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Voorbij de tien

Nu al bijna een half jaar, reis ik
een aantal keren per week met
de trein van Utrecht naar Zwolle
voor mijn werkzaamheden als
atelierleider van AtelierOverijssel.
Het is een mooie route door
het groene landschap, met als
climax het passeren van de brug
bij Zwolle over de IJssel.
Vaak gebruik ik deze reizen voor
het bedenken van nieuwe ideeën, waaronder voor de invulling
van dit tienjarige jubileumfeest.
Een feest met het getal tien.
Volgens Pythagoras het perfecte getal! Het is, zo zei hij, de
som van een, twee, drie en vier,
waarbij één de punt vertegenwoordigt, twee de lijn tussen
twee punten, drie punten een
driehoek vormen en vier punten
een viervlak.
En dan is het moment suprême aangebroken voor onze
onafhankelijke werkplaats, vijf
maanden nadat ik deze functie
heb aangenomen! 8 september
2016 had het Atelier een inhoudelijk en bijzonder programma,
volop belevenis. Een dag die
bedoeld was om - zoals we
onophoudelijk doen - te verbinden, te inspireren en ervaringen

en kennis te delen op het gebied
van ruimtelijke kwaliteit.
Een dag die ook bedoeld was
om de provincie Overijssel op
de kaart te zetten. Een provincie
die vooruitlopend op alle andere
Nederlandse provincies, in 2006
AtelierOverijssel oprichtte, met
als doel aandacht te vragen voor
de ruimtelijke kwaliteit en daarmee haar politieke agenda en
-besluitvorming te voeden.
AtelierOverijssel zit nu in haar
volgende fase. Na een periode
waarin het Atelier directe en
concrete ondersteuning bood
in de vorm van vraaggestuurd
werken via werkateliers, zijn we
nu een periode ingegaan waarin
we bijdragen aan ruimtelijke
kwaliteit door thematische en
gebiedsgerichte ateliers en ontwerponderzoek.
Daarnaast werkt het Atelier aan
verdieping en vernieuwing door
visiegerichte, agenderende en
signalerende publicaties op te
stellen en te verspreiden, via
themabijeenkomsten en een
jaarlijkse netwerkdag en door
samenwerkingen met ruimtelijke
en niet-ruimtelijke experts aan
te gaan.

Met deze instrumenten en middelen werkt het Atelier de komende
twee tot vier jaar aan een inhoudelijke agenda. Deze bestaat momenteel uit vijf thema’s. Het zijn:
1. Klimaatadaptatie en duurzame energie
2. Onderprogrammering van de ruimte,
herbestemming en leegstand
3. Ondernemen met natuur en water
4. Toekomst van de stad
5. Gebiedsmarketing – ruimtelijke kwaliteit,
als stimulans voor economie
Urgente thema’s van nu, die we graag stevig beet pakken en op hun
waarden, dilemma’s, kansen en mogelijkheden voor innovatie en
toekomstige inrichting bekijken. Dat kan niet alleen en gebeurt in
verbinding met overheid en lokale partijen.
Deze publicatie markeert een
belangrijk tijdsmoment waarin
het Atelier zichzelf heruitvindt
en vernieuwt. U ontvangt de
uitgave als geschenk en inspiratiebron. In een klein formaat en
met een pittige, speelse en ietwat onconventionele uitstraling,
net zoals wij ons werk uitoefenen.
Ingeborg Thoral
Atelierleider AtelierOverijssel
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Ruimtelijke kwaliteit gedijt alleen
bij continuïteit en borging
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Het College van Rijksadviseurs, waar ik sinds kort deel
van uitmaak, is een onafhankelijk adviescollege dat
het kabinet adviseert over
ruimtelijke kwaliteit. De drie
ontwerpende ruimtelijke
vakdisciplines - architectuur,
landschapsarchitectuur en
stedenbouw - zijn hierin
vertegenwoordigd. Als adviseurs geven we gevraagd
en ongevraagd advies; we
zitten in kwaliteitsteams
waar we grote ruimtelijke
projecten aansturen, in jury’s
en commissies. Daarbij staat
altijd de verbindende blik
van de ontwerper centraal.
Omdat er allerlei taken vanuit
het rijk zijn overgedragen naar
de provincie, is de borging van
ruimtelijke kwaliteit op provinciaal niveau steeds belangrijker.
Bij deze verantwoordelijkheid
past een onafhankelijk instituut
als AtelierOverijssel. Overigens
is Overijssel de enige provincie
die een dergelijk atelier heeft.

voorloper.
Samenwerking en samen
ambities formuleren is daarbij
belangrijk.

Provincies gaan verschillend met
ruimtelijke kwaliteit om en als
je kijkt hoe dat beleid concreet
vorm krijgt, zie je grote verschillen. Iedereen doet het op zijn
eigen manier; Overijssel heeft
duidelijk kwaliteitsambities. Er is
een verandering van sectoraal,
naar integraal landschapsbeleid en Overijssel is daarbij een

Al enige jaren zien we een
belangrijke trend in de samenleving. Burgers worden belangrijker, de samenleving moet
het doen. Uiteraard is het goed
burgers bij inrichting van onze
omgeving te betrekken, maar er
blijven natuurlijk taken liggen.
Vertrouwen op de energieke
samenleving is goed. Maar laten
we wel in de gaten houden dat
burgers geen dijken bouwen en
wegen aanleggen. Ruimtelijke
samenhang is nodig. Burgers
hebben niet alle vaardigheden
in huis om kwaliteit te realiseren.
Gelukkig staat het landschap
steeds meer op de politieke
agenda. En dat is nodig want
we staan de komende jaren
voor grote opgaven. Zo is er
de energietransitie: een grote
ruimtelijke opgave waar veel
weerstand tegen bestaat. Om
dat goed vorm te geven hebben
we ontwerpers nodig. Ook een
organisatie als AtelierOverijssel is

dan belangrijk. Daarnaast spelen
er thema’s als wateropgaven; de
transformatie van vastgoed in de
stad; duurzame ontwikkeling van
natuur en de agrarische sector;
verstedelijking en mobiliteit; de
transitie naar een meer circulaire
economie en het thema concurrerende en leefbare stedelijke
regio’s.
De hamvraag bij dit alles is: Wat
is ruimtelijke kwaliteit dan? Je
kunt het in feite vergelijken met
het bereiden van een maaltijd.
Je hebt de goede ingrediënten
nodig die je vervolgens gaat
bewerken en verwerken. Alle onderdelen probeer je goed te krijgen; je zou dat ‘sectoraal koken’
kunnen noemen. Daarmee heb
je echter nog geen goed integraal plan. Er is ook samenhang
nodig. Daarvoor zijn ruimtelijke
ontwerpers als landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen
nodig. Die ontwerpers zijn in
staat om een gebied niet alleen
goed en duurzaam te laten
functioneren, maar ook om het
er goed uit te laten zien.

