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Controle Design is een “Hard Kijken” onderzoek van Melle Smets. Dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden in opdracht van Beyond Leidsche Rijn in 2007. 

Beyond werd benaderd door het projectbureau Leidsche Rijn met de vraag of een kun-
stenaar een jongeren ontmoetings plek kan ontwerpen. In 2007 was Melle Smets voor 
één week Leidsche Rijner en bezocht bewoners, hing met jongeren en ging mee op 
surveillance met de politie. De “Hard Kijken” conclusies hebben geleid tot de workshop 
Sjek je plek in 2008.

Sjek je plek had tot doel de jongeren een stem te geven om hun ideeën en wensen 
kenbaar te maken aan de gevestigde orde. In de workshop zijn de jongeren hun eigen 
omgeving in kaart gaan brengen om vervolgens hun ideale droom plek te verzinnen 
voor Leidsche Rijn. Deze ideeën zijn in juni 2008 gepresenteerd aan een jury van 
verantwoordelijke ambtenaren in de wijk zoals de politie, wijkraad, jongerenwerk,  
planners en de cultuur makers. 
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Controle Design
 
In het voorjaar 2008 stapte ik na 18 jaar een middelbare school binnen, het Via 
Nova college. Alles glom nog van nieuwigheid. We gaven hier voor vier weken 
de workshop Sjek je plek over Leidsche Rijn. Mijn eerste indruk van deze nieuwe 
leer plek was een licht jaloezie als ik terug denk aan mijn eigen middelbare 
school. Deze stamde ook uit een rijke periode, de jaren 60. Toen ik eind jaren 80 
in de schoolbanken belandde was het schoolgebouw uitgeleefd en de ooit luxu-
euze klaslokalen waren gestript to een leerfabriek.
 
Het Via Nova heeft allure. Rondom de school ligt een schitterende atletiek baan 
zodat het hele complex er indrukwekkend uit ziet. Ook binnen is alles tip top in 
orde. De architectuur gaat naadloos over in het meubilair. 
 
De tweede indruk van het Via Nova was echter een stuk minder jaloers mak-
end. We gingen tekeningen maken en wilde die aan de muur hangen. Dit mocht 
niet omdat de muren kaal moeten blijven. Na een uur les begon het benauwd 
te worden en vroeg ik een raam open te zetten. Dit bleek onmogelijk wegens 
het klimaat systeem. De begeleidend docent van het Via Nova was constant de 
leerlingen aan het corrigeren dat er niet op de stoelen mag worden gewipt. Deze 
braken namelijk nogal snel en zijn te duur om te vervangen omdat ze terug mo-
eten naar de fabrikant in Italië. De congierges mochten de stoelen of tafels niet 
eigenhandig repareren omdat de ontwerper een lease contract met de fabrikant 
heeft afgesloten zodat zijn ontwerp gewaarborgd blijft.
Hoe prachtig het design ook is in het Via Nova college, het is een korset voor de 
leerlingen. De stoelen en tafels in het Via Nova college zullen zolang het lease 
contract bestaat blijven herinneren aan de ontwerper. De muren van het school-
lokaal ademen het ruimtelijk concept van de architect. De frisse lucht is gepaten-
teerd door de airconditioning specialist. De leerlingen zitten in het eindbeeld dat 
de specialisten voor ogen hadden en dat wordt zorgvuldig in stand gehouden. In  
deze pauze stand kunnen leerlingen zich de school nooit eigen maken omdat hun 
sporen elke dag worden uitgewist.
Het design korset in het Via Nova is exemplarisch voor heel Leidsche Rijn. Er 
wordt een pauze landschap geschapen dat streeft naar een eindbeeld. Het mas-
terplan is tot op de deur plinten uitgewerkt en wil meer zijn dan alleen gesta-
pelde stenen. De architectuur en het straat meubilair zijn gedesigned en geven 
uitdrukking aan het geplande programma van de wijk. Wonen, spelen, sporten, 
winkelen, hond uitlaten, auto wassen, zwemmen, fietsen zijn allemaal vorm ge-
geven. Alles in Leidsche Rijn is een gepatenteerd concept. 
 
