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Intrecrcde prof Riek Bakker 

Uitgesproken fer .~elegenhcid van de aanvaarding van het ambt van /10ogleraar Stedenbo111u 

aan de Faculteit Bouwkunde, Technisrhe Universiteit Eindhoven op t'riidag 3 april 1998 



15.500.000 collega's 



Het werk van de hedendaagse stedenbouwkundige is in meer clan een 

opzicht te vergelijken met dat van de huidige bondscoach van het 

N ederlands voetbalelftal. Van hem wordt vaak gezegd dat hij wel over 

15.500.000 collega-bondscoaches beschikt. Iedereen heeft immers verstand 

van voetbal! Die sterke mate van collegialiteit is van grate invloed op zijn 

dagelijkse werkzaamheden. De spelers die hij selccteert, de tactiek die hij 

uitstippelt, de resultaten van Oranje, de nationale oefenmeester client zich 

vanuit zijn glazen huis voortdurend aan ons te verantwoorden voor zijn 

beslissingen. 

Daar komt nog bij dat de bondscoach inmiddels nog maar een uiterst klein 

gedeelte van zijn arbeidstijd tussen zijn spelers op de groene mat staat. 

Veel meer tijd gaat op aan andere belangrijke werkzaamheden, zoals 

ontmoetingen met vertegenwoordigers van de pcrs en gesprekken met 

bijvoorbeeld spelers, sponsors en uiteraard het bestuur van de voetbalbond. 

Los nog van het feit dat het moderne voetbal meer en andere kwaliteiten 

van hem eist, clan alleen verstand van het spelletje zelf. De bondscoach moet 
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communicatief sterk zijn, psychologisch inzicht hebben, over 

managementkwaliteiten beschikken enzovoort. Het is dan ook niet vreemd 

dat hij zich laat assisteren door steeds meer en steeds verder gespecialiseerde 

professionals. Hij coacht dus allang niet meer alleen, maar vormt de spil in 

een multidisciplinaire aanpak die Oranje naar de titel moet leiden. 

Ziehier de vergelijking met de 'moderne' stedenbouwkundige. Dat is niet 

meer iemand die alleen maar steden bedenkt of ontwerpt en die daarmee 

slechts kundig hoeft te zijn op het gebied van de stedenbouw of stcdelijke 

ontwikkeling. Want, ook al zal de kern van mijn betoog vandaag vooral 

gericht zijn op proces-aspecten, alles staat of valt natuurlijk met een goed 

stedenbouwkundig plan. Net zoals de bondscoach ook 'gewoon goed moet 

kunnen coachen'. Toch vereist ook de stedenbouwkundige praktijk 

tegenwoordig een multidisciplinaire aanpak. Een aanpak waarin de 

stedenbouwkundige een spilfunctie bekleedt. 



De aandacht in de media voor de architectuur en de stedenbouw is een 

goede indicatie voor de mate waarin ons vak leeft onder de mensen en hoe 

breed het 'verwachtingskader' is van het publiek. Vrijwel maandelijks worden 

er boeken uitgebracht met een overzicht van de architectuurgeschiedenis en 

bijna elk planontwerp gaat tegenwoordig vergezeld van prachtige 

documentatie of een chique vormgegeven gedenkboek. Ik kan me niet 

herinneren dat ons vakgebied zo'n brede belangstelling genoot. Te stellen dat 

ook stedenbouwkundigen over de spreekwoordelijke 15.500.000 miljoen 

collega's beschikken mag clan wat overdreven zijn, soms krijg ik de indruk 

dat het er echt niet veel minder zijn. 

De planvorming rond en de realisering van grote ruimtelijke ontwikkelingen 

proberen een antwoord te bieden op vraagstukken van verschillende en 

uiteenlopende aard. Meer nog clan in het verleden zijn de opgaven zeer 

complex en veelomvattend. Of het nu gaat om grootschalige 

stadsuitbreiding, stedelijke vernieuwing en/ of herstructurering, of de aanleg 
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van infrastructuur, van de plannenmakers wordt telkens weer verwacht dat ze 

met hun plannen een oplossing bieden voor vraagstukken met betrekking tot 

bijvoorbeeld de economie en de werkgelegenheid, de stad en het 

buitengebied, de natuur en het milieu, het verkeer en het vervoer. Kortom: 

van de plannenmaker, en in ans gezelschap hebben we het dan over de 

stedenbouwkundige, wordt een zeer veelzijdige krachtsinspanning gevraagd. 

Echter, die veelzijdigheid heeft dan vooral betrekking op het efficient en 

effectief samenvoegen van verschillende (technische) disciplines. Dat is niet 

eenvoudig, maar normaal gesproken alleszins mogelijk. Echt complex wordt 

de materie pas als we de papieren plannen en ontwerpen moeten 

verantwoorden en willen gaan uitvoeren. Het is daarbij oak allang niet meer 

voldoende om samen te werken met de politieke vertegenwoordigers van de 

bevolking. De stedenbouw client rekening te houden met alle belangen. 

Overkoepelende belangen van overheden, instellingen, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties natuurlijk, maar zeker oak het belang van de 



individuele burger. Niemand wordt immers directer geraakt door een 

stedenbouwkundige ingreep, clan de man of vrouw die ter plekke woont 

en werkt. 

De Betuwelijn, de goederenspoorlijn die een betere verbinding beoogt tussen 

de Rotterdamse haven en het Duitse achterland, de Hoge Snelheidslijn 

(HSL) van Amsterdam naar Parijs en de plannen ten behoeve van de 

versterking van onze mainports Schiphol en Rotterdam, zijn voorbeelden 

van (inter)nationale projecten die gepaard gaan met een enorm pakket aan 

emoties en opinies. Het zijn clan ook ingrepen op zeer grote schaal. Maar 

laten we ons niet vergissen: kleinere ingrepen kunnen minstens zo ingrijpend 

zijn. Neem de herinrichting van de parkeerplaats voor de deur, waardoor de 

zo gewaardeerde bomenrij acuut moet verdwijnen en het huis in desolate 

toestand achterblijft. Nee, de omvang, de aard en de schaal van een project 

zijn absoluut geen indicatie voor de moeilijkheidsgraad van en emoties rond 

een stedenbouwkundig project. 
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Er wordt dus meer en meer van de stedenbouwkundige verlangd, zonder dat 

