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Bureaucratie bedreigt ons leefnrilieu 

Door Sietze Wierda 

W e wonen in een van de rijkste lan
den ter wereld. Maar met al onze 

financiële en technische middelen blijken 
planners en ontwerpers echter niet in 
staat zijn een behaaglijke omgeving te 
scheppen om in te leven. Als de buitenr
uimten van de steden en dorpen, de sport
kantines en moderne kantoorgebouwen 
het resultaat zijn van een eeuwenlange 
architectuurontwikkeling, moet het einde 
der tijden wel nabij zijn. waar huist de 
kracht achter deze heilloze ontwikkeling. 

Architectuur en bureaucratie, 
het lijkt een overbrugbare 

tegenstelling. 

pitale villa in financieel opzicht voor lan
gere tijd te overleven, kregen de gebouwen 
geleidelijk een andere bestemming. Soms 
werd er een kantoor in gevestigd, of een 
bejaardentehuis. Zo'n enorm huis kon je 
ook splitsen in appartementen, niet altijd 
efficiënt en met soms donkere hoeken en 
nutteloze ruimten. De geluidsisolatie is 
niet maximaal. Het geheel was nog wel 
verrassend, onverwacht en uniek. 
Voorschriften stellen tegenwoordig echter 

Hoezeer verandert onze 
omgeving als zij wordt 

bewerkt door het 
bureaucratisch mechanisme? 

• 
De verschraling van ons dagelijkse leefmilieu lijkt recht evenre
dig te verlopen met de toenemende gedetailleerdheid van wet- en 
regelgeving. 
Veertig jaar geleden woonde ik met mijn ouders aan de rand van 
de stad in een nieuwbouwwoning, in een straat langs de spoorlijn. 
Aan het eind ging de straat over in een braakliggend terrein: het 
landje. Op het landje kon je voetballen of vlinders vangen. Je kon 
er gaten graven of een hut bouwen. In de herfst kon je er beuke
nootjes rapen, want om de een of andere reden stond schuin over 
het terrein een rij beukebomen. Soms was er brand langs de 
spoorlijn omdat de locomotieven niet alleen rook en stoom uit
braakten, maar ook wel eens vuur. En een enkele keer ontstond 
er paniek omdat onder de kinderen van de buurt het gerucht de 
ronde deed dat de boeman zich tussen de bomen had begeven. 
Enkele weken geleden ben ik nog eens door die straat gereden. 
De ramen van de huizen waren dichtgespijkerd. Het landje was 
veranderd in een woonerf, de statige beukebomen stonden er niet 
meer. Fel gekleurde speeltoestellen stonden verlaten op een be
tonnen pleintje. Hoe het allemaal precies zo gelopen is kan ik niet 
nagaan. Ik stel me voor dat de huizen in de straat niet meer kon
den worden aangepast aan de voorschriften van deze tijd. Het be
bouwen van een braakliggend stuk land is vanzelfsprekend ge
worden. De beukebomen stonden waarschijnlijk in de weg ofhiel
den het zonlicht tegen. En de kinderen hadden het recht op een 
speelplek, met door creatieve en originele ontwerpers bedachte 
speeltoestellen. 
De woonomgeving van weleer was niet ontworpen door ar
chitecten. De woningen en de stedebouwkundige opzet van de 
wijk waren van een bijna vanzelfsprekende eenvoud en gewoon
heid. Het geluid van de trein daar wende je aan. In de woonom
gevi ng kon je als kind nog dingen ontdekken en tussen de donke
re bomen kon het héél spannend zijn. 
Op een groot aantal plaatsen vind je nog de woonhuizen van rijke 
families uit het verleden. Vaak verrassende en originele ar
chitectuur, uit het begin van deze eeuw of eerder. Omdat bijna 
niemand meer in staat is het bewonen van zo'n landgoed of ka-
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• 
andere eisen aan onze woningen. Aanpas