Leidsche Rijn is in een prachtig design jasje gestoken maar is in werkelijkheid 
een totaal door instanties en bedrijven gecontroleerde stadsuitbreiding waarin de 
burger slechts als consument kan deelnemen. 
 
Een verslag ter plaatse.



Pauze landschap



Leidsche Rijn, een splinter nieuwe wijk in het hart van Nederland had op 1 januari 
2007 officieel 14.000 inwoners. Wanneer Leidsche Rijn klaar is in 2015 zal het 
aantal inwoners op circa 80.000 komen, vergelijkbaar met een middelgrote stad 
zoals Alkmaar. In 1000 jaar groeide Alkmaar uit tot een stad van 80.000 inwoners, 
Leidsche Rijn zal dit binnen 20 jaar bereiken. 
Om deze stad in één keer te realiseren zijn de beste planologen, steden bouwkun-
digen en ingenieurs ingezet, die op hun beurt weer de beste stedenbouwkundige 
ideeën en kennis uit het verleden hebben gebruikt om de ideale wijk te ontwerpen. 
Nu de wijk vorm begint te krijgen heeft het ontwerp Leidsche Rijn al wereldwijd 
een voorbeeldfunctie verworven als de ideale woonwijk waar de balans tussen 
leefbaarheid, bereikbaarheid, schoonheid, bevolkingssamenstelling en voorzienin-
gen zorgvuldig tot op de millimeter zijn gepland. Maar wat op papier klopt blijkt in 
werkelijkheid anders te zijn.



Bij een bezoek aan de grootste vinex wijk van Nederland bekruipt je meteen het 
gevoel dat iedereen net vertrokken is naar een groot volks festijn. De straten 
zijn leeg. De burger lijkt zich te hebben teruggetrokken achter de voordeur. De 
openbare ruimte is een transit ruimte om de wijk te verlaten of om vanachter de 
geraniums naar te kijken. Transit ruimte



Woonmachine 



Leidsche Rijn klopt. Er is rekening gehouden met alle denkbare schaal niveau’s van 
de leefomgeving. Zowel ruimtelijk, sociaal en cultureel zijn alle mogelijke proble-
men die we kennen uit voorgaande stads uitbreidingen bij voorbaat opgelost. Zo 
is poep op de stoep, ruimtelijke ergernis nummer 1 in de jaren 80, ‘opgelost’ met 
een hondentoilet in de groenvoorziening. Ook moeten honden in het openbaar aan 
de lijn. Hiervoor is de honden speelweide geïntroduceerd. Hier mogen de viervo-
eters binnen een omheining ‘loslopen’.Veiligheid voor alles



Nu de ene beste vriend van de mens aan de ketting is gelegd wordt de tweede 
beste vriend van de mens in Leidsche Rijn losgelaten. De auto is jarenlang in de 
planologie en stedenbouw principieel ontkent als onderdeel van het huishouden. 
De mensen moesten uit de auto! In Leidsche Rijn is wel rekening gehouden met 
de auto en daarmee een auto wijk bij uitstek. Met de A2 en de A12 als uitvalsbasis 
is het de ideale forensen wijk, overal tussenin en dichtbij elke stad naar wens.
Voor een soepele en veilige doorstroom is het autoverkeer zoveel mogelijk gesc-
heiden van het langzame verkeer met viaducten, greppels en een heuse fietssnel-
weg.Auto wijk



De huizen zijn net moederschepen waar de auto kan aanleggen. Zo is de auto 
hier in de Harrie Bannink straat letterlijk een verlengstuk van het huishouden 
geworden. Elk huis is zelfvoorzienend met een vriezer, afwasmachine, wasmachine 
en droger, TV, internet, spelcomputer, fitness kamer, opberg zolder, zonneterras, 
enz. Er zijn ook twee voordeuren, één voor de auto en één voor de mens. Met een 
Vinex huis
en een auto hoef je als bewoner eigenlijk geen voetstap meer in de buurt te 
zetten. Ruimteschepen



