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AMERSFOORT
IS NOOIT AF 
ZE BLIJFT 
BEWEGEN
Sjaak Kruis

Zelfs een weg van duizend mijl 
begint met één enkele stap  
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Amersfoort is nooit af… Deze tekst bevat

mijn persoonlijke observaties, opvattingen en interpretaties en niets

meer of minder dan dat. Ik hoop dat de “werkers aan de stad” er iets

aan hebben, maar zij dragen er geen verantwoordelijkheid voor. 

Die berust geheel en al bij mijzelf. Ik wens u veel leesplezier, en hoop

u af en toe met mijn verhaal te inspireren. Sjaak Kruis
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ZESTIEN JAAR werkte ik in de stad van Jacob van Campen, heer van Randenbroek, bouwmeester
van het paleis op de Dam; de stad van Armando, die de omgeving van Kamp Amersfoort boven Berlijn verkoos
voor het tentoonstellen van zijn werk. Zestien jaar in de stad van Piet Mondriaan, wiens uitspraken de gebouwen
van het stadhuisplein sieren. Amersfoort is nog steeds de stad van die prominente inwoners, maar ook geheel
anders geworden. Ze functioneert anno 21e eeuw heel anders dan toen Mondriaan haar vanuit Amerika bekeek. 
Toen woonde je in een stad, werkte je er en ging je er uit. Vandaag de dag is dat niet meer zo. Als je in Amers-
foort woont en naar de film wilt en die draait in Amsterdam dan bestel je kaartjes via internet en ga je naar 
Amsterdam. 

Steden zijn een aaneenschakeling van plekken waar mensen zich doorheen bewegen. En mensen verbinden
steden met elkaar. Ze wonen in de ene, werken in de andere en gaan uit in weer een andere stad. Verbindingen
tussen de verschillende ‘polen’ in het stedelijk netwerk zijn daarom zo belangrijk. Voor de mensen die in een
bepaalde stad wonen en voor de mensen die er eens naar toe willen komen. Maar iedere stad op zich blijft van
belang. Dat horen we bijna iedere dag. Wie ooit meegedaan heeft aan wat voor programma of telefoonspelletje
op de radio krijgt steevast de vraag waar hij of zij woont. We blijven ons in het dagelijks leven binden aan de plek
waar we wonen. Omdat iedere stad zijn eigen identiteit heeft. Amersfoort heeft een andere identiteit dan
Utrecht en die weer een andere dan Amsterdam. Om een stad zijn eigen identiteit te laten behouden is het goed
te blijven kijken naar haar geschiedenis, haar oorsprong, haar landschap. Want alleen dan maak je een eigen
pool in het stedelijk netwerk. Houd je als stad je eigen betekenis.

Amersfoort als stad, als pool met betekenis in een stedelijk netwerk. Hoe kun je daar aan werken? Door ervan
doordrongen te zijn dat welk werk je ook bij de gemeente doet, het in een bredere context staat dan de functie
waarvoor je bent aangenomen. Een bredere context ook letterlijk: Amersfoort is geen eiland, maar onderdeel
van een groter geheel. De blik moet dus niet alleen “naar binnen”, maar ook naar buiten gericht worden. Toen
ik begin jaren ’90 bij de gemeente Amersfoort solliciteerde werd ik mij in mijn allereerste eerste gesprek met
wethouder Fons Asselbergs ervan bewust dat stadsontwikkeling meer is dan alleen maar fysiek huizen bouwen,
dat stadsontwikkeling ook een culturele dimensie heeft. Daar had ik tot dan toe nooit zo bij stilgestaan. 
Juist die culturele dimensie, zo stelde Asselbergs, is noodzakelijk voor een levende en vitale stad. Noodzakelijk
ook om betekenis te hebben voor de mensen die er wonen, werken, recreëren en uitgaan. Cultuur is daarbij
overigens veel meer dan alleen maar een beeld in de ruimte. Kattenbroek bijvoorbeeld heeft een verhaal dat
door zijn geestelijk vader Ashok Bhalotra in de vorm van allerlei beelden en kunstvormen in het stedelijk 
ontwerp is opgeschreven. Ik heb bij Kattenbroek ook voor het eerst gevoeld dat je van een stedelijk ontwerp
vlinders in je buik kunt krijgen. Een goed plan doet ook emotioneel iets met je.
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Terugkijken, lessen leren en volhouden
Waarom dit boekje? Omdat ik iets van mijn gedachten
over de stad Amersfoort in één samenhangend ver-
haal wil optekenen. Dat heb ik nog nooit gedaan.
Daarnaast wilde ik bezien welke lessen ikzelf kan
trekken en wat ik anderen kan meegeven vanuit wat ik
de afgelopen zestien jaar gedaan heb en waarbij ik be-
trokken ben geweest. Terugkijken op een lange peri-
ode is iets wat we niet dagelijks doen. De mogelijkheid
om dat te doen deed zich nu bij mijn vertrek voor en ik
heb die met beide handen aangegrepen. Niet in de
laatste plaats omdat het ook bijzonder leuk is zo’n do-
cument te maken. In de afgelopen zestien jaar heb ik
natuurlijk ook iets met Amersfoort gekregen. Het is
mijn stad geworden. Een stad die in de jaren dat ik er
heb gewerkt gegroeid is van 100.000 naar een kleine
140.000 inwoners. Een groei waarbij ik vanuit mijn
werk zeer nauw betrokken ben geweest.
Wat ik daar zelf vooral van heb geleerd is dat stads-
ontwikkeling een zorgvuldig proces is en een proces
waarin samenwerking cruciaal is. Maar behalve dat is
het vooral een heel langdurig proces. Een kwestie van
volhouden dus, waarbij je de rode draad die je ooit
hebt gespannen vast moet houden. Toen Adriaan
Geuze zich bij de start van Vathorst kwam voorstellen
wees hij ons er op dat hij bij de afronding van Vathorst
waarschijnlijk nog de enige zou zijn die daar in de-
zelfde hoedanigheid bij zou zijn. Ook om die reden is
het heel waardevol dat we kennis aan elkaar overdra-
gen. Dat je nog een keer heel bewust doorvertelt hoe
dingen gelopen zijn en wat de resultaten daarvan
waren. Om die ervaringen in andere processen weer te
gebruiken. Voor zover we dat dan in de hand hebben
bij een ingewikkeld proces als stadsplanning. 

VAN 100.000 NAAR EEN KLEINE 140.000 INWONERS
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Wat telt is de verpakking
Hoe hangen cultuur en stedelijke ontwikkeling met elkaar samen? Amersfoort was lang een klein provincie-
stadje aan de rand van de Veluwe. Net ver genoeg weg van de Bisschop van Utrecht om geen ruzie met hem te
krijgen (hoewel dat bijna gebeurde toen de Onze Lieve Vrouwe toren gebouwd werd en deze per decreet 10
meter lager moest worden dan de Dom van Utrecht). Net dicht genoeg bij de Hertog van Gelre om er niet zeker
van te zijn dat we daar geen ruzie mee zouden krijgen.
Amersfoort had in 1400 dus een stadsmuur, de huidige Muurhuizen. De cultuur binnen de muur werd bepaald
door de vele bierbrouwerijen, die daarbuiten door kloostertjes en kerkhoven. Een van die kloosters stond net
naast het huidige stadhuis van Amersfoort: het Observantenklooster. Nadat de laatste kloosterlingen daar uit
vertrokken waren, heeft dat gebouw alle mogelijke functies gehad. Nu is het ons stadsinformatiecentrum,
waarin de culturele component een belangrijke rol speelt. Ooit was het huisvesting van de sociale dienst en
daarvoor bijvoorbeeld een tijdje brandweerkazerne. Het enige wat al die tijd is blijven staan is ‘de verpakking’.
Toegegeven, soms is die met nieuw plakband aan elkaar geplakt, maar toch. Is de functie van een gebouw uit-
eindelijk wel zo belangrijk? Gaat het niet veeleer om de (beleving van de) buitenkant?

Neem de Postdammerplatz in Berlijn. Daar staat het Sonycentre van Helmut Jahn. In deze, mijns inziens nogal
megalomane, schepping van staal en glas zitten allemaal hele gewone functies: kantoren, bioscoopzalen, een
café. Wat het geheel indrukwekkend maakt is een idiote asymmetrische high tech koepel, die het binnenterrein
overdekt. Niet de functie, maar wel de architectonische uitvoering is bijzonder.

