sen; voor elke provincie één gedurende verschillende 

tijdsperiodes. Op de 
kaart laat Marië-
tte het voormalige 
landschap rondom 
de Rietplas zien. 
“Als je de opdracht 
krijgt om ergens iets 
te ontwerpen dan 
ga je eerst kijken: 
hoe zat dat dan ooit 
in dat gebied? De 
historie vormt vaak 
een belangrijke inspi-
ratiebron voor een 
ontwerp. Daarnaast 
moet ik zeggen dat als je een 
opdracht hebt je ook altijd naar 
het gebied toegaat en daar kun je 
natuurlijk ook al veel uit halen. Puur 
technische informatie over de water-
situatie en ondergrond bijvoorbeeld. Je 
hoeft er niet altijd een bodemkaart bij te 
hebben om te begrijpen hoe iets in elkaar 
zit, maar het is wel informatie die wij nodig hebben.” 
Volgens Mariëtte is dat de onderscheidende waarde 
van landschapsarchitecten om op die manier naar een 
omgeving te kijken. Het is een heel andere invalshoek 
dan die van bijvoorbeeld een stedenbouwkundige. “Als 
de ontwikkeling van Houten een puur stedenbouwkun-
dig project was geweest, dan was het een andere stad 
geweest. En andersom ook.”

Er werd in eerste instantie civieltechnisch onderzocht 
waar geschikte zandpakketten in de ondergrond lagen. 
Daarnaast speelden landschappelijke overwegingen 
een belangrijke rol bij de vormgeving van de plas. 
Daardoor is de Rietplas dus geen puur technische  

zandwinplas geworden, maar is er in 
zekere zin een stukje Kromme Rijn 

teruggekeerd op haar oude plaats. 
“Dat de plas uiteindelijk het gevoel 

van het meanderende water heeft 
meegekregen was heel be-

langrijk bij de uitwerking 
van ons ontwerp. Dat je 
altijd een idee hebt dat het 

water nog verder gaat buiten 
jouw zicht, zoals bij een ri-
vier. Je overziet de recreatie-
plas dus nooit in één keer. 
Het voordeel was dus dat 
we diverse sferen konden 

creëren. Dus echt verschil-
lende stranden, oevers, vlonders 

waar mensen niet in de gaten heb-
ben wie er nog meer aan het water zit-

ten. Het appelleert een beetje aan een 
parkachtige sfeer in Engelse landschaps-

stijl. Dat was ook een uitgangspunt vanaf het 
begin. Om de Rietplas zou namelijk gewoond gaan 

worden. Daarbij was het idee om optimaal gebruik 
te gaan maken van de oevers van de plas. Dat je als 
bewoner in principe overal bij het water kan komen en 
ook helemaal rondom de plas kan lopen. De oevers 
moesten dus openbaar blijven en geen onderdeel 
worden van achtertuinen. Dat is bijna overal gelukt. 
Aan de ene kant van het water een park, aan de 
andere kant een eilandje waar jongeren heen kunnen 
met een trekpontje en weer verderop een strandje.” 
Dat openbare karakter vindt Mariette belangrijk en 
heeft ze soms tot op de millimeter bevochten, vertelt ze 
lachend.

Mariëtte Claringbould

“Als de ontwikkeling van Houten een puur stedenbouwkundig project was 
geweest, dan was het een andere stad geweest. En andersom ook.”
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Doordat tlu al die jaren betrokken bleef bij de ontwik-
keling van de Rietplas, konden ze ook daadwerkelijk 
van a tot z meedenken over de realisatie van het recre-
atiegebied. Iets wat volgens Mariëtte vooral belangrijk 
is als het bijvoorbeeld op details aankomt. Die ver-
anderen volgens haar toch snel als een ander verder 
gaat met een ontwerp van jou. In de omgeving van de 
Rietplas was zo’n detail bijvoorbeeld het consequente 
gebruik van schanskorven. Mariëtte bedong dat deze 
alleen rondom de recreatieplas gebruikt mochten 
worden en niet als modetrend overal in Houten moch-
ten opduiken; op die manier zou het meteen duidelijk 
zijn dat je in de buurt van het recreatieve water komt. 
“Juist die details zijn belangrijk voor het totaal van je 
ontwerp.”

