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■UItveRGRoot
in deze rubriek bespreken architecten bijzonder 
werk van een collega.

LooDs 6
Transformatie van KNSM-loods in 
Amsterdam door Villanova architecten 
(projectarchitect: Andries Laane)

Deze loods blijft mij fascineren. Wat dit  
gebouw interessant maakt, is de veel
bewogen levensloop en het proces van 
transformatie in de jaren 80: dit was 
 destijds een van de eerste herbestem 
mingen van een industrieel pand voor  
de creatieve industrie. De loods van de 
Koninklijke nederlandsche Stoomboot
maatschappij is van de sloop gered door 
een groep kunstenaars die het pand kraak
te. Door dit burgerinitiatief, vele bemoeie 
nissen van verschillende kanten, een  
lening van woonstichting De Key en een 
groepje gedreven architecten is het gelukt 
de loods in tien jaar tijd succesvol te trans
formeren. Inmiddels, zestien jaar na 
oplevering, is de lening afbetaald en zijn 
alle bedrijfs en winkelruimtes al jarenlang 
verhuurd. De koers is hier bepaald door 
tientallen mensen, met architectenbureau 
villanova in een centrale en bewust 
 dienende rol. Dat heeft goed uitgepakt:  
het lijkt een winwinsituatie voor alle 
 betrokken partijen, wat vrij uitzonderlijk is 
bij dit soort eigen initiatieven.
Wat ik mooi aan het gebouw vind, is de 
ruimtelijke variatie – essentieel voor zo’n 
kolos van 20.000 m2. Die is door de trans
formatie nog groter geworden. Zo is het 
gebouw getekend door de tijd, zonder  
dat je alles precies kunt duiden. Aan de 
buitenzijde is de geschiedenis deels  
verstopt onder een isolerende stuclaag, 
maar binnen ontvouwen zich onderdelen 
van het verhaal aan de hand van de 
 betonnen ruwbouw, de bewaard gebleven 
Kompaszaal en de gigantische opslaghal, 
die nu een unieke tentoonstellingsruimte 
is. Blikvanger van het ‘nieuwe’ ontwerp  
is de opengebroken centrale hal met veel 
daglicht. een van de kunstenaars in het 
pand, volkert Post, heeft hier van 
 standaard brandtrappen een unieke 
 trappartij gemaakt.’ 

sander mirck
Mirck Architecture

Sander Mirck heeft in 2003 Mirck 
Architecture opgericht, dat zowel transfor-
maties als nieuwbouw doet. Het bureau 
vierde dit jaar de oplevering van hun tien-
de gebouw: de ITC Annex in Leiden. 
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niets uit deze uitgave mag zonder toestemming 
van de BnA geheel of gedeeltelijk worden 
overgenomen. Aan de totstandkoming van deze 
uitgave is de uiterste zorg besteed. voor informatie 
die onjuist of onvolledig is opgenomen, aanvaarden 
wij geen aansprakelijkheid.

De verBeeLDiNg

in deze editie van het bna blad staan we stil bij vijf jaar crisis. niet om 
erover te treuren – het is de realiteit – maar om te analyseren hoe het zo 
ver kwam. en te verkennen waar onze kansen liggen voor de komende 
jaren. om te beginnen heeft de crisis ons het belang van samenwerken 
bijgebracht. architecten moeten vandaag de dag bovendien vanzelf
sprekend kennis in huis hebben (of halen) over bijvoorbeeld financiën, 
duurzaamheid en herbestemmen. Het vak verandert en dat is goed, 
maar laten we onze kernkwaliteit niet vergeten. dat is nog altijd 
ontwerpen. die kwaliteit moeten we koesteren, want gebouwen 
ontwerpen kunnen architecten en architecten alleen. natuurlijk kleed je 
een ontwerp aan met technische, functionele en financiële gegevens. 
maar als je al die lagen afpelt, blijft dat ene beeld over. een sfeerbeeld 
misschien wel, dat het verhaal van het gebouw vertelt. 

We willen al jaren af van het idee dat een architect alleen maar een 
mooie schets kan maken. We hebben immers veel meer te bieden. 
tegelijkertijd ligt onze kracht juist in die eerste verbeelding van wat een 
opdrachtgever voor ogen heeft. Hoe groter de onzekerheid over wat hij 
eigenlijk wil, hoe groter de kracht van de verbeelding. Het gaat erom 
dat je als architect een sprong voorwaarts durft te nemen in het proces 
door te laten zien: zou dit ons einddoel kunnen zijn? je toont hoe het 
gebouw leeft en functioneert in de omgeving. bijvoorbeeld aan de hand 
van een realistisch 3dcomputermodel, maar een simpel met de hand 
getekend ruimtelijk schema werkt ook. dat is in de kern wat wij kun
nen: overzien waar de gedachte van de opdrachtgever heen kan gaan 
door die te verrijken met beeld en sfeer.

de vraag is wanneer je in het proces de verbeelding inzet. timing is 
cruciaal, vooral in relatie met andere adviserende disciplines, zoals 
constructeurs en installateurs. Vaak leidt een te lange en abstracte 
analyse van het programma van eisen tot een weinig expliciete rol van 
de architect. beeld en verbeelding hebben hun eigen dynamiek. ze 
kunnen als je ze strategisch slim inzet wonderen doen. nog voordat de 
opdrachtgever aan geld of haalbaarheid denkt. dat moment aanvoelen 
hoort bij je vakmanschap.

iedere architect weet wel een of meer projecten te noemen waarin alles 
precies op het juiste moment samenviel. Voor mij voelt zoiets alsof er 
energie gaat stromen en het proces daadwerkelijk begint. met die 
verhalen kunnen we elkaar inspireren – ook in crisistijd.

Willem Hein schenk
voorzitter bna
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kortom

mag mijn opdrachtgever de 
opdracht zomaar opzeggen?

Ja, in beginsel mag dat. De wet 
bepaalt in artikel 7:408 BW dat de 
opdrachtgever altijd de opdracht 
door opzegging mag beëindigen. 
ook als de uitvoering van de 
opdracht geheel volgens afspraak 
verloopt. Reeds verrichte werk

zaamheden moeten worden betaald, maar als de architect na  
de opzegging nog werkzaamheden verricht dan komt dat voor 
eigen rekening. Als het werk niet op uurbasis wordt betaald, 
maar afhankelijk van het eindresultaat (vaste prijs), dan geldt 
uiteraard ook dat de opdrachtgever voor het reeds verrichte 
werk een redelijk loon moet betalen en dat redelijkerwijs 
gemaakte kosten worden vergoed. 

Bij het aangaan van de overeenkomst kan mondeling maar bij 
voorkeur schriftelijk iets anders worden afgesproken. Bijvoor
beeld dat opzegging alleen mogelijk is als de architect tekort
schiet in de nakoming van zijn verplichtingen of als aan 
bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan. 

Het voorgaande is de reden dat in de DnR is afgeweken van de 
wettelijke regeling, ten gunste van de opdrachtnemer (in dit 
geval de architect). De artikelen 21 t/m 40 van DnR 2011 
bevatten een uitgebreide regeling over opzegging door de 
opdrachtgever. De BnA adviseert het gebruik van de DnR. Let 
er goed op dat, om een beroep te kunnen doen op de DnR 2011, 
deze op de opdracht van toepassing wordt verklaard en dat u de 
opdrachtgever (ook de professionele) een exemplaar overhan
digt bij het aangaan van de overeenkomst. 

voor de volledigheid volgt hieronder een samenvatting van de 
regeling zoals die in DnR 2011 is omschreven. De regeling 
omtrent opzegging door de opdrachtgever lijkt op het eerste 
gezicht ingewikkeld, maar is vrij overzichtelijk. De opdracht
gever kan zonder grond opzeggen, maar ook op een aantal in  
de DnR genoemde (en nader gedefinieerde) gronden. Als hij 
zonder grond opzegt heeft dat andere rechtsgevolgen dan 
wanneer hij (terecht) een opzeggrond gebruikt. Die verschil
lende rechtsgevolgen zijn per artikel uitgelegd, en hebben 
vooral betrekking op de vergoeding die nog verschuldigd is en 
de rechten om het inmiddels gegeven advies zonder toestem
ming van de architect te gebruiken. 

Merijn Veldman, advocaat bij Kennedy van der Laan

zo zit DAt
In deze nieuwe rubriek geeft een jurist antwoord op een vraag 
van een BNA-bureau.

eveNWiCht tusseN 
 CreAtief eN zAkeLijk
hoe beïnvloedt de managementstijl binnen een architec-
tenbureau de vernieuwing van het verdienmodel en de 
bureauprestaties? Deze vraag staat centraal in een 
onderzoek van de rotterdam school of management in 
samenwerking met de BNA. 

Uit de tussenresultaten blijkt dat op architectenbureaus globaal 
twee verschillende managementstijlen te vinden zijn. er zijn 
architecten die leidinggeven aan hun bureau door een strakke 
regie te voeren. Andere architecten geven de voorkeur aan een 
coachende stijl waarmee ze de samenwerking tussen medewer
kers stimuleren. 

Bureaus met strakke richtlijnen blijken uit te blinken in informatie
verwerking via ICt en BIM. ook hebben deze bureaus vaker 
plannen over hoe ze hun verdienmodel kunnen verbeteren. op 
bureaus met een meer coachende managementstijl vindt daaren
tegen meer samenwerking plaats. er wordt minder gepraat over 
nieuwe ideeën voor verdienmodellen; daar staat tegenover dat er 
op deze bureaus vaker concrete acties ondernomen worden om 
het verdienmodel te verbeteren. 