Een grote sociale ergernis is de vuilnis van de ander voor de deur, in de 
steeg of erger in de achtertuin. Waar de vuilnisbakken in oude wijken voor 
overlast zorgen zijn de vuilcontainers in Leidsche Rijn mee-ontworpen in 
het straatbeeld. Niemand ruikt of ziet nog de vuilnis van de buren en de 
weg is aangepast op de draaicirkel van de vuilniswagen. Er zit zelfs een 
slot op elke vuilnisbak zodat niemand er in kan snuffelen of vuilnis uit 
andere buurten bij kan zetten. Stank design



Verdoelgroeping

In de buurten die klaar zijn is geen milimeter aarde onberoerd gelaten.
De openbare ruimte is gestoffeerd met straatmeubulair. De bewoners
mochten zelf beslissen wat er in hun perkje zou worden aangelegd. De
gemeente bood een keuze menu aan die ingedeeld werd op leeftijdscat-
egorieen.
Dit om te voorkomen dat ouderen geen last hebben van het
kinder gegil en de allerkleinsten niet onder de voet worden gelopen door
de jongeren. Het gevolg is een grote overvloed aan peuter speelplaatsen
omdat niemand een J.O.P. voor de deur wil hebben.



Keuze C is voor de pubers en jongvolwassenen en ligt net buiten de buurt.

                  
Keuze A is voor de allerjongsten, met een zitbankje voor de toezichthouder. Keuze B is voor opgroeiende jeugd en mag tot 22:00 gebruikt worden.

Keuze D is een jeu de boulle baan (naar Frans gebruik) voor de ouderen.  



Op het culturele front is er ook een wonderlijk draaiboek ontwikkeld. Leidsche Rijn 
is een pronkstuk van architectonische ambities met een internationale bekendheid. 
Om de kwaliteit van dit staaltje typisch Nederlands design te garanderen mag 
niemand zomaar het huis uitbreiden met een dakkapel of schuur, zelfs de kleuren 
van het schilderwerk zijn vastgelegd in schoonheidsrichtlijnen. Om een heldere 
lijn te trekken over wat wel en niet mag is het beeldrecht op huizen vastgelegd. 
De architect ontwerpt het aanzicht van de huizen en daarmee het straatbeeld. Het 
ontwerp wordt daarna gebruikt als juridische norm. De norm is wet en elke huizen-
bezitter dient de wet te respecteren. Het design is hiermee wet geworden.

Architectuur als 
cultureel export product



De overheid reguleert en controleert het straatbeeld. Deze controle over de buiten-
boel gaat in Leidsche Rijn zo ver dat er speciale verordeningen zijn, in de verschi-
jningsvorm van een nieuwsbrief, hoe de heg in de tuin dient te worden geknipt 
conform het ontwerp van de architect. Zo is iedereen gelijk en weet iedereen wat 
mag en vooral wat niet mag. 

Controle systeem



Naast de praktische oplossingen voor mogelijke sociale fricties probeert de over-
heid ook de bevolkingssamenstelling te regisseren om te voorkomen dat sociale 
klassen uit elkaar groeien. Rijk en arm, zwart en wit, oud en jong, ontspoord en 
geïntegreerd zullen in Leidsche Rijn elkaars buren zijn. Voor elke groep is er een 
woon concept bedacht. Om de integratie tussen de verschillende bevolkings-
groepen te stimuleren zijn alle woon concepten door elkaar heen gebouwd. Zo 
staan de senioren flats op de kleuterscholen en kijken de sociale woningbouw flats 
uit op de tuinen van de luxe woningen. De woonwagen bewoners zijn, na lessen 
uit het verleden, uit elkaar gehaald en wonen op eilanden tussen de rijtjes huizen. 
Elk woonwagen eiland heeft plek voor één woonwagen en is geplaveid in dezelfde 
stijl als de omliggende huizen. De 20ste eeuwse ideologie van de multiculturele 
samenleving is hier gestold in steen.

