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Revitalisatie dorpskern Leimuiden
Professioneel burgerinitiatief maakt ontwikkeling los
In een periode waarin overheid en private partijen het laten afweten als het
gaat om grootschalige investeringen, schieten bottom-up initiatieven als
paddenstoelen uit de grond. In Leimuiden trok Hekkenbergarchitects samen
met een lokale makelaar de gestagneerde ontwikkeling van het dorpscentrum
vlot. Voor de locatie en de geplande nieuwbouw maakte Hekkenberg een plan,
inclusief het financiële deel. Nadat burgemeester en wethouders groen licht
hadden gegeven voor verdere ontwikkeling, vonden architect en makelaar zelf
een ontwikkelaar die het plan gaat realiseren. Tweede aflevering in onze serie
over nieuw ondernemerschap.
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Fase 1: traditionele projectontwikkeling
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Van traditionele ontwikkeling
naar burgerinitiatief
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Thema: Architect als ondernemer Dat architecten ondernemers zijn, is tegenwoordig algemeen
geaccepteerd. Technische en maatschappelijke veranderingen scheppen telkens nieuwe kaders en
kansen. de Architect ziet het als haar taak om daarin helderheid te scheppen en de belangrijkste
ontwikkelingen te belichten.

Projectontwikkelaar
Gemeente
Architect

Gebouweigenaren
en bewoners

Fase 2: burgerinitiatief

Woningcorporatie

Werkgroep Masterplan
Dorpshart Leimuiden
Gebouweigenaren
Architect
Bewoners
(in wisselende samenstelling)

Gemeente

Fase 3: projectontwikkeling 2.0

Kernteam Masterplan
Dorpshart Leimuiden bv

Woningcorporatie

Gemeente

Projectontwikkelaar
risicodragend
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Nieuw ondernemerschap

Havenkwartier Deventer

De eerste architect in de serie over nieuw ondernemerschap was Arnold van Ouwerkerk
uit Rotterdam. In het juninummer 2015 van de Architect wordt zijn werkwijze belicht:
hij biedt zijn diensten aan binnen het gehele ontwerp- en bouwproces en weet zo
kwalitatief hoogstaande projecten te realiseren, in veel gevallen zonder aannemer.

Het Havenkwartier, naast de binnenstad van Deventer, biedt ruimte voor nieuwe initiatieven
op het gebied van werken, wonen en cultuur. Het uitgangspunt is maximaal behoud en
hergebruik van het industriële erfgoed en de kades. Het ontwikkelingsplan slaat aan, het
aantal initiatieven is groot. Bewoners kunnen op nieuwe kavels aan of bij het water zelf bouwen.

persoonlijke netwerk van de initiatief-

werken aan een burgerinitiatief. Dat

burgerinitiatieven. “Hoewel veel burger-

bouwvereniging en het waterschap ge-

nemers. Ook dit zien we terug bij

aspect raakt volgens haar nog wel

initiatieven een proces van langere

sproken. Hierdoor lagen de contouren

Leimuiden. De initiatiefnemers komen

eens ondergesneeuwd. Bij dit project

termijn kennen, worden vaak geen

vast van de overeenkomsten die nu met

uit het dorp en de bijeenkomsten

was de gemeente Kaag en Braassem

plannen voor de lange termijn gemaakt.

deze partijen worden gesloten.

zijn in een lokaal café georganiseerd.

aanvankelijk een beetje terughoudend,

Initiatiefnemers gaan stapje voor

Hekkenberg: “Er zijn heel korte lijntjes.

waarschijnlijk door de voorgeschiede-

stapje te werk, waarbij soms van stra-

Soms komen tijdens de vergaderingen

nis van het project. Uiteindelijk paste

tegie wordt gewisseld.” Bij het project

Rol van de architect
bij burgerinitiatieven

berichten binnen van mensen die van

de lokale betrokkenheid goed bij de

Leimuiden zien we een vergelijkbaar

Het is jammer dat Kati Dijk in haar lijstje

de postbode op het dorpsplein hebben

politieke agenda. “De wethouder heeft

pragmatisme. Hierdoor was het moge-

met succesfactoren niet expliciet de

gehoord dat dit of dat speelt. Een ont-

hier haar nek voor uitgestoken en ons

lijk om flexibel in te spelen op de vraag

expertise van de betrokken professio-

wikkelaar is zo drie jaar bezig voordat

voldoende tijd gegund om dit plan en

van de gemeente om een risicodra-

nals noemt. Uit de casus Leimuiden

hij alle betrokken gesproken heeft.”

de projectorganisatie ervan serieus op

gende projectontwikkelaar te zoeken.
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Vogelvlucht transformatie dorpskern van Leimuiden
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zag, dacht: ja, dit willen we in het dorp.

architect laten zien dat je het plan kunt

architect toch anders benaderen dan

Programma circa 15.000 m2 dorpshaven met
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Joris Hekkenberg, projectarchitect

Huidige situatie Dorpshart Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem

Plankaart van Masterplan Dorpshart Leimuiden, door Hekkenbergarchitects. De centrum-

dorpshart in meerdere opzichten een

hebben we een geheimhoudingsover-
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1 locatie Maarse en Kroon, 2 boerderij van Beijeren, 3 dorpscafé, 4 richting open water
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bewoner

5 supermarkt, -- bodemverontreiniging

programma aangevuld met winkel- en recreatievoorzieningen. Door het realiseren van een
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Kernteam en conceptontwikkeling
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eigen ligplaats voor de deur. Het dorpsplein leent zich bij uitstek voor het realiseren van

sowieso afgegraven moet worden.
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senioren- en startersappartementen, gelegen boven de winkelruimte. De diversiteit van het

“Dan is zo’n waterbak nog steeds niet

De architect gaat in dit soort trajecten

woningbouwprogramma resulteert zo niet alleen in een levendig naar ook in een toekomst-

gratis, maar het maakt het plan wel een

steeds meer op de stoel zitten van de

1. Kati Dijk, ‘Hoe burgerinitiatieven

Gemeente Kaag en Braassem

bestendig centrum. 1 passantenhaven, 2 horecaboerderij, 3 dorpsplein, 4 gezinswoningen

stuk haalbaarder. Zo stapelen dingen

ontwikkelaar, maar neemt duidelijk

succesvol zijn’, www.ruimtevolk.nl,

Yvonne Peters, wethouder

5 seniorenwoningen, 6 starterappartementen, 7 supermarkt

zich op.”

zijn eigen stijl en kracht mee. Zo merkt

geraadpleegd op 8 september 2015.

Peter van Neijenhof, projectleider
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Woningbouwvereniging Woondiensten
Aarwoude
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