zijn inbreng altijd even expliciet op waarde wordt geschat. Want als een 

stedenbouwkundige haar of zijn werk succesvol afrondt, dan zijn dat werk 

en het resultaat ervan meteen geen onderwerp van gesprek meer. In het 

geval van een geslaagde stedenbouwkundige ontwikkeling zijn eerder de 

architectonische invulling en de inrichting van het openbaar gebied bepalend 

voor de identiteit, het imago en de acceptatie van het plan en daarmee van 

grote invloed op de publiekc opinie. In het gunstigste geval krijgen 

gebouwen namen en krijgen plekken bijnamen. Maar o wee als het fout 

gaat, als de stedenbouwkundige onderlegger niet goed functioneert of het 

pian-instrumentarium niet goed blijkt te zijn gekozen. In dat geval komt het 

stedenbouwkundig ontwerp onder zware kritiek te liggen. 'Het plan deugt 

niet, is niet van deze tijd, is megalomaan of is bedacht door iemand die er 

werkelijk geen snars van heeft begrepen en in een andere tijd heeft geleefd'. 

Dat zijn dan de, overigens voorstelbare, reacties van de criticasters. Of in het 

geval van de bondscoach: 'hij stelt altijd de verkeerde spelers op' en 'wie 



haalt het in hemelsnaam in zijn hoofd om juist die speler op zo'n belangrijk 

moment de strafschop te laten nemen?'. 

Mijn eerste, openbare les wil ik besteden aan het steeds complexer wordende 

krachtenveld waarbinnen de 'moderne' stedenbouwkundige opereert. Niet 

alleen tijdens deze oratie staat dat veranderde krachtenveld centraal, ook in 

mijn colleges op de Technische Universiteit Eindhoven zal ik hieraan veel 

aandacht besteden. Sterker nog, de reden dat ik hier in uw aanwezigheid dit 

eervolle ambt mag aanvaarden, is gelegen in mijn kennis van dat complexe 

krachtenveld en het vereiste nieuwe takenpakket van de 

stedenbouwkundigen. Met behulp van een ruwe schets van het krachtenveld 

waarbinnen een stedenbouwkundige opereert en de verschillende 

schaalniveaus waarop wij onze plannen moeten kunnen beschouwen, zal ik 

die complexe wereld van de stedenbouwkunde verder inzichtelijk maken. 

Dat het 'nieuwe' takenpakket een grote communicatieve component bevat, 

zullen de voorbeelden die ik daarbij aanhaal duidelijk maken. 
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Krachtenveld van de stedenbouwkunde 

In slechts weinig landen ter wereld heeft de ruimtelijke ordening zo'n sterke 

rol gespeeld als in Nederland. De fysieke inrichting van ons land is sterk 

bepaald door ons verleden. Kennis van de inmiddels eeuwenlange 

geschiedenis voor wat betreft het ordenen van ons land is dan ook 

onontbeerlijk om ons vak uit te kunnen oefenen. Een dergelijke 

beschouwing levert bovendien belangrijke verklaringen op voor het feit dat 

het fenomeen 'stedenbouwkunde' aan ernstige deflatie onderhevig is: het 

krachtenveld waarbinnen wij opereren is in de loop der tijd aanzienlijk 

uitgebreid en complexer geworden. De stedenbouwkundige van vandaag-de

dag is een communicatieve duizendpoot, die bijzonder veel verschillende 

disciplines client te beheersen. 



In dit gedeelte stip ik een beperkt aantal facetten aan van het 

stedenbouwkundige krachtenveld, die in mijn optiek van groot belang zijn 

voor de ontwikkeling van ons vak. Aan de orde komen de typisch 

Nederlandse overlegcultuur, de rol van steden in ons land, de veranderende 

woonbehoefte en de invloed van de overheid. Dat is zeker geen uitputtende 

opsomming, maar wel een aardigc illustratie van de complexiteit van 

ons beroep. 

Overleg en maatschappij 

Al vanaf de elf de eeuw zijn wij N ederlanders druk in de weer met de 

systematische aanpak van ons land en van onze eigen veiligheid. Niet alleen 

beschermden de dijken ons tcgen de getijdewerking, tevens werd er land op 

zee veroverd. De inwoners van het Zeeuwse Zuid-Beveland bijvoorbeeld, 

legden in de periode 1250 tot 15 50 al ongeveer 165 zeepolders aan, wat 

neerkomt op bijna 10.000 hectare nieuw (cultuur)landschap. Het midden van 
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ons land, met haar vele veenmoerassen en de bedreigende zompigheid 

daarvan, vroeg om bestuurlijke innovatie. Om de waterhuishouding van de 

nieuwe gebieden te voeren, sloten de nieuwe gemeenschappen zich aaneen 

tot grotere eenheden. Doel was de bouw en het beheer van dijken en 

dammen. Zo ontstonden de waterschappen, waarin de schout en de 

vertegenwoordigers van bewoners (de heemraden) de beslissingen 

samen namen. 

De eeuwenlange strijd tegen het water is van grate invloed geweest op het 

totstandkomen van onze wereldberoemde 'overlegmaatschappij' en haar 

bijbehorende instituties. Zeifs voordat ons iand formed bestond, waren er 

dus al overlegstructuren om het te beschermen en besturen. Deze structuren 

bestaan nog steeds en kennis daarvan is onontbeerlijk voor een 

stedenbouwkundige. 



De grote, maatschappelijke 'impact' van stedenbouwkundige ingrepen heeft 

ervoor gezorgd dat er de afgelopen decennia in feite een nieuwe 

maatschappelijke institutie is ontstaan: het grote publiek, of anders gezegd: de 

'mensen op straat'. Zij willen weten wat een plan hen oplevert, wat ze er 

voor moeten doen en wat zc er voor moeten laten. 'De mensen' vormen een 

uiterst serieuze gesprekspartner, maar een die niet ondcr een noemer is te 

vangen. Het grote publiek bcstaat uit honderden, zoniet duizenden 

individuen of groeperingen, die betrokken willen warden in het overleg. 

Onze overlegmaatschappij nu heeft een nog breder en rijker geschakeerd 

deelnemersveld dan die in het verleden. Kort gezegd: het samen streven naar 

vcrnieuwing(en) en het 'samen besluiten' zitten ons in het bloed. 