Amersfoort is een kei op de as Bilbao-Helsinki. Bilbao heeft het Guggenheimmuseum. Het is als een titanium-
bom in die stad bij de rivier terechtgekomen. In z’n val heeft het een lelijke spoorbrug net gemist. In de grauw-
heid van z’n omgeving staat het er schaamteloos te blinken dat het een lieve lust is. Behalve als je vanuit het
museum naar buiten kijkt heb je er geen flauw idee van dat dit gebouw in Bilbao staat. Het kon net zo goed in,
pak ‘m beet, Los Angeles staan, of Parijs (steden die ook een echte Gehry hebben). Overigens om misverstanden
te voorkomen: ik heb m’n ogen uitgekeken toen ik er was. Een formidabel gebouw. Wat er tentoongesteld werd?
Geen flauw idee meer. Iets van Armani, geloof ik. Over “verpakking” gesproken …



1110

Karakter en eigenheid
Provinciestadje Amersfoort dus. Ook zo’n stadje heeft
behoefte aan een eenvoudige tentoonstellingsruimte.
Eind jaren vijftig kreeg Gerrit Rietveld de opdracht om
die te maken. Hij maakte, geheel in zijn eigen stijl, een
paviljoen: de Zonnehof. Het was nog demontabel ook,
dus je kon het zo ergens anders neerzetten. Niet dat
we dat hebben gedaan of zullen doen. Het gebouwtje
geeft wel karakter aan een nogal nietszeggend plein-
tje in de stad. Ik geniet ervan om te zien hoe Hans
Ruijssenaars in zijn plannen voor de Zonnehof en de
omgeving van het Stadhuisplein de historische context
weer oppakt en nieuwe inhoud geeft.

Misschien gaat het daar wel om: hoe geef je stadsont-
wikkeling karakter, eigenheid. Voor mij is het niet lui
en nostalgisch voortborduren op het verleden, maar
nieuwe inhoud, nieuwe functies, nieuwe omgeving
creëren, met respect voor wat er al was, zoals Kiasma
in Helsinki. Dit museum voor moderne kunst van
Steven Holl maakt een elegante buiging tussen een
van de mooiste stations die ik ken, het centraal station
van Helsinki van Saarinen, en een van de mooiste con-
cert- en congrescentra, de Finlandiahal van Alvar
Aalto. Het gebouw, van de lichtinval tot aan de deur-
kruk toe, is een hedendaags eerbetoon aan Aalto.
Soms iets tussen design en architectuur in, zo Fins als
het maar zijn kan. 

Of neem het bestaande landschap dat we in Vathorst
een plek hebben gegeven. Dat voelt prettig voor de
mensen die er komen te wonen. Je maakt iets nieuws,
maar wel in een omgeving die vertrouwde elementen
in zich draagt: de levende link met het verleden.
In essentie is dat ook wat Kattenbroek is: daar hebben
we een (nieuwe) eigenheid gemaakt. Kattenbroek is
een van de weinige nieuwbouwwijken in Nederland die
vanuit het vliegtuig direct herkenbaar zijn. Met de ring
die een doorsnede heeft, gelijk aan de historische 
binnenstad van Amersfoort. Inclusief een moderne 
variant op de aloude Amersfoortse muurhuizen. 

Ik durf te beweren dat Kattenbroek meer (internatio-
nale) aandacht en bezoek heeft gehad dan menig mu-
seum. Kattenbroek heeft Amersfoort ook enorm
geholpen als het om bijzondere stadsontwikkeling
gaat. Kattenbroek, zo werd er gezegd, is nooit waar te
maken. Maar het kon wel. Door bijzondere dingen
neer te zetten laat je zien dat wat voor onmogelijk ge-
houden werd, toch kan. Dat is een van de sterke kan-
ten van Amersfoort. De stad gaat voor het ‘hoge
gemiddelde’ en dat doen maar weinig steden ons na.
Met onze vakmatige kwaliteit, onze reguliere proces-
aanpak en niet het minst een grote bestuurlijke inzet
slagen wij erin om op het niveau van de planontwikke-
ling in stedenbouw, functionaliteit en openbare ruimte
tot een duidelijk boven gemiddeld niveau te komen.
Dat kun je objectief vaststellen als je Amersfoort 

vergelijkt met bijvoorbeeld andere middelgrote ste-
den. Daarnaast zijn wij als gemeentelijke organisatie
in staat dingen te verbijzonderen, projecten op een
aparte manier te behandelen. Maar dat verbijzonderen
kunnen we nog beter doen. Fons Asselbergs noemt in
een serie interviews over de mooiste gebouwen van 
Nederland in Trouw van 28 april 2007 die gebouwen
architectonische iconen. Ik hoop dat het Eemplein en
zijn bebouwing en het nieuwe gebouw van de Rijks-
dienst voor Archeologie, Cultuur en Monumentenzorg
die kwaliteit krijgen dat ze ‘iconen’ worden. 
Bij alles wat je doet is het belangrijk te kijken naar
de opdracht die er ligt. Vaak kun je werken met 
standaardmodellen, maar soms juist helemaal niet. In
Amersfoort had ik daar de ruimte voor. Kon ik mensen
om me heen scharen om een klus te klaren. Konden
we vooral zo nu en dan beslissen dat je moet afwijken
van de dagelijkse routine. Omdat een project daarom
vraagt. Dat deden we in Kattenbroek en delen van
Nieuwland en Vathorst en we gaan het doen met de
‘kop van Isselt’. Dingen op een andere manier aan-
pakken heeft niets bedreigends. Je kunt juist daardoor
die mensen inzetten die je nodig hebt en van wie je
weet dat zij het werk kunnen doen. 

Je kunt als organisatie zo meer doen met het mense-
lijk kapitaal dat je hebt. Daar wordt de organisatie ook
beter van. Omdat je mensen werk laat doen waar ze
goed in zijn en waar ze plezier in hebben.
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Conceptuelen, procesmatigen en doeners
Bij een coachingstraject kwam ik erachter dat ik
vooral een conceptueel werkend mens ben. Een van
de manieren om mensen in te delen is in de drie ca-
tegorieën: conceptuelen, procesmatigen en doeners.
Conceptuelen staan op een bepaald punt en weten
waar ze naar toe willen, welk doel ze willen bereiken.
Hoe ze dat eindpunt bereiken, met welke om- en zij-
wegen, maakt ze niet uit. Daar zit dus heel veel onze-
kerheid in. Procesmatigen willen juist wel weten
welke weg er gelopen wordt van a naar b. Die voelen
zich ongemakkelijk als er ineens een zijpad wordt op-
geslagen. Doeners ten slotte zijn mensen die er
vooral op gericht zijn de handen uit de mouwen te
steken. Ik ben een conceptueel, maar ik heb wel pro-
cesmatigen en doeners nodig om een project verder
te krijgen. Ik omgeef me bewust met procesmatigen
en doeners. Zo kijk ik ook naar een opdracht. Mensen
hebben allemaal hun kwaliteiten en die moet je ten
volle benutten. Je moet –op welke manier je ook
werkt- dingen vertalen, ook – en misschien wel juist
– in het management. Vertalen naar conceptuelen,
naar procesmatigen en naar doeners.
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Dingen anders doen dan anders. We mogen het in
Amersfoort en we kunnen het. Toen ik 16 jaar geleden
hier kwam werken was dat voor mij een eye-opener.
En voor mij is het de manier waarop ik het liefste
werk. Maar je kunt alleen zo werken als je daarvoor
het vertrouwen van bestuur en organisatie hebt.
Ruimte krijgen in een organisatie kan leiden tot veran-
dering en nieuwe inzichten, maar ook tot wildgroei.
Dat laatste gebeurde natuurlijk ook. Maar het mooie
van ruimte krijgen is dat er mogelijkheden worden
gecreëerd om na te denken en discussies aan te gaan.
De eerste jaren dat ik in en voor Amersfoort werkte
heb ik dat meer ervaren dan nu. Er zat in de periode
van de jaren ’90 meer continuïteit in het denken. Nu is
het fragmentarischer geworden. Dat heeft, denk ik,
ook te maken met de veranderende rollen tussen ge-
meenteraad en bestuurders, tussen de gemeentelijke
organisatie en de samenleving. In die veranderde en
veranderende wereld moeten we ons bewust blijven te
werken vanuit onze eigen kracht. Vroeger was een ge-
meente in meer zaken leidend. Wij zijn als organisatie
nu veel afhankelijker van andere partijen die buiten
onze organisatie opereren. Als ik de afgelopen zestien
jaar bekijk, dan vind ik dat processen ingewikkelder
zijn geworden, dat de samenwerking met andere par-
tijen ingewikkelder is geworden. Daardoor is er min-
der overzicht en minder samenhang. De discussie
over de stadsarchitect / stadsbouwmeester die nu
loopt vind ik erg van belang. Vooral omdat die gevoerd
wordt vanuit de wens tot meer samenhang te komen.  