De sleutel tot prestatieverbetering van bureaus is het vermogen 
om financiële en creatieve doelstellingen te balanceren – ongeacht 
de managementstijl. Belangrijk is om waar mogelijk de creatieve 
en zakelijke leiding bij verschillende, goed samenwerkende 
personen onder te brengen. De kunst is om de creatieve cultuur 
binnen projecten te bewaren en tegelijk de financiën op orde te 
houden en genoeg te doen aan business development. Zo behoud 
je een ondernemende sfeer zonder eenzijdig op financiën te sturen. 
De definitieve resultaten en het onderzoeksrapport komen eind 
van het jaar beschikbaar voor BnAleden.

Jasper Kraaijeveld, beleidsmedewerker markt en ondernemerschap

Merijn veldman

kort NieuWs
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grond-, Wegen- en Waterbouw (gWW) is een belang-
rijke sector in de bouw. goed voor ongeveer 25% van de 
bouwinvesteringen, en uitermate zichtbaar. grote 
opdrachtgevers kiezen bij infrastructuurprojecten in 
toenemende mate voor goed ontwerp. 

De aanbesteding van de nieuwe Stadsrandbrug nijmegen 
bijvoorbeeld werd als volgt ingestoken: het budget stond vast 
en het team met de beste ontwerpvisie won. Deze ontwikkelin
gen bieden nieuwe kansen voor architecten.
Daarom heeft de Betonvereniging BnA onderzoek uitgenodigd 
mee te werken aan de organisatie van het seminar ‘Infrastruc
tuur en de architect: een wereld te winnen’. Centraal staan de 
kansen die er zijn om techniek en ontwerp in infrastructurele 
projecten beter te integreren. Hoe kwamen infrastructuurpro
jecten waar ontwerp een grote rol speelde, tot stand? Wat was 
de rol van de architect? Welke kennis en vaardigheden waren er 
nodig en welke eisen stelden de opdrachtgevers? 

Aan de hand van concrete projecten worden deze en andere 
vraagstukken besproken. voor het seminar worden ontwerpers, 
bouwers en adviseurs uitgenodigd. Het vindt plaats op donder
dag 28 november 2013 van 15.00 – 19.00 uur in het midden in 
het land. Meer informatie vindt u op de website van BnA 
onderzoek: www.bnaonderzoek.nl.

Jutta Hinterleitner, programmamanager BNA Onderzoek

iNfrAstruCtuur;  
eeN WereLD te WiNNeN

De AANBesteDiNgs-
omBuDsmAN
een aanbestedingsombudsman die ook naar de doel-
matigheid van aanbestedingen kijkt. Deze lang 
 gekoesterde wens van de BNA is uitgekomen, de 
kosteloze en toegankelijke Commissie van Aan-
bestedingsexperts is een feit. 
 
De commissie laat zich leiden door juridische bepalingen van 
de Aanbestedingswet en door ‘goede inkoopgebruiken’.  
De commissie toetst dus ook de doelmatigheid van een 
aanbesteding, de voorzieningenrechter doet dat niet. 
 
Het advies van de commissie is niet bindend, wel gezag
hebbend. Het is een soort aanbestedingsombudsman. Als een 
klacht op tijd is ingediend, kan het advies van de commissie 
effect hebben op de aanbesteding. Daarmee is niet alleen de 
klager geholpen, maar de hele architectenbranche. De klacht is 
een signaal naar opdrachtgevers, beleidsmakers en wetgevers. 
Alle adviezen van de commissie worden namelijk (anoniem) 
gepubliceerd.

Nelleke van Thiel, beleidsmedewerker juridische zaken

Wat inspireert en fascineert architecten? Die vraag staat 
centraal in de publicatiereeks freestyle van BNA onder-
zoek. De afgelopen twee jaar zijn drie freestyle-boekjes 
verschenen: ‘rood geel blauw’ van jurriaan van stigt, 
‘seoulutions’ van Bart reuser en ‘Abandoned cities’ van 
Lieuwe vos en Willemien van Duijn. 

In het najaar van 2013 wordt er hard gewerkt aan Freestyle 04: 
Behind gridshells, van Joyce Kuiken en edoardo Mentegazzi. 
Gridshells zijn dubbel gekromde constructies die bijzonder licht 
zijn en geschikt voor verleidelijke vormen en ruimtes. een gridshell 
maakt grote overspanningen en minimaal gebruik van houtachtige 
materialen mogelijk. Het voorbeeld voor gridshellconstructies is 
de natuur, waar we dezelfde efficiëntie tegenkomen en waar met 
samenwerkende systemen grote krachten worden overgedragen. 
In tijden van het breed gevoerde debat over duurzaam bouwen 
willen de makers deze constructiemethode onder de aandacht 
brengen. Ze tonen dat duurzaam ook bijzonder vormgegeven en 
technisch ontwikkeld kan betekenen. Aan de hand van zestien 
gerealiseerde projecten over de hele wereld laten zij zien hoe de 
constructies in elkaar zitten, en wat het resultaat is. Daarbij wordt 
het geheel inzichtelijk gemaakt door een indeling in de ‘matrix’,  
en wordt per type gridshell uitgelegd hoe het werkt en waarom. 
Behind Gridshells verschijnt begin 2014.

Freestyle 05: ‘Het aanzien van de kopgevel’ (Lidwine Spoormans 
en Marjolein van eig) is ook in de maak en wordt in het voorjaar 
van 2014 verwacht.

De eerder verschenen Freestylepublicaties zijn verkrijgbaar via de 
BnA Shop en de architectuurboekhandel. 

Jutta Hinterleitner, programmamanager BNA Onderzoek

freestyLe: BehiND 
griDsheLLs

Korkeasaari Zoo lookout tower, Helsinki, Finland. ontwerp: ville Hara 
Foto: tiainen

kort NieuWs
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Durf te  
verANDereN!

De architectenbranche vijf jaar later

Woningbouw ’t Leliepark, Gouda. ontwerp: Ibelings van tilburg Architecten. 
Foto: Petra Appelhof
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De crisis die vijf jaar geleden 
inzette is heviger en dieper  
dan velen van ons konden 
 vermoeden. net als alle andere 
segmenten in de bouw is de 
architectenbranche zwaar 
 geraakt. Hoe houden architec
ten ondanks het aanhoudend 
zware weer het hoofd boven 
water? 
––
tekst anne luijten

Het speelveld in de architectenbranche is radicaal 
veranderd ten opzichte van de hoogtijdagen voor 
de crisis. opvallend natuurlijk is de kaalslag die 
heeft plaatsgevonden in projecten en werkgele
genheid. Vrijwel alle bureaus hebben hun strate
gie moeten bijstellen. flexibiliteit, klantgericht
heid en ondernemerschap zijn daarbij kern 
woorden. ook de bna heeft de afgelopen jaren 
een koersverandering doorgemaakt om zijn leden 
zo goed mogelijk te kunnen bijstaan in een 
nieuwe realiteit. een logisch uitvloeisel daarvan 
is de transitie van beroeps naar branchevereni
ging. de inspanningen van de bna zijn daarmee 
niet meer zozeer gericht op het individuele lid, als 
wel op de architectenbureaus. de nadruk bij de 
bna verschuift naar ondernemerschap en sterke, 
professionele bureaus. 

Doorstart
een focus op het economische perspectief lijkt 
zeker reëel in een tijd waarin er letterlijk een 
overlevingsstrijd gaande is en faillissementen aan 
de orde van de dag zijn. Het overkwam ibelings 
van tilburg architecten, vóór de crisis een 
middelgroot bureau met een lange geschiedenis, 

dat zowel in de utiliteitsbouw als in de woning
bouw werkzaam was. toen projecten afliepen en 
nieuwe projecten on hold werden gezet, werden 
ontslagen onvermijdelijk. ‘We zijn overal opgedo
ken, hebben veel aan selecties meegedaan’, zegt 
marc ibelings. ‘maar uiteindelijk was het niet 
genoeg om het hele bureau aan de gang te 
houden. Het was dramatisch om mensen te 
moeten ontslaan die soms al 35 jaar in dienst 

sNeLLer kuNNeN sChA-
keLeN met fLexiBeLe 
orgANisAtievorm
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ArtikeL

nodige steun. ‘je weet niet waar je in terecht 
komt, je hebt er immers nooit mee te maken 
gehad. een adviseur kent het spel dat de curator 
met je speelt.’

Meebewegen
Voor de korte termijn is het in dienst nemen van 
werknemers niet realistisch, denkt ibelings. ‘er 
moet eerst perspectief zijn op substantieel, 
betaald werk.’ toch is het zijn intentie om op de 
lange termijn weer een bureau op te bouwen met 
vaste medewerkers. ‘Het is fijn om met een vaste 
club ergens voor te gaan. ik werk nu meer als 
netwerkbureau waarbij rondom opdrachten 
samenwerkingen worden georganiseerd. maar 
wellicht is dit wel de toekomst, in ieder geval 
voorlopig.’ met collegabureaus en aannemers 
gaat ibelings samenwerkingen aan bij het 
verwerven van opdrachten, bijvoorbeeld bij 
selecties. zo kun je elkaar aanvullen in expertise 
én meer kritische massa organiseren voor een 
opdrachtgever. ‘Het is een lastige tijd maar ik blijf 
positief.’ 

