
De smaak van Elco Brinkman 
Hoe kijkt ’s lands bouwvoorzitter eigenlijk persoonlijk naar ruimte en bebouwing 
in Nederland? Gevraagd naar zijn favoriete landschaps- of stadsbeeld hoeft hij 
niet lang na te denken. ‘Ik heb in een buitenwijk aan de noordkant van Leiden 
gewoond. Als je daarvandaan, langs de rivier de Zijl, richting de Kaag loopt, dan 
bevind je je in een enorme ruimte, met rondom water en weilanden. Er komt 
weleens een vliegtuig over, maar middenin de randstad ervaar je daar toch een 
enorme rust. Gezien de bevolkingsdichtheid is dat bijzonder. Het is trouwens 
rust op zijn Hollands: er gebeurt genoeg. Er varen boten voorbij, je ziet eenden, 
en je kunt aan de overkant, bij de Kaagsociëteit, ook nog een biertje gaan 
drinken.’ 
Ook op de vraag om een geliefd voorbeeld uit de na-oorlogse architectuur komt 
het antwoord snel: ‘De renovatie van Westraven, het gebouw van 
Rijkswaterstaat bij knooppunt Oudenrijn (ontworpen door Cepezed, 2008). Dat 
zeg ik niet alleen omdat het een goed voorbeeldproject is van de 
Rijksgebouwendienst. Die plek had, als de zoveelste bij een grote 
verkeersafslag, de neiging om volgepropt te worden. Nu is het een 
markeringspunt dat met veel allure is ingepast langs het kanaal en de snelweg. 
Alles klopt: de ligging, het comfort, het energieverbruik. Aan zo’n project zie je 
dat kwaliteit loont.’ 
Maar is Westraven dan echt het mooiste gebouw dat hem te binnen schiet? 
‘Mooiste, mooiste’, reageert hij. ‘Er zijn zoveel mooie gebouwen. Ik vind de 
ligging belangrijk: denk aan het Gouvernement van Limburg (bureau Snelder, 
1985), zoals dat aan de Maas ligt, of aan Abe Bonnema’s gebouw voor 
Nationale Nederlanden (1992) bij Rotterdam Centraal.’  

 

Net toen hij dacht wat meer aan het familieleven toe te komen, riep 
het CDA hem terug. Elco Brinkman (62), sinds 1995 voorzitter van 
branchevereniging Bouwend Nederland, is lijsttrekker voor de 
Eerste Kamerverkiezingen. Tegelijkertijd blijft hij de bouwbranche 
dienen, met inbegrip van zijn daaraan gerelateerde commissariaten. 
‘Ik wil voeling blijven houden met de praktijk.’ 
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Het Bouwhuis (2006), in werkstad Zoetermeer, is een witte staalconstructie van 
Klunder Architecten. De stoere L-vorm, die hoog bovenin wordt uitgevuld met 
een zwevende daktuin, is vanaf de A12 niet te missen. De voorzitter van de 
bouwbazen, Elco Brinkman, zetelt er aan de zuidzijde op de achtste etage, 
uitkijkend over de skyline van Rotterdam en het aangrenzende havengebied. 
Van waarlijk zetelen is overigens geen sprake. Brinkmans dagen hebben de 
dynamiek van de multibestuurder die hij is. ’s Ochtends staat zijn chauffeur om 
acht uur voor de deur, om hem, na een ronde gesprekken, vergaderingen en 



ontmoetingen door heel of half Nederland, veelal pas na achten ’s avonds weer 
thuis af te leveren. Vandaag ‘landt’ hij voor Smaak even op zijn Zoetermeerse 
basis, op een dagroute van Zeeland naar de noordelijke Randstad.  
Zijn terugkeer naar de politiek zorgt voor een stroom publiciteit die al weken 
aanhoudt. De meest actuele persvraag kan hij inmiddels dromen.  
 