singen ten behoeve van de vereiste luchtdichtheid en geluidsiso
latie vergen hoge investeringen; sloop en nieuwbouw vormen dan 
al snel een alternatief. Maar daarmee is de cirkel rond en zijn we 
dus weer aangeland bij ons uitgangspunt. 
In de loop van deze eeuw is de hoeveelheid bebouwing in ons land 
geweldig toegenomen. Alleen al het aantal woningen nam met 
een factor vier toe, van zo'n anderhalf miljoen omstreeks de 
eeuwwisseling tot bijna zes miljoen nu. De omvang van de stede
lijke gebieden verdrievoudigde in die periode. De toenemende mo
biliteit van de bevolking stelde geheel andere eisen aan de 
ruimtelijke ordening. De veranderingen in zowel de architectuur 
als de wet- en regelgeving kunnen niet los worden gezien van de
ze ontwikkelingen, die vooral na de tweede wereldoorlog plaats 
vonden. 
De woningwet, die nog steeds de basis vormt van de wet- en re
gelgeving op het gebied van de gebouwde omgeving, stamt in oor
spronkelijke vorm uit het jaar 1901. De sociale woningbouw en 
het streven naar sociale gelijkheid heeft dan ook de aandacht van 
veel architecten. Op de tentoonstelling over het werk van Gerrit 
Rietveld in het Centraal Museum Utrecht valt de grote hoeveel
heid schetsen op waarin hij zich bezig hield met het zoeken naar 
oplossingen voor goede en betaalbare sociale woningbouw. 
Het lijkt erop dat de deze fixatie, op sociale gelijkheid en de func
tionele aspecten van het bouwen, de aandacht heeft afgeleid van 
de dingen die minstens even nodig zijn, zoals licht en lucht, zoals 
de noodzaak tot het kunnen waarnemen van afwisseling of de be
hoefte om in de omgeving te kunnen ingrijpen(1). De architectuur 
is in dienst komen te staan van de (noodzakelijke) hoge produktie 
èn het streven naar maatschappelijke gelijkheid. Bureaucratie en 
projectontwikkeling zijn aan de haal gegaan met het gedachten
goed van het 'nieuwe bouwen'. De architect heeft nog slechts tot 
taak glans te verlenen aan de opdrachtgever en zijn gebouwen 
doet dit bij voorkeur in de vorm van het grote gebaar. 
De Nota architectuurbeleid (Ruimte voor Architectuur) die in 
april 1991 verscheen,biedt geen uitzicht op verandering in deze. 
Reeds op bladzijde vijftien van de nota struikelen de schrijvers 

(1) Piel. Vrooll , 'Werk:e ll in zieke gebollwell ', Rninbow I",áclboek' ] 5/J. 
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bouwd zou mogen worden, mèt ver
melding van de kleur. 
Zowel het streven naar gelijkheid 
als de hoge bouwproduktie zijn aan 
de vorm van de gebouwde omgeving 
af te lezen. Hoewel we gedurende 
de afgelopen eeuw steeds hoger zijn 
gaan bouwen hebben onze gebou
wen een steeds horizontalere vorm 
gekregen. Kijk maar eens hoe de 
gevelwanden langs de grachten in 
Amsterdam zijn opgebouwd en ver
gelijk ze met de gevels van een wil
lekeurig modern gebouw. Bij veel 
gebouwen worden lange stroken 
borstwering in de gevel afgewisseld 
met glasstroken. Als je langs zo'n 
gebouw loopt, neem je dus weinig 
afwisseling waar. De horizontaliteit 
is niet alleen in de gevels waar te 
nemen, maar ook in de ruimtelijke 
opbouw. Binnen het gebouw zullen 
de ruimten niet veel verschillen 