Voor ibelings is naast samenwerken flexibiliteit 
cruciaal om te overleven in deze moeilijke tijd. 
om sneller te kunnen schakelen en kansen beter 
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sAmeN stA je sterker 

waren.’ maar met het weinige werk voorhanden 
was het niet genoeg om het bureau draaiende te 
houden. begin dit jaar vroegen de partners zelf 
het faillissement aan. ibelings: ‘de vooruitzichten 
waren slecht en ik weigerde schulden te maken 
die ik niet op afzienbare termijn zou kunnen 
aflossen.’ 

ibelings besloot tot een doorstart. Hij nam de 
goodwill en de lopende projecten over en begon 
feitelijk als eenmanszaak opnieuw, met een schil 
van oudmedewerkers als freelancers en zijn 

oudpartner aat van tilburg als medearchitect 
en adviseur. ‘ik ben nu klein en compact, heb 
geen groot apparaat meer aan me hangen waar ik 
werk voor moet zien te vinden.’ Van de opdracht
gevers is gelukkig niemand afgehaakt, maar 
emotioneel is het zwaar, zegt ibelings. ‘alles wat 
je in jaren hebt opgebouwd glipt als zand tussen 
je vingers door.’ moeilijk was ook het gevecht met 
de curator. ibelings raadt dan ook iedereen die 
met een doorstart te maken krijgt aan om een 
adviseur in te schakelen voor begeleiding en de 
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Paviljoen Puur in Fort bij Diemerdam. ontwerp: emma Architecten.  
Foto: John Lewis Marshall

Jurg Hertog (links) en Marten de Jong,   
emma Architecten. Foto: Geert Snoeijer
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te benutten koos ook emma architecten voor een 
flexibele organisatievorm. Partners jurg Hertog 
en marten de jong kozen ervoor om van hun 
maatschap twee eenmanszaken te maken: emma 
explore en emma Create. onder de overkoepe
lende merknaam emma architecten plegen 
Hertog en de jong nog wel gezamenlijke 
 acquisitie en Pr, maar emma als juridische 
entiteit bestaat feitelijk niet meer. emma speelt 
hiermee in op de vraag naar specificiteit, die door 
de crisis sterker is geworden, aldus Hertog. ‘in de 
tijd van de grote getallen en het vermijden van 
risico gingen veel opdrachtgevers voor standaard
oplossingen. Wij werken met onze sculpturaal
expressieve beeldtaal juist aan eigenheid en 
specifieke oplossingen. dat werkt nu in ons 
voordeel. in deze tijd gaat alles over de klant. 
generiek is passé.’ 

onderscheidend
toen de crisis toesloeg was emma een jong en 
nog klein architectenbureau. de vraag kwam op 
tafel over ‘hoe nu verder’. Hertog: ‘We zijn op 
zoek gegaan naar onze kracht. kansen zagen we 
vooral in het onderscheidend zijn, daar hebben 
we dan ook radicaal voor gekozen.’ de interesses 
en werkzaamheden van Hertog en de jong 
waren in projecten altijd al aanvullend. de jong  
is vooral sterk in het voortraject, in de visie en 
conceptvorming, terwijl Hertog meer een hands 
onvakman is, die sterk is in uitwerking en 
uitvoering. de verdeling in ‘explore’ en ‘create’  
is dus een natuurlijke, en bovendien zakelijk 
logisch, aldus Hertog. ‘je kunt veel duidelijker  
je diensten verkopen’. samen bestrijken ze nog 
steeds het hele palet, maar tegelijkertijd kunnen 
ze onder de eigen activiteiten specifieke diensten 
en producten aanbieden aan opdrachtgevers. 
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De kredietcrisis in 350 woorden

Bijna niemand had ooit van die bank gehoord: 
Lehman Brothers. maar vlak nadat deze illustere 
bank failliet ging, schudde de financiële wereld op 
haar grondvesten. tot in elke uithoek van de econo-
mie waren de gevolgen te voelen – niet in de laatste 
plaats in de architectuur. 

––
tekst evert nieuwenhuis

Het financiële stelsel was rot, zoveel werd al snel 
duidelijk. kern van het probleem was de stagnerende 
amerikaanse huizenmarkt. Hypotheken in het lagere 
segment (subprime) werden opgeknipt, gebundeld en 
wereldwijd doorverkocht aan banken, pensioenfondsen 
en andere investeerders. deze pakketten waren zo 
ingewikkeld geworden dat bijna niemand meer wist 
wat er precies in zat. toen amerikaanse huishoudens 
hun hypotheken niet meer konden betalen, leken alle 
pakketjes besmet en werden ze massaal gedumpt. 

de complexiteit van deze financiële producten was 
symptomatisch voor de hele financiële sector. Het 
systeem was ontspoord, toezicht bleek te zwak en 
niemand in de financiële sector voelde zich nog veilig. 
Het vertrouwen verdampte. banken leenden elkaar 
geen geld meer uit, wat tot een financieel infarct 
leidde. 

de ineenstorting van de financiële wereld raakte met 
enige vertraging de reële economie, maar de schade 
was er niet minder om. met name de bouwsector werd 
hard geraakt. in 2008, het jaar dat lehman viel, vierden 
nederlandse bouwbedrijven nog een topjaar. Vier jaar 
later lag de toegevoegde waarde (grosso modo: de 
productie) bijna een kwart lager. in 2008 gingen 628 
bouwbedrijven failliet, in 2010 en in 2011 bijna twee 
keer zoveel (1123 respectievelijk 1090). 

ook de architectuur kon de dans niet ontspringen. 
begin 2013 was de totale omzet van nederlandse 
architecten slechts 40 procent van het omzetniveau 
van voor de crisis. in 2012 gingen 203 architecten
bureaus failliet, een stijging van ruim 22 procent ten 
opzichte van 2011. Van stabilisatie is nog geen sprake: 
in het eerste kwartaal van dit jaar sloten 47 architec
tenbureaus noodgedwongen de deuren. 

evengoed is er hoop op herstel. in de zomer van 2013 
zeiden enkele grote nederlandse banken ‘licht aan het 
eind van de tunnel’ te zien en werden daarin gesteund 
door prominente economen. bernard Wientjes, voor
man van de nederlandse werkgevers, verklaarde dat 
hij sinds het uitbreken van de crisis nog niet zo optimis
tisch is geweest. uiteindelijk zal economisch herstel 
ook de nederlandse architectuur weer doen opleven. 

Evert Nieuwenhuis is journalist en columnist en schrijft 
onder andere over internationale politiek, economie en 
cultuur.Marc Ibelings, Ibelings van tilburg Architecten
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ibelings en Hertog werkte hij zijn hele werkzame 
leven in loondienst. in het starten van het 
zoveelste eenmansbedrijfje zag souverijn weinig 
soulaas toen hij de laatste ontslagronde van 
architecten Van mourik niet doorkwam. toch 
moest er brood op de plank. ‘ik had geen idee 
wat ik moest. solliciteren draaide steeds op  
niks uit.’

souverijn besloot zich te oriënteren op waar dan 
wél vraag zit in de markt, aansluitend bij zijn 
competenties als architect. bij sloop, herontwik
keling en renovatie bleek een grote vraag te 
bestaan naar asbestinventarisatie. souverijn zag 
raakvlakken met zijn eigen vak. ‘je hebt een 
adviserende rol en je hebt veel kennis van 
materialen nodig.’ bij search deed hij een oplei
ding tot deskundig inventariseerder asbest en 
werd vervolgens ook aangenomen. ‘ik heb goed 
gekeken waar ik wilde werken. search is een 
gerenommeerd bureau dat zich sterk profileert op 
duurzaamheid. Het bevalt mij prima. in de 
toekomst hoop ik hier te kunnen doorgroeien 
richting duurzaamheid.’ niet iedereen begreep de 
overstap die souverijn heeft gemaakt, maar hij 
kreeg ook positieve reacties. ‘mensen zeiden: wat 
goed dat je het initiatief hebt genomen, dat je dit 
durft en doet.’ Verder kijken dan je neus lang is 
levert nieuwe perspectieven op, daarvan is 
souverijn overtuigd. ‘er komen zeker dingen op je 
pad die mogelijkheden bieden voor de toekomst. 
investeer in jezelf en stel je flexibel op: je moet 
zelf de kansen opzoeken. soms moet je kiezen 
voor dingen die je eerst niet zo had bedacht maar 
waar je toch gelukkig mee kunt zijn. kortom: durf 
te veranderen.’

met de opsplitsing komen ook de verantwoorde
lijkheden en risico’s anders te liggen. de jong kan 
in principe prima in zijn eentje opereren, terwijl 
Hertog inmiddels vijf medewerkers in dienst 
heeft. ook zijn beiden vrijer in het maken van 
investeringskeuzes. zo heeft Hertog geïnvesteerd 

in innovatieve werkmethoden zoals bim, terwijl 
de jong daar geen interesse in had. Het spreiden 
van risico’s als reden van de opsplitsing vindt 
Hertog echter een negatieve uitleg van hun 
motivatie. ‘Wij zien dit juist als een kans om meer 
werk te krijgen.’