Sociale design



Leidsche Rijn heeft enkele vrije kavels ter beschikking. Hier bouwen mensen hun 
droomhuis naar eigen inzicht. Typisch is het defensieve karakter van de meeste 
ontwerpen. Op de foto is een vrij kavel aan de Engh laan te zien. Dit huis staat 
tegenover een sociale woningbouw project.Muren als status symbool



In de buurt Terwijde zijn boven modale gezinswoningen bewust gebouwd als 
kasteel muren, geïnspireerd op het Romeinse castellum. De buurt kent maar 
één toegangsweg en is daarmee op een natuurlijke manier privé terrein voor de 
bewoners. 

Enclaves



Na oplevering van de huizen beginnen bewoners in Leidsche Rijn  spontaan aan de 
verhegging  van hun eigendommen. Aan de Vlambloem laan heeft een collectieve 
achterom plaats gemaakt voor wonen aan het water. Zo is de woning alleen nog 
toegankelijk aan de voorkant en vormt het woonblok een muur.Verhegging



Modale woningen zijn aan meer design regels verbonden dan de duurdere won-
ingen en kunnen geen muren om de eigen woning optrekken. Wel is het mogelijk 
collectieve eigendommen van de hele straat te beschermen.Collectiviteit



Een ander wel bekend cultureel dilemma in grootschalige stads uitbreidingen is 
het ontbreken van een collectieve geschiedenis. Oude steden hebben een karakter 
gekregen door de tand des tijds. Nieuwbouw wijken zijn kaal. Er zijn geen bomen, 
niemand kent elkaar. Er is geen gedeeld verleden.  In Leidsche Rijn wist men raad 
om deze leemte op te vullen. De collectieve geschiedenis werd simpelweg opge-
graven. De Romeinen, ooit gelegerd  aan de Liemes werden het thema voor een 
nieuw gedeeld verleden. Opgravingen konden door bewoners  worden bezocht. Er 
werd een Romeinse weg gereconstrueerd en ingepast in het stedenbouwkundig 
ontwerp. Vrijwilligers werden gevraagd om mee te werken aan de herbouw van 
een Romeinse boot. Ter herinnering aan het Romeinse verleden is een kranten-
knipsel monument opgericht, waar artikelen uit dagbladen over de ontdekkingen 
onder Leidsche Rijn zijn vereeuwigd. (Heldammer singel, ter hoogte van Drusus 
laan)Identiteit zonder betekenis





Normalisatie 

Om in vrede naast elkaar te leven dient elke bevolkingsgroep zich aan 
te passen aan de anderen. Zo kan de woonwagenbewoner niet op het 
erf een schroothandel beginnen. De kleine zelfstandige timmerman mag 
niet in de schuur zijn klus bedrijf vestigen. De auto verzamelaar mag 
niet meer dan 1,8 auto’s voor de deur zetten. Wat voor nieuwe bewon-
ers geldt, geldt ook voor de oude. De oorspronkelijke middenstand van 
tuinders, auto slopen, opslagplaatsen en boeren passen niet in een 
normale wijk en dienen te vertrekken. Gebouwen zoals oude boerderijen 
worden opgekocht door de overheid en ingelijfd als grand café of manege. 
Tuinderijen, opslagplaatsen en auto slopen kunnen nooit voldoen aan de 
veiligheids- en milieu normen en moeten verdwijnen. 



Bijvoorbeeld, in de voormalige bloemenveiling is de Utrechtse Bazar gevestigd. Dit 
is een zwarte markt waar handelaren en bezoekers elke zaterdag uit het hele land 
komen. Het is in 20 jaar uitgegroeid tot een levendige plek met muziek en eten 
uit de hele wereld. Ook deze Utrechtse Bazar zal moeten wijken voor een normaal 
winkelcentrum met grote winkelketens. Terwijl de ambitie is om een levendige wijk 
op te zetten, waar mensen plezierig wonen (slogan Leidsche Rijn), wordt eerst 
al het leven uit de wijk geknepen om haar vervolgens opnieuw op te bouwen. In 
plaats van locale ondernemers een kans te geven, wordt het nieuwe winkelcen-
trum beheerd en uitgebaat door de gebruikelijke grote winkelketens.