Berno Strootman

‘AtelierOverijssel heeft de afgelopen tien jaar
de aandacht op ruimtelijke kwaliteit weten te
vestigen en verder gebracht.’

Ondernemen met natuur en water, locatie Vledders bij IJhorst.

Bij ruimtelijke kwaliteit is sprake
van een verhouding tussen
de inzet van middelen en de
kwaliteit die dat moet opleveren;
een goede verhouding tussen
investering en ambitie. Ruimtelijke kwaliteit is geen luxe en
kost niet altijd meer geld, maar
is vaak vooral een kwestie van
goed nadenken en creatief zijn.
Ontwerpers zijn daarin getraind,
het is hun vak. Soms moet je
echter wel flink uitpakken om
kwaliteit te bereiken. Wil je
kwaliteit bereiken, dan moet er
continuïteit zijn in het aansturen

van een bepaald landschap of
landschapsbeeld.
Borging van ruimtelijke kwaliteit
is in deze complexe samenleving
met haar complexe planvormingsprocessen nodig om:
• verborgen kansen te benutten
• eenheid van handelen te
bevorderen
• opgaven bij elkaar te brengen
• de waan van de dag te
vermijden
• verleden en heden te
verbinden
• ambitie te bewaken.

Bij het tienjarig jubileum van
AtelierOverijssel is het goed om
stil te staan bij het groene kapitaal dat deze provincie heeft en
het landschap te zien als integratiekader. Voor complexe opgaven is een ontwerpende aanpak
van levensbelang. Vaak gaat het
daarbij in eerste instantie om
ontwerpend onderzoek. Daarmee kun je mogelijke toekomsten in beeld brengen, zodat je
daarover een debat kunt voeren
en wordt je als bestuurders
geholpen bij het uitzetten van de
gewenste ruimtelijke koers. Bij
dat ontwerpend onderzoek is samenwerking met onderzoekers
nodig, bijvoorbeeld op het gebied van sociologie, demografie,
volkshuisvesting e.a. Overijssel is
in de gelukkige omstandigheid
dat het Trendbureau Overijssel

binnen zijn grenzen heeft. Een
intensieve samenwerking tussen
AtelierOverijssel en Trendbureau
Overijssel ligt in mijn ogen voor
de hand.
AtelierOverijssel heeft de afgelopen tien jaar de aandacht op
ruimtelijke kwaliteit weten te
vestigen en verder gebracht. Onder andere door de werkateliers.
AtelierOverijssel heeft een fijn
vertakt netwerk in de Overijsselse samenleving en kan bogen op
continuïteit. Voor de komende
periode spreek ik de wens uit dat
AtelierOverijssel nog wat meer
adviserend en agenderend wordt
en dat het zich doorontwikkelt.
Het College van Rijksadviseurs
gaat de samenwerking graag aan
om de ruimtelijke kwaliteit van
Overijssel te verbeteren.
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Komende transities
roepen nieuwe vragen op
Interview met Monique van Haaf, gedeputeerde provincie Overijssel

‘Het Atelier heeft laten zien wat kwaliteit is
en welke kansen er liggen om ruimtelijke
ontwikkelingen niet ten koste van maar met
versterking van ruimtelijke kwaliteit plaats te
laten vinden.’

10 jaar AtelierOverijssel. Wat is voor de
provincie de aanleiding geweest om het
Atelier in het leven te roepen?

Heeft die vrije en onafhankelijke rol ook tot bijzondere
resultaten geleid?

Uit een enquête onder Overijsselse burgers bleek dat zij grote waarde hechten
aan de kwaliteit van hun leefomgeving,
aan het landschap. Anderzijds zien ze ook
de noodzaak van veranderingen in hun
leefomgeving; accepteren ze deze als het
niet ten koste gaat van de kwaliteit van de
leefomgeving. Voor de provincie was dat
een signaal om op zoek te gaan naar de
verbinding tussen ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.
Maar wat is ‘ruimtelijke kwaliteit’ en hoe
maak je meters als je de ambitie hebt het
oude ruimtelijk beleid flink op te schudden? Want die ambitie was er! Toen is
het idee van een werkplaats ontstaan:
AtelierOverijssel. Als opdracht voor de
eerste twee jaar kreeg het Atelier mee om
ons te vertellen wat ruimtelijke kwaliteit is
vanuit de positie van ‘buitenboordmotor’.
We gaven het Atelier de opdracht mee om
zo nodig irritant bestuurders en ambtenaren bij de les te houden, als een horzel
of steen in de schoen. Dit alles om alert te
zijn op kansen om kwaliteit te realiseren.