Mariëtte noemt het resultaat “speels”, maar benadrukt 
ook het vanzelfsprekende karakter van de Rietplas. 
“Het mooiste vind ik wel dat het er echt heel natuurlijk 
uitziet. De glooiende aanblik bijvoorbeeld vanuit het 
Park en het feit dat de plas in de winter meer van de 
vogels is dan van de mensen. Zonder die natuur zou 
het een minder dynamische omgeving zijn geworden.” 
Daarnaast heeft tlu in het ontwerp rekening gehou-
den met welke bomen en planten bij de omgeving 
passen, die normaal gesproken langs een rivierbed-
ding groeien. “Een es, eik en wilg”, somt Mariëtte de 
“logische beplanting” op. “Ik denk echt dat mensen 
er op een gegeven moment simpelweg zich niet meer 
bewust van zijn dat de Rietplas gegraven, gecreëerd is. 
Die natuurlijke uitstraling heeft het ook wel heel erg. 
Als ik naar de Rietplas fiets, dan denk ik altijd: wat een 

leuk project!”
Volgens Mariëtte wordt er momenteel veel gebruik ge-
maakt van de plas, maar of het ontwerp in de smaak 
zou vallen was bij de ontwikkeling van de Rietplas mis-
schien wel spannender dan bij andere projecten van 
tlu. Over het algemeen werkt tlu namelijk graag met 
betrokkenheid vanuit toekomstige gebruikers, maar 
bij Houten werd ontworpen voor mensen die er nog 
niet waren. Voor Mariëtte is dat niet persé een voor-
deel. “We konden daardoor met grote vaart door alles 
heen. Natuurlijk heeft het voordelen, maar ik miste 
soms wel het contact met bewoners. Je wilt kunnen 

toetsen wat je doet. Of je met je ontwerp dicht ge-
noeg bij de bewoners kwam. Omdat je dan ook weet 
of je ontwerp in de toekomst gedragen zal worden.” 
Naarmate de Rietplas verder vorm kreeg ontstond dat 
contact met bewoners echter wel. Tussen 2002 toen 
begonnen werd met uitgraving van de plas en 2014 
toen het project werd afgerond, werden er namelijk 
stapsgewijs steeds woningen opgeleverd in het gebied. 
“Gedurende het proces kregen we langzaam te maken 
met bewoners die betrokken raakte op kleine schaal. 
Die wilden dan iets of juist niet.”

“Zonder die natuur zou het een minder 
dynamische omgeving zijn geworden.”

meer weten? scan de code
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Directeur of bestuurder? Doe maar beide.

tlu is een klein bureau in het grote Nederlandse  
landschap van landschapsbureaus. Er zijn een paar 
hele bekenden in ons vakgebied, die heel bijzon-
dere opdrachten en veel aandacht krijgen. Maar er 
zijn ook vele hardwerkende landschapsarchitecten in 
kleine bureaus die in de rest van Nederland probe-
ren de kwaliteit van het landschappen te verbeteren.  
Wij behoren al 50 jaar tot die tweede categorie met 
altijd een veelzijdig opdrachtenpakket, met prachtige 
leefomgevingen als resultaat voor heel veel mensen in 
nieuwe en oude steden. 

Hoe vergankelijk is naamsbekendheid? Ikzelf was ook 
ooit een van de vele hardwerkende bureaudirecteuren, 
gewaardeerd maar buiten de sector onbekend. Totdat 
een jaar of 12 geleden ik gevraagd werd om voor 
één avond de NVTL vergadering voor te zitten. Onze 
vakvereniging verkeerde in zwaar weer. Bestuursleden 
stapten op, leden liepen weg, financiële problemen, 
een groot onderling wantrouwen. En ik dacht: “Waar-
om ik in vredesnaam, maar vooruit”.
Die ene avond werd uiteindelijk 5,5 jaar. Kennelijk 
deed het er wel toe. Het waren 5,5 fantastische jaren 
met mooie bestuursfuncties en prachtige evenemen-
ten. En… het bijzondere was dat ik meteen voor 
“belangrijk” werd aangezien. Al die bekenden die mij 
opeens bij naam kenden en wisten wie ik was. Op-
eens behoorde ik niet meer alleen tot die massa hard 
werkende landschapsarchitecten, maar had ik ook nog 
een naam en een functie. Mijn mening werd op prijs 
gesteld. Er werd mij om raad gevraagd. 

En na die 5,5 jaar dacht ik: “Nou, dat ging me uitein-
delijk best goed af. De NVTL stond weer op de kaart, 
financieel weer gezond en het ledental was weer op 
peil. Vanaf mijn 18e had ik al bestuursfuncties bekleed 
en met deze NVTL ervaring wasnik wel toe aan een 

functie in het openbaar bestuur, een groot netwerk, 
een mooie werkervaring, zoveel gedaan…dat moest te 
verzilveren zijn.
Maar daarin vergiste ik me…. onder vakgenoten oké,  
maar in de politiek gold dat allemaal niet. Om wat 
te bereiken moest ik eerst maar eens beginnen met 
folderen voor de partij, voor de verkiezingen op de 
brug bij het stadhuis en dan mocht ik misschien wel 
eens komen praten. Weer terug op aarde, heb ik me 
weer voor 100% toegelegd op dit fantastische beroep 
van landschapsarchitect. En als bureau doen we nog 
steeds die ‘gewone’, maar niet minder belangrijke 
opdrachten voor heel veel gemeenten en voor heel 
veel inwoners. En dat ik mijn politieke voelhoorns heb 
aangescherpt blijkt in de wereld van concurrerende 
bureaus wel een pré te zijn: om continuïteit te kunnen 
leveren moet je je niet te snel uit het ‘veld’ laten staan. 
Misschien zijn we daarin toch niet zo klein…

Column door Hanneke Toes

Weekend Landschapsmanifest tijdens Triënnale Apeldoorn
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Weekendje ontwerpen...