We zijn geneigd (ambtelijke organisatie, politiek, bur-
gerij en bestuur) fysieke componenten te verbinden
met sociale componenten. Maar doorgaans hebben
die twee niet zo veel direct herleidbare invloed op el-
kaar. Een paar decennia geleden waren we er nog van
overtuigd dat als je de omgeving maar netjes maakt,
mensen zich daar ook naar gaan gedragen. We zijn 

erachter gekomen dat het niet zo werkt. Sociale pro-
blemen verdwijnen niet met het neerzetten van mooi-
ere huizen. De sociale kant van stadsontwikkeling
vraagt andere programma’s.

Er is overigens wel samenhang, maar die is mijns in-
ziens beperkt. Sociale programma’s moet je uitvoeren
om de leefbaarheid te verbeteren en in fysieke zin ver-
beter je de leefbaarheid ook met mooiere of nieuwe
woningen. Maar met een mooi huis los je een sociaal
probleem niet op. De samenhang die ik wel tussen
beide zie, is als je een gebied van ‘kleur’ laat verschie-
ten: inzet op een minder eenzijdig woningprogramma,
meer mixt. En dan bedoel ik niet alleen dat je goed-
kope en dure woningen mixt, maar verschillende typen
huizen bij elkaar bouwt, die verschillende soorten be-
woners aantrekken. De fysieke mix resulteert zo in
een sociale mix.

Een ander cruciaal element in de stadsontwikkeling
zit in het feit dat mensen veelal niet kunnen overzien
wat fysieke maatregelen voor hen voor effect hebben
op de lange termijn. Dit is overigens veel meer een
communicatievraagstuk. We kunnen er beter in 
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worden duidelijk te maken wat we willen, waarom en
wat het effect is. Vervolgens moeten we de essentie
van de boodschap in duidelijke en heldere taal over-
brengen en vooral ook zo volledig mogelijk. Als amb-
tenaar heb je in die zin een verantwoordelijkheid. Moet
je het bestuur van de stad heel duidelijk maken welke
consequenties het heeft als ze tot een bepaalde keus
komt. Daarbij zullen altijd belangenconflicten spelen.
Het bestuur is ervoor om daarin keuzes te maken. Een
overheidsorganisatie is bij uitstek een organisatie die
opereert in belangengeschillen. En veelal moet er ge-
kozen worden tussen ‘twee kwaden’, tussen bijvoor-
beeld groen en rood. Tussen een stukje natuur en de
bouw van een ziekenhuis. We moeten meer terug naar
dat soort centrale afwegingen. Aan ons ambtenaren
de taak om op een minder technocratische manier uit
te leggen wat de essentie van een probleem is en de
keuze die dan wordt gemaakt. Vooral het maatschap-
pelijk helder maken waarom we kiezen voor een zie-
kenhuis en niet voor groen op een bepaalde plek.

Waar we als gemeentelijke organisatie dus vooral op
moeten letten is dat we een helder en duidelijk ver-
haal vertellen. Dat verhaal moet ook kloppen. Het gaat
bij onze verhalen nog wel eens mis omdat we iets
technisch ingewikkelds willen uitleggen of omdat
mensen er niet de goede beelden bij krijgen. Prachtig
voorbeelden daarvan zijn de plannen voor het Centraal
Stadsgebied begin jaren ’90 en het ‘baggerdossier’
aan het eind van de jaren ’90. Maar daarover later
meer. Je mag niet verwachten dat mensen allerlei in-
gewikkelde technische verhandelingen begrijpen. Voor
hen is het belangrijk te weten wat er voor hen toe
doet. Intern kunnen we het dan over de techniek heb-
ben. Daar moeten we bewoners niet mee lastig vallen.
Natuurlijk, de wereld buiten onze organisatie wil
graag alles weten. Je moet een verhaal ook wel aan-
nemelijk maken. En wie dat wil mag ook meekijken.
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Vredesbeweging en strategie
Mijn werk bij de gemeente Amersfoort heeft veel te
maken met bestuurlijke strategie. Die heb ik niet op
het stadhuis geleerd, maar in de vredesbeweging. In
de tijd van de protesten tegen de kruisraketten ben ik
bestuurder geweest van het Interkerkelijk Vredesbe-
raad (IKV). Dat opereerde op het snijvlak van ideaal
(ontwapening) en werkelijkheid (praktische politiek).
Het hield in dat we nadachten welke stapjes we kon-
den zetten om verder te komen ons ideaal te verwe-
zenlijken. Wij waren een club die actie voerde, maar
ook twee keer per jaar bij de NAVO op bezoek was om
te horen wat er speelde. De houding bij de toenmalige
staf daar was dat je wel van mening kon verschillen,
maar dat je het eens moest zijn over de feiten. In Ne-
derland vormden wij een politieke factor. Wij waren
veelal bezig met argumenteren over die feiten, overal,
met iedereen. “De lange mars door de instituties”,
zoals de Duitser Rudi Dutschke het destijds noemde.
Aan de ene kant voerden we actie, aan de andere kant
zaten we met de politiek om tafel. Ik heb in die periode
ongelooflijk veel geleerd over bestuur en strategie: 
je leert je jezelf inleven in de positie en opvattingen van
de ander. Het is de basis van met elkaar tot zaken
komen.
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Grotere betrokkenheid
In vervolg op mijn bemoeienis met het CSG, Kattenbroek en Nieuwland werd ik eind
jaren ’90 coördinator van Vathorst. Ik wilde dat doen als ik het volledige vertrouwen
kreeg van de directie van het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en van de verantwoor-
delijk wethouder, toen Tom de Man. Daarnaast wilde ik een budget hebben om din-
gen te kunnen doen en –niet het minst belangrijk- betrokkenheid in het stadhuis. Ik
wilde niet zo’n klein clubje mensen zoals destijds bij het CSG, Kattenbroek en
Nieuwland dat zich met de ontwikkelingen bezig hield. Bij die 
projecten waren toen maar een paar mensen van ons heel intensief betrokken. 
Ik wilde een grotere club mensen, zodat Vathorst in het stadhuis zou leven. Dat is
denk ik aardig gelukt. We hebben de Referenten, mensen vanuit de organisatie die
vanuit hun eigen vakgebied, zoals verkeer, ruimtelijke ordening, beheer en milieu
direct meekijken en meedenken en adviezen geven aan procesmanagers van 
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. En juist door die vakmatige betrokkenheid komen
mensen met ideeën. Bovendien zorg je er zo voor dat Vathorst onderdeel van de
stad is en ook van de organisatie. Ten slotte krijgen we er straks –als de wijk af is
en het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst kan worden opgeheven- ook de volledige ver-
antwoordelijkheid over.
Maar er is nog een kant die ik belangrijk vind als het om betrokkenheid gaat. Het is
goed als de organisatie weet waarom we bepaalde afspraken maken, wat de filoso-
fie daar achter is en dat die filosofie effect heeft in allerlei lagen in onze organisa-
tie. Als voorbeeld noem ik in Vathorst de doorgangen die zijn gemaakt van de
Bergenboulevard naar de Geulhemmerberg. Heel bewust is er ruimte voor groen
aan de zijkanten van de woningen vrijgehouden en is vastgelegd dat we dat groen
ook laag willen houden voor de overzichtelijkheid. Toen de woningen opgeleverd
waren, kwamen bewoners met het verzoek om schuttingen te mogen zetten om dat
groen. Vergunningtechnisch was het misschien niet zo bezwaarlijk geweest, maar
omdat het overzichtelijk moet blijven mag het niet. Alleen al om dit soort redenen
vind ik het belangrijk dat mensen in de breedte bij Vathorst betrokken zijn.

GROTERE BETROKKENHEID
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Het succes van het volkshuisvestingsbeleid van de ge-
meente Amersfoort zit in de menging van de verschil-
lende soorten woningbouw. Wij mixen sociale
woningbouw met die van de vrije sector. Op die manier
zorgen wij ervoor dat er geen rijke en arme eilanden
in de stad ontstaan. Je vermindert de kans op ghetto-
vorming. Bovendien kun je de kwaliteit van het geheel
hoog houden. Projecten sociale woningbouw die te-
genover vrije sectorwoningen gebouwd worden zien er
goed uit. Omdat de ene ontwikkelaar niet voor de an-
dere wil onderdoen. En als hij beide sectoren bouwt
geldt natuurlijk hetzelfde. En overigens hebben we in
Amersfoort gelukkig corporaties die bereid zijn te in-
vesteren in kwaliteit, ook voor mensen met lage inko-
mens.

De rode draad in de stadsontwikkeling van Amersfoort
de afgelopen decennia is altijd deze bouwmix geweest.
We geven stadsontwikkeling en –vernieuwing steeds
weer een nieuwe naam, maar we doen in essentie tel-
kens hetzelfde. En dat is maar goed ook, want steden-
bouw is een trage kunst en juist daarom is het niet
eenvoudig de stedenbouwkundige lijn vast te houden.