Jazeker! Het Atelier en in het
bijzonder atelierleider Jandirk
Hoekstra heeft een grote rol
gehad in de aanloop naar de
provinciale Omgevingsvisie die
in 2009 is vastgesteld. Het Atelier
heeft laten zien wat kwaliteit is
en welke kansen er liggen om
ruimtelijke ontwikkelingen niet
ten koste van maar met versterking van ruimtelijke kwaliteit
plaats te laten vinden. Dat kon
door die vrije rol. En door de
flexibele organisatie, of beter,
het ontbreken van een echte
organisatie. Het Atelier was geen
gevestigd instituut maar een
beweging van gelijkgezinden
met een enorme hoop kennis en
drive.
Wij en gemeenten hebben mede
door het Atelier geleerd heeft
wat ruimtelijke kwaliteit is, hoe
je het realiseert en wat het in

de praktijk oplevert. En met het
werken aan concrete projecten
zijn er mooie resultaten geboekt.
Ik zie het als een gezamenlijke
ontdekkingstocht met ontwerpen die uitnodigen tot uitvoering. Het Atelier heeft geholpen
Overijssel als voorloper in het
sturen op ruimtelijke kwaliteit
landelijk op de kaart te zetten.
Overijssel was de eerste provincie die ruimtelijke kwaliteit een
centrale positie in haar ruimtelijk
beleid gaf en vele provincies
hebben daarna dat voorbeeld
gevolgd.
Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit: het motto van
AtelierOverijssel. Welke waarde
heeft dit voor de provincie?
Provinciaal beleid en Atelier-activiteiten vullen elkaar aan en
leveren samen de gereedschapskist om kwaliteit in de praktijk te
realiseren. Het beleid geeft met
de catalogus gebiedskenmerken
aan wat we van waarde vinden
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en o.a. met de KGO hoe je daarmee om moet gaan. Het Atelier
gaat op zoek naar de kracht en
kansen van de plek. Zoekt er de
partners bij, creëert zo nodig
urgentie, legt de verbindingen
met de ruimtelijke opgaven van
de plek en weet zo kwaliteit,
kansen en mensen te verbinden.
Het Atelier heeft het provinciale
beleid en de uitvoering stevig
ondersteund en helpt nu vooral
anderen bij het realiseren van
projecten in de geest van de
Omgevingsvisie. Het motto is
dus nog altijd actueel!
Zou eigenlijk niet iedere provincie een ruimtelijk atelier
moeten hebben?
In de praktijk hebben bijna alle
provincies een soort Atelier of
provinciale adviseur ruimtelijke
kwaliteit. Soms binnen de eigen
provinciale organisatie, soms op
enige afstand. In dat palet neemt
AtelierOverijssel nog steeds
een unieke positie in, omdat
ze geheel onafhankelijk van de
provincie kan opereren.

Welke ontwikkeling ziet u binnen tien jaar AtelierOverijssel?
De eerste fase van 2006-2008
richtte zich sterk op de vraag:
Wat is ruimtelijke kwaliteit?
Jandirk Hoekstra heeft, als eerste
Atelierleider, met zijn visie,
enthousiasme en overtuigingskracht, maar ook met zijn kritische noten, ruimtelijke kwaliteit
stevig op de agenda gezet. In die
periode is ook de basis gelegd
voor sturen op kwaliteit en de
catalogus gebiedskenmerken
van de Omgevingsvisie.
De fase daarna, onder leiding
van Hilde Blank, ging vooral over
samenwerking. Hilde Blank heeft
een kennisnetwerk opgebouwd
van betrokken mensen en een
manier van werken ontwikkeld:
• altijd integraal,
multidisciplinair en interactief,
• altijd het gebied centraal
stellen,
• altijd de opgave plaatsen in de
bredere context en
• altijd betrokkenheid, urgentie
en commitment organiseren.

Met energieke ontwerpworkshops, gebiedsdagen en een
doorwerking op bestuurlijk niveau maakte ze AtelierOverijssel
tot een landelijk voorbeeld.
In 2010 hadden we te maken
met de economische recessie
en een terugtredende overhied.
Atelierleider Fons Asselbergs
heeft bewust de vraag ‘heeft
wat wij maken voldoende nut
en betekenis voor een volgende
generatie?’ concreet gemaakt
in de thema’s goed opdrachtgeverschap, duurzaamheid en
kosten en baten van ruimtelijke
kwaliteit.
Vanaf 2012 staat de vraag
centraal: wie maken ruimtelijke
kwaliteit in de praktijk? Diverse
Atelierleiders hebben gemeenten
en particulieren met ongeveer
100 ontwerpateliers in projecten
geholpen te ontdekken wat bij
hun opgave de kwaliteitskansen
zijn en hoe die te verzilveren.
Al die praktijkervaring wordt
gebundeld, zodat de kennis
breder bruikbaar wordt. Juist in
deze derde periode staat niet de
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Atelierleider meer centraal, maar
het Atelier zelf. De Atelierleider is
de verbinder van kennis, mensen
en opgaven.

Vecht, waarin we met veel partners in het gebied samenwerken,
maken we nog dagelijks gebruik
van de toekomstvisie die Atelier
Overijssel heeft opgesteld.

Durft u het aan om binnen al
die projecten van het Atelier er
één uit te kiezen?

Hoe ziet u de rol van het Atelier
in het komende decennium?

Als ik moet kiezen, noem ik het
project Levende Vecht. Ik werkte
toen nog niet als gedeputeerde
– we spreken over 2007 – maar
voor mij is het een bijzonder
project omdat hierbij een integrale visie is gemaakt. Destijds werden er in het Vechtdal
verschillende soorten sectorale
projecten los van elkaar ontwikkeld en uitgevoerd, afgekeerd
van de Vecht. Het Atelierproject
heeft een integrale visie voor het
gebied gemaakt en de aanzet
gegeven voor wat nu Ruimte
voor de Vecht is. In het meerjarenprogramma Ruimte voor de

Dat is in de eerste plaats aan het
Atelier zelf. Weet ze zich blijvend
te vernieuwen en geregeld opmerkelijke stenen in de vijver te
gooien? Stenen die een stevige
golf van nieuwe urgenties en
kansen bloot leggen. Of kiest ze
de weg van dienstverlener en
hoeder van ruimtelijke kwaliteit
die ervoor zorgt dat Overijssel
nog mooier en aantrekkelijker
wordt.
We hebben nu zelf, binnen
ruimtelijk domein bij de provincie, drie ontwerpers in dienst,
waarmee we de ontwerpgerichte aanpak geïncorporeerd

hebben. AtelierOverijssel komt
op een nieuw kruispunt: is het
een dienstverlener die zich
richt op ontwerpbijeenkomsten
voor projecten, of de radicale
vernieuwer die voorop loopt,
agendeert, versnelt en af en toe
irriteert? Voor die laatste rol is de
ruimte, want er ligt een aantal
forse transities is het verschiet.
Ontwikkelingen in landbouw,
energie, klimaat, binnensteden
en technologie roepen nieuwe
vragen op hoe met de ruimte en
haar kwaliteiten om te gaan. En
om op zoek te gaan naar nieuwe
verbindingen, want de neiging
is groot de transities technocratisch en los van elkaar aan te
pakken.