Zwevegemsestraat | Palace hof 
De tuin aan de Zwevegemsestraat zal “PALACE 
HOF“ gaan heten. Zondagmiddag 12 oktober 
2014, op de slotmanifestatie van het ontwerp-
weekend, koos de meerderheid van de aanwezi-
gen voor deze naam. Een naam die nog wel door 
de straatnamencommissie en gemeenteraad 
moet worden vastgesteld.
 
Ontwerpweekend groot succes met een talrijke opkomst!
Op de SOK Babbel van 30 september 2014 werden 
de omwonenden gevraagd deel te nemen aan een 
Open-Atelier-Weekend om de inrichting van de tuin 
en Zwevegemsestraat mee te bepalen. Dit moest een 
volgende stap zijn in het participatieproces dat al 
enige jaren loopt en waarbij al eerder bijeenkomsten 
en excursies met de buurt zijn georganiseerd.
Onder leiding van landschapsarchitecten Hanneke 
Toes en Mariëtte Claringbould van tlu landschapsar-
chitecten uit Nederland werd vanaf donderdagavond 
9 oktober 2014 met een werkgroep intens gewerkt 
om tot een gedragen ontwerp van tuin en omgeving 
te komen. Het enthousiasme van de werkgroep was 
groot ; de vrije tijd werd met plezier opgeofferd om 
een steentje te kunnen bijdragen.
Wout Maddens: “De samenwerking en inspraak van 
de buurt is essentieel voor het stadsbestuur en zorgt 
ervoor dat dit een tuin wordt van, voor en door de 
buurt.”
 
Nadruk op veiligheid en gezamenlijk tuinieren.
Gezamenlijk tuinieren en veiligheid waren de sleutel-
woorden dit weekend. “Palacehof” wordt een semi-
openbare tuin afgesloten met hekken die ’s morgens 
open gaan en bij zonsondergang gesloten worden.
Ben Mertens: “De nachtrust en het gevoel van veilig-
heid is essentieel voor de bewoners van de beluiken.”

De toegang aan de Zwevegemsestraat krijgt een 
verbrede voorruimte, waar de inkom van Ciné Palace 
en een nog te bepalen andere functie (kinderopvang 
/ fitness / artsenpraktijk) uitkomen. Aan de Slachthuis-
straat kan men via een onderdoorgang bij nr. 24-26 
de tuin in komen. In de Zwevegemsestraat komt aan 
de rechterzijde van de inkom een achttal stadswonin-
gen en aan de linkerzijde voor Ciné Palace een klein 
appartementsgebouw.
 
Start realisatie voorjaar 2015.
In de tuin komt men verschillende sferen tegen, na een 
inkom aan de Zwevegemsestraat met lage hagen en 
hortensia’s komt men via een pad in een open ruimte 
die doorloopt naar een centrale plek. Rondom deze 
centrale plek komen de eerste moestuintjes bestemd 
voor scholen, een stukje verder komen de tuintjes voor 
de verenigde omwonenden. In de tuin komt, naast 
de grote esdoorn die is blijven staan, nog een aantal 
fruitbomen. Enkele kleine speeltoestellen voor jonge 
kinderen en banken in natuurlijke materialen moeten 
het geheel completeren.
In november 2014 wordt het ontwerp verder uitgewerkt 
en op 16 december 2014 gepresenteerd in de Ciné 
Palace. Daarna zal de volgende stap gezet worden: 
bestek maken en aanbesteden. In het voorjaar 2015 
zal ook weer in goed overleg met de enthousiaste 
werkgroep gestart worden met de uitvoering. Eind 
2015 kan PALACEHOF feestelijk geopend worden.
Hanneke Toes: “Een snelle start van deze realisatie 
houdt het levendig enthousiasme van de buurt vast”.

Verslag website Stadsontwikkelimgsbedrijf Kortrijk
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“Nieuw Lovenen”

Heerlijk verblijven in de landelijke omgeving van de IJsselvallei

Boek direct en bel 06-54684477 of scan de QR-code

Een weekje vakantie buiten? 
Kom naar Leuvenheim!

José  Bors t  -  beeldend kunstenares

koes van toes
schilderijen en workshops in frankrijk

hanneke toes
info@koesvantoes.nl

Administratieve Dienstverlening

Corina van der Krift
Biezenweg 35, Hagestein

06-28728523
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