Uitbreken 
Herontdekken en inzetten op wat je echt leuk 
vindt is voor Hertog dan ook het belangrijkste 
credo voor architecten om de crisis te lijf te gaan. 
‘breek uit het stramien’. architect rené souverijn 
deed dat wel heel radicaal: hij verliet het architec
tenvak en werkt inmiddels als inspecteur asbest 
bij search ingenieursbureau. in tegenstelling tot 

eigeNheiD Werkt Nu  
iN je voorDeL

14 blad #05/13

Kantoor Facet aan de 
A2 bij Utrecht. ontwerp: 
Ibelings van tilburg 
Architecten. Foto: Rob 
Hoekstra

René Souverein. Foto: Lex Schmidt



■De vonDSt Waarom ziet een gebouw eruit zoals het eruitziet? 
De architect van het gebouw bespreekt een 
slimme oplossing in zijn ontwerp.

tekst Kirsten Hannema
Beeld norbert van onna
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ruBriek

om de bijzondere architectuur van 
de monumentale Pastoor van arskerk 
intact te laten besloot architect miel 
Wijnen om voor de herbestemming 
tot jeugd en buurtcentrum een ge
bouw in een gebouw te ontwerpen. 
gemaakt van 700 m2 bamboe panelen 
zorgt het ook nog eens voor een opti

project Pastoor van Arskerk, eindhoven 
(20052012)
opdrachtgever Woonbedrijf HhvlSWS 
Architect Wijnen Architectuur

male akoestiek. Het verbouwen van 
een kerk is echt een opgave in deze 
tijd van secularisatie. elk jaar komen 
er tientallen lege godshuizen bij. 
dikwijls indrukwekkend vanwege hun 
uitgesproken ruimtelijkheid, maar om 
diezelfde reden ook lastig te transfor
meren. 

GeBoUW In een GeBoUW

voor de Pastoor van Arskerk 
in eindhoven, een gemeen
telijk monument uit 1929, 
ontworpen door M. van Beek, 
was een nieuwe functie ook 
niet een, twee, drie gevonden. 
‘Het is een typische kerk van
wege de spitsbogen en ge
metselde tongewelven’ vertelt 
architect Miel Wijnen. ‘er valt 
weinig daglicht binnen. Het 
gebouw leende zich zodoende 
niet voor appartementen, 
eerder voor een publiek pro
gramma.’ Woningcorporatie 
Woonbedrijf, eigenaar van 
de kerk, vond in Combinatie 
Jeugdzorg een geschikte 
gebruiker. voor hen ontwierp 
Wijnen kantoorruimte, een 
leskeuken, een timmerwerk
plaats en een aantal ‘huis
kamers’.

‘Uit onze ruimtelijke analyse 
kwam al snel naar voren dat 
er veel aan gelegen was om 
de interventie niet te laten 
raken aan het bestaande 
casco’, zo legt Wijnen de 
keuze voor een op zichzelf 
staand ’gebouw’ midden 
in de kerk uit. ‘We zouden 
daarmee de kracht van 
de constructie letterlijk en 
figuurlijk verstoren.’
een tweede probleem vorm
de de lange nagalmtijd, wel 
vier seconden daar waar 0,8 
gewenst is voor kantoren. 
‘Dat betekende dat we alles 
wat we inbrachten moesten 
controleren op akoestische 
demping. Zo kwamen we op 
het idee om het object hele
maal te bekleden met rood 
gespoten bamboepanelen, 
met sleuven erin waarachter 
geluidabsorberend materiaal 
is aangebracht. In totaal wel 
700 m2.’

De brandweer maakte het de architect 
lastig. Wijnen: ‘In eerste instantie zei 
de adviseur dat de kantoren afge
schermd moesten worden met 60 
minuten brandwerend glas. een hard 
materiaal, dat zou bijdragen aan de 
galm. Bovendien zouden de ruimtes 
dan erg gesloten worden.’ In overleg 
werd een oplossing gevonden. Door het 
trappenhuis als een veilige vluchtweg 
te ontwerpen, met een scherm dat om
laag komt in geval van brand, kon de 
kantoorruimte open blijven. Zodoende 
helpen de plafonds in de kantoren ook 
mee bij het absorberen van het geluid. 
Het mooiste vindt Wijnen dat de kerk 
met het sculpturale object erin ‘echt 
een kerk is gebleven’, terwijl de archi
tectuur aan dynamiek heeft gewonnen. 
‘vaak zie je dat herbestemde kerken 
volgepropt worden, waardoor het inte
rieur niet meer leesbaar is. Hier hebben 
we de ruimtelijkheid niet alleen intact 
gelaten, maar zelfs geïntensiveerd.’

BNAblad #05/13



Wie kiest,
wordt gekozen

erik Kessels, KesselsKramer. 
Foto: Marc eckardt
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Bijna alle architectenbureaus verloren de afgelopen jaren werk. Hoe val je op 
in een markt met veel meer aanbod dan vraag? een creatief directeur en een 
expert in reputatiemanagement geven advies. Hoe een nieuwe bureauidenti
teit opdrachten oplevert, vertelt Marnix van der Meer van Zecc Architecten.
––
tekst ellen Meijer

In een onderzoek van adviesbureau Archipunt uit 2010 
naar het imago van de architectuur noemt een dwars 
doorsnede van de nederlandse bevolking de architect 
een creatief en artistiek brein. Dat is volgens Ron van 
der Jagt drie jaar later nog het algemene beeld. Als 
partner bij de Reputatiegroep adviseert hij bedrijven en 
overheden over strategie en communicatie. vanuit zijn 
vakgebied denkt hij dat de branche hecht aan zijn 
artistieke imago: ‘Foto’s van spectaculaire gebouwen 
in China versterken het beeld. Maar dat is niet wat de 
gemiddelde architect doet. en ook niet wat de meeste 
opdrachtgevers zoeken. naar mijn idee leggen pro 
fessionele opdrachtgevers tegenwoordig de nadruk  
op dienstverlening. Dan zou ik dat in mijn bureaucom
municatie naar voren laten komen.’ 

Beeldborrel
erik Kessels, creatief directeur bij communicatiebureau 
KesselsKramer ervaart de architectuur als gesloten: 
‘Het stereotype beeld van een bureau is een grote open 
ruimte waarin mensen naast elkaar zitten te werken, 
alsof er nooit iemand buiten komt. Waarom dat beeld 
nog eens bevestigen met een foto op je website? Laat 
liever de menselijke, open kant van je bureau zien.’ 
Architectpartner Marnix van der Meer van Zecc 
Architecten snapt dat je van buitenaf zo tegen de 
branche kan aankijken: ‘Architecten hebben soms de 
neiging vooral elkaar op te zoeken. Daarom organiseren 
wij in plaats van het zoveelste architectencafé zes keer 
per jaar een Beeldborrel. We discussiëren dan over het 
vak, maar nodigen bijvoorbeeld ook fotografen en 
beeldend kunstenaars uit. Het ging een keer over 
“tricky details”, oftewel het zoeken van risico’s in 
bijzondere details. toen vroegen we een aannemer 
naar zijn visie. en er komen geregeld opdrachtgevers 
naar de borrels. Je moet mensen triggeren, ze vragen 
om hun expertise, niet om de volgende dag om een 
opdracht te vragen. De Beeldborrels dragen eraan bij 
dat we op een open manier nadenken over ons vak. Ik 
ga soms liever naar een lezing van een filosoof dan van 
een vakgenoot.’

netwerk bouwen
Architecten staan niet automatisch op het netvlies van 
potentiële opdrachtgevers. Daarom moeten ze volgens 
van der Jagt zowel sturen op reputatie als op relaties. 
voor de beeldvorming is een onderscheidend bureau
concept belangrijk. Hij denkt dat veel bureaus geen 
kans willen missen en zich daarom presenteren als 
allrounders die overal ervaring in hebben: ‘De kunst is 
opvallen in de massa. Dat doe je door je te richten op 
wat jou het beste ligt, zoals vakmanschap, dienstverle
ning of maatwerk.’ een helder profiel ontwikkel je 

volgens hem bij voorkeur samen met anderen, bijvoor
beeld met (gewenste) opdrachtgevers: ‘vertel dat je 
nadenkt over de toekomst van je bureau en vraag wat 
zij van architecten verwachten. veel mensen waarde
ren dat omdat je aandacht gééft. Maak een lijst van 25 
relevante personen, bedenk prikkelende vragen en ga 

kopjes koffie drinken. Luister naar hun ervaringen. 
Waarom zou je het in je eentje beter weten?’ Het mes 
snijdt op deze manier aan meer kanten, rekent hij voor: 
‘Je investeert in relaties, scherpt je profiel aan, hoort 
anekdotes voor de corporate story van je bureau en met 
een beetje handigheid haal je de publiciteit. Bijvoor
beeld door van alle input een verkennend onderzoek te 
maken dat je rondstuurt naar de media en je relaties. 
Het mooie is – zeker nu – het kost bijna geen geld, 
alleen tijd.’ 