AtelierOverijssel zou weer meer
haar oorspronkelijke rol kunnen
oppakken door ervaringen uit
individuele projecten binnen
de verschillende transities op
te schalen naar een regionaal
schaalniveau. Blijf daarbij vanuit
een helicopterview de relatie
tussen mensen en de grotere
opgaven centraal stellen. Met het
nieuwe thematisch opgezette
programma, heeft AtelierOverijssel mijns inzeisn die omslag
ingezet.

Stefan Kuks

“Samenwerken met
AtelierOverijssel markeerde
voor ons een nieuwe werkwijze”
Stefan Kuks, watergraaf waterschap Vechtstromen

AtelierOverijssel 10 jaar. Wat is
de betekenis geweest van het
Atelier voor het waterschap?
Waterschap Vechtstromen is
voortgekomen uit een fusie
waarbij het watersysteem van
Regge, Dinkel en Vecht sinds
2014 binnen één waterschap
beheerd wordt. Hiervoor was ik
watergraaf bij waterschap Regge
en Dinkel. Ik ken AtelierOverijssel
al vanaf het begin, toen nog met
atelierleider Jandirk Hoekstra.
Onze samenwerking destijds is
een markering geweest van een
wijze van denken en werken
die de jaren daarna steeds meer
ingebed is in onze organisatie:
Het verankeren van ruimtelijke
kwaliteit in onze projecten.
Waterschap Vechtstromen draagt
zorg voor schoon, voldoende en
veilig water in zijn beheergebied.
Om wateroverlast tijdens pieken,
bijvoorbeeld na hoosbuien, te
voorkomen vangen we een te
veel aan water deels op in water-

opvanglocaties. Het opgevangen
water laten we gecontroleerd afvloeien of houden we vast voor
drogere tijden. De realisatie van
voldoende waterberging is daarmee een belangrijk onderdeel in
het hedendaags waterbeheer.
Binnen de waterbergingsprojecten kun je drie generaties onderscheiden. Bij de eerste generatie
projecten stond vooral de technische opgave centraal. Dit zijn
projecten waarbij je bijvoorbeeld
kunt denken aan een stuk grond
met een wal eromheen, met een
in- en uitlaat.
Bij de tweede generatie projecten werd al geprobeerd meer
aandacht te besteden aan het
landschap. Ecologen gingenontwerpen aan een meer natuurlijke
inpassing. Een voorbeeld hiervan
is het bergingsgebied, daar waar
de Dinkel en het omleidingskanaal samen kwamen. De kades
waren hier toentertijd niet meer
op sterkte. Dit probleem hebben

we, tegelijkertijd met de aanleg
van een bergingsgebied in de
punt van het terrein en in samenwerking met ecologen, aangepakt. De verwerving van die punt
grond en de natuurlijke inrichting
bleek samen voordeliger dan de
relatief dure kadeversterking.
Bij de derde generatie bergingsprojecten staat het landschap
voorop. In algemene zin zou je
kunnen stellen dat waterwerken
ingrijpen in het landschap. Ik
wilde in de periode dat Jandirk
Hoekstra als atelierleider werkzaam was weten hoe je ruimtelijke kwaliteit op een zo goed
mogelijke manier realiseert en
hier graag een thema van maken.
Daarom heb ik destijds Jandirk Hoekstra uitgenodigd om samen met
het bestuur van het waterschap en gedeputeerden Theo Rietkerk en
Piet Jansen op bezoek te gaan bij een aantal waterbergingsprojecten.
Atelierleider Jandirk Hoekstra heeft in die tijd het bergingsgebied
bij de Dinkel en het omleidingskanaal op zo’n overtuigende manier
geanalyseerd, dat wij besloten om bij komende bergingsprojecten de
landschapsarchitect in ‘the lead te zetten’. Daarmee was een derde
generatie projecten geboren. Je ziet de rol van ruimtelijke kwaliteit
binnen die drie generaties dus in belang toenemen.
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U sprak eerder over de inzet
van het Atelier in combinatie
met een markering van werkwijze; een manier van denken.
Hoe is dit door gaan werken in
de organisatie?
Wat zien mensen, de gebruikers van het landschap, hiervan terug?
Het eerste project waar we deze
manier van werken daadwerkelijk konden toepassen, was een
waterbergingsgebied tussen
Enschede en Hengelo. Een
gebied dat als locatie ‘Het
Kristalbad’ heet. We streefden al
jaren naar de realisatie van een
locatie voor opvang van water
uit Enschede, in combinatie met
een door de provincie gewenste
ecologische verbindingszone
tussen Drienerlo en Twekkelo.
Het water loopt van Enschede
naar Hengelo, met haaks daarop
een kanaal, een spoorlijn en een
provinciale weg. De ontwerpvraag was of we de stedelijke
lijnen of de haaks er op liggende landschappelijke lijnen van
de verbindingszone leidend
lieten zijn voor de inrichting
van het waterbergingsgebied. Ik
was daarbij geïnspireerd door
landschapsontwerper Adriaan
Geuze; een voorstander van
dergelijke lijnen omdat deze
aansluiten bij een Nederlandse

poldertraditie. Hij is iemand die
de mening is toegedaan dat we
in Nederland niet bang moeten
zijn voor stevige ingrepen. Dit,
samen met de lessen die we
geleerd hebben van Jandirk
Hoekstra, ondersteunde ons in
het denken. Vervolgens zijn we
in zee gegaan met landschapsarchitect Abe Veenstra, die een
ontwerp maakte dat is afgeleid
van de streepjescode. Aan de lijnen in het gebied, gevormd door
het kanaal en de spoorzone,
heeft hij een as toegevoegd die
een soort dijklichaam vormt tussen twee gebieden. Centraal in
het ontwerp stond het wetland,
geïnspireerd op Zweedse voorbeelden. De ontwikkeling van
het wetland vergde ecologische
aanpassingen in het ontwerp.
Als bestuur hebben we toen
opnieuw naar de uitgangspunten van de landschapsarchitect
gekeken, om ook die overeind
te houden. Dat heeft geleid tot
een mooi project dat in 2011 is
genomineerd voor de Gouden
Piramide. Een opsteker voor ons
was het compliment dat de jury
gaf voor vasthoudendheid.