Kan een senator wel branche-voorzitter blijven en een aantal prominente 
branchegerelateerde commissariaten behouden? U zei in een eerder interview 
dat u niet het woord zal voeren over afzonderlijke bedrijven. Maar botst hier 
toch niet het publieke en private belang? 
 
‘Het is goed als er in de Eerste Kamer ook mensen uit het bedrijfsleven zitten 
en niet alleen ambtenaren. Deze Kamer is een vertegenwoordiging uit de 
maatschappij die erop moet letten dat de wetgeving zorgvuldig tot stand komt 
ten opzichte van diezelfde maatschappij. Wij vinden vanuit Bouwend Nederland 
dat we een groot macro-economisch belang vertegenwoordigen, net zoals dat 
geldt voor bijvoorbeeld de zorgsector of de pensioensector. Om tijd vrij te 
maken voor de politiek heb ik veel nevenfuncties geschrapt, zoals mijn 
commissariaten bij DuPont en Philip Morris en een reeks 
bestuursvoorzitterschappen. Maar ik wil voeling blijven houden met de 
bouwpraktijk. Daarom blijf ik juist wel als commissaris bij Movares en de Van 
Nieuwpoort Groep en als president-commissaris bij de Rabo-Vastgoedgroep. 
 
Rabo-Vastgoed, dat sleept als moederbedrijf van twee Bouwfondsbedrijven de 
geschiedenis van de vastgoedfraude met zich mee. Is dat een goede 
combinatie met de landelijke politiek? 
 
‘Ik zat eerst bij wat nu een andere Rabo-Vastgoeddochter is, de Fries-
Groningse Hypotheekbank, en ik ben juist bij Rabo-Vastgoed ingehuurd om er 
na die fraudezaak te helpen saneren. De vastgoedmarkt is zo complex 
geworden dat de controle steeds moeilijker werd. Het was mogelijk om funds op 
funds te stapelen, daar willen we een halt aan toeroepen met wetgeving. De 
ketens moeten korter en doorzichtiger worden. Zowel vanuit de 
pensioenfondsenkant als vanuit de bouw ben ik daarbij betrokken. Ik wil de 
branche, ook voor het grote publiek, zuiverder maken.’ 
 
Het kabinet-Rutte heeft VROM ontmanteld. Wat vindt u van de huidige 
spreiding van de ruimtelijke functies over drie departementen? 
 
‘Een gemiste kans. Niet eens uit bureaucratische overwegingen, maar vanuit de 
inrichtingsvragen die er nu liggen. We hechten in ons land aan een gevoel van 
ruimte, aan uitzicht op de horizon. We waren altijd goed in het combineren van 
groene, blauwe en rode functies, dat weet ik uit mijn tijd in de 
Rijksplanologische Commissie. Maar de afgelopen jaren is het overleg over de 
inrichting zó bestuurlijk en procedureel geworden. Er is door de splitsing over 
de verschillende departementen een merkwaardige haat-liefde verhouding 
ontstaan tussen bijvoorbeeld groen en rood, maar ook tussen rood en 
infrastructuur. Iedereen metselt zich vast in zijn eigen segment.’  
 
De opgaven zijn ook complex. 



‘Zó moeilijk is het toch niet? Denk aan overkluizing en ondertunneling: we 
hebben de techniek, maar de uitvoering lukt maar niet. Je moet alle partijen bij 
elkaar zetten, dat roep ik al jaren, maar daar heb ik vaak voor op mijn duvel 
gehad.’ 
Met een grijnslachje: ‘Ik heb er weleens mee gedreigd wat ik zou doen als ik 
minister van Ruimte zou worden. Het gaat om een slimme combinatie van 
functies, je moet niet tegen elkaar, maar mét elkaar werken.’ 
 