Stad en ommeland 

Het is niet alleen dankzij ons 'aangeboren' overlegkarakter dat de 

stedenbouwkundige professie een typisch Nederlandse is. Het onderwerp 
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zelf, de stad, heeft ook altijd een belangrijke rol gespeeld in onze 

geschiedenis. Tijdens de Gouden Eeuw floreerden Noordnederlandse steden 

en leefde een relatief groat deel van de bevolking in 'de stad'. Een 

ontwikkeling die zich in Nederland sterker manifesteerde clan elders in 

Europa; ons land is altijd al 'steedser' geweest clan andere landen. 

In de zeventiende eeuw trokken vele honderdduizenden immigranten uit 

heel Europa naar onze steden aan de kusten van de Noordzee. De steden 

waren verzamelplaatsen, niet alleen van mensen, maar ook van kapitaal en 

bezit. Bovendien vervulden ze een belangrijke centrumfunctie: ze vormden 

het middelpunt van hun landelijke omgeving. In de steden gebeurde het. 

Er ging een aanzuigende werking van uit. 

In het Nederland van nu is er sprake van een tegengestelde beweging. Het 

betreft hier in eerste instantie natuurlijk de vier grate steden Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maar ook in de twintig steden die door 

de rijksoverheid zijn aangewezen als centrumsteden is die tegengestelde 



beweging zichtbaar. Deze steden kennen een negatief migratiesaldo, ondanks 

de cnorme inspanningen die warden verricht om mensen over te halen zich 

in de stad te vestigen. Bovendien, zo blijkt uit onderzock van het Sociaal 

Cultureel Planbureau, hebben de nieuwkomers in de stad een lager 

besteedbaar inkomen clan de vertrekkers. Het zijn clan ook vooral de 

gemeenten in 'het ommeland' die profiteren van deze ontwikkeling. De 

steden zelf lijken meer en meer plaatsen te warden waar de problemen zich 

verzamelen. Ze vormen met andere woorden niet meer de brandpunten van 

onze samenleving, maar -als we niet uitkijken- de brandhaarden. 

Er zijn enorme inspanningen voor nodig om de centrumsteden vitaal te 

houden (of: weer te krijgen). De zorgen over de resultaten van de VINEX

locaties, de uitbreidingslocaties van de steden, nemen toe: te kleine kavels, te 

hoge dichtheid van bebouwing, te monomaan, niet aansluitend bij de wcnsen 

van de consumenten enzovoort. De wens van consumenten om suburbaan te 

wonen neemt verder toe; rustig, in het groen, veilig en vertrouwd. 
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De genoemde steden zullen alles op alles moeten zetten om aan die 

ontwikkeling niet ten onder te gaan. Ze staan voor de opgave hun 

stedelijkheid zodanig op peil te houden en te brengen, dat iemand, die clan 

weliswaar suburbaan woont, toch een aantrekkelijke stad binnen handbereik 

heeft. Die stad moet clan voor de broodnodige 'steedse' afwisseling zorgen en 

boven de dagelijkse sferen uitstijgen. Bovendien moet het stedelijk wonen 

kunnen concurreren met het suburbane. Voor de genoemde steden zal het de 

kunst zijn zich te ondcrscheiden van andere steden in het algemeen en de 

hun omringende gemeenten in het bijzonder. De afstemming, coordinatie en 

ambitie zal zich meer en meer op regionale schaal moeten afspelen. 

Het buitengebied moet de stad schragen en andersom: de een kan niet 

zonder de ander. 



Kwa11titeit uersus kwaliteit 

Een derde, ietwat minder behcersbare factor in de stedenbouwkundige 

ontwikkeling is gelegen in de (on)mogelijkheid maatschappelijke 

ontwikkelingen te voorzien. Voor plannen moet je plannen en plannen is 

niet eenvoudig. 

Vanaf de jaren vijftig van dczc eeuw kwamen de ruimtclijke ordening en 

inrichting van ons land in een stroomversnelling. De desastreuze gevolgen 

van de oorlog moesten warden weggewerkt en de verwachte groei van het 

aantal inwoners en huishoudens moest ook met huisvesting kunnen warden 

opgevangen. Een verwachte groei, maar uiteindelijk ook een volstrekt 

verkeerd ingeschatte groei. Ecn voorbeeld: in 1946 schatte het Centraal 

Bureau voor de Statistiek <lat de bevolking tot 1970 zou toenemen van 9,2 

miljoen mensen tot tussen de 10,8 en 11,2 miljoen mcnsen. Het toenmalige 

ministerie van Volkshuisvesting berekende in 1949 op haar beurt, dat de 

bevolking in 1970 uit 11,3 miljoen mensen zou bestaan. De werkelijkheid 
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bleek zoals zo vaak weerbarstig: de bevolking groeide in werkelijkheid tot 

ruim dertien miljoen mensen. Daarbij moet nog eens worden bedacht dat de 

woningbehoefte tot in de jaren zeventig zeer groot was, als gevolg van onder 

andcre de gezinsverdunning (de gemiddelde gezinsomvang nam -en neemt 

trouwens nog steeds- gestaag af), de voortdurende individualisering en de 

ongekend grote en nog nooit vertoonde welvaartssprong. Toen ten slotte de 

ergste nood leek gelenigd, veroorzaakte de instroom van nieuwe landgenoten 

gedurende de jaren zeventig opnieuw een explosie in de vraag naar 

womngen. 

Eigenlijk kunnen we concluderen dat er in de jaren vecrtig een bouwstroom 

is gestart, die uiteindelijk ruim dertig jaar op volle toeren heeft gedraaid en 

waarbij de nadruk heeft gelegen op vooral het reageren op niet voorziene 

(maatschappelijke) ontwikkelingen. Kwantiteit in plaats van kwaliteit was 

wellicht niet het motto, maar vaak wel de uitkomst. De wetenschap dat het 

planproces altijd een delicate zaak is geweest, en dat wel ook altijd zal 



blijven, is uitermate bruikbaar voor de stedenbouwkundige van vandaag en 

morgen. De stedenbouwkunde zal de evidente gevaren van het plannen dan 

ook moetcn incorporeren in haar plannen; die gevaren juist in haar voordeel 

moeten zien aan te wenden door ze als een van haar uitgangspunten te 

nemen. 

In de huidige stedenbouwkundige praktijk moet wat mij betreft dan ook de 

kwaliteit voorop komen te staan. Kwaliteit lijkt een vaag begrip en een 

veelgebruikt cliche, maar dat is niet voor niets. Duurzaamheid van het 

gebouwde is vanzelfsprekend een belangrijke invulling van het begrip 

kwaliteit, maar het gaat er mij hier vooral om dat we iets maken, dat mensen 

over bijvoorbeeld veertig jaar of meer ook nog mooi en belangrijk vinden. 