Je moet dat wel doen. Je kunt niet zomaar een ver-
keer- of waterstructuur of de manier waarop je wonin-
gen in de stad verdeelt veranderen tijdens de rit. Je
moet vasthouden aan een plan en organiseren en re-
gelen dat het wordt uitgevoerd. Het is een kwestie van
volhouden en steeds opnieuw vertellen.

Amersfoort Vernieuwt is nu waar we met de Kruis-
kamp tien jaar geleden waren. Toen heette het alleen
anders; hadden we het over wijkbeheerplannen. Werd
een wijk ingedeeld in passieve en actieve beheerge-
bieden en in ontwikkelingsgebieden. Passieve gebie-
den zijn delen van de stad waar je je richt op beheer,
actieve beheergebieden zijn locaties waar je af en toe
wat moet en de ontwikkelingsgebieden zijn plekken
waar je echt mee aan de slag wilt. In de Kruiskamp
waren de Columbusweg, de Spoorwegzone en de Wil-
lem Barendszstraat ontwikkelingsgebieden. Daarvan
moest de structuur worden aangepast, moesten we
grootscheeps aan het werk. Tien jaar later zie je het
resultaat. De Columbusweg is gerealiseerd, 
de Spoorwegzone is het komend jaar af en de Willem
Barendszstraat volop in ontwikkeling.
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Vervolgens ontstond na de wijkbeheerperiode het
Grote Stedenbeleid (GSB), waar we in eerste instantie
niet aan mee deden. Via een stevige lobby werden we
partieel GSB-gemeente en uiteindelijk een recht-
streekse GSB-gemeente. We hebben daar ambtelijk
en bestuurlijk zwaar op ingezet. Met succes! Het was
een resultante van het als gemeentelijke organisatie
zeer actief in allerlei landelijke circuits opereren, iets
wat we vanuit de “Amersfoortse traditie” lang niet al-
tijd doen.

Uit het GSB en het latere ISV (Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing) is nu Amersfoort Vernieuwt
voortgekomen. De achterliggende gedachte blijft altijd
hetzelfde: je wilt wat met bepaalde plekken in de stad. 

Van belang daarbij is dus dat je de rode draad vast-
houdt en je je realiseert dat het een proces van jaren
is. Wat dat laatste betreft is het met Amersfoort Ver-
nieuwt echt niet anders. Denk niet dat er op de plek-
ken die zijn aangewezen voor dit proces volgend jaar
al wordt gebouwd. Zo’n proces vergt jaren, ook al
omdat we in de stad steeds meer in samenwerking
met bewoners willen doen. Stadsontwikkeling is in die
zin vooral tijdig nieuwe plekken in de stad aanwijzen
waar iets mee moet gebeuren en de stadsstructuur
daarbij goed in de gaten houden. Stedelijke ontwikke-
ling is een continu proces. De Kruiskamp is fysiek een
eind op streek, maar de sociale processen vragen nog
veel meer tijd en die zijn nog ingewikkelder. Je kunt
wel nieuwe huizen neerzetten, de samenleving wordt
daar nog niet anders door. Wat dat laatste betreft
moeten we nog volop in de Kruiskamp aan de slag.
Stadsontwikkeling is sociaal en fysiek gezien een
kwestie van volhouden. En wij moeten als gemeente-
lijke organisatie altijd verder kijken dan een paar jaar.
Je ontwikkelt de stad voor de toekomst, dus ook voor
mensen die er nu nog niet wonen.
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Cultuur en economie
Ik wil nog wat meer zeggen over cultuur en economie in de stadsontwikkeling. Iedere stad wil wel een Guggen-
heim (aardig ook dat je dat als stad niet zelf hoeft te betalen, maar dat er puissant rijke types zijn die dat doen).
Wij ook. Onderdeel van de ontwikkeling van het Centraal Stadsgebied vormde in de jaren ‘90 het zogeheten The-
macentrum. Wat? Ja. Themacentrum. Het zou moeten gaan om een grootschalige bovenregionale ontwikkeling
met een enorme aantrekkingskracht op bezoekers. Jarenlang is dit het best bewaard gebleven geheim in de
Amersfoortse stadsontwikkeling geweest wat dat centrum wel zou moeten zijn. Als iemand vroeg wat dat was,
zeiden we ‘een themacentrum, dus’ en we keken er buitengewoon verstandig bij.
En af en toe meldde zich een initiatiefnemer, met mooie brochures om te laten zien hoe serieus die wel was, en
dan kwam er een haalbaarheidsonderzoek, en u raadt het al… Er kwam pas schot in de zaak toen we ons reali-
seerden dat er voor zo’n ontwikkeling twee mogelijkheden zijn: of de puissant rijke idioot die z’n geld kwijt moet
meldt zich met iets bijzonders, of we bedenken een reëel, maar wel maximaal Amersfoorts haalbaar programma
voor dat gebied en zorgen gewoon dat het er bijzonder uit komt te zien. Het zal u niet verbazen dat we gekozen
hebben voor het laatste. Het heeft ertoe geleid dat er inmiddels een prachtig concept ligt van Peter Wilson (van
het Luxortheater in Rotterdam), met ‘gewone’ functies als een (mega)bioscoop, een poppodium, bibliotheek, een
huis voor de kunst, woningen en winkels. En een prachtig plein, geschikt voor allerlei bijeenkomsten, gelegen
aan de oorsprong van Amersfoort: de Eem. En overigens aan de andere kant van het spoor het nieuwe kantoor
van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur en Monumentenzorg, een prachtig transparant gebouw van de
Spaanse architect Baldeweg, geïnspireerd op licht en lucht uit de schilderijen van Hollandse meesters. Het
duurde even, maar nu is het in aanbouw.

EEN PRACHTIG CONCEPT VAN PETER WILSON (LUXORTHEATER, R)
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model als je bijvoorbeeld naar de woonruimteverde-
ling kijkt. Vroeger werd die door de gemeente gedaan,
maar nu was het al voor een deel de verantwoordelijk-
heid van de woningcorporaties. Het regiemodel bete-
kende voor mijn afdeling dat de woonruimteverdeling
nog verder geprivatiseerd werd. Vandaag de dag wordt
die zelfs helemaal door de woningcorporaties gedaan
en beperkt de gemeente zich tot het beleid. 
Hoewel de gemeente moest bezuinigen kreeg ik de
ruimte om voor mijn afdeling twee nieuwe functies te
creëren: een financiële en eentje voor seniorenhuis-
vesting. Degene die de financiën deed had als belang-
rijkste taak uit te zoeken zoveel mogelijk waar te
maken met zo min mogelijk geld. Die moest kijken
naar de haalbaarheid van de plannen en hoe subsidies
daarbij maximaal konden worden ingezet. Voor de se-
niorenhuisvesting wilde ik Adri ten Brinke. Ik had haar
al ontmoet toen zij voor de stichting ouderenhuisves-
ting werkte en ik vond dat zij geweldig werk deed.
Toen die stichting dreigde te verdwijnen heb ik haar in
huis gehaald. Zij heeft er mede voor gezorgd dat
Amersfoort een traditie heeft opgebouwd op het ge-
bied van seniorenhuisvesting. Ik vind dat we in ons
land te veel “verzorgingsfabrieken” hebben en nog te
weinig kleine projecten als het gaat om ouderenhuis-
vesting. Die kleinere projecten, vaak groepswonen, zijn
een veel betere ontwikkeling. Maar ze vragen wel heel
veel tijd en energie. En er is eigenlijk nooit fysiek
ruimte voor. In Amersfoort gelukkig wel, al kan het
soms erg lang duren voordat het voor elkaar is.
De omschakeling van de gemeentelijke organisatie
naar het regiemodel heeft ook zijn weerslag in de ma-
nier waarop Amersfoort nieuwe wijken bouwt en
daarin met private partijen samenwerkt. De publiek
private samenwerking ontstond en de manier waarop
we die in Amersfoort hebben vormgegeven is in de
loop der jaren wel veranderd. Hier kom ik nog op
terug.