De horizontalisering in beeld, Pijlsweerd, Utrecht vertonen en het is bijna zeker dat 
de verwarming en ventilatie per 

over, jawel, het begrip architectonische kwaliteit. Hoewel men in 
de meeste disciplines onder de kwaliteit van een produkt nog de 
mate verstaat, waarin iets voldoet aan de eisen die eraan kunnen 
worden gesteld voor het gebruik, komt men hier niet verder dan 
de vaststelling dat onder architectonische kwaliteit, 'goede kwa
liteit' moet worden verstaan. Deze goede kwaliteit blijkt vervol
gens te worden afgemeten aan de gebruikswaarde (functiona
liteit) en de culturele waarde (het grote gebaar) van het gebouw. 
Als derde element om het kwaliteitsoordeel op te baseren wordt 
de toekomstwaarde genoemd, die echter een afgeleide blijkt te 
zijn van de gebruiks- en culturele waarde. 
Bij de definitie van de culturele waarde van een gebouw kom ik 
heel even het begrip belevingswaarde tegen - zou het dan toch .. . ? 
Jammer, maar daar blijft het bij. De beschouwing over de cultu
rele waarde verzandt in de uitspraak dat een gebouw een verhaal 
moet vertellen of een mening moet vertolken. Het architectonisch 
ontwerp kan nieuwe maatschappelijke stromingen symboliseren, 
of een discussie aangaan met traditionele oplossingen - kletskoek 
dus. 
Nergens komt de gebruiker zelf ter sprake. De mensen die er 
moeten wonen. Die argeloze wandelaar, fietser of automobilist die 
bij zijn dagelijkse bezigheden gebruik maakt van de landelijke, 
stedebouwkundige of architectonische ruimte. Hele gewone men
sen die tijdens hun werk nu eenmaal afwisseling als aangenaam 
ervaren, die dus invloed op hun omgeving willen uitoefenen en 
zich prettig voelen binnen een 'eigen' gebied. Al deze mensen ko
men in het verhaal niet voor. 
Het is niet te hopen dat lagere overheden in de architectuurnota 
aanleiding vinden een eigen architectuurbeleid te ontwikkelen. 
De eerste gemeente die het materiaal van tafels en stoelen op ter
rassen wil voorschrijven, is echter al gesignaleerd. En hier en 
daar hebben gemeenteraadsleden, met kennelijk gevoel voor tra
ditie, reeds geopperd dat in hun gemeente alleen in baksteen ge-