Of dat we iets maken dat gemakkelijk kan worden aangepast aan de eisen en 

wensen van de dan huidige bevolking. Een voorbeeld: zojuist vertelde ik dat 

de woningnood sinds de jaren zeventig is gelenigd. Dat is eigenlijk maar ten 

dele juist: woningnood in enge zin bestaat niet meer (vrijwel iedereen in ons 
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land heeft een dak boven het hoofd), maar nog steeds zoekt een groot deel 

van de bevolking een andere behuizing. De huidige woningvoorraad sluit 

niet aan bij het beschikbare gemiddelde inkomen, de gezinssamenstelling en 

de levensfase en -wijze van veel mensen. We kunnen spreken van een 

kwantitatieve woningnood die kwalitatief van aard is. (Het inschakelen van) 

Kennis van en bekendheid met de kwaliteitsbeleving van mensen in de 

toekomst is van groot belang. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Want was het niet al de Romeinse bouwmeester Vitruvius die doceerde over, 

vrij vertaald, 'de toekomstwaarde'. En die les is niet altijd even secuur 

gei:nterpreteerd, zo bewijzen de talloze voorbeelden van bouwprojecten 

en -plannen in ons land. 

Van overheid naar markt 

De laatste van aspecten die het stedenbouwkundig krachtenveld 

determineren en die ik wil noemen is de ontwikkeling 'van-overheid-naar-



markt'. De jaren tachtig van deze eeuw kenmerkten zich door de andere 

bestuurlijke wind die in ons land is gaan waaien. Met de totstandkoming van 

de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening (VINO) en de Vierde Nota 

voor de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) heeft de regering een 

beleidswens omgezet in beleidswetgeving. Marktontwikkelingcn en -partijen 

zijn nu de bepalende factoren in de ruimtelijke ordening en dus in de 

stedenbouwkunde. Zo moet van bijvoorbeeld alle nieuwbouwwoningen 

minimaal zeventig procent worden gerealiseerd door 'de markt', terwijl de 

typisch naoorlogse wijken uit soms wel meer dan negentig procent 

corporatiebezit bestaan. De overheid heeft zich dus teruggetrokken en 

concentreert zich op haar kerntaken. Ze wikt en beschikt over het haar ten 

dienste staande beleidsinstrumentarium. Hct is dus niet meer vanzelfsprekend 

dat de stedenbouwkundige vooral een overheidsdienaar en -denker is; in de 

toekomst zal hij of zij meerdere 'heren' moeten kunnen dienen. Het 

samenbrengen van al die (deel)belangen vergt veel tijd, energie en vooral 

vcel geduld. Al was het alleen maar omdat die verschillende belangen vaak 
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strijdig met elkaar zullen zijn. Natuurlijk zal de stedenbouwkundige moeten 

voorkomen om '(politieke) partij' te warden in een dergelijk proces. Uit de 

dagelijkse praktijk wordt echter wel duidelijk dat een zeker politiek en 

diplomatiek inzicht geen overbodige luxe is. De grootste kans op 'succes' is 

hier echter gelegen in de wijze van aanpakken: de stedenbouwkundige zoekt 

direct vanaf het begin een oplossing voor de gehele opgave, dus met 

inbegrip van ieders belang. 

Tot zover een globale schets van het krachtenveld waarin de steden

bouwkundige tegenwoordig functioneert. Zoals ik al zei, kan ik bij deze 

gelegenheid nog lang niet alle facetten van en factoren bij dat werkterrein 

aan de orde stellen. U mag er echter vanuit gaan dat ik ze tijdens mijn 

colleges aan deze universiteit uitgebreid de revu zal laten passeren. Zoals ik 

dat overigens ook zal doen met het begrip schaalniveau, dat in de inleiding 

al even kort ter sprake kwam. Over dat begrip gaat het volgende gedeelte, 

als tussenstap naar de kern van dit betoog: 'de procesopgave' van de 

moderne stedenbouwkunde. 



Schaalniveaus van de stedenbouwkunde 

Als we het over het veranderde takenpakket van de 'moderne' 

stedenbouwkundige hebben, dan hcbben we het, naast de in het vorige 

hoofdstuk genoemde facetten, ook over de verschillende schaalniveaus van 

waaruit die andere taken voortvloeien. Ik heh helemaal aan het begin van 

mijn betoog geconstateerd dat ruimtelijke ingrepen op verschillende opgaven 

een antwoord moeten bieden. Opgaven die zich veelal op totaal 

verschillende schaalniveaus bewegen. 

De Zeeuwse deltawerken zijn een voorbeeld van een eeuwenoude 

'bezigheid', waarbij schaalvergroting en daarmee de schaalniveauverschillen 

van groat belang zijn. Anders dan daarvoor, toen dijkjes kleine polders 
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beschermden tegen overstromingen, moet dit miljardenproject bijdragen aan 

de bescherming van ans land en haar ( economische) belangen. Van 

incidentele projecten ter kering van het water is al tijden geen sprake meer. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die Deltawerken geen betekenis en 

consequenties hebben voor bijvoorbeeld de mosselkwekerijen in Zeeland. 

Die kwekerijen behoren eveneens tot de belangen van ons land. Er moest 

een oplossing warden gevonden die en recht doet aan de mosselkwekerijen 

en aan die van ans hele land. Het lokale belang en dat van geheel 

Nederland moesten als het ware over elkaar heen 'vallen'. 

De 'kwestie' van de verschillende schaalniveaus is van groat belang. 

Nederland is het meest ingerichte land van de wereld: elke vierkante 

centimeter van ans oppervlak is bij wijze van spreken bestemd. Dat zou 

kunnen betekenen dat Nederland af is. Niets is minder waar. De vele 

'incidenten' hebben te weinig betekenis voor elkaar, waardoor ans land uit 

veel te veel fragmenten bestaat. Projecten die zich bewegen op verschillende 



schaalniveaus bestaan te veel naast elkaar, ze zijn niet aan elkaar gekoppeld. 

Hoe kan dat wel? Om dat uit te lcggen gebruik ik als voorbeeld de 

inrichting van het gebied rondom het centraal station van Utrecht. U kent 

dit project wellicht onder de afkorting UCP, Utrecht Centrum Project. Het is 

een project dat uitstekend geschikt is om het belang van schaalniveaus te 

illustreren. 