De manier waarop Amersfoort ontwikkelt, heeft alles
te maken met de manier waarop de gemeentelijke or-
ganisatie werkt. Ook die is in mijn periode veranderd.
Van een traditionele, ook uitvoeringsgeoriënteerd,
model zijn we midden jaren ’90 overgegaan tot een re-
giemodel. Regie blijkt overigens een lastig begrip.
Vaak is het vertaald in aandacht voor hoofdzaken, uit-
voering op afstand. Maar ik heb vele goede regisseurs
gezien die door op het juiste moment een detail te wij-
zigen in de uitvoering een stuk ingrijpend ten goede
veranderden. Zo bezien kon ik goed uit de voeten met
het gekozen model. Dat we tot een regiemodel over-
gingen had ook te maken met de grote bezuinigings-
ronde die we in die jaren hadden. De gemeentelijke
organisatie zette onderdelen buiten de deur, maakte
prestatieafspraken en hield alleen de regie. Omdat de
organisatie veranderde wijzigde mijn functie ook. Ik
kon kiezen voor een baan als strateeg bij de concern-
staf -wat betekende dat ik dicht op het bestuur zou zit-
ten- of hoofd te worden van de nieuwe afdeling
Volkshuisvesting bij de sector Stedelijke Ontwikkeling
en Beheer. Ik koos voor het laatste in het verlengde
van het bezuinigingsonderzoek dat ik zelf had gedaan.
Eigenlijk werkten wij al een beetje volgens het regie-
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De opgave voor de komende jaren
“Van buiten naar binnen, van stadsuitleg naar stede-
lijke vernieuwing”, zo wordt de opgave waar Amers-
foort de komende jaren voor staat vaak gekenschetst.
Daarmee vind ik dat we de echte opgave die er ligt te-
kort doen. Daarom hier een kijkje in de keuken van het
“ruimtelijk vrijdenken”.

Aan het begin van dit boekje heb ik Amersfoort 
(bewust) gepositioneerd als “pool” in een stedelijk
netwerk. Dit vanuit het onderkennen van het zich 
wijzigende gedrag van mensen. Als de randstad het
netwerk is, ligt Amersfoort op de grens daarvan. 
En op grensvlakken gebeuren, zo leert ons de 
ecologie, de meest spannende dingen! Het grensvlak
bepaalt ook de identiteit, de eigenheid van deze stad:
haar ligging op de grens van Heuvelrug, Gelderse Val-
lei en Eempolder; de infrastructurele poort van de
randstad die knooppunt Hoevelaken, A1 en A28 zijn, de
overgang van stedelijkheid en bebossing naar open
weidegebied. Daarover gaat het in de Noordvleugel
(NV) Utrecht en bij de pakketstudies over de bereik-
baarheid op langere termijn. Daar liggen kansen voor
de stad.

In het stedelijk netwerk is bereikbaarheid de slagader.
Als je de bereikbaarheid niet goed regelt loopt alles

spaak. In en buiten de stad. Daarom worden er niet
voor niets nu studies naar alle verkeersstromen in de
driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum gedaan. 
Bereikbaarheid wordt hét item voor de toekomst.
Amersfoort is voor een deel leidend in de studies naar
bereikbaarheid. Daarin denken we dus al groter dan
onze eigen stad alleen. De belangrijkste economische
maatregel die je voor Amersfoort moet nemen kon wel
eens zijn de bereikbaarheid op peil houden. Als dat
niet lukt willen bedrijven hier niet zitten en mensen
hier niet wonen. En dat is het laatste wat we willen.

Het grensvlak van de verschillende landschappen die
letterlijk het draagvlak van Amersfoort vormen, be-
paalt het groen-blauwe beeld van de stad. Naast de
‘rode’ ontwikkeling van de stad (fysiek bouwen en her-
ontwikkelen) die je kunt zien als de mal vormt dit de
zogenaamde contra-mal. Die is jarenlang het stiefkind
geweest in termen van gerichte aandacht. Op het
Stadspark in Amersfoort Noord na dan. Het is heel
goed dat Amersfoort nu via het realiseren van de visie
op de groen-blauwe structuur de inhaalslag wil
maken als het gaat om natuur- landschaps- en re-
creatieve ontwikkeling. Projecten als Vathorst-noord,
de Laakzone (verbreding tot aan het randmeer) en
Bloeidaal zijn beeldbepalend en de maat voor de bele-
ving van de stad als geheel.

24



ZEGGEN WAT WE WILLEN En om die kwaliteiten (groen-blauw, bereikbaarheid,
stedelijke identiteit) te benadrukken past een andere
benadering van de “rode en paarse” ontwikkeling. Ik
denk dat daarin centraal zal moeten staan de ontwik-
keling binnen de stad. Amersfoort Vernieuwt noemde
ik al. Maar daarnaast hebben we de voortgang van het
Centraal Stadsgebied, de ontwikkeling van de kop van
Isselt, de Zonnehof en het gebied rondom het stad-
huis. Ook bij deze operaties moeten we verder kijken
dan een paar jaar. “Stadsuitleg oude stijl” (het bouwen
van nieuwe woonwijken in de standaard dichtheid van
30 woningen per hectare) past niet meer in dat beeld.
We zullen meer stadsgewestelijk moeten gaan 
denken. En voor wie nu denkt dat dit niet bij Amers-
foort hoort het volgende. Het laatste stadsplan dateert
uit de 50-er jaren van de vorige eeuw. 
Toenmalig stadsbouwmeester (!) Zuiderhoek stelde
voor de nieuwe Amersfoortse wijken als bloemblade-
ren rond het centrum te groeperen. De open ruimten
(tussen de bladeren) maakten het mogelijk het groen
(zoals het Heiligenbergerbeekdal) tot diep in de stad te
laten doordringen én (belangrijker) voor de stedeling
ervaarbaar te maken. 

We hebben het er in deze stad mee gedaan tot en met
Amersfoort-noord. Ik pleit er voor Zuiderhoeks bloem-
bladmotief nu te vertalen naar het stadsgewestelijke
niveau. Met Bunschoten/Spakenburg, Soest/Baarn,
Leusden en Nijkerk/Hoevelaken kunnen we (om in
Zuiderhoeks beeldspraak te blijven) het bloemblad-
motief transformeren tot een “orchidee”. Niet door het
tussenliggende gebied traditioneel te verstedelijken.
Wel door heel zorgvuldig op de goede plekken en met
oog voor het landschap via vormen van “stedelijke
acupunctuur” wonen, werken en groen op maat toe te
voegen. Zo kunnen juist de tussenliggende gebieden,
zoals Hoogland – west en Stoutenburg, des te beter
groen gehouden en groen ontwikkeld worden. 
Nieuwe vormen van samenwerking met externe par-
tijen zijn daarbij nodig. Samenwerkingsverbanden
specifiek gericht op de opgave. Het lijkt me een prach-
tige opgave voor bestuur, ambtenaren en stad. 

En het was voor mij een heerlijk voorrecht om zestien
jaar aan die stad te mogen werken!
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Zeggen wat we willen
Als je naar onze ideeën over de groen-blauwe struc-
tuur kijkt, dan werken we nu anders dan vroeger.
Maakten we vroeger plannen als er geld was, nu
maken we plannen en gaan we onderzoeken hoe ver
we komen om ze te realiseren. We zeggen wat we wil-
len en proberen het dan te regelen. Dat is een hele an-
dere manier van werken. Eentje ook met veel
onzekerheden. Het goede aan die manier van werken
is dat je helder maakt wat je wilt en dat je je niet in
eerste instantie laat leiden door het feit of er wel of
geen geld is. Het zou goed zijn als vanuit zo’n uit-
gangspunt eens opnieuw naar de stadsstructuur geke-
ken wordt. Belangrijke plekken, routes en verbanden
kunnen zo worden benoemd en de nieuwe uitdagingen
kunnen zo hun plek krijgen in het geheel.
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Nog even dit… Ik heb beloofd op een aantal zaken terug te

komen omdat ze voor mij als voorbeeld hebben gediend: de ontwikkeling van het

Centraal Stadsgebied, het baggerdossier en de publiek private samenwerking.

HET CENTRAAL STADSGEBIED

De inhoud
In de tweede helft van de jaren ’80 werden de plannen voor het Centraal Stadsgebied (CSG) toegevoegd aan de
groeistadplannen van Amersfoort. De groeistadplannen hielden in dat de gemeente Amersfoort 16.000 arbeids-
plaatsen wilde realiseren op bedrijventerrein De Hoef, zo’n 10.000 woningen wilde bouwen in de stadsuitleg en
zo’n 5000 woningen binnen de bestaande stad. Na enkele jaren bleek dat De Hoef niet genoeg werkgelegenheid
zou opleveren en dat er gezocht moest worden naar nieuwe bedrijfslocaties. Vanaf 1985 werden er plannen ge-
maakt voor het CSG. Het idee was er 2000 woningen te bouwen, maar daarnaast vooral kantoren en een ‘thema-
centrum’, winkels, horeca en andere bestemmingen.