Grote opgaven voor ons zijn
waterbergingsopgaven, waarbij
we bijvoorbeeld beken weer
herinrichten met ruimte voor
ecologie. Andere opgaven zijn
het vasthouden van zoetwater.
Dergelijke opgaven proberen we
zoveel mogelijk te combineren.
Met het verhaal van Jandirk
Hoekstra had ik een mooi voorbeeld voor mijn organisatie om
dit denken organisatiebreed te
laten zijn. Ik kon laten zien dat
we bij alle dingen die we doen
moeten zorgen voor een goede
landschappelijke inpassing. Je
kunt zeggen: een atelier – en
we maken vaak gebruik van
het werken met deze vorm is belangrijk. Maar dat is een
instrument. Mij gaat het vooral
om goed opdrachtgeverschap
en de vraag hoe je dat als organisatie goed voor elkaar krijgt.
Hoe zorg je er voor dat mensen
die projecten uitvoeren al in
de opdracht meenemen dat er
aandacht komt voor ruimtelijke
kwaliteit? Met deze opdracht kon
ik laten zien hoe je dat doet en
wat de meerwaarde is. Ruimtelijke kwaliteit is steeds meer in de

genen van onze medewerkers
komen te zitten. Niet alleen daar
waar het gaat om projecten,
maar ook bij het reguliere werk,
daar waar watergangen worden
geherprofileerd, moeten mensen nadenken over ruimtelijke
kwaliteit. Ook als het gaat om
vervanging van kunstwerken stuwen bijvoorbeeld – wil je dat
mensen niet alleen denken vanuit de inhoud, maar ook vanuit
de vraag hoe je vanuit huidige
kennis, materialen of vanuit
de functie gedacht tot andere
oplossingen kunnen komen en
een goede ruimtelijke inpassing
kunt creëren. Dat denken heb ik
willen aanjagen. We hebben tal
van projecten waarbij dat goed
is gekomen. Zo openen wij 30
september 2016 De Doorbraak;
een dertien kilometer lange
watergang waar we in de loop
van het traject ruimtelijke
kwaliteit hebben betrokken bij
de opgave. Dan is er het Vechtpark in Hardenberg, waarvoor
conservator Jeroen van Westen
voortdurend aandacht heeft
gevraagd voor ruimtelijke kwaliteit. En in Almelo Noord heb-

Stefan Kuks
ben we even geleden naast de
doorgetrokken N35 een stukje
land kunnen aankopen om in te
richten als bergingsgebied. Voor
de inrichting hiervan hebben we,
gestimuleerd en geïnspireerd
door het architectuurcentrum
Twente, onlangs een prijsvraag
uitgeschreven.
We hebben het nu over projecten in het buitengebied, hoe zit
het met de stedelijke vraagstukken?
Daarin zijn we zeer actief. Wat
we bijvoorbeeld doen is het
regenwater (‘dun water’) van het
riool afkoppelen, zodat het niet
naar zuiveringsinstallaties gaat.
Droogte in de zomer is voor
ons een opgave. Ook willen we
helpen de stad met open water
verkoeling te geven. Verder
zien we energiewinning uit de
waterketen als opgave, evenals
het verwijderen van medicijnresten uit het water. In de driehoek
Almelo, Hengelo en Enschede
hadden we 45 van dit soort
projecten lopen. Die hebben we
gebundeld en onder gebracht

onder het thema ‘klimaatactieve stad’. Vervolgens hebben
we onze werkwijze binnen dit
thema landelijk bekendheid
gegeven. Dergelijke opgaven
kunnen we niet allemaal zelf
aanpakken. We betrekken daar
anderen bij. We kijken, inmiddels
met de Living Lab-status, hoe
we ons kunnen voorbereiden op
langdurige neerslag of hoosbuien. Bijvoorbeeld door de inzet
van groene daken in Enschede,
zoals het grote sedumdak op
het Miro winkelcentrum dat
tevens een ecologische functie
heeft. De gemeente Enschede is samen met waterschap
Vechtstromen aanjager van
meer blauw-groene combinaties
in het stedelijk landschap. We
hopen ook woningcorporaties te
kunnen enthousiasmeren op dit
gebied.

De tijd dat we het waterschap
kenden van de doelstelling:
‘schoon water en droge voeten’
lijkt ver weg.
Toch staan wij nog steeds voor
deze belangrijke kernopgaven.
Maar tegelijk werken we volop
samen met anderen aan slimme
combinaties en daarmee aan
synergie met andere maatschappelijke opgaven. Voldoende
water in de juiste hoeveelheid
en van de juiste kwaliteit voor
wonen, werken landbouw en
natuur blijft voorop staan. Een
goede functiebediening noemen
we dat. Maar daarbij houden we
in het waterbeheer steeds meer
rekening met de natuurlijke
omstandigheden, en maken we
daar ook gebruik van, ‘Building
with Nature’ of bouwen met
natuur noemen we dat. En in
het stedelijk gebied werken we
zo samen aan de Klimaatactieve
Stad.

Daar zien we de grootste innovatieve kansen. Voor mensen
is dat wennen. Vanuit het meer
integraal denken maken we
steeds meer verbinding met
andere partijen, denken we na
over circulaire economie, een
vitaal platteland en het versterken van de regionale economie.
Daarnaast denken we meer na
over water als exportproduct van
Nederland. We framen ons werk
kortom anders. En we proberen
daarbij een andere houding aan
te nemen. De omgeving centraal
stellen, luisteren. Op zoek naar
contact en dialoog. Daarom ook
dagen we regelmatig andere
partijen uit om eens aan te geven hoe zij vinden dat wij moeten werken aan onze kerntaken.