En nu gaat de regie over de ruimtelijke ordening ook nog eens naar de 
provincies en de gemeenten. Is dat het einde van het Groene Hart? 
‘Daar maak ik me minder zorgen over. De drie provincies van het Groene Hart 
zien langzamerhand wel hoe het moet. De as die de N11 vormt met de spoorlijn 
en de Leidse Rijn is lange tijd slecht benut, maar men ziet nu dat je daarlangs 
de bebouwing moet concentreren, om op andere plekken te kunnen saneren. 
Kleine ingrepen kunnen ook een enorme toegevoegde waarde hebben. Dat 
geldt bijvoorbeeld ook voor de waterberging rondom Alphen aan de Rijn, en 
voor het waterbeheer in de Haarlemmermeer. Met weinig extra moeite kun je 
dan bijvoorbeeld ook betere doorvaartroutes voor recreanten maken.’ 
 
Hebben bedrijventerreinen geen rijksregie nodig? Dertien procent van de 
kantoorgebouwen staat leeg, en toch blijven gemeenten doorbouwen. 
‘Het rijk behoudt de mogelijkheid om provincies terug te fluiten. Maar de markt 
heeft een goede werking hoor. Ik zat in 2008 in de commissie-Noordanus over 
dit onderwerp. Wij hebben gezegd: het rijk moet niet weer saneringsbijdragen 
gaan leveren of terreinen opkopen. Het rijk kan hooguit faciliteren dat 
verouderde terreinen snel een herbestemming krijgen. En áls er wordt nieuw 
wordt gebouwd, verknoop dan het oude met het nieuwe. Want nieuwe kantoren, 
met hun betere energieprestaties geven een kwaliteitsimpuls. Het denken over 
stadsvernieuwing verandert bovendien. We willen wonen weer terugbrengen in 
werkgebieden en andersom, functies mengen. Veel oude bedrijventerreinen 
liggen langs water, daar kun je ook mooie woningen neerzetten.’ 
 
Kan het rijk zich dan permitteren om alles aan de provincies en gemeenten over 
te laten? 
‘Het is niet zozeer wie erover gaat. Het rijk zou wel een paar doorbraken 
moeten forceren, in samenspraak met de provincies. Het gaat erom dat je een 
positieve ontwikkeling in gang zet. We weten inmiddels dat geleidelijke groei 
beter is dan grote plannen, en dat het gelijkheidsideaal van de overheid de 
diversiteit in de weg heeft gezeten. De charme van het verschil krijg je pas als 
je meer aan het particulier initiatief overlaat, dat zie je ook aan het particulier 
opdrachtgeverschap in de woningbouw. De oude rooilijnplanologie was niet zo 
verkeerd, dat merken we nu weer in Almere en in Amersfoort Vathorst.’  
 
U was als cultuurminister pleitbezorger van de Nederlandse architectuur, ook 
als exportartikel. Hoe kijkt u naar de enorme leegloop bij architecten, als gevolg 
van de bouwcrisis? 
 
‘De Nederlandse architecten houden hun internationale positie wel. 
Buitenlandse Zaken vraagt ons nu bijvoorbeeld om mee te werken aan een 
Nederlandse loge als uitbreiding van het VN-gebouw, om te tonen wat we 



kunnen. Binnenlands is het vooral belangrijk dat de woningproductie weer op 
gang komt. De wro en de omgevingsvergunning bieden meer ruimte, dus 
corporaties en andere opdrachtgevers moeten nu wel in beweging komen. Ze 
zullen meer aandacht moeten besteden aan individualiteit, de consument vraagt 
dat, en architecten zullen dus meer modulair moeten ontwerpen, met meer 
keuzemogelijkheden. En daarnaast ligt er een geweldige vraag op het gebied 
van herstructurering en binnenstedelijke inpassing. Denk als architect nou eens 
creatief na over intensief grondgebruik en over de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Er zijn er zo weinig die vanuit de publieke ruimte denken in plaats van 
vanuit de kavel.’ 
 