verdieping geregeld zijn. Zie hoe 
een kantoor in een grachtenpand in ruimtelijke zin is opgebouwd 
en vergelijk het met een willekeurig standaard-kantoor. Als ar
chitecten het hebben over een groot gebaar bewegen ze hun arm 
in horizontale richting. In Haarlem heeft men in één groot gebaar 
de oude Amsterdamse Poort herschapen in een Madurodam-to
rent je. 
In de gevels van de inmiddels welbekende spiegelende kantoorge
bouwen is zelfs de verticale maat, gebaseerd op de afmetingen 
van mensen, verdwenen. Elke band tussen mens en gebouw is 
hier verbroken. Wat gebleven is, zijn de abstracte geometrische 
vormen. 
Een dergeljjke figuur treedt ook op in de planning. Bij het ont
werpen van een nieuwe woonwijk wordt steevast uitgegaan van 
het platte vlak. Toch vertoont zelfs een ogenschijnlijk volkomen 
vlak polderlandschap al hoogteverschillen. Een dergelijk hoogte
verschil valt te vergelijken met drie tot vijf, of zelfs méér traptre
den. Als je luchtfoto's van een vlak landschap bestudeert ontdek 
je allerlei zaken die je op ooghoogte niet kunt waarnemen. Aller
hande zaken die dan ook een aanleiding zouden kunnen vormen 
om buitenruimte en gebouwen te variëren. De eigenschappen van 
de omgeving worden nu met bulldozers, kettingzagen en ander ef
ficiënt materieel geëlimineerd, waarna in hoog tempo bebouwing, 
bestrating en inrichting van de buitenruimte volgens de voor
schriften plaatsvindt, niet gehinderd door plaatselijke eigenaar
digheden. 
Een navrant voorbeeld van deze wijze van benaderen hebben we 
onlangs kunnen zien tijdens het overstromen van de rivier de 
Maas, als gevolg van overvloedige regenval stroomopwaarts. Uit 
televisieïnterviews kwam al snel het beeld naar voren dat de oor
spronkelijke bevoJkjng het verschijnsel eigenlijk als volkomen 
normaal beschouwde, als natuurverschijnsel namelijk, en in ou
dere gebouwen werd ermee rekening gehouden. Als men nou ook 
in het ontwerp van nieuwe woningen rekening had gehouden met 
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de plaatselijke eigenaardigheden van het landschap dan was veel 
schade voorkomen geweest. Wat een mogelijkheid zou dit hebben 
betekend om verschillen en variatie aan te brengen! 
Het is aardig om te weten dat gronduitgifte voor bebouwing niet 
zelden een lucratieve inkomstenbron vormt voor de plaatselijke 
overheid. De overstroomde gebieden zijn de afgelopen tientallen 
jaren gretig verkocht en bebouwd en de roep om het aanleggen 
van hoge dijken is dan ook al gehoord. Zou het misschien zo zijn 
dat, mede door de op deze wijze ontstane schaarste aan (bouw) 
grond, de prijs ervan zodanig hoog is gestegen dat er geen midde
len meer beschikbaar zijn om ook nog aantrekkelijke leefklimaat 
te realiseren? 
Niet waarneembaar voor degenen die in de (bouw-)praktijk hun 
werkzaamheden verrichten, werd de afgelopen tien jaar in de 
duistere spelonken van de bureaucratie het 'bouwbesluit' be
kokstoofd. Slechts spaarzame berichten over de 'uitgangspunten' 
sijpelden door naar de buitenwereld. Het resultaat is er naar. 
Alleen al de lijst van kwaliteitsverklaringen, als bedoeld in arti
keIl, eerste lid, onderdeel j van de Woningwet (stb. 1991, 439), 
goedgekeurd door de Staatssecretaris van Volkshuisvesting Ruim
telijke Ordening en Milieubeheer, die twee maal per jaar ver
schijnt, weegt bijna 1,2 kg (over het milieu gesproken!). 
Deze nieuwste oprisping van de bureaucratie op het gebied van 
bouwen besteedt geen enkele aandacht aan mensen alsof het le
vende wezens zouden zijn. Levende wezens, die aan hun leefom
geving méér eisen stellen dan een nauwkeurig vastgesteld ver
lichtingsniveau of een tot drie cijfers achter de komma bepaalde 
ventilatiehoeveelheid. Het karakter van de nieuwe voorschriften 
is niet anders dan bij legbatterijen of varkensfokkerijen (en daar 
plaatsen we toch óók de nodige vraagtekens bij ). De gelatenheid, 
maar soms zelfs enthousiasme, waarmee architecten deze ultie
me aanval op de menswaardigheid van onze gebouwen en de ge
bouwde omgeving accepteren, stemt tot somberheid. Wie bekom
mert zich nog om de mensen die elke dag, op weg naar school of 
bezig met hun werk, met een tas vol boodschappen of zómaar 
rondlopend, met de gebouwde omgeving geconfronteerd worden. 
De bureaucratie is ook voor architecten een vanzelfsprekend iets 
geworden. Zelf krijg ik nog steeds het schaamrood op de kaken 
wanneer ik een gebouwontwerp of onderdelen ervan tegenover 
mijn opdrachtgever moet verdedigen met "dat zijn de voorschrif
ten". Menigeen kan nog slechts denken in termen van voorschrif
ten. Luister maar eens naar mensen die het niet eens zijn met ve
randeringen in hun leefomgeving. In plaats van duidelijk te 
maken waarom zij iets lelijk vinden, of schadelijk of onnuttig, 
melden zij dat het een of ander niet kan omdàt het in strijd is met 
de voorschriften. Na het aanbrengen van verbeteringen, in wo
ningen waar bewoners zich geconfronteerd zagen met het spaan
plaatgas, antwoordde een bewoonster op de vraag van een jour
nalist of de maatregelen ook hielpen, dat ze dat nog niet kon zeg
gen, want, zo verklaarde ze, TNO moest het nog onderzoeken. 
De mondige burger blijkt helemaal niet zo mondig als het gaat 
om het bouwen van een woning of een bedrijfspand. Dan blijkt hij 
de kwaliteitseisen niet te kunnen stellen die hij verondersteld 
wordt te kunnen formuleren. Het doel van de voorschriften, het 
garanderen van een acceptabele woon- en leefomgeving voor ie-