Stefan Kuks
Hoe ziet u de waarde van AtelierOverijssel als instrument in
het ruimtelijk domein?
De opgaven die we uitvoeren
zijn nooit geïsoleerde opgaven.
Je raakt tenslotte aan allerlei andere ruimtelijke functies, bekijkt
deze in samenhang met elkaar
en tracht tot een integrale oplossing te komen. Dan toch blijft de
vraag: heb je het goede gedaan
voor het landschap? Er is lange
tijd de neiging geweest om het
landschap terug te brengen naar
dat van 1850. Dat inspireerde om

de natuurlijkheid terug te brengen. Maar je voegt ook nieuwe
waarden en elementen toe. Destijds hadden we het atelier echt
nodig om de discussie – hoe
doe je dit op een goede manier?
- te voeren. AtelierOverijssel en
de manier van werken, het belang van het denken en werken
van landschapsontwerpers heeft
een enorme boost gegeven
aan de manier waarop wij met
projecten bezig zijn. Dit heeft
destijds geleid tot het maken
van handleidingen over hoe wij
omgaan met ruimtelijke kwali-

teit in de organisatie. Een mooi
recent voorbeeld waarbij dit in
de praktijk wordt gebracht zijn
de sluizen in de Vecht bij Junne
en Mariënberg. Die moeten worden vervangen. De projectleider
zoekt hierbij actief en expliciet
naar een innovatieve aanpak die
leidt tot kwaliteit en beleving in
brede zin. Dat is de winst van
al die jaren dat we werken in
ateliervorm, inspiratie opdoen
in bijeenkomsten en deelnemen
aan ateliergesprekken.

Het pondje bij Genemuiden.

Oh Oh Overijssel
Aha Atelier
Trek met verve uw ontwerpen door het landschap
En neem de mensen en historie mee
Oh Oh Overijssel
Koester Uw Atelier!

Dianne Span

“Met werkateliers kunnen wij
opgaves verbreden”
Dianne Span, wethouder in Wierden sinds mei 2014

Je bent nog niet zo lang wethouder, toch al bekend met
AtelierOverijssel?
Ja, sinds ik wethouder ben hebben we al twee keer samengewerkt met het atelier. Onze grote
kernen Wierden en Enter hebben
een heel eigen karakter. Daaromheen zijn er drie kleinere kernen:
Hoge Hexel, Notter-Zuna en
Rectum-Ypelo. De bebouwing zit
binnen de twee grote dorpskernen. In het buitengebied zien we
onder meer veel verschil in de
cohesie en in de samenstelling
van de mensen. Ik gebruik graag
het beeld van de regenboog. Die
is mooi omdat je verschillende kleuren hebt. Wat we graag
willen – en daar zetten we het
Atelier ook op in – is de eigen
identiteit van ons landschap en
de kernen versterken. Daarnaast
zetten we in op de verbinding
van nieuwe ruimtelijke kwaliteit
met de mensen. Centraal staat
daarbij de vraag: Wat vinden de
eigen inwoners belangrijk? We
doen dat ook op buurtschapniveau.

Waar ligt het initiatief om een
werkatelier te organiseren?
We zoeken het gesprek en
werken vanuit initiatieven van
mensen. Hier komen de werkateliers uit voort. Vanuit initiatieven – die meestal gericht zijn
op de vraag of ergens gebouwd
kan worden, zoeken we als
gemeente wel naar verbreding.
Zo zijn we bij een werkatelier
in Notter-Zuna waarbij de wens
was om te bouwen op een erf,

groter gaan kijken, op het niveau van de buurtschap en naar
de kansen voor het landschap.
We hebben hier het thema
generatiebestendig Notter Zuna
aan gehangen. Het werkatelier
hebben we vervolgd met twee
samenkomsten voor het hele
buurtschap, waar ruim honderd
mensen op af kwamen. Nu gaat
er een werkgroep mee aan de
slag die kijkt hoe vrijkomende agrarische bebouwing en
KGO-beleid hieraan geknoopt
kunnen worden. Zonder draagkracht van de gemeenschap,
zoals in Notter-Zuna, komt een
ontwikkeling niet van de grond.
Het werkatelier is hierbij een
goed instrument.
Werkateliers zijn gericht op
een opgave – in hoeverre heb
je behoefte aan een meer visionaire rol van AtelierOverijssel?
Het werkatelier is een goede
vorm om vanuit een concrete
vraag te beginnen en dan te verbreden. Sterk is dat je verschillende partijen met elkaar aan
tafel hebt.

Die bredere kijk hebben we
zeker nodig. Het landschap stopt
immers niet bij de gemeentegrens. In onze gemeente liggen
er bijvoorbeeld grote wateropgaven. Bij dergelijke opgaven,
maar ook bij andere ruimtelijke
opgaven, zie ik dat er in onze
gemeente de behoefte bestaat
om vanuit verschillende invalshoeken gevoed te worden. Dit
stimuleert ons om buiten de
kaders te denken en maakt het
mogelijk om als bestuur te anticiperen op de grote opgaven die
er de komende jaren spelen. Er is
met de omgevingswet een ontwikkeling in wet- en regelgeving.
We kunnen allang niet meer alles
op postzegelniveau organiseren.
Tegelijkertijd storten heel veel
partijen zich daar op. Voor mij is
het waardevol om juist op buurtschapniveau en pragmatisch een
opgave aan te vliegen, zoals we
ook doen in een werkatelier.

Dianne Span

Welke grotere thema’s voor
de toekomst liggen er in deze
gemeente?
Wij hebben een groot buitengebied. Een van de thema’s is: hoe
gaan we om met de vrijkomende agrarische bebouwing? We
zetten hier al jaren op in en zijn
nu onze beleidsregels aan het
evalueren. We zien deze opgave
als een kwalitatieve opgave in
termen van leefbaarheid, breder
dan stenen alleen. Het gaat immers ook om de relatie met cultuurhistorie, water en landschap.
Hier liggen kansen. Dat geldt
zeker wanneer je meer bovengemeentelijk en –regionaal kijkt
en de mogelijkheden beschouwt
die landschap, sociale kwaliteit, landschappelijke kwaliteit,
water en erfgoed, bieden. Atelier
Overijssel kan een rol spelen als
het gaat om het benoemen en
uitwerken van kansen en mogelijkheden op het gebied van
ruimtelijke kwaliteit.