Jubileumboek
Adverteren heeft weinig zin volgens beide experts. 
Kessels raadt architecten aan de publiciteit te zoeken 
met bijvoorbeeld een lezing, een idee dat aansluit bij 
een maatschappelijke kwestie of zelf gecreëerd 
nieuws. Zo maakte KesselsKramer voor Benthem 
Crouwel Architekten een jubileumboek toen dat 
bureau tien jaar bestond. traditionele printmedia 
kunnen volgens van der Jagt een prima uithangbord 
zijn. Mits kritisch bekeken op de doelgroep: ‘Wat een 
eer, een interview in een architectenblad. Wie van je 

proBeer Niet te DoeN  
of je ALLes kAN

Ron van der Jagt, De Reputatiegroep
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Zecc. van der Meer: ‘Ze kwamen als kernanalyse met 
grounded architecture. Dat zagen ze als met twee 
benen op de grond werken vanuit een nuchtere 
basishouding. Uiteindelijk kwamen we erop uit dat 
grounded staat voor de drie grondbeginselen van ons 
vak: functionaliteit, esthetiek en duurzaamheid. 
Wanneer die in evenwicht zijn, versterken ze elkaar. 
Dat werd de basis van ons verhaal.’

Kiezen
Grounded architecture is sindsdien het ankerpunt voor 
Zecc, het bureau werkt ook op die manier. In de 
praktijk gaat gaandeweg een project duurzaamheid 
wel eens wat ten koste van esthetiek, of andersom. van 
der Meer: ‘Maar de balans tussen de drie blijft ons doel, 
dat geeft houvast.’ en het levert werk op. Zecc won 
onder andere de europese aanbesteding voor de 
verbouwing van het Drents Archief. volgens van der 
Meer doordat het verhaal over grounded architecture 
aansloeg: ‘De kern is zo logisch als wat. Maar als je het 
inkleedt met beelden en je koppelt er een gevoel aan, 
wordt het specifiek voor Zecc. Het reclamebureau 
heeft dat scherp gezien: wij zijn techneuten die denken 
vanuit maakbaarheid. Door die achtergrond hebben we 
het vertrouwen dat wilde ideeën voor elkaar kunnen 
komen.’ De stevige dip aan het begin van de crisis is 
het bureau te boven gekomen. Maar van der Meer 
beseft dat er blijvend minder werk is voor architecten 
in nederland: ‘Juist daarom is een stevige, voor 
anderen herkenbare basis nodig. Die hebben we met 
deze strategie gevonden. We zijn een jaar bezig 
geweest voordat alles naar ons idee klopte. nu kunnen 
we er een tijd mee voort.’ een bureauidentiteit hoeft 
volgens hem niet ingewikkeld of vergezocht te zijn: 
‘Het gaat erom dat je kiest, niet wat je kiest.’ De kennis 
die hij ooit opdeed in een cursus Calimeromarketing 
gebruikt hij nog steeds: ‘Probeer niet te doen of je alles 
kan. Maak je inschatting en focus op één ding. Laat 
mensen maar denken dat jij bijvoorbeeld hét bureau in 
nederland bent voor het herbestemmen van water
torens. Je neemt een risico met zo’n strategie, maar je 
vergroot ook de kans dat je de klanten krijgt die bij je 
passen.’ 

opdrachtgevers leest dat? Het regionale dagblad heeft 
voor veel architecten meer relevantie en impact.’ een 
LinkedIn profiel hoort erbij vindt hij, omdat veel men 
sen iemands naam googelen voor de eerste ontmoe
ting. Sociale media zijn niet goed of fout, menen ze 
allebei. Als ‘dorpsarchitect’ zou van der Jagt een 
website van één pagina regelen en zijn tijd steken in 
lokale business en sportclubs. voor wie zich richt op 
zorgboulevards in heel nederland kan twitter handig 
zijn om je op één inhoudelijk thema te profileren. 
Kessels: ‘Het gaat erom dat je wat te zeggen hebt. 
Sociale media worden vaak als toverformule gebruikt, 
ik zou ze alleen inzetten als je relevante, prikkelende 
inhoud kunt brengen. er bestaat overigens geen matrix 
voor de beste manier van communiceren, het moet 
vooral persoonlijk zijn.’ 

Rode draad
Achter ieder bureau zit een verhaal, een reden waarom 
het een bepaalde stijl of werkwijze heeft. Architecten 
dragen dat volgens Kessels onvoldoende uit omdat ze 
zich laten leiden door de waan van de dag. Hij advi
seert bureaus hun beste projecten te selecteren en 
daarin de rode draad van hun portfolio te zoeken: ‘op 
die manier maak je duidelijk wie je bent. voor dat 
bijzondere van jouw bureau zullen opdrachtgevers je 

selecteren.’ Zecc vond de kern van zijn werk met hulp 
van reclamebureau Heldergroen. Al aan het begin van 
de crisis verloren de architecten veel opdrachten, 
vertelt van der Meer: ‘We moesten onszelf opnieuw in 
de markt zetten.’ na een aantal goede jaren was er 
budget om te investeren in een nieuwe bureauidenti
teit. Het reclamebureau had Zecc eerder gevraagd mee 
te denken over hun huisvesting. omdat het over en 
weer klikte, volgde een wedervraag. Heldergroen hield 
diepgaande interviews en onderzocht de projecten van 

Marnix van der Meer, Zecc Architecten. 
Foto: nadine Maas

voor het BijzoNDere vAN  
jouW BureAu zuLLeN opDrACht- 

gevers je seLeCtereN
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project Ziltwijzer – innovatiecampus voor 
zoutwaterlandbouw
ontwerp David DeClercq
opleiding AAS tilburg

ArtikeL

■StUDentenWeRK in deze rubriek aandacht voor  
bijzondere afstudeerprojecten  
van architectuurstudenten.

tekst Kirsten Hannema
Beeld David DeClercq
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Dat het grondwater brakker wordt, is 
een probleem voor de landbouw en 
drinkwatervoorziening in zeeland. 
maar als het aan David DeClercq ligt 
wordt het in de toekomst een kwa-
liteit. zijn ontwerp ziltwijzer, een 
innovatiecampus op het gebied voor 
zoutwaterlandbouw beoogt een sym-
biose tussen zoet en zout water.

‘Menselijk ingrijpen heeft van Zeeland 
een regio van contrasten gemaakt’ zegt 
DeClercq over de geografie van Zeeland, 
onderwerp van het onderzoek dat hij deed 
als kickoff voor zijn afstudeerproject. ‘Zoet 
– zout, gemaakt – natuur, binnendijks – 
buitendijks, agricultuur – aquacultuur; een 
polarisatie van wat ooit een dynamisch 
ecosysteem was.’

De architect besloot het spanningsveld 
tussen zoet en zout in te zetten als ‘batterij’ 
voor een research en kringloopgebouw. 

Dat laat zien hoe de fauna en flora uit beide 
werelden van elkaar kunnen profiteren, door 
uitwisseling van voedingsstoffen. Zilt water 
is hierbij de gemene deler.
De Ziltwijzer staat in terneuzen naast het 
sluizencomplex, een locatie die bij uitstek de 
Zeeuwse wereld van contrasten weerspie
gelt. De transparante gevels van het gebouw 
laten niet alleen veel licht binnen, maar 
vervullen ook een pedagogische functie. Het 
gebouw is in feite een grote toonzaal voor 
het landschappelijke interieur, opgezet rond 
een aantal bassins voor aquacultuur en kas
sen voor zilte teelten.

een van de uitdagingen die DeClercq 
zichzelf stelde, was om de kringlopen van 
de landbouw in de kassen en bassins ook 
daadwerkelijk te integreren in de klimaat
huishouding van het gebouw. Zo wordt 
de korfvormige structuur van laboratoria, 
restaurant en kantoren bepaald door de dra
gende staalleidingen voor aan en afvoer van 

drainagewater. De kassen op de bovenste 
verdieping zijn bedacht als een dek van wa
terlelies; ze verzorgen transport van sappen 
en reguleren het daglicht.
DeClercq gelooft dat wanneer zoutwater
landbouw serieus opgepakt wordt door 
de provincie Zeeland, het net zoiets zou 
kunnen worden als de Deltawerken: een 
wetenschapstak waarmee nederland zich 
als rolmodel kan profileren. De Ziltwijzer zou 
een eerste stap kunnen zijn die, mocht men 
interesse hebben, zó gebouwd kan worden. 
‘Het project is integraal uitvoerbaar. Alle 
maten van bassins, kassen voor zilte teelten 
tot en met de buizen voor algenkweek toe, 
zijn berekend.’

DReIGInG WoRDt ZeeLAnD’S tRoeF
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Jong is een betrekkelijk ruim begrip bij architecten, maar Hans 
vermeulen (1977) van DUS architects en oscar vos (1979) van 
denieuwegeneratie mogen zich hier nog zeker onder scharen. 
op een regenachtige woensdagmiddag gaan zij met Fred 
Schoorl in gesprek. Buiten is het grijs, maar binnen sprankelen 
de beloftes van de toekomst.
––
tekst else serindouWissink
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De jeugD heeft  
De toekomst

Gewoon doen! 
Hoe anders beide jonge architecten ook zijn, 
intrinsiek blijken zij dezelfde idealen te delen. een 
gezonde dosis idealisme, grote liefde voor het 
vakmanschap, ongebreidelde nieuwsgierigheid en 
een sterk geloof in maakbaarheid. daarbij springen 
ook hun handson mentaliteit en het vermogen om 
zelf te initiëren meteen in het oog. niet denken in 
een eindbeeld, maar gewoon doen! ‘als de wind 
gaat liggen moet je zelf in de zeilen blazen’, aldus 

oscar Vos. juist deze houding blijkt zijn vruchten 
af te werpen. denieuwegeneratie werd onlangs 
nog genomineerd voor het bna gebouw van het 
jaar met hun woonhuis dutch mountain in Huizen 
en dus architects is momenteel wereldwijd in het 
nieuws met het 3dprinten van een grachtenpand. 
dutch mountain is ook het project waarmee 
denieuwegeneratie startte. oscar Vos: ‘toevallig 
begonnen thomas dieben, sanne oomen en ik ons 
bureau op de dag dat de lehman brothers instort

Gecekondu, een illegaal reizend hotel gemaakt van tassen. ontwerp en foto: DUS architects
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ten. We werkten voorheen allen bij een groot 
bureau, maar kregen opeens de kans om een 
woonhuis te mogen bouwen. samen met de 
opdrachtgever zijn we het experiment aan 
gegaan. eigenlijk is het project een groot 1 op 1 
model.’ Hans Vermeulen: ‘net zo als ons eerste 
project. aan het eind van mijn studie, in 2001, 
leerde ik Hedwig Heinsman en martine de Wit   
op de tu delft kennen. We maakten samen een 
rubberen gebouw uit drie kilometer fietsbinnen
band. de start van een succesvolle samenwerking, 
in 2003 richtten we dus architects op. later 
maakten we nog vaker van die 1 op 1 modellen, 
zoals de bucky bar en gecekondu, en op dit 
moment zijn we dus bezig om een grachtenpand 
te printen.’ 