Een schone lei



Het aantal jongeren in Leidsche Rijn groeit snel. De wijk kent overwegend eengez-
inswoningen en is daarmee vooral geschikt voor gezinnen met opgroeiende 
kinderen. Nu de kinderen pubers worden wordt het ‘s avonds steeds drukker op 
straat met de jeugd die elkaar opzoeken. Weg van het ouderlijk gezag en school-
boeken wordt er een balletje getrapt, gehangen en brommers getest. 
Elke groep heeft haar eigen dynamiek, subcultuur en lifestyle. Meestal wordt er in 
de buurt van het ouderlijk huis gehangen. In het weekend zoekt de jeugd elkaar 
ook buiten de buurt op en zwellen hang groepen soms tot wel vijftig pubers. 
Op vrijdag avond veranderd het vredige straatbeeld in een rusteloos decor van 
langs zwermende scooter groepen. Met behulp van mobieltjes weten de jongeren 
elkaar overal in de wijk te vinden. Wanneer de politie uit rukt door klachten van 
buurtbewoners stuiven de scooters weg om elkaar op een andere plek weer te 
ontmoeten. 

De eerste barsten 
in het design



Toch zijn de ontmoetingsplekken niet inwisselbaar. Elke vriendengroep heeft zo 
een eigen plek in de buurt waar ze telkens terugkomen. Helaas voor de planning 
zijn dit niet de speciaal ontworpen J.O.P. ‘s.  De Jongeren Ontmoetings Plekken 
zijn veelal buiten de wijk geplaatste sportvoorzieningen. Deze liggen niet op de 
natuurlijke ontmoetings routes zoals het kinderspeelplaatsje met de wip kip voor 
de deur,  de parkeerplaats van de supermarkt, het schoolplein of het plantsoen 
in de wijk. De officieuze hang plekken in het weekend zijn bijvoorbeeld de halte 
van de Discobus, het pleintje bij de jongerensoos en de carpool P-Plaats aan de 
snelweg.
Tegen de opgroeiende jeugd is de openbare ruimte in Leidsche Rijn niet opgewas-
sen. Waar de jeugd zich ook ophoud, de klachten stromen bij politie binnen.De jeugd van tegenwoordig





Nu de overheid zich ontfermt heeft over de openbare ruimte en de burger zich 
achter de voordeur heeft teruggetrokken speelt het publieke domein zich niet op 
straat af. Mensen ontmoeten elkaar in de beslotenheid van een sportvereniging, 
kerk en het schoolplein.
De jeugd in Leidsche Rijn gebruikt de openbare ruimte wel, tot grote overlast van 
de andere bewoners. In plaats van het proberen te normaliseren van de jeugd 
door hen weg te sturen uit de openbare ruimte, zou dit de kans zijn om het pub-
lieke domein uit te breiden van de huiselijke sfeer naar de openbare ruimte.

De overheid kan alleen maar regels stellen en die reguleren. De waarde van het 
publieke domein is wat de burger er aan toekent en hoe de burger de openbare 
ruimte gebruikt. Laat je er alleen je hond uit, was je er de auto, of is het meer dan 
dat? Openbare Ruimte?



Tussentijd

Tot 2015 is het grote masterplan Leidsche Rijn in ontwikkeling. De consequentie 
van deze schaal is dat alles heel lang gaat duren. 
De overbruggingsperiode tot het eindresultaat veroorzaakt een geheel nieuw 
ruimtelijk fenomeen, de tussentijd. De komende tien jaar zullen nog veel gebieden 
rigoreus veranderen, van leegstand, naar sloop, naar braak ligging, tot bouwput. 
Dit gebeurd in Leidsche Rijn op zo’n grote schaal dat het landschap gedurende 20 
jaar niet alleen onherkenbaar veranderd maar ook 20 jaar lang op slot gaat.
De tussentijd wordt nu gezien als een overbruggingsperiode van ontwerp tot het 
eindresultaat. Tot die tijd houdt de overheid de leegstand strak onder controle met 
hekken en bewakingsdiensten op basis van tijdelijkheid. 
Belangrijke voorzieningen zoals een winkelcentrum, openbaar vervoer en een park 
zijn uitbesteedt aan projectontwikkelaars, experts en ontwerpers. Deze worden 
pas gerealiseerd bij en maximale afzetmarkt. De burgers hebben maar te wachten 
tot iedereen er woont. Tot die tijd is de openbare ruimte in een staat van beleg.