Omgevingswet en omgevingsvisie: welke kansen bieden deze de
gemeente?
Wij zien kansen om meer mogelijkheden te bieden aan buurtschappen en aan initiatieven vanuit kernen zelf. Daarbij zullen wij op een
andere manier vanuit het gemeentehuis werken en meer gebruik
maken van de kracht van burgers bij ontwikkelingen. We zitten in
een cultuuromslag waarbij de interactie tussen overheid en burgers
steeds groter wordt. Dit vraagt van ons om een zekere mate van
‘omdenken’. Wat we als gemeente niet willen is alles weer binnen
kaders en in regeltjes zetten. Het gaat wat mij betreft om het bieden
van ruimte en vertrouwen, ook als het gaat om het maken van een
kwalitatieve slag. Het verbindende en het samen doen zie je in de
kleinere kernen en in Enter altijd al. Maar er is een verandering in
de samenstelling van de bevolkingspopulatie en de economische
bezigheden. Dit hangt samen met de ontwikkelingen in de agrarische
sector die ook bij ons klappen heeft gehad. Al met al heeft dat tot
gevolg dat het belangrijk is dat mensen ondanks deze veranderingen
in contact met elkaar blijven. Het verbeteren van de leefomgeving
doe je tenslotte samen.

‘Wij zien kansen om meer mogelijkheden te
bieden aan buurtschappen en aan initiatieven
vanuit kernen zelf.’

Dianne Span

Verbinding, samenwerken,
kwaliteit: het zijn begrippen
die in dit gesprek vaak vallen.
Dit zijn inderdaad belangrijke
begrippen in de huidige tijd.
Maar ik heb verschillende facetten in mijn portefeuille, waaronder ook zorg en onderwijs.
Ook vanuit deze onderwerpen
tracht ik de kansen te benutten
om de verbinding te leggen
met ruimtelijke kwaliteit. Bij een
ontwikkeling van woningen gaat
het mij bijvoorbeeld niet om
aantallen, maar om het realiseren van kwaliteit binnen de
aanwezige context. Past dat wat
wij doen in het totale plaatje?
En wat voegt het toe, hebben
we hier een plus? In dergelijke
uitdagingen ligt mijn passie.

Kun je hierbij alle spelers in het veld een rol geven?
Jazeker. Je doet dit met elkaar en staat daarbij ook zelf aan de lat.
We kunnen best veel creëren en als gemeentebestuur aanpakken.
Vroeger zeiden we: ‘’de overheid en marktpartijen doen het met
elkaar’’. Nu zie je dat inwoners veel meer mee doen. Dat zijn nu de
belangrijkste spelers op ons speelveld. Wat dit betekent voor ons als
gemeente en voor de wet- en regelgeving? Daar zijn we naar aan
het zoeken. We willen dingen mogelijk maken. Daar moeten we met
elkaar de ruimte voor creëren. Het is mooi dat je hierover met elkaar
in gesprek kunt zijn tijdens een werkatelier. Het biedt de gelegenheid om elkaar de vraag te stellen: kun en wil je dit mogelijk maken?
Van de provincie heb ik nodig dat ze de ontwikkelingsruimte niet
versmallen. Ik ben voorstander van het feit dat als iets past binnen
ruimtelijke kaders en 80 procent van de betrokken partijen willen een
ontwikkeling, we het als gemeente mogelijk maken! Ik werk graag
vanuit een positieve houding: wat kunnen we met elkaar? Wat niet
kan, weten we. Vanuit die ambitie wil ik een mooie leefomgeving
creëren.

3 bestuursleden

“Met werkateliers duiken we
ècht in de opgaven”
Interview met de drie bestuursleden Bart Buijs (Het Oversticht), Mieke
Conijn (Kunstenlab) en Jacob van Olst (Landschap Overijssel)

We vieren dit jaar het tienjarig jubileum. Ik wil met jullie
graag even terug naar de periode van het ontstaan van
AtelierOverijssel. Bart, jij hebt het ontstaan meegemaakt. Wat
was de aanleiding om een provinciaal atelier voor ruimtelijke
kwaliteit te starten?
BB: Het begrip ruimtelijke
kwaliteit werd door het rijk op
de agenda gezet. De provincie
Overijssel wilde daar vorm en
inhoud aan geven. Vanuit Het
Oversticht hebben we voorgesteld om dat heel praktisch te
gaan doen, passend bij de schaal
en de manier van doen in deze
provincie. We lanceerden het
idee van een rondreizende bus,
om zo op locatie, in gemeenten
aan opgaven te gaan werken.
Dat idee heeft het niet gehaald
– wèl de werkateliers op locatie.
We werken met een enthousiast
team, met de mensen waar het
om gaat, op de plek waar het
over gaat. Dat heeft resultaat.
Dit kan alleen door de goede samenwerking tussen de partners
van het Atelier, met de provincie
gemeenten en waterschappen.
Het is fantastisch om te zien dat
we de afgelopen 10 jaar samen

hebben kunnen bouwen aan
een stevige basis voor ruimtelijk
kwaliteitsbeleid in onze mooie
provincie.
Wat goed is, is dat in de eerste
zes jaar van AtelierOverijssel de
eerste drie atelierleiders hebben
kunnen werken aan het ophalen
en verdiepen van thema’s. Zo
was er een basis van onderwerpen. Iedere atelierleider had
zijn eigenheid en visie. Jandirk
Hoekstra kennis van het landelijk
gebied; Hilde Blank van mobiliteit en vrije tijdseconomie en
Fons Asselbergs keek mede vanuit zijn bestuurlijke achtergrond
hoe AtelierOverijssel kennis
op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit kon borgen en verduurzamen.

v.l.n.r. Jacob van Olst, Mieke Conijn en Bart Buijs

MC: Wat je ziet is dat het conceptuele niveau in die eerste periode
hoog was. De laatste jaren is het atelier pragmatischer is geworden.
We hebben daardoor gewonnen aan slagkracht én draagvlak, maar
we moeten er wel voor zorgen dat we verdieping blijven creëren. Het
visionaire willen we meer verankeren, juist om daardoor onze kennis
nog beter te kunnen toepassen.