deréén, is allang uit het gezichtsveld verdwenen. Doel is gewor
den, zo schijnt het, het naleven van voorschriften . In een wilde 
race, vreemd genoeg om allerlei moreel hoogstaande doelen te re
aliseren, neemt de hoeveelheid voorschriften en regels op angst
wekkende wijze toe. Milieu, sociale gelijkheid, gezondheid, inte
gratie van allochtone bevolkingsgroepen, emancipatie, verkeers
veiligheid, en arbeidsomstandigheden vormen in willekeurige vol
gorde en in wisselende combinaties de redenen voor het uitvaar
digen van telkens weer nieuwe regels en voorschriften. Deze 
brengen tegelijk steeds hogere kosten met zich mee. Het resul
taat is dan ook steeds hetzelfde: minder variatie, minder span
ning, minder onverwachte dingen, meer vervlakking, monotonie 
en verveling. 
Vroeger deden er wel flauwe grappen de ronde in de trant van 
"wat is het verschil tussen een ambtenaar en een stuk hout?" Het 
antwoord luidde dan dat hout tenminste werkte. Helaas snijden 
dergelijke grappen tegenwoordig geen hout meer, was het maar 
waar! Het probleem is dat al die ambtenaren wèl wat doen, vaak 
zelfs zeer ijverig zijn en daarmee tevens werk genereren voor nog 
meer ambtenaren. Kan het bevreemden dat het splinternieuwe 
gebouw van het ministerie voor Volkshuisvesting Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, in 1992 in gebruik genomen, nu al 
weer te klein is? 
In één van zijn boeken (2) bespreekt de Amerikaanse organisatie
adviseur Weinberg de 'olifantenregel'. Hij constateert dat poging
en om een olifant met een gewicht van enkele tonnen in een be
paalde richting te duwen bij voorbaat kansloos zijn. De kunst is 
nou juist om er achter te komen hoe je een olifant zo ver krijgt 
dat hij zèlf de door jou gewenste kant op wil. Shell-topman Wag
ner formuleert het nog weer anders en vraagt te stoppen met het 
demotiveren van mensen. 
Het is duidelijk: stop met pogingen de olifant in de juiste richting 
te duwen, stop met het demotiveren van mensen en stop met re
gel geven. Decimeer de hoeveelheid ambtenaren die zich bezig
houdt met regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en 
de controle daarop. Laat ze als vrije en ondernemende mensen 
hun kritische en veeleisende klanten van dienst zijn en werken 
aan dorpen, steden en gebouwen die gemaakt zijn vóór mensen. 
Die klanten wensen heus geen energieslorpende gebouwen of ge
horige woonkazernes die bij het passeren van lijn vier dreigen in 
te storten. Laat ze ophouden met het getuttel met isolatiewaar
den, certificaten, meetvoorschriften, paaltjes, kettingen, borden 
en gekleurde strepen. 
Misschien kan er dan met het gebouw van VROM in Den Haag 
wel hetzelfde gebeuren als met het paleis van de Romeinse 
Keizer Diocletianus in Split. Na het vertrek van de Romeinen 
werden de grote bouwvolumes van het burchtachtige lustslot 
gaandeweg geschikt gemaakt voor bewoning en ook het meren
deel van de buitenruimten werd bebouwd (over hergebruik ge
sproken!). Tussen de grote zuilen van de voorgevel aan de haven 
hangt nu was te drogen. Vanaf de dakterrassen heb je een onbe
lemmerd uitzicht op de Adriatische zee. In het peristilium is een 
terras, in de zon . • 
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