Hotel Leidsche Rijn

Het stadshart van Leidsche Rijn wordt als laatste gebouwd. Dit is de omgekeerde 
volgorde van hoe steden zijn ontstaan. Leidsche Rijn is dan ook niet te vergeli-
jken met de klassieke Europese stad. Leidsche Rijn is plaatsloos. De architectuur 
is inwisselbaar met andere Vinexwijken in het land. De mobiliteit van de Leidsche 
Rijner is dusdanig hoog dat de wijk functioneert als een groot hotel waar elk huis 
een kamer is waar de gasten alleen zijn om te slapen en bij te komen van hun 
activiteiten elders in het land. Deze toestand bevestigt het karakterloze straatbeeld 
dat eerder doet denken aan een hotel gang dan aan een typische Utrechtse straat.
Deze gedachte brengt mij terug bij de leerlingen van Via Nova. De jongeren zien 
hun omgeving als een onderdeel van hun netwerk. In Leidsche Rijn woon je en ga 
je naar school. Het sociale leven van vrienden, familie en hobby’s speelt zich overal 
en nergens af. Dit is niet langer wijk gebonden. Net als hun ouders reizen de jon-
geren het hele land door voor feesten, sport en hobby’s. Het idee dat de buurt het 
centrum van een kinderleven behelst is al lang achterhaald.  
In hun ideeën over de openbare ruimte gaven ze vooral aan dat het woon hotel 
Leidsche Rijn nog wel wat meer voorzieningen mag krijgen zoals een tropisch 
zwemparadijs, een nachtclub en een bioscoop. 



Over Melle Smets
Melle Smets is actief als conceptueel kunstenaar, curator en criticus in de 
openbare ruimte maar ziet zichzelf liever als archeoloog van het nu. Het 
hedendaagse landschap herbergt vele tekens en sporen die maatschappelijke 
tendensen weerspiegelen van vroeger en nu. Door deze sporen te duiden met 
publicaties, beeldende kunst projecten, reizen en lezingen onderzoekt Smets 
de relatie tussen de mens en de omgeving.
 
Na een studie O.K. 5, kunst in de openbare ruimte aan de Hoge school voor 
de Kunsten te Arnhem afgerond te hebben in 1999 is hij intensief gaan 
samenwerken in het kunstenaars collectief G.A.N.G. In 2006 is hij verhuisd 
naar Rotterdam. Hier heeft hij een zelfstandige praktijk opgezet.
 
Conceptueel kader
We leven in een wereld waarin overheden en bedrijven de wereld naar haar 
wensen en ideeën wil beïnvloeden, beheersen en vormgeven. Zij botsten hier-
bij constant met de complexiteit, fluiditeit en weerbarstigheid van een veran-
derende wereld. Doordat veel beslissingen over de inrichting van ons landsc-
hap aan de tekentafel worden genomen is er weinig oog voor “het landschap 
in het echt”. 

Hard Kijken
Melle Smets beschouwt en interpreteert het landschap zoals het zich voordoet 
en laat zich niet leiden door ontwerp maar door de werkelijkheid, niet door 
veronderstellingen maar de verschijnselen. 
De Hard Kijken onderzoeken hebben tot doel niet gehinderd te worden door 
de ideeën achter hetgeen is bedacht maar hij interpreteert de wereld aan de 
hand van zijn eigen observaties: “Wie man die Welt darstellt, so versteht man 
sie”.

Melle Smets biedt een alternatieve blik in het debat over de inrichting van 
het landschap. Centraal staan de moeilijk meetbare waarden van het land-
schap, zoals de belevingswaarde, de culturele waarde en de tijdgeest. Deze 
waarden zijn niet uit te drukken in rekenmodellen maar bestaan uit verhalen, 
herinneringen, ervaringen en onbevangen observaties. Deze waarden geven 
betekenis aan een plek en scheppen een context waarin we ons met het land 
verbinden.