Het probleem
Met de plannen voor het Centraal Stadsgebied kreeg Amersfoort zijn eigen ‘Hoog Catharijne’ en dat stuitte op
enorm veel protest van burger en politiek. De gemeente zat daarbij in een moeilijke positie. Aan de ene kant was
zij samen met een aantal private partijen participant van de publiek private samenwerking NV Ontwikkelings-
maatschappij Centraal Stadsgebied (OCA) en had dus grote belangen in het project. Aan de andere kant was de
gemeente ook onafhankelijk toezichthouder die de belangen moest behartigen van de Amersfoorters. Zowel bur-
gers als politieke partijen kwamen in stelling tegen de plannen. Tijdens de verkiezingen in 1990 wonnen  de poli-
tieke partijen die tegen de plannen waren met overmacht. De nieuw gevormde gemeenteraad sprak zich uit voor
minder ambitieuze plannen, maar daarmee kwam het gemeentebestuur in de problemen. Omdat er nu eenmaal
afspraken waren gemaakt binnen de OCA. Gevolg was een breuk in het college: D66 en GroenLinks stapten op.
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De zoektocht naar de oplossing
Ik was net bij de gemeente Amersfoort in dienst toen de crisis over het Centraal Stadsgebied politiek en bestuur-
lijk losbarstte. Nadat GroenLinks en D66 uit het college waren gestapt werd een nieuw college gevormd. Hoe nu
verder was de hamvraag?
Waar het bij het CSG toen was misgegaan heeft alles met beeldvorming te maken. In de plannen die gepresen-
teerd waren stonden tekeningen met allemaal kolossale en hoge gebouwen. Die riepen totaal verkeerde associa-
ties op bij de burgers en de politiek. Gevolg: Amersfoort was in hun ogen echt bezig een ‘Manhattan aan de Eem’
te creëren en dat was het laatste wat men wilde. Dat realiseerden we ons toen we met de volkshuisvestingspara-
graaf moesten beginnen. Wat dus eerst moest gebeuren was, dat de beeldvorming veranderde en we goed dui-
delijk zouden maken wat we nu echt wilden. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we besloten vooral een
beeldend verhaal te maken. Een echt Amersfoorts verhaal ook. Met beelden waarmee de Amersfoorters zich
konden identificeren, die vertrouwde dingen bij ze opriepen, beelden met veel referenties uit de stad. Over de
kwaliteit van binnenterreinen die we in het CSG hadden bedacht, over de samenhang tussen oud en nieuw.
We kozen er ook voor om andere partijen van buiten de gemeentelijke organisatie bij het proces te betrekken.
Om het project weer vlot te trekken hebben we een aantal bijeenkomsten belegd die ik mocht voorzitten. Tijdens
die bijeenkomsten is er vooral gepuzzeld iets te doen aan de verkeerde beeldvorming. En dat lukte.

Wat heb ik ervan geleerd?
Om de plannen voor het Centraal Stadsgebied weer vlot te trekken, gingen ambtenaren en bestuurders naar
Berlijn. Om ideeën en beelden op te halen om het plan beter over het voetlicht te krijgen bij zowel de politiek als
de burger. Een raadslid sprak me aan over dat tripje naar Berlijn. Hij vroeg zich af waarom we in vredesnaam
naar die stad waren gegaan. Berlijn is echt geen Amersfoort. Toen hij later ons beeldende verhaal zag, kwam hij
opnieuw naar me toe. Begreep toen volkomen waarom we naar Berlijn waren geweest. We hadden dus de juiste
referentiebeelden gefotografeerd. Op die manier kun je politiek en burger op een aansprekende manier meene-
men in je verhaal. Zo je verhaal vertellen is te leren. Vakmensen zouden daar meer bij stil moeten staan. Vaktaal
achterwege moeten laten. Een zichtlijn zegt mensen doorgaans niets. Wat ze wel wat zegt is als je vertelt dat je
door een gat in de bebouwing straks de Henricuskerk nog kunt zien. Je kunt beter beelden laten zien en daar
wat bij vertellen, dan een tekst schrijven en daar een plaatje bij zoeken.
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HET ‘BAGGERDOSSIER’

De inhoud
Eind jaren ’90 maakt de gemeente Amersfoort afspra-
ken met de Provincie Utrecht en Smink Afvalverwer-
king BV om twee baggerspeciedepots in Zevenhuizen
aan te leggen. Die baggerspeciedepots waren nodig
om een deel (2 miljoen kuub) van de 7 miljoen kuub
bagger uit de provincie op te slaan. Die bagger komt
vrij uit de Utrechtse wateren. De Provincie Utrecht
vond na een zoektocht in de hele provincie de locatie
Zevenhuizen de meest geschikte om de baggerspecie-
depots te realiseren. Met instemming van de Amers-
foortse gemeenteraad werden contracten gesloten
tussen de gemeente, Smink en met Ontwikkelingsbe-
drijf Vathorst. Tegelijkertijd maakte de gemeente
Amersfoort – eveneens met instemming van de ge-
meenteraad - ook afspraken met Smink over de grond
die Smink in Vathorst in bezit heeft, civieltechnisch
werk in Vathorst en de sanering van een aantal (grote)
voormalige stortlocaties in Vathorst. Die saneringen
konden daardoor beter en goedkoper plaatsvinden dan
minimaal noodzakelijk was. Aantrekkelijk dus!

Het probleem
Met de komst van Vathorst in het verschiet sloegen
toekomstige bewoners –al voordat de eerste woning
gebouwd wordt- de handen ineen en voerden actie

tegen de komst van de baggerspeciedepots. Ook de
belangenvereniging Geen Uitbreiding Stort (GUS) sluit
zich bij het verzet aan. Een nieuwbouwwijk, zo stelden
de toekomstige bewoners en GUS, zadel je niet op met
bagger. De politiek speelde daarop in in aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen en kwam eveneens in
verzet tegen de aanleg van de baggerspeciedepots.
Het verzet van de politiek bracht vervolgens het col-
lege van burgemeester en wethouders ertoe de pro-
vincie te vertellen dat de bagger in Amersfoort niet
meer welkom is. De provincie besloot daarop Amers-
foort een ‘aanwijzing’ te geven. Dit is het zwaarste
middel in de Wet Ruimtelijke Ordening om realisering
van ruimtelijk beleid af te dwingen. Die ‘aanwijzing’
hield in dat er een bestemmingsplan gemaakt moest
worden gemaakt voor de aan te leggen baggerspecie-
depots. En als Amersfoort dat plan niet zelf maakte,
dan ging de provincie dat doen. Het college stelde de
gemeenteraad voor het bestemmingsplan zelf te
maken, omdat Amersfoort dan de zaak in eigen hand
houdt. De raad stemde in, maar wilde dat burgemees-
ter en wethouders er alles aan zouden doen van de
bagger af te komen. In samenspraak met de provincie
werd vervolgens afgesproken dat Amersfoort het be-
stemmingsplan maakte voor de baggerspeciedepots
en tegelijkertijd samen met de provincie op zoek ging
om van de bagger af te komen. Zonder daar een ander
mee op te zadelen.

De zoektocht naar de oplossing
Toen we het contract met Smink en de Provincie
Utrecht rond de baggerdepots sloten vond niemand
bagger een probleem. Half Nederland is er namelijk
op gebouwd. Inhoudelijk is en was het verwerken en
opslaan van bagger goed mogelijk. Politiek en maat-
schappelijk lag dat anders. Bagger naast een woon-
wijk werd niet gewenst. Het is dan een logische,
terechte keuze dat het bestuur van Amersfoort die
maatschappelijke en politieke positie wilde honoreren.
Aan de andere kant moest het bestuur ook gelijk vast-
stellen dat de provincie wel met een bagger opslag-
probleem blijft zitten. Die bagger moet ergens naar
toe. Wij hebben nu eenmaal in ons land rivieren die
gebaggerd moeten worden voor de scheepvaart en de
waterhuishouding. Als je dan zegt dat je die bagger
niet wilt, dan lijkt dat al snel op het bekende ‘NIMBY-
gedrag’. Dat is geen juiste houding. Als overheid zul je
ook je verantwoordelijkheid moeten nemen en over je
eigen grenzen heen moeten kijken. Dat deed het col-
lege van burgemeester en wethouders vervolgens ook.
Nee zeggen tegen bagger kon dan ook niet zomaar. Je
kunt niet zomaar eenzijdig een streep zetten door con-
tracten die zijn gesloten met de Provincie Utrecht en
Smink. De Provincie Utrecht vond dat ontoelaatbaar,
evenals de ministeries Verkeer en Waterstaat en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
(VROM). Amersfoort moest dus een bestemmingsplan
maken voor iets wat ze niet wilde. 
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het zette geen zoden aan de dijk. Kortom, Amersfoort
bleef met bagger zitten.

Maar er kwam een oplossing. We beseften dat met de
bestaande milieuvergunning die Smink had, het bedrijf
ook bagger op de bestaande stort zou mogen storten.
Het bleek het ei van Columbus. Het baggerprobleem
was al gereduceerd en kon worden gedroogd. Om die
droge substantie bij Smink op de berg te storten bete-
kende dat wel dat die vijf meter hoger zou worden in
de eindsituatie. Maar op zo’n grote berg als die van
Smink van ruim 40 meter kun je dat niet eens zien. We
waren er dus uit. Maar voor Smink was het de minst
aantrekkelijke, want meest dure oplossing. En we
hadden wel een contract met dit bedrijf gesloten. Om
Smink te compenseren kochten we zijn rechten af om
baggerdepots te exploiteren en kochten we de grond
aan waar de baggerspeciedepots gepland waren. Daar
is in totaal, met instemming van de gemeenteraad,
een bedrag van zo’n 18 miljoen euro voor betaald.