Pragmatisch idealisme 
de jonge generatie architecten wordt goed in de 
gaten gehouden. fred schoorl: ‘Wij zien dat de 
nieuwe generatie in sommige ‘oudere bureaus’ 
zelfs bewust gekoesterd wordt, om te proberen 

om iets van hun gen over te nemen.’ aangezien de 
huidige situatie een continuïteit lijkt te worden 
heb je immers een andere houding en instelling 
nodig om bewegingsvrijheid te krijgen. en wie de 
veranderde spelregels kent, kan weer meespelen. 

oscar Vos: ‘eigenlijk zijn wij een vrij traditioneel 
jong bureau, dat wil bouwen. maar vergeleken 
met bijvoorbeeld de superdutchgeneratie zijn we 
wel op een ander niveau idealistisch. onze focus 
ligt niet zozeer op het maken van dat fantastische 
object, maar op een goed object en proces. Van 
daaruit willen we innoveren en onze projecten 
bestendig maken voor de toekomst.’ een pragma
tisch idealisme dus, dat zich bij beide bureaus ook 
uit in een groot geloof in maakbaarheid. Hans 
Vermeulen: ‘als nederlanders, opgegroeid tussen 
de dijken, dragen we op alle lagen een sterk geloof 

BNAblad #05/13

De jeugD heeft  
De toekomst

ook BrANChevereNigiNgeN 
moeteN over greNzeN  kijkeN

Dutch Mountain in Huizen. een geslaagd  
experiment waarbij het model 1 op 1 is gebouwd.  

ontwerp: denieuwegeneratie. Foto: Jeroen Musch
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in maakbaarheid uit, verbonden met techniek en 
vernieuwing. Waarschijnlijk heeft het 3dprinten 
daarom juist in ons land zo’n voedingsbodem 
gekregen.’ 

De schakelgeneratie 
Wortelen de vorige generaties nog in de verzuiling, 
de nieuwe generatie laat zich niet graag in hokjes 
plaatsen en opereert graag buiten de kaders. Hans 
Vermeulen: ‘dus architects maakt publieke 
architectuur. We zijn ons sterk bewust van de rol 
van de architect binnen de samenleving en zijn 
verantwoordelijkheid daarin. onze dromen gaan 
verder dan alleen het fysieke object, hoe belangrijk 
wij dat ook vinden. Het ontwerp blijft immers wel 
dé tool van de architect.’ oscar Vos: ‘kenmerkend 
voor onze generatie is het snel kunnen schakelen 

tussen virtueel en fysiek. daarbij is er volgens mij 
geen sprake van een nieuwe generatie die zichzelf 
opnieuw uitvindt, maar een groter geheel dat ook 
oudere generaties opnieuw aanspoort om zich 
mee te ontwikkelen.’ fred schoorl: ‘Volgens de 
bna bestaat het traditionele architectenbureau 
dan ook niet meer. maar is dat wel goed voor de 
architectuur?’ Hans Vermeulen: ‘ik denk het wel. 
slechts twee procent van de hele wereld is 
ontworpen door een architect, dus er is nog 98 
 procent te winnen! Hoe klein wil je je eigen 
vakgebied houden?’ oscar Vos: ‘ maar je moet 
daarbij wel oppassen. We kunnen alles. Volgens 

blad #05/13

moCht het 3D-priNteN De 
toekomst heBBeN, DAN zet 

DAt De heLe BouWkoLom op 
zijN kop

mij kun je beter op een klein punt de diepte 
ingaan, en daarmee het verschil maken.’

Samen slimmer worden 
de complexe vraagstukken van tegenwoordig 
kunnen we niet meer alleen oplossen, en met de 
nieuwe middelen die voorhanden zijn blijk je 
samen veel meer te kunnen bereiken. ook in 
tijdelijke constructies en buiten het architecten
vak. Hans Vermeulen: ‘toen wij in 2004 begonnen 
met het betrekken van de community bij proces
sen werden we gek aangekeken. de jaren zeventig 
komen in die zin wel weer terug, met het verschil 
dat door het internet iets überlokaals nu wereld
wijd effect heeft of respons kan krijgen.’ oscar 
Vos: ‘Het gaat om gezamenlijke belangen, om 
dingen samen beter te maken. Wij hebben dan ook 
geen angst om te delen, maar zien vooral de kracht 
daarvan. Vanwege de sterke combinatie van naïef 
jeugdig enthousiasme en degelijke bouwkundige 
ervaring werken wij bijvoorbeeld graag samen met 
“oudere bureaus” en we zien ook onze opdracht
gevers als partners. Wel is het van belang het 
proces te transformeren. ontwerp, engineering en 
uitvoering staan traditioneel los van elkaar, en dat 
is eigenlijk gek. als architect heb je de juiste 
middelen en kennis in huis om een verbindende rol 
te spelen.’ Hans Vermeulen: ‘net zoals jullie testen 
wij producten al eerder in het proces uit. ongeveer 
een jaar geleden initieerden wij de “open Coöp”, 
als publieke en fysieke maakplek in de stad. Het is 
een bètatestplek waarin allerlei spannende 
kruisbestuivingen ontstaan en wij ook nadrukke
lijk zoeken naar nieuwe samenwerkings 
constructies. die gaan verder dan een netwerk.’ 
fred schoorl: ‘dat samen slimmer worden is ook 
precies de opzet van bna international, en dat uit 
zich ook in praktische zaken als de dnr. nieuwe 

3Dgeprint grachtenpand, een volgende stap in innovatie. 
ontwerp en beeld: DUS architects
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contractvormen met wederzijdse voorwaarden zijn 
de toekomst: een basis die je samen met opdracht
gevers afstemt en de rest is variatie.’ 

over de grenzen heen kijken
de jeugd heeft de toekomst. dit is de generatie die 
binnenkort zelf aan het hoofd van de instituten zal 
komen te staan. tenminste, als die dan nog 
bestaan. Hans Vermeulen: ‘als je twintig jaar 
terugkijkt, was er nog geen internet, mobiele 
telefonie, en digitale fabricage. er staat nog zoveel 
te gebeuren. de nieuwe industriële revolutie of 
sociale revolutie, waarbij voor het eerst internet 
gelinkt is aan fabricagetechnieken, gaat zeker een 
grote omslag veroorzaken.’ oscar Vos: ‘daarbij 
gaat het er niet om dat je het 3dprinten uitvindt, 
maar dat een je een slimme toepassing vindt en 
een volgende stap kan maken in die innovatie. 
juist jonge generaties kunnen verbindingen met 
een ander vakgebied maken.’ Wat er ook gaat 
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Door het iNterNet 
heeft iets üBerLokAALs 
Nu WereLDWijD effeCt

gebeuren, één ding is zeker: mocht het 3dprinten 
de toekomst hebben, dan zet dat de hele  bouw 
kolom op zijn kop en betekent dat een herschik
king van alle rollen. oscar Vos: ‘de manier waarop 
is nog niet duidelijk, maar dat we als architecten 
met onze conceptuele vaardigheden altijd iets 
kunnen toevoegen, daar twijfel ik niet aan.’ fred 
schoorl: ‘maar zullen er in de toekomst überhaupt 
nog wel architectenbureaus bestaan? en wat is, 
met het toenemende interdisciplinaire werken, 
dan nog het bestaansrecht van de bna?’ Hans 
Vermeulen: ‘ik denk dat er in 2040, net zoals nu, 
zeker nog hele grote en kleine bureaus naast 
elkaar bestaan, waartussen snelle samenwerkin
gen mogelijk zijn. juist als kleine en flexibele 
speler denken we nu al met grote internationals 
mee op het gebied van conceptontwikkeling. 
Hoewel we daarmee buiten onze discipline treden, 
heb je volgens mij als architect wel een basisver
antwoording. daarom denk ik dat het wel heel 
goed is om ook in de toekomst een aparte branche
vereniging te blijven houden.’ 

toch is het ook als brancheorganisatie heel 
waardevol om over de grenzen heen te kijken. zo 
zijn er sectoren die al veel verder zijn dan de 
architectuur in bijvoorbeeld contracten en nieuwe 
samenwerkingsvormen. fred schoorl: ‘de rol van 
de bna gaat verder dan het aanbieden van 

cursussen, maar is op dit moment het in beeld 
brengen van de ontwikkelingen, samen met de 
architecten. en het aangaan van nieuwe verban
den en coalities. Want wie goed kan verbinden en 
samenwerken, gaat het redden in de 21e eeuw, en 
juist dat moet de bna kunnen faciliteren.’