Uw partij wil de Crisis- en herstelwet permanent maken. Dat heeft gevolgen 
voor de leefomgeving in dichtbevolkte gebieden, zo blijkt uit recente 
Kamerdebatten. Bewoners kunnen jarenlang in de herrie en stank van 
milieuzones terechtkomen. 
 
‘Dat hoeft helemaal niet. De essentie van ontwikkelingsplanologie is dat, als je 
ergens iets in beweging zet, het vervolg ook wel komt. Nu is het zo dat we alles 
klem zetten met voorwaarden vooraf. Het CO2 en het NOx-verhaal zijn veel te 
grijs neergezet, want er zijn ook groene oplossingen voor milieu-overlast. Denk 
aan aarden wallen, aan bomen en struiken. Je moet infrastructuur niet tussen 
strakke betonnen wanden persen, dat gaat dus óók over ontwerpkwaliteit. Met 
de Crisis- en herstelwet zijn er volop kansen om infra te combineren met 
herinrichting en herprofilering. Die bezwaren tegen infrastructuur zijn me veel te 
anti.’  
 
Wat verwacht u van de Rijksgebouwendienst in de nabije toekomst? 
‘Ik ken de RGD goed, ze hebben altijd een voorbeeldfunctie gehad als het gaat 
om kwaliteit. Ik verwacht dat ze die rol nu vooral gaan zoeken in 
toekomstbestendigheid. De afgelopen jaren is er in Nederland te vlotjes veel 
neergezet, gebouwen waren maar een schil. Daar hebben wij als sector zelf 
ook aan meegedaan hoor. Het paste in de trend van oppervlakkigheid, snel 
voor een tientje ergens heen vliegen, genoegen nemen met het gemiddelde. Nu 
wordt herbestemming een groot thema. Ik verwacht dat de 
Rijksgebouwendienst daarin voorop zal lopen. Ten tweede: we puzzelen nu al 
tien jaar over efficient ruimtegebruik, maar de slimme oplossingen blijven uit. 
Het zou mooi zijn als het rijk ook dáárin voorgaat. De drama’s rondom de 
Zuidas en tunnelveiligheid, dat eindeloze gedoe met risicoregelingen, dat was 
niet nodig geweest. De overheid moet zijn verantwoordelijkheden niet 
afschuiven op de particuliere sector. En tenslotte: de overheid zal minder geld 
hebben, dus we moeten verder zien te komen met PPS (publiek-private 
samenwerking, co). Dat betekent wel dat de overheid ook beter moet luisteren 
naar de institutionele belegger. Die wil best een weg aanleggen, maar dan ook 
zeggenschap over de inrichting en de directe omgeving: waar komen stations, 
parkeerplaatsen, fietsenstallingen. Want hij wil traffic genereren. Het is niet vuig 
om als overheid oog te hebben voor dat commerciële belang. Hiernaast (wijst 
naar station Zoetermeer-oost langs de A12) moest een nieuw station komen. 
Tijdens de onderhandelingen werd het plan minder en minder. Nu zie je een 
hoge loopbrug over het spoor, zoals ik die ken uit mijn jeugd. Daar kan je je 



fiets op je nek nemen. Dat is toch niks? Mobiliteit kost geld, dat moet je er wel 
voor over hebben.’ 
 
Wat is er in de bouw veranderd tijdens uw 15-jarig bewind? 
‘Het belangrijkste is dat we niet alleen meer over nieuw praten. 
Herinrichtingsvragen zijn nu dominant. Er staan 7,2 miljoen woningen, dáár zit 
ons werk. En daarbij staat ons traditionele verdienmodel behoorlijk op de tocht. 
Zomaar een wijkje verkopen is er niet meer bij. Wij zijn gedwongen om naar de 
klant toe te gaan en oog te hebben voor kwaliteit en duurzaamheid. We krijgen 
een sterkere band met de klant. Het is niet meer: één keer inspreken, hier is de 
sleutel en dan wegwezen.’ 