Om dat bedrag weer terug te verdienen is met de 
Provincie Utrecht de afspraak gemaakt dat er in het
gebied waar de baggerspeciedepots gepland waren, 
in de toekomst woningbouw en bedrijfsbebouwing 
mogelijk wordt gemaakt. En met woningbouw ten
westen van Vathorst kunnen we eveneens mogelijk-
heden creëren om aan de noordkant van de wijk een
groen, recreatief uitloop gebied te maken. Om met
Cruijff te spreken: ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’.

Daarnaast had de gemeente het probleem dat als ze
zo graag van de bagger af wilde, er ook wat gedaan
moest worden aan de afspraken die met Smink waren
gemaakt. Je kunt een contract met een bedrijf eenzij-
dig opzeggen, maar dat kost dan wel geld. Allemaal
zeer ingewikkeld dus. En omdat ik volop in Vathorst
bezig was werd mij gevraagd een oplossing te zoeken.
Om van de bagger af te komen moesten we in elk
geval in gesprek blijven met Smink en met de Provin-
cie Utrecht. Wilden we als Amersfoort geen bagger,
dan moesten we iets anders in het gebied doen waar-
mee we Smink zouden kunnen compenseren. Daar-
naast moesten we een oplossing zoeken voor die 2
miljoen kuub bagger zonder er een ander mee op te
zadelen. Voor de provincie was het niet aanleggen van
de depots onbespreekbaar, maar zij wilde aan de an-
dere kant wel meegaan in onze aanpak om een twee-
sporenbeleid te volgen. Het ene spoor hield in dat we
een bestemmingsplan voor de baggerdepots zouden
maken, het andere spoor was dat we er alles aan
deden om van die depots en de bagger af te komen.

Om het baggerprobleem verder te preciseren werden
er twee onderzoeken gedaan. Het eerste leidde tot een
nuancering van de hoeveelheid bagger. Het tweede
onderzoek verminderde de hoeveelheid nog verder,
maar er bleef altijd nog 1 miljoen kuub bagger over
die een plek moest krijgen. Bekeken is of die bagger
op een alternatieve manier verwerkt zou kunnen wor-
den: in bakstenen, in paaltjes, in de fundering van
wegen. Het kon allemaal, maar het was of te duur of
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Wat heb ik er van geleerd?
Al dit gedoe over de bagger is  niet aan de ‘gewone’ burger uit te leggen. Inhoudelijk is het enorm complex. 
Bovendien moet je twee tegenstrijdige dingen doen: een bestemmingsplan voor de baggerspeciedepots mogelijk
maken en tegelijkertijd afspraken zien te maken om die depots tegen te houden. En dat probeerden we ook
steeds uit te leggen op een veel te technische manier. Achteraf gezien hadden we misschien alleen moeten zeg-
gen: we moeten doorgaan om de baggerspeciedepots mogelijk te maken omdat je gemaakte afspraken niet een-
zijdig kunt opzeggen, maar we doen er tegelijkertijd alles aan om van die depots af te komen. Laat de techniek
aan ons over. Wie graag mee wil kijken wat we aan het doen zijn, laat die meekijken, maar we hoeven dat inge-
wikkelde verhaal niet aan iedereen “op te dringen”. Een verhaal als over het baggerdossier blijft heel lastig uit-
leggen. Je komt er niet uit. Daar moeten we ook mee leren leven, dat je het eigenlijk niet uitleggen kunt. Je moet
als overheid gaan voor inhoud. En natuurlijk helpt maatschappelijke reuring dan mee als je iets wilt bereiken.
Het heeft bij het baggerdossier er in elk geval toe geleid dat overheden bereid waren om na te denken en met
ons mee te denken.

Ik kijk persoonlijk ook op nog een andere manier naar het hele proces rond de baggerspeciedepots terug. Als we
het probleem rond de depots op zouden kunnen lossen dan gaf ons dat als gemeente wel de kans om goed na te
denken over het afronden van de stad aan de noordkant: een betere afronding van Vathorst? Een groen uitloop-
gebied voor dat stadsdeel ten noorden van de Laak? Dat is dus een dubbelheid. Je hebt de ellende van de bagger,
maar tegelijk de kans er iets moois van te maken. Dat is volgens mij ook onze taak: over een zaak heen kijken en
de kwaliteit van de stad in het oog houden. Je moet starten vanuit de gedachte dat je het beste met de stad voor
hebt en er ook het beste van wilt maken.
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PPS IN AMERSFOORT

De inhoud
De gemeente Amersfoort heeft in de stadsuitleg al meer dan 20 jaar ervaring met het werken in vormen van 
publiek private samenwerking (pps). Bij Kattenbroek (ca. 4700 woningen) gebeurde dat onder regie van een
“Beleidsteam”, waaraan naast de gemeente en de stedenbouwkundig ontwerper ook de lokale corporaties 
en het ABP deelnamen. De grondexploitatie was een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar we streefden
ernaar beleidsbeslissingen in gezamenlijkheid te nemen. Zo ontstond een markante wijk, waarbij “de markt”
een grote rol speelde. Toen daarna Nieuwland (ca. 5000 woningen) werd gebouwd werd een formele pps 
gevormd. Ook nu lag, opnieuw, het grondexploitatierisico geheel bij de gemeente; de projectontwikkeling werd
helemaal overgelaten aan de private partners. Toen in de jaren ’90 duidelijk werd dat als uitvloeisel van de
VINEX Vathorst (ca. 11.000 woningen) zou moeten worden gebouwd, stond eigenlijk meteen vast dat ook hier
voor een vorm van pps zou worden gekozen. 
Parallel aan het besluitvormingsproces binnen de gemeente werd in overleg tussen gemeente en private 
partijen besloten tot een onderling afgestemde grondverwerving. Zo kon het aantal partijen dat een positie zou
krijgen in de gebiedsontwikkeling enigszins beperkt blijven en kon van meet af aan samengewerkt worden aan
de planontwikkeling. Er werd een intentie-overeenkomst gesloten op basis waarvan Ashok Bhalotra en Adriaan
Geuze opdracht kregen voor het maken van een stedenbouwkundig masterplan.
Ondertussen werd onderhandeld over de vormgeving van de samenwerking, zoals productie- en risicoverdeling.
Uitkomst was een contract, waarin gekozen werd voor een joint venture model met een 50 – 50 risicoverdeling
tussen gemeente en marktpartijen (inclusief een woningcorporatie) en een gelijkelijke verdeling van de markt-
woningen onder de betrokken partijen. De sociale sector (huur en koop) bleef bij de gemeente. Ook de kwalita-
tieve ambities, zoals het stedenbouwkundig plan, maar ook de beheerskwaliteiten, woningdifferentiatie,
milieu-ambities, grondexploitatie en dergelijke maken deel uit van dit contract. Voor de gebiedsontwikkeling
werd een gezamenlijk ontwikkelingsbedrijf opgericht: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV).

Het probleem van het loslaten
Bij publiek private samenwerking gaat het om loslaten en vasthouden. Het OBV kent een werkapparaat met 
een directie die volledig verantwoordelijk is voor het bedrijf(sresultaat). Op (relatief) grote afstand staan de 
aandeelhouders. Dat is op zich een goede constructie, want zo kan het bedrijf zonder al te veel bureaucratie,
het contract efficiënt uitvoeren. Tegelijkertijd is Vathorst een ontwikkeling die in een jaar of vijftien z’n beslag
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krijgt en gaat het om het toevoegen van een stadsdeel;
een activiteit met een voor Amersfoort grote maat-
schappelijke betekenis. Naast het aandeelhouder-
schap in het OBV heeft de gemeente hoe dan ook een
aantal eigen rollen te spelen. Bestemmingsplannen
zijn en blijven een publieke verantwoordelijkheid. De
gemeente wordt verder uiteindelijk beheerder van het
openbare gebied, is zelf opdrachtgever voor niet-com-
merciële voorzieningen als scholen en blijft de instan-
tie die politiek en maatschappelijk wordt
aangesproken. Daarnaast heeft de gemeente in Vat-
horst de ontwikkeling van het bedrijventerrein en een
kantorenlocatie in eigen hand gehouden. Het ligt dus
voor de hand dat de gemeente een zekere betrokken-
heid bij die ontwikkeling wil houden. Ook de private
partijen hebben er belang bij goed te blijven volgen
wat er in het OBV gebeurt. Het gaat tenslotte om een
langdurig voort te zetten samenwerking, waarin bij
hen niet alleen de helft van het grondexploitatierisico
ligt, maar ook dat van de opstalrealisatie.
Wat de organisatie betreft is er vanuit de aandeelhou-
ders een stuurgroep gevormd, die formeel als advies-
orgaan en klankbord voor de directie van OBV dient.
Dit gezelschap van wethouders en directeuren komt
maandelijks bijeen om de voortgang te bespreken en
vormt op die manier de bestuurlijke smeerolie in de
samenwerking. Signalen over belangrijke veranderin-
gen kunnen zo tijdig worden afgegeven en op hoog ni-
veau besproken worden. Op die manier combineer je
betrokkenheid met slagvaardigheid.
Bij zo’n samenwerking is ook belangrijk dat beide par-
tijen alles op alles zetten om er iets moois van te
maken. En dat lukt alleen als je mensen in zo’n groot

project verantwoordelijk maakt. Met name over dingen
waar iedereen zijn eigen mening over kan hebben,
zoals kwaliteit. Daarom is het zo goed dat we in Vat-
horst afspraken hebben gemaakt wie er over de kwali-
teit van de wijk gaat. Zo’n Kwaliteitsteam in het leven
roepen is een van de dingen die we van de vorige pps-
en hebben geleerd.