De Bucky Bar gemaakt van paraplu’s lokte in  
Rotterdam spontane straatfeesten uit. ontwerp en 

foto: DUS architects

oscar vos (rechts) en interviewer else SerindouWissinkHans vermeulen (links) en Fred Schoorl. Foto’s: Maarten van Haaff
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‘Ik mis de analyse van 
kwaliteit in het verleden’
janny rodermond,  
stimuleringsfonds Creatieve industrie

‘Waar architecten zich misschien nog 
wel het meest zorgen over maken is 
dat collega’s onder druk van de om
standigheden onder de prijs gaan 
werken. daarmee help je uiteindelijk de 
kwaliteit van de architectuur om zeep. 
Het is altijd lastig om in algemene 
termen te spreken over “de” kwaliteit 
van “de” architectuur. Het oordeel 

hangt sterk af van de context: de 
opdrachtgever, locatie, programma, 
financiële ruimte. dus wanneer de 
economische situatie verslechtert en de 
maatschappelijke vraag wijzigt, kun je 
de oude kwaliteitsnormen niet zonder 
meer nu nog toepassen. zeker als de 
condities, waaronder de financiële 
speelruimte, verborgen blijven. ik denk 
dat architecten die de gouden tijden 
hebben meegemaakt, met heel andere 
ogen kijken dan de starters. in die zin is 
er ook geen sprake van een vaste 
standaard voor kwaliteit.
Wat mij verwondert, is dat er heel 
weinig behoefte lijkt te bestaan om 
terug te blikken. dus de vraag te 
stellen: wat was de kwaliteit van de 
nederlandse architectuur in de achter 
ons liggende decennia? internationaal 
maakte de nederlandse architectuur 
naam. maar hebben we het wel zo 
goed gedaan? 
Wij zien bij het stimuleringsfonds heel 
weinig verzoeken binnen komen voor 
subsidiëring van reflectie. analyse van 
de productie van de afgelopen jaren is 
nog grotendeels een braakliggend 
terrein.
de huidige verschuiving van uitbrei
ding naar transformatie genereert ook 
een hernieuwde belangstelling voor 

bouwtechniek en interieurarchitectuur. 
Vooral op dat vlak kan de nederlandse 
architectuur nog wel een flinke boost 
gebruiken. in de decennia van uitbrei
ding en grootschalige gebieds  
ontwikkeling lag het accent bij op
drachtgevers en gemeenten sterk op 
het aanzien van gebouwen. 
gevelarchitectuur, in het ergste geval. 
er is nu volop gelegenheid om heel 
bescheiden weer de kwaliteit van 
datgene wat zich achter de gevel 
afspeelt te verbeteren: programma
tische innovatie, ruimtelijke compositie 
en specificiteit in de materialisering. 
er is inmiddels een nieuwe generatie 
architecten die seriematige woning
bouw helemaal niet kent, die zich weer 
toelegt op de ambachtelijke kwaliteit 
van het bouwen. de mogelijkheden en 
schaal zijn veranderd, maar dat hoeft 
niet ten koste te gaan van de kwaliteit. 
de generatie van jo Coenen en sjoerd 
soeters is in de jaren 80 ook met kleine 
verbouwingen begonnen.’ 

Janny Rodermond was jarenlang architec-
tuurjournalist, onder haar leiding werd  
De Architect een toonaangevend vakblad.  
In 2002 werd zij directeur van het Stimu-
leringsfonds voor Architectuur, dat nu het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heet.

Dat de branche het al geruime tijd moeilijk heeft, is een veel besproken onderwerp 
in de bladen. Maar valt er ook al wat te zeggen over het effect van de crisis op de 
gebouwde omgeving? Wat heeft vijf jaar recessie betekend voor de kwaliteit van de 
architectuur? We vroegen drie architectuurkenners naar de stand van zaken.
––
tekst Willemijn de jonge

blad #05/13

Hoe GAAt Het eIGenLIJK 
Met De ARCHIteCtUUR?
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‘Bestaande kwaliteit 
wordt niet zomaar meer 
weggevaagd’
Wouter vanstiphout,  
architectuurhistoricus

‘De oogkleppen uit de 
icoontijd zijn afgevallen’
edwin oostmeijer,  
projectontwikkelaar

BNAblad #05/13

‘omdat bouwprojecten meestal zo’n 
lange doorlooptijd hebben, is het lastig 
om na vijf jaar crisis al met zekerheid 
iets te kunnen zeggen over de resulta
ten. Het is wel duidelijk dat de knop 

‘dat is een interessante vraag; er is al 
heel veel gepraat over wat de crisis 
voor architecten betekent, maar nog 
nauwelijks over wat het betekent voor 
het product dat zij maken. ik zie wel 
een positief effect. in nederland werd 
kwaliteit voorheen altijd gekoppeld 
aan transformatie. men dacht dat 

kwaliteit iets was dat je toevoegde met 
behulp van enorme investeringen: het 
moest altijd “nieuw” en “duur” en 
“anders” zijn. maar onder het mom 
daarvan is veel te hard ingegrepen bij 
het herstructureren van naoorlogse 
woonwijken en zijn er te veel bijzon
dere gebouwen gesloopt en vervan   
g en. Het goede van de crisis is dat 
bestaande kwaliteit niet zomaar meer 
wordt weggevaagd voor die zoge
naamde nieuwe kwaliteit, we zijn 
gedwongen behoedzamer om te gaan 
met wat er al is, en leren nu dat dat 
soms beter is.
We hebben op het gebied van architec
tuur en ruimtelijke ordening lange tijd 
boven onze stand geleefd. daar heeft 
nederland een fikse kater aan overge
houden. gemeentes gaan failliet omdat 
ze zich in de nesten hebben gewerkt 
met te ambitieuze bouwprojecten. en 
dat heeft weer desastreuze gevolgen 
voor de kwaliteit van de openbare 
ruimte, die lijdt daar zichtbaar onder. 
er is geen geld meer voor onderhoud 
en al helemaal niet meer voor opbouw 
van wat eerder gesloopt is. zo is half 
Crooswijk overmoedig afgebroken, 
maar door de crisis kan de nieuwe wijk 
niet afgebouwd worden. een dergelijk 
wegvagen op basis van wensbeelden 

zal gelukkig voorlopig niet meer 
gebeuren. Hoewel rotterdam nog wel 
erg aan deze houding hangt, ze doen 
nog steeds aan schaalvergroting en 
geloven heilig in bouwen als uitdruk
king van succes. neem een nieuwe 
reus als de rotterdam: toen de markt 
het dreigde op te geven, heeft de 
gemeente maar een gigantisch opper
vlak gehuurd, wat betekent dat er 
elders in de stad heel veel kantoor
ruimte leeg komt te staan. dit project, 
net als de andere twee megaiconen 
van oma die hier gaan verrijzen, is 
voor mij het symbool voor het wan
hoopsoffensief van rotterdam. ze 
zullen er snel achterkomen dat dit niet 
meer vol te houden is. We ontkomen er 
niet aan om het begrip kwaliteit te 
herdefiniëren op basis van alles wat er 
al is, in plaats van op basis van wat het 
zou moeten worden.’

Wouter Vanstiphout is een van de 
oprichters van het Rotterdamse bureau 
Crimson Architectural Historians. 
Crimson doet onderzoek, publiceert 
boeken, maakt tentoonstellingen en 
ontwikkelt gebouwen en gebieden. 
Daarnaast is Vanstiphout Professor 
Design as Politics aan de Faculteit 
Bouwkunde van de TU Delft. 

om is: er is een omslag in denken en 
doen, iedereen is op zoek naar nieuwe 
oplossingen. de oogkleppen uit de 
icoontijd zijn afgevallen, men kijkt nu 
veel beter om zich heen. Waar zitten 
gebruikers op te wachten en wie wil 
meedoen om nog iets van de grond te 
krijgen? daardoor is de reikwijdte van 
architectuur veel groter geworden dan 
in de zogenaamde gouden tijd. Het 
gebouw de rotterdam stamt nog uit 
die tijd, dat is een mooi voorbeeld van 
architectonische krachtpatserij. Het 
werd al gebouwd voordat men wist wie 
er in zou komen. nu kan dat niet meer: 
zonder maatschappelijke vraag komt 
een gebouw er niet. dat vind ik een 
vorm van kwaliteit. kwaliteit gaat 
immers over meer dan materialisatie en 
detaillering. 
kijk naar de houten luchtbrug van zus 
in rotterdam: geen architectonisch 
wereldwonder, maar zo’n voetgangers 
verbinding tussen twee stadsdelen 
heeft wel grote maatschappelijke 
betekenis. daarmee worden bewoners 
veel meer dan vroeger betrokken bij 
architectuur. door crowdfunding – wie 
mee wil doen kan een plank kopen – 

kan dit project van de grond komen 
zonder bij de bank te hoeven aanklop
pen. die brede betrokkenheid is 
absoluut een stap vooruit. 
ook het onderzoek van dus architects 
naar een 3dgeprint huis hoort bij de 
nieuw verworven kwaliteiten van deze 
tijd. We weten nog niet bij voorbaat of 
het gaat werken, maar het is wel een 
spannende zoektocht die tot innovatie 
kan leiden. de beperkingen die de crisis 
oplegt, dwingen ons op zoek te gaan 
naar iets nieuws: nieuwe allianties, 
alternatieve geldstromen en innova
tieve technieken. Het is natuurlijk heel 
triest dat er zoveel architecten werk
loos zijn geworden, maar toch was het 
hoog tijd voor een “reset”. Wat dat 
betreft doet de crisis de kwaliteit van 
de nederlandse architectuur goed.’