Het UCP betreft de herstructering van, grofweg, het Centraal Station en de 

haar omliggende omgeving. Voor de mensen die bekend zijn met Utrecht: 

het gaat hier om het Jaarbeursterrein, het Centraal Station, het 

winkelcentrum Hoog Catharijne en het Vredenburgplein. Nu vormt dit 

gebied nog een belangrijke barriere in de stad. In vaktaal: de ruimtelijk

functionele relatie tussen de historische binnenstad en het westelijk deel van 

de stad is slecht en frusteert het gocd ruimtelijk functioneren van de gehele 

stad Utrecht. De vier partners (de gemeente en de marktpartijen) met 

duurzame belangen in het gebied hebben gezamenlijk een plan gemaakt. 
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Internationaal 

Het station van Utrecht, waaraan alle lokale, regionale en nationale 

(hoogwaardig) openbaarvervoerverbindingen en de toekomstige HSL van 

Amsterdam naar Berlijn zijn gekoppeld, is niet alleen de spin in het web, 

maar vormt ook de internationale component van het plan. Utrecht is door 

haar centrale ligging nabij Schiphol met de HSL-verbinding dadelijk in 

minder dan 15 minuten voor de vliegtuigpassagiers te bereiken. Het 

openbaar-vervoerknooppunt Utrecht verbindt de andere delen van Europa 

met ons land en biedt een uitstekende locatie voor internationaal opererende 

bedrijven. Het station en haar directe omgeving moeten dus een 

internationale uitstraling krijgen, maar die internationale druk moet 

-andersom- ook warden geaccommodeerd in het Utrechtse. 

Oak de Jaarbeurs opereert op het internationale schaalniveau. De 

evenementen -en congreswereld werkt steeds internationaler en 

grootschaliger. Drie- of vijfdaagse congressen met vele internationale gasten 



zijn niet meer uitzonderlijk. Dat betekent onder andere voor de Jaarbeurs, 

dat ze op haar enorme terrein activiteiten moet ontwikkelen ten behoeve 

van die internationale gasten, zoals een theater, hotels en andere 

horecagelegenheden. Het spreekt vanzelf dat ze daarbij profiteert van de 

aanwezigheid van de historische binnenstad, het winkelcentrum en het 

station. Maar dat geldt zeker ook andersom: het Jaarbeursterrein biedt onder 

andere de ruimte om de stedelijke druk op de historische binnenstad en het 

Utrechtse buitengebied te geleiden door juist op die plek ook stedelijke 

voorzieningen te situeren. 

Nationaal 

Het internationale schaalniveau moet warden gekoppeld aan het lokale, het 

regionale en het nationale schaalniveau, om daadwerkelijk betekenis te 

krijgen voor die verschillende perspectieven. De trein naar Hilversum moet 

op tijd blijven rijden, ook al flitst de trein naar Berlijn voorbij. Utrecht moet 
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geen hinder ondervinden van die flitstrein. Integendeel, ze moet er juist van 

kunnen profiteren. Het station moet een kwalitatieve impuls kunnen geven 

aan en tegelijkertijd werkgelegenheidseffecten sorteren voor de stad. 

Natuurlijk biedt de aanwezigheid van goed openbaar vervoer en een goed 

openbaarvervoerknooppunt een uitstekend vestigingsmilieu voor allerlei 

typen ondernemingen. Omdat deze zelfde ondernemingen een aantrekkelijke 

binnenstad wordt aangeboden, kan het buitengebied van de stad gevrijwaard 

blijven van al te stormachtige economische ontwikkelingen. Op deze manier 

wordt een substantiele bijdrage geleverd aan de kwaliteit van stad en 

ommeland. 

Het winkelcentrum Hoog Catharijne bevindt zich eveneens op het nationale 

schaalniveau. Zij vervult een lokale, regionale en nationale rol, letterlijk op 

'hoog niveau'. Hoog Catharijne kent een verzorgingsgebied van bij wijze 

van spreken Woerden tot Meppel en van Weert tot Amsterdam. Het 

winkelcentrum kan deze regionale en nationale positie handhaven en verder 



versterken, uiteraard vooral dankzij de 7 5 miljoen in-, uit- en overstappende 

mensen van het aangelegen NS-station. Toch beseft Hoog Catharijne ook dat 

haar ambities moeten passen bij de aard en het karakter van de stad Utrecht 

en haar bewoners. De uitstraling en het imago van het winkelcentrum 

warden dus ook in hoge mate bepaald door de directe nabijheid van een 

prachtige historische binnenstad, een intensief draaiend NS-station en een 

totaal vernieuwde Jaarbeurs. 

Regionaal 

Het regionale schaalniveau van de opgave zit 'm in de afstemming van en 

het evenwicht in het totale voorzieningenpakket van de regio. Welke stad 

maakt wat? En hoeveel clan en van welke kwaliteit? Hoe zorgen we ervoor 

dat bijvoorbeeld de regionale kantoren- of woningmarkt niet wordt 

overvoerd of juist wordt ondervoed? Het gaat clan ook om het behouden en 

versterken van de landschappelijke en natuurlijke waarde in de omgeving. 
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Wat is de centrumstad en wat is de rolverdeling tussen die centrumstad, de 

haar omliggende gemeenten en het buitengebied? 

De gemeente Utrecht en de regio hebben antwoord gegeven op de zojuist 

gestelde vragen en hebben daarover ook afspraken gemaakt. Alles staat in het 

teken van het profiteren van elkaars aanwezigheid en niet in dat van het 

elkaar beconcurreren. De regio Utrecht, en dus ook de stad, kan alleen 

functioneren als er als het ware een biotoop kan ontstaan. Een biotoop 

waarin alles en iedereen een functie heeft en waarin ieders functioneren dat 

van de ander versterkt. 

Lokaal 

Ten slotte en niet ten leste, het moeilijkste schaalniveau: de stad zelf. 

De inwoners van de stad maken zonder twijfel het meest en direct gebruik 

van de stad. Herinrichting en/ of herstructurering hebben daarmee de meeste 

invloed op de manier waarop zij de stad gebruiken; zij warden er altijd mee 



geconfronteerd, of er nu wel of niet 75 miljoen mensen door Utrecht CS 

gaan, het kan de Utrechters eigenlijk niet schelen. Zij eisen kwaliteit van 

leven. Nog concreter, de HSL-verbinding van Amsterdam naar Berlijn kan 

misschien in de toekomst Schiphol wel ontlasten en zorgen voor betere 

milieu-omstandigheden, het profijt voor de stad en haar inwoners is echter 

veel interessanter dan een of twee vliegtuigen minder op Schiphol. 

De kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte in Utrecht warden straks 

sterk verbeterd. Dat is goed voor de stad en haar inwoners, maar ook voor 

de 'klanten' van de verschillende partners. De openbare ruimte is de 

bindende factor tussen de verschillende deelbelangen. Het UCP stelt de stad 

Utrecht een groat aantal structurele verbeteringen in het vooruitzicht. Ik 

noem er een aantal. Het verwijderen van een vleugel van het winkelcentrum 

Hoog Catharijne biedt de mogelijkheid een plein toe te voegen aan de 

pleinenstructuur van Utrecht en het station weer goed zichtbaar en 

bereikbaar te maken vanuit de binnenstad. Verder wordt de sociale veiligheid 
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in het gebied sterk verbeterd, de eerdergenoemdc barriere tussen het 

westelijk deel van Utrecht en de historische binnenstad geslecht, de aloude 

singelstructuur weer in ere hersteld en het openbaar vervoer gestimuleerd 

door de concentratie van allerlei voorzieningen bovenop het Centraal 

Station. 

En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen, waarin schaalniveaus en 

de wijze waarop deze met elkaar interageren ingang zijn voor steden

bouwkundige oplossingcn. Ook hierover zal ik in mijn collegeprogramma 

nog uitvoerig komen tc spreken. 



De procesopgave 

De vele factoren die het krachtenveld bepalen, waarin een steden

bouwkundige zijn werk moet zien te doen, hebben uiteraard consequenties 

voor de wijze waarop het stedenbouwkundig werkproces is (of: moet 

worden) ingericht. Maar, als we het uitgebreide takenpakket koppelen aan 

het inzicht in de verschillende schaalniveaus waarop stedenbouwkundige 

opgaven kunnen (of: moeten) worden beschouwd, clan ontstaat van die 

procesopgave al een aardig beeld. In dit gedeelte zal ik die procesopgave 

-populair gezegd- alvast wat handen en voeten geven. Maar niet voordat ik 

hier nog wil benadrukken dat een goed plan gewoon ook een goed 

inhoudelijk plan moet zijn. Het vakmanschap van de ontwerper moet boven 

elke twijfel verheven zijn. Hct proces en de inhoud zijn twee 
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gelijkwaardigheden. Vandaag staat echter de procesopgave centraal. 

Feitelijk gaat het erom om iets moeilijks toch verteerbaar en begrijpelijk te 

maken, zonder te vervallen in, zoals ik dat altijd noem 'one-linerstrategie'. 

Vaak kennen plannen of ontwikkelingen een lange incubatietijd, voordat er 

een goede geest uit de fles kan komen. De tijd moet er als het ware rijp 

voor zijn, of rijp voor worden gemaakt. Aan de Kop van Zuid in Rotterdam 

is, voor het een project werd, zeker tien jaar gewerkt. Het kon van de grond 

komen, toen de stad Rotterdam op ccn andere manier naar haar eigen 

ontwikkeling ging kijken. Utrecht, een ander voorbeeld, werkte al acht a tien 

jaar aan het UCP, zonder tot resultaten te kunnen komen. Nu is er een plan 

dat levensvatbaar is en waaraan hopelijk binnenkort daadwerkelijk kan 

worden begonnen. 

Het succes zit 'm dikwijls in het bijeenbrengen van de belangen en degenen 

die de belangen vertegenwoordigen. In Rotterdam was het in de eerste 

plaats het belang van het gemeentebestuur om de Zuidoever van de stad 

mee te ontwikkelen en niet op achterstand te laten geraken ten opzichte van 



de Noordocver. Daarnaast speelden functionele noden en factoren als 

locatiegebrek een rol. In Utrecht was het individuele belang van de 

duurzame partners zo prangend geworden, dat ze bereid waren behalve hun 

eigcnbelang ook het gemcenschappelijk belang te zien. Toen men elkaar 

eenmaal had herkend als partijen met een gezamenlijk probleem, ontstond er 

een totaal andere benadering. 

Men was uiteindelijk bercid over elkaars schutting hecn te kijken en men 

begreep dat de schuttingen eigenlijk weg moesten. Schroom dus nict om als 

stedcnbouwkundige het belang van individuele partners te benoemen en zc 

samen de meerwaarde van het gemeenschappelijke te laten ontdekken. 

Indien dezc belangen luid en duidelijk zijn, kan de opgave geformuleerd 

warden. Belangrijk was in het Utrechtse geval overigens ook, dat de 

gemeente niet meer 'de baas' speelde, maar zich als een gelijkwaardige 

partner opstelde. Daarmec koos de gemeente een positie, waarbij zij 

voldoende oog voor de partners had en toch ook haar eigen rol kon blijven 
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spelen, als publiekrechtclijk verantwoordelijke. Bij het formuleren van de 

opgave gaat het natuurlijk uiteindelijk om de inhoud ('wat moeten we nu 

gaan maken?'), terwijl het ook belangrijk is om ambitie te proeven bij alle 

betrokkenen. 

Er moet zoiets zijn als een nu-of-nooit-gevoel, als het plan echt moet gaan 

lukken. Het spreekt voor zich, maar toch: een zorgvuldige invulling, met 

goede onderlinge relaties, kan veel ellende voorkomen. Ook zal er voor 

discipline in het werkapparaat moeten worden gezorgd: afspraak is afspraak, 

op alle niveaus. Ik geef het direct toe, dit soort aanwijzingen klinken op z'n 

minst als open deuren, maar gelooft u mij: dat zijn ze niet. Mijn ervaring is, 

dat je deze voorwaarden maar beter allemaal goed kunt scheppen en 

afspreken. Het goed formuleren van de opgave is het halve werk; eerst 

denken, clan doen. Maar al te graag grijpt men (te) snel naar het potlood of 

laat men een schetsje maken. Daarmee kunnen goede initiatieven absoluut 

vermoord worden. Het motto is 'bezint eer gij begint', daar heh je later in 

het proces allecn maar plezier van. 



Vervolgens is het zaak om de uitgangspositie zo goed mogelijk te bepalen. 