3 bestuursleden

Lukt het jullie om het Atelier
met drie kernwoorden te beschrijven?
JvO: Ja. Voor mij zijn dat
kwaliteit, integraliteit – ik doel
daarmee op doelgroepen,
betrokken partijen en disciplines - en als laatste: uitdagingen.
Als Atelier waken we ervoor te
blijven hangen bij ‘het oude’.
We willen steeds open staan
voor nieuwe concepten, ook als
deze soms haaks staan op dat
wat vertrouwd is en goed lijkt.
Zo zijn we nu bijvoorbeeld voor
Enschede bezig met het onderwerp klimaatadaptatie en duurzame energie. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld windenergie. We
zijn daarbij als snel geneigd om
te denken in termen van ‘mooi’.
Ik zie het als een uitdaging om
breder te denken. Hoe kun je
verduurzaming inpassen in een
gebiedsontwikkeling. Hoe pas je
zowel ruimtelijke als sociale en
maatschappelijke aspecten in je
advies.

Die frisse, onafhankelijke blik, is dat de kracht va
AtelierOverijssel?
MC: Voor mij wel. Daarom is het belangrijk dat er ook kunstenaars
aanschuiven om mee te denken over ruimtelijke opgaven. Dat doen
we om de culturele en beeldende rol in te brengen en om als andersdenkenden, onorthodox naar vraagstukken te kijken. Voorbeelden
zijn bijvoorbeeld een atelier over agrarische leegstand waar kunstenaar Jord den Hollander bij betrokken was. Leegstand benaderen we
meestal als probleem voor die locatie. Hij benaderde het veel breder
en betrok de behoefte aan rust en groene ruimte in de Randstad
erbij en stelde vergaande constructies voor die de discussie een extra
dimensie gaf. Of een atelier waarbij het ging om verkeerroutes en de
uitstraling van het gebied. Wij pleitten ervoor een fotograaf het gebied in te laten gaan en te fotograferen vanuit haar blik. Die onafhankelijkheid bracht de discussie direct op gang!
Sterk is ook de concreetheid en de tijdsspanne. Mensen weten dat ze
met een resultaat naar huis gaan. Er is denk ik geen enkele provincie
die zo’n integraal instrument voor ruimtelijke kwaliteit heeft als de
provincie Overijssel met het Atelier.
BB: Wat ik sterk vind is dat we met een werkatelier écht in een opgave duiken. En dat we door het formuleren van vragen helpen om
die opgave scherp te krijgen. Zowel op een plek zelf, als wanneer het
gaat om grotere vraagstukken. Daarin zit voor mij wel een belangrijke
meerwaarde.

3 bestuursleden
Bij een verjaardag hoort ook een wensenlijst. Wat staat daar op?
JvO: Ik zou onze ondergrond meer willen verbreden. Er liggen voor
ons kansen bij grote bedrijven. Die zullen ruimtelijke kwaliteit en
duurzaamheid steeds meer integraal meenemen in hun ontwikkelingen omdat ze daarvan de meerwaarde zien voor hun onderneming.
Het bedrijfsleven betrekken bij complexe vraagstukken, zoals rond
de duurzame energievoorziening, zal leiden tot nieuwe uitdagingen
en tot nieuwe prikkels voor bij werkateliers betrokken overheden. Ik
haal dan ook graag toonaangevende bedrijven in onze provincie aan
boord als opdrachtgevers. Ook hoop ik op meer opdrachten vanuit
de waterschappen. Zij hebben te maken met grote opgaven daar
waar het gaat om het klimaatbestendig maken van onze omgeving.
Ook hier schuilen belangrijk kwaliteitsvragen bij transitieprocessen
die plaats zullen hebben.
MC: Het zou mooi zijn als we de verdieping er meer kunnen inbrengen en daarvoor ruimte krijgen. Ook een geografische opschaling,
bijvoorbeeld een breed atelier met Gelderland samen, staat op mijn
wensenlijstje.

BB: Voor mij staat visie op langere termijn absoluut bovenaan en
ruimte creëren voor nieuwe partners. We hebben nu bijvoorbeeld
incidenteel sociaal economische
versterking. Dat zou ik graag structureel willen hebben.
Tot slot: twee ateliers die er voor
jullie uitsprongen…
MC: Wat ik fantastisch vond was
ons atelier op Vliegveld Twente. We
werden binnengehaald om verhalen over een te maken belevingspad naar boven te krijgen en input
naar boven te krijgen voor een
profiel voor een intendant. We constateerden dat het gevaar reëel was
dat bijna alles wat er te beleven viel
zou verdwijnen. Hier hebben we
kans gezien om door inzet van een
kunstenaar op basis van argumenten, verbeelding en overtuiging
juist die belevenisvolle elementen
te behouden.

BB: Voor mij was het werkatelier
over de relatie tussen sociale en
ruimtelijke kwaliteit in de wederopbouwwijken Holtenbroek (Zwolle)
en Deppenbroek (Enschede) bijzonder. Wat ik leuk vond is dat we
verschillende partijen zoals bewonersorganisaties, woningbouwverenigingen en de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed bij elkaar hebben
kunnen krijgen en dat daar een
verdiepend project uit is ontstaan.
Daar gebeurde wat ik hoop dat in
de toekomst vaker zal gebeuren.

Colofon
Colofon
Deze publicatie verschijnt ter gelegenheid van
het tienjarig jubileum van AtelierOverijssel
op 8 september 2016. De foto’s zijn gemaakt
door de deelnemers aan de tour met
volkswagenbusjes door Overijssel. De tour
voerde langs plekken waar AtelierOverijssel
gewerkt heeft aan ruimtelijke opgaves.
Interviews: Petra Versluis
Eindredactie: Sonja Paauw
Vormgeving: Viesrood
Druk: Zalsman