Met de pps-formule zoals die voor Vathorst functio-
neert heeft de gemeente de eerste verantwoordelijk-
heid losgelaten voor de gebiedsontwikkeling, binnen
de marges van het aangegane contract. Die verant-
woordelijkheid ligt bij de directie van het OBV. Tegelij-
kertijd heeft de gemeente een aantal autonome rollen
behouden. Absolute helderheid over de rolverdeling
binnen de pps is dan ook een voorwaarde sine qua
non. Een ieder die in de samenwerking opereert moet
dan ook zijn of haar formele positie goed kennen. Dat
lijkt een open deur, maar in de praktijk blijkt het vaak
nog knap lastig om die per situatie goed te verwoor-
den. En het gaat niet alleen om helderheid binnen de
pps. 
In de Amersfoortse situatie bestaat een zakelijke, te-
vens open relatie tussen het OBV en de gemeentelijke
betrokkenen (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Vanuit
helderheid in de formele verhoudingen ontstaat
ruimte voor een goed werkend meer informeel circuit.
De kunst daarbij is vooral dat een ieder duidelijke pri-
oriteiten stelt, oftewel richt je als gemeente op die
thema’s die je echt heel belangrijk vindt en organiseer
je betrokkenheid van daar uit. 
De zoektocht naar de beste pps-vorm
De gebiedsontwikkeling van Vathorst is door de ge-

meente op afstand gezet. Dat paste eind jaren ‘90 in
het tijdsbeeld. Welke VINEX-locatie werd niet in
pps-verband ontwikkeld? Het paste ook bij de opvat-
ting van het gemeentebestuur van Amersfoort over
haar rol: veel meer de regisseur en faciliteerder van
de ontwikkeling dan de uitvoerder ervan. Ook bij
nieuwe ontwikkelingen zoals Vathorst West en
Noord zullen we moeten bezien hoe we met andere
partijen kunnen samenwerken. Daarbij moeten we
rekening houden met de veranderde regelgeving en
wetgeving. Op die manier zullen we weer tot een
aangepaste formule komen. We kijken naar de op-
dracht wie we hebben en passen daar de organisa-
tiestructuur op aan. En het gaat daarbij niet alleen
om loslaten, maar ook om vasthouden: gebiedsont-
wikkeling blijft, hoe je het ook wendt of keert, uitein-
delijk een publieke zaak.
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Tip 1: Amersfoort geeft ruimte en kan nog
verder verbijzonderen
Ruimte krijgen en verbijzonderen. Dat zijn voor
mij sleutelwoorden als het gaat om werken bij de
gemeente Amersfoort en is ook een van de lessen
die ik geleerd heb. Wij hebben een gemeentelijke
organisatie die in staat is met zijn mensen bijzon-
dere projecten ook op een bijzondere manier aan
te pakken. Een organisatie die haar mensen daar
de ruimte voor geeft. Voorbeelden daarvan zijn
onder andere in Nieuwland de Stadstuin, het win-
kelcentrum en het 1 Megawatt-project. In Vathorst
de manier waarop we een oplossing hebben ge-
zocht de aansluiting op de A28 voor elkaar te krij-
gen en ervoor te zorgen dat er geen baggerdepots
komen. Verder terug, begin jaren ’90 de nieuwe
aanpak om het project van het Centraal Stadsge-
bied weer vlot te trekken. Het zijn enkele van de
vele projecten die om een speciale aanpak vroe-
gen en die ook kregen. Als je iets bijzonders wilt,
dan moet je van het proces ook maatwerk maken.
Het lijkt me belangrijk dat te koesteren. Wij kun-
nen naar mijn idee aan het begin van een proces
nog wat helderder aangeven wat we nou echt wil-
len, waar we echt wezenlijk voor willen gaan. 
Dat kan overigens van alles zijn: het beste steden-
bouwkundig ontwerp, de grootste opbrengst, de
mooiste architectuur, de snelste route of wat dan
ook. Dat komt een project alleen maar ten goede
en maakt het voor de mensen die erover moeten
beslissen ook veel helderder.

Tip 2: weet wat je wilt
Als het om ruimtelijke ontwikkeling gaat kunnen
we het maximale bereiken als we helder voor
ogen hebben wat we willen. Maak kwalitatief goed
beleid en ga daarmee de boer op, zou ik zeggen.
De groen-blauwe structuur, ik heb het er al over
gehad, is een van onze grote ambities voor de ko-
mende jaren waar nog geen financiële dekking
voor is. Ik ben er echter van overtuigd dat een
goede ambitie ertoe leidt dat de financiering rond
komt omdat die hoge kwaliteit met zich mee-
brengt. Daarmee kun je geldschieters overtuigen.
We zijn deze ambitie nu gewoon, met bijdragen en
inzet van veel partijen aan het realiseren. En het
gaat daarbij om tientallen miljoenen. Samenwer-
ken vanuit ‘het hart’ is daarbij noodzakelijk voor
het behalen van goede resultaten.

Tip 3: herwaardeer inhoudelijk vakmanschap
Bestuurders sturen, maken keuzes en zetten lij-
nen uit. Zij bepalen zo de inhoud. Ze doen dat op
basis van hun politieke opvatting, maatschappelijk
gevoel en inhoudelijk voorwerk. Een uitstekende
combinatie. Vooral de laatste factor sneeuwt (en
dat is niet specifiek Amersfoorts, in mijn beleving)
nog wel eens onder. Ik vind dan ook dat we toe zijn
aan een herwaardering van het inhoudelijk vak-
manschap in onze democratische processen. We
zijn van een vertegenwoordigende democratie
overgegaan naar een ‘draagvlakdemocratie’ en
die kan leiden tot ‘compromistige’ resultaten. Die
resultaten doen soms de identiteit van de stad
geen goed. Stedelingen die over 50 jaar hier
wonen zullen er niet blij mee zijn. Wij denken van-
daag de dag te vaak op de korte termijn en heb-
ben de neiging opportu te handelen.
Stadsontwikkeling is iets van de lange termijn,
met veel verder in de toekomst liggende perspec-
tieven.

Tip 4: Laat plannen meeveranderen
De ‘wonden’ in de stad komen vaak voort uit con-
flicten die er hebben gespeeld of omdat er te laat
gereageerd is op nieuwe ontwikkelingen. Amers-
foort heeft gelukkig niet veel wonden, maar een
voorbeeld van een wond vind ik Amicitia. Dat plan
is bedacht in een tijd dat we nog anders over de
Stadsring dachten dan nu het geval is. Maar toen
het denken over de Stadsring veranderde is het
plan voor Amicitia niet meeveranderd. Dat had
ook te maken met de afspraken die al eerder ge-
maakt waren en wij dachten toen nog niet goed na
over routes in en door de stad. 

Tip 5: vergroot de externe gerichtheid
De stad maakt deel uit van een groter netwerk. 
De Amersfoortse belangen (zeker in de ruimte-
lijke ordening en rond vraagstukken van verkeer
en vervoer) verdienen het structureel in een bre-
der kader aan de orde gesteld te worden. De
meerwaarde ervan is dat rijk, provincie, water-
schappen, natuurorganisaties en dergelijke beter
in staat gesteld worden in te spelen op de Amers-
foortse vraagstukken. Dat heeft inhoudelijke,
maar zeker ook financiële voordelen voor de stad.
Een goed voorbeeld van zo’n proces zijn de pak-
ketstudies over de bereikbaarheid: het leidt tot
een bredere erkenning van de problematiek en
concrete bijdragen tot oplossingen.

TENSLOTTE
een paar tips
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