Hoe is de marktsituatie? Wat kan er wel en wat kan er niet? Bovendien, als 

de marktpositie goed is: wat maken we clan, voor wie en hoeveel? Het 

stilstaan dus, bij de aan de huidige voorraad toe te voegen waarde. Want de 

toekomstige waarde is waar het allemaal om draait. Dikwijls zien we 

programmalijstjes met ( enorme) hoeveelheden gebouwen en machtige 

bouwvolumes. Daarmce gaat men maar al te vaak voorbij aan de vraag wat 

voor s66rt woningen, kantoren, winkels of bedrijfsruimtes dat clan moeten 

zijn. Deze toekomstgerichte ambitie staat natuurlijk niet op zichzelf. 

Hiervoor moeten we 'aan de praat' met de omgeving, want de relatie met 

die omgeving (de hechting) is vitaal. Het maakt natuurlijk nogal wat uit 

voor het programma of je in de wci zit, of in ccn oude historische 

binnenstad. Ook maakt het nogal wat uit of er potentiele klanten zijn 

waarvoor je toekomstgericht en kwalitatief kunt gaan bouwcn. De 

anonimiteit van de toekomstige gebruiker is vaak dodelijk voor de kwaliteit 

van het uiteindelijke rcsultaat. Je moet je klant kennen. Het ontwikkelen van 
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een kantoorgebouw, met Renzo Piano voor PTT Telecom op de Kop van 

Zuid levert heel andere resultaten op, dan het ontwikkelen van een 

kantoorgebouw, waarvan je de klant of klanten nog niet kent. 

Het gaat dus onder andere om 'begrijpelijk maken', 'belangen 

bijccnbrengen', 'gedegen voorbereiden' en 'uitgangspositie bepalen'. Maar het 

is ook een kwestie van omvang. Zeker als we over kantoorgebouwen spreken 

hebben we het over een moeilijke materie. De enorme gebouwen, met 

volumes van bijvoorbeeld 100.000 m2 of meer, verworden vaak tot 

onmenselijke kantoorkolossen. Dat zijn objecten, die misschien op ecn hoog 

abstractieniveau nog wel werken, maar voor de mensen in de stad, of de 

gemiddelde werknemer die er zijn dagen moet doorbrengen hebben dit soort 

gebouwen weinig of geen enkele positieve betekenis mcer. In London 

Docklands zijn hier voorbeelden van, maar we vinden ze ook dichtcr bij 

huis: het belasting-, douane- en gerechtsgebouw op de Kop van Zuid mag 

dan weliswaar in een keer 1/3 van het hele kantorenprogramma voor het 



project realiseren, toch manifesteert het gebouw zich als een 'big fat 

building'. Natuurlijk hielpen in Rotterdam het Rijk en de gemeente 

de Kop van Zuid te ontwikkelen, laat daarover geen misverstanden bestaan. 

Toch zou men er, gezien de omvang van het project, beter aan hebben 

gedaan om de kantoorgebouwen een meer eigen gezicht te geven en ze op 

de klant toe te spitsen en toe te rusten. 

Het is dus van eminent belang de kringen van betrokkenen goed te kennen 

voor een gcslaagde, toekomstgerichte ontwikkeling. Maar alleen kennen is 

ook nog nict genoeg: we moeten ze ook erkennen. Want naast de 

initiatiefnemers is er nog een aantal partijen nodig om tot de kern van de 

opgave te geraken. Ik heb het clan weer over de zo belangrijke burgers van 

een stad. Zij zijn als bewoners en gebruikers de eerst betrokkenen. Ook 

bedoel ik de traditioneel subsidieverschaffende, maar tegenwoordig eveneens 

participerende overheid, de langdurig investerende partijen en de 

risicodragende partijen. Allemaal zullen zij zich moeten vinden in de diverse 
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en vooral uiteenlopende uitgangspunten van de opgave. Natuurlijk vanuit 

hun eigen belang, maar zeker ook vanuit het gezamenlijk belang. 

Veroordeel ze tot zowel het een, als tot het ander. 

We weten het nu zo langzamerhand zeker: de belangrijkste doelstelling van 

de procesopgave is toekomstige kwaliteit genereren. Niet voor nu, maar wel 

voor morgen en overmorgen. Ook weten we dat opgaven niet meer simpel 

zijn en dat de oplossing voor de hedendaagse opgave vele belangen moet 

dienen. Belangen die zich bewegen op verschillende schaalniveaus. lets dat 

nationaal van belang is, kan lokaal, bij wijze van spreken, 'vloeken in de 

kerk' zijn. Dat wil zeggen, dat het afwegingsproces om tot de keuze van de 

oplossing te komen zich ook over al de schaalniveaus moet afspelen, evenals 

de implementatie van de oplossing. 

Zo is het directe belang voor een inwoner van de stad Rotterdam van de 

uitbreiding van de Rotterdamse haven met een Tweede Maasvlakte en de 



aanleg van de Betuwespoorlijn van een totaal andere orde clan voor de 

rijksoverheid. Toch doet de Rotterdammer er zijn voordeel mee als de 

havenactiviteiten meer westwaarts trekken. Door het wegtrekken van 

industriele activiteiten wordt de stad immers schoner en kan er plaats 

gemaakt worden voor economische veranderingen, die hem weer nieuw 

werk kunnen brengen. Voor wat betrcft de regio is de aanleg van een Tweede 

Maasvlakte weer moeilijker uit te leggen. De regio (aan de westelijke kant 

van Rotterdam) voelt zich in haar fysieke omgeving bedreigd. Laat staan hoe 

het de individuele burger in dat gebied is uit te leggen, dat hij een 

Betuwespoorlijn door de achtertuin krijgt. 

'Feitelijk gaat het erom om iets moeilijks toch verteerbaar en begrijpelijk te 

makcn', zo begon ik dit gedeelte. Stedenbouw moet niet ingewikkeld doen 

als het simpel kan. En dat is niet een kwestie van mode of tijdgeest. 

Het is een kwestie van werkelijk beseffen hoe iets door de schaalniveaus 

heen werkt. 
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Afsluiting 

De facultcit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven heeft mij 

gevraagd om vooral inzicht te komen geven in wat het vak steden

bouwkunde nu in de praktijk inhoudt. En, omdat het juist die praktijk is, 

waar ik mij als een vis in het water voel, heb ik aan dat eervolle verzoek 

vanzelfsprekend gehoor gegeven. Veel van de afgestudeerde studenten komen 

immers in die praktijk terecht. In overheidsdienst, bij particuliere bureaus of 

bij een van de vele marktpartijen. Zij zullen dan inzicht moeten hebben in 

'hoe de dingen werkelijk gebeuren'. Zij zullen vaardigheden moeten 

ontwikkelen, waarmee ze aan de eisen van de huidige stedenbouwkundige 

praktijk tcgemoet kunnen komen. Vaardigheden waarmee ze elke 

procesopgave durven en kunnen aangaan en oplossen. En waarmee ze 



theorie kunnen koppelen aan en toepassen in de praktijk. 

Maar, weest niet bevreesd, de colleges die ik hier zal geven zullen zeker 

geen 'hoe-word-ik-stedenbouwkundige-in-twintig-lessen' -karakter hebben. 

Immers, de praktijk van een wetenschap is de voornaamste bron van waaruit 

diezelfde wetenschap kan putten. Terwijl ook de theorievorming op haar 

beurt weer de praktijk voedt. Die wisselwerking, daar wil ik vanuit mijn 

ervaring een bijdrage aan leveren. Want de veronderstelling dat je onder 

vakgenoten en volgens de vigerende criteria in je vak geslaagd bent als je 

het potlood goed kunt hanteren, is voor de moderne stedenbouwer niet 

meer voldoende. Er is meer voor nodig om de dingen werkelijk te laten 

gebeuren. Net zoals dat geldt voor de bondscoach van Oranje. 

Ik heb lange tijd getwijfeld of ik tot een synthese van het voorgaande zou 

willen en kunnen komen. Natuurlijk zou ik in een paar zinnen 'alles in 

elkaar kunnen laten vallen'. Maar als ik dat doe, dan vereenvoudig ik het 
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beroep van de stedenbouwkundige zozeer, dat ik heh gemeend dat niet na te 

moeten streven. Het recept voor 'hoe maak ik een Kop van Zuid' bestaat 

immers niet. Als we datzelfde project nu weer zouden willen maken, dan 

brengt dat weer cen geheel ander proces met zich mee. 

Toch doe ik een poging tot een samenvatting van het voorafgaande. De rol 

van de stedenbouwkundige is dus veranderd. Het krachtenveld waarin hij 

opereert is complexer en veelomvattender geworden, de te 

vertegenwoordigcn belangen zijn divers en bewegen zich op verschillende 

schaalniveaus. Hierdoor moet de stedenbouwkundige zich ontwikkelen tot 

een multidisciplinaire deskundige die in staat is een spilfunctie in het 

stedenbouwkundig werkproces te bekleden. Bij dat proces gaat het om het 

herkennen, erkennen en het bijeenbrengen van (de belangen van) de 

betrokkenen, het goed formuleren van de opgave en het bepalen van de 

uitgangspositie. De integrale planvorming ('we nemen iedereen en alles aan 

boord') verzekert het maken van afgewogen keuzes en het realiseren van 



toekomstwaarde. Kwaliteitsbcwaking zorgt ervoor dat het plan oak wordt 

gcrealiseerd zoals overeengekomen gedurende die integrale planvorming. 

Een ding echter; dit proces is er niet op gericht om iedcreen zijn zin te 

geven of zijn stokpaardje te la ten berijden. Nee, dit proces is erop gericht 

om na zorgvuldige afweging tot keuzes te komen. Het gaat over kiezen. En 

over het bewaken van de kwaliteit van die keuze. We moeten kritisch blijven 

op de resultaten. Daartoe kunnen we, per geval, het instrumentarium 

ontwikkelen. Het kwaliteitsteam in Rotterdam is daarvan een (internationaal) 

aansprekend voorbeeld. 

Kwaliteitsbewaking, communicatie, planprocessen, het zijn onderwerpen waar 

ik het vandaag nog graag met u verder over had gehad. Maar er is nog 

z6vccl over te vertellen, dat ik het u maar niet zal aandoen. 
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A1ij11heer de Rector 2'v1agnifirns, /eden van het College van Best11ur, /eden van 

het College van Promotics en het bestuur van de Faculteit Bouwkunde, 

voor het in mij gestelde vertrouwen bij mijn benoeming zeg ik U dank en 

ik beschouw het als eervol om onderwijs in de stedenbouw te mogen geven. 

Collegae, medewerkers en studenten van de Faculteit Bouwkunde, 

ik hen ervan overtuigd dat we een goede samenwerking zullen hebben. 

Van mij mag U verwachten dat ik mij op mijn eigen wijze daarvoor en 

voor het stedenbouwkundig onderwijs zal inzetten. 

Lievefa111ilie, vrie11de11 e11 vriendinnen, dames en !Jere11, 

ik dank U voor Uw aanwezigheid en voor Uw gewillig oor. 

Lieve moeder, 

ik hen blij dat je hier bent, en dat je bij mijn eerste, openbare les kan zijn. 

Ook dank ik je voor je royale steun, die ik nu al mijn hele leven van je heh 

gehad. Niets heeft je van de goede zorg voor mij weerhouden: geen 

voedselgebrek, geen hongerwinter en ook het verlies van je echtgenoot, 

mijn vader, niet. Bij al de onverwachte wendingen en ontwikkelingen in mijn 

leven was je er altijd en met grate support. 



Lieve broers en schoonzusters, 

ik dank jullie voor jullie steun en voor de ruimte die ik altijd van jullie 

gekregen heh. Vaak heh ik de vraag gchad of het lastig is om het enige 

meisje te zijn te midden van zeven hroers. Nu denk ik dikwijls dat het 

andersom is; het is lastiger om de hroer te zijn van het enige meisje. 

Lieve vriendinnen en in het bijzonder mijn li~fste vriendin, Katricn, 

jullie hehhen mij het meeste en hestc geholpen op al onze roerige avonden, 

waar geen tahoes konden en mochten hestaan en geen zee te hoog ging of 

we konden hem wel aan. Jullie hehben de koers in mijn leven in hoge mate 

mede hepaald. 

Beste mcdewerkers van B VR, 

jullie weten dat ik er een hen van alles of niets. De zeeen gaan hoog en de 

dalen zijn diep. Soms levert dat moeilijke en kritische momenten op, die 

jullie allemaal kunnen en willen meemaken. Ik hen jullie erkentelijk voor de 

onvoorwaardelijke steun. 



Ik heh gezegd. 


































































































































































