Edwin Oostmeijer is opgeleid als 
journalist en werkt als zelfstandig 
projectontwikkelaar van woningbouw-
projecten. Hij was voorzitter van de 
commissie Stedenbouw bij het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur. 
Sinds dit jaar is hij redacteur van het 
jaarboek Architectuur in Nederland.    
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Bij het rondetafelgesprek zijn elf architectenbureaus vertegenwoordigd

vanaf 2015 is het niet alleen meer de overheid die toetst of een bouwwerk 
voldoet aan de bouwregelgeving. De opdrachtgever kan dan zelf kiezen  
met wie hij in zee gaat: met de gemeente of een private toetser. De BnA 
organiseerde een rondetafelgesprek om erachter te komen of architecten 
zichzelf herkennen in de rol van bouwkwaliteitsborger. Daarop klonk een 
volmondig ‘ja’. 

tekst isabel van lent
Beeld maarten van Haaff

‘ALs De gemeeNte 
het kAN, kuNNeN 
Wij het ook’

privatisering van de kwaliteitsborging



27BNAblad #05/13

vier scenario’s voor mogelijke rollen van de architect in het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging

ArtikeL

in 2008 adviseerde de Commissie 
dekker het kabinet over de regelgeving 
in de bouwsector. de commissie 
constateerde dat partijen in de bouw 
vaak ten onrechte de overheid verant
woordelijk houden voor de kwaliteit 
van een bouwproject. deze verwarring 
ontstaat omdat de gemeente toetst of 
een plan voldoet aan de bouwregelge
ving. Het zijn echter de bouwpartijen 
zelf die gedurende het bouwproces de 
kwaliteit moeten borgen en verant
woordelijk zijn voor het door hen 
geleverde werk. met de introductie van 
private kwaliteitsborging geeft de 
overheid het alleenrecht op bouwplan
toetsing op en legt ze de verant 
woordelijkheid bij de marktpartijen. 
Wat betekent deze stelselwijziging 
voor architecten en hun dagelijkse 
praktijk? deze vraag staat centraal 
tijdens het rondetafelgesprek.

Prikkels voor kwaliteit
bij het gesprek zijn elf architectenbu
reaus vertegenwoordigd van alle 
soorten en maten met een uiteenlo
pend opgavenpakket. Hajé van 

egmond van het ministerie van bzk 
licht het nieuwe systeem toe: ‘in de 
huidige situatie vraagt de opdrachtge
ver een omgevingsvergunning aan bij 
de gemeente. dan toetst de gemeente 
of het plan voldoet aan de bouwregel
geving. in de nieuwe situatie kijkt de 
gemeente of er een verklaring is dat 
het plan voldoet en neemt die voor 
kennisgeving aan. de gemeente blijft 
wel toetsen op ruimtelijke ordening, 
welstand en omgevingsveiligheid.’ 
Het doel van het nieuwe stelsel is om 
de zaken er niet gecompliceerder maar 
juist eenvoudiger op te maken. ‘niet
professionele opdrachtgevers denken 
vaak “ik heb een vergunning dus ik zit 
goed.” zo werkt het echter niet. de 
verantwoordelijkheidsverdeling is op 
dit moment niet transparant’, aldus 
Van egmond. 
Volgens Van egmond biedt het nieuwe 
stelsel naast een duidelijke verant
woordelijkheidsverdeling ook kansen 
voor kwaliteit: ‘Het stelsel kan bijdra
gen aan het voorkomen van bouw 
fouten – die niet eens altijd tegenstrij
dig zijn met het bouwbesluit. de 

ontWerP ontWerP

ontWerP ontWerP

realisatie realisatie

realisatie realisatie

1. intergraal VerantWoordelijke ontWerPer

2. sPeCialistisCH ontWerPer onder regie 4. intergraal VerantWoordelijk ontWerP & realisatie

3. onafHankelijke toetser

nieuwe situatie introduceert prikkels 
voor kwaliteit, want slordig toezicht op 
de bouw valt onder de aansprakelijk
heid van de bouwer.’ 

nieuwe rollen
in opdracht van de bna onderzoekt 
brink groep welke impact het toekom
stige stelsel heeft op de rol van de 
architect, hoe de beroepsgroep zich 
kan voorbereiden en wat de bna kan 
doen om hierbij te helpen. maaike van 
kats is adviseur bij brink groep en 
werkte vier scenario’s uit voor moge
lijke rollen van de architect (zie illu 
stratie). in de eerste twee scenario’s 
van integraal verantwoordelijk ontwer
per en specialistisch ontwerper onder 
regie verandert er weinig. Hier vervul
len andere partijen de rol van toetser 
en bouwkwaliteitsborger. Het derde 
scenario daarentegen laat zien hoe een 
architect een nieuwe taak krijgt als 
onafhankelijk toetser van andermans 
werk. in de vierde rol is de architect 
integraal verantwoordelijk voor niet 
alleen het ontwerp maar ook de 
uitvoering. maaike van kats: ‘deze 
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Maaike van Kats, adviseur bij Brink Groep

Hajé van egmond, ministerie van BZK

rollen hangen samen met de complexi
teit van een project: laag, gemiddeld of 
hoog. je hoeft niet bij elk bouwwerk 
hetzelfde toetsinstrument te gebrui
ken. dit hangt af van de complexiteit 
en de risicoschatting.’
uit de reacties van de aanwezigen 
blijkt dat er vooral potentie zit in het 
vierde scenario. ‘dit is de richting waar 
de branche naartoe moet bewegen. We 
hebben ons de kaas van het brood 
laten eten’, aldus jurriaan van stigt 
van leVs architecten. Volgens hem 
staan architecten te trappelen om 
verantwoordelijkheid te nemen. ‘Wij 
lopen rond op de bouwplaats omdat 
we ons verantwoordelijk voelen, niet 
omdat we het zijn. momenteel heeft de 
architect niet de positie om de verant
woordelijkheid ook echt te nemen.’

Buitenland
in onze buurlanden loopt de architect 
rond op de bouwplaats omdat hij 
daartoe verplicht is. daar is private 
kwaliteitsborging allang een feit. de 

aanwezigen zijn het erover eens dat de 
positie van de architect in duitsland en 
belgië een stuk steviger staat dan in 
nederland. men hoopt dan ook dat 
private kwaliteitsborging een impuls 
zal geven aan de ontwikkeling van het 
vak. tinie keeris van keeris architecten 
heeft goede ervaringen in belgië.  
‘daar ben je als architect verplicht om 
directievoering op de bouw te doen, 
terwijl het vak in nederland steeds 

verder wordt uitgehold.’ jurriaan van 
stigt bevestigt dit beeld. zijn bureau is 
sinds enkele jaren actief in duitsland. 
‘daar moet de architect zich voor de 
totale bouwsom verzekeren omdat hij 
naast directievoering zelf een grote 
verantwoording voor de uitvoering 
draagt. Hier staat een substantiële 
vergoeding tegenover: 50% van het 
totale honorarium. aansprakelijkheid, 
bouwplantoetsing en uitvoering gaan 
samen met de verantwoordelijkheid 
kunnen nemen.’

Proportionaliteit 
in 2015 gaat in nederland het duale 
stelsel van start waarin de gemeente 
nog tijdelijk zal blijven optreden als 
bouwplantoetser. Hajé van egmond: 
‘uiteindelijk zal de overheid zich 
terugtrekken. architecten moeten dan 
aantonen de verantwoordelijkheid voor 
het voldoen aan de technische eisen 
aan te kunnen.’
daarbij zitten nog wel wat addertjes 
onder het gras. Het toetsen van 
ontwerpen is een vak apart en vereist 
andere, aanvullende competenties dan 
uitsluitend ontwerpcompetenties. als 
je als architect wilt optreden als 
toetser moet je de juiste papieren 
halen om bouwpartners en overheid te 
overtuigen dat je weet wat je doet. die 
bijscholing kost geld, evenals de 
aanvullende verzekering. ambitie is 
hierbij belangrijk; elk bureau kiest de 
rol en de verantwoordelijkheid die 
passend is. Wim de Pagter van VdndP: 
‘iedereen zit al op zijn eigen schaal te 
werken, een eenmansbureau bouwt 
geen ziekenhuis. dat verandert niet.’ 
Vooral als het om minder gecompliceer
de projecten gaat, zou de bijscholings 
eis niet te ingewikkeld of te duur 
moeten zijn. Hajé van egmond: ‘je 
moet als architect weten wat je doet. 
je hoeft niet altijd met berekeningen 
alles aan te tonen of regeltje voor 
regeltje bewijslast te overleggen. je 
moet wel de verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. uiteindelijk draait het 
om proportionaliteit.’ 

Label
er zijn echter ook zorgen over architec
ten die verantwoordelijkheid denken te 
kunnen nemen terwijl ze dat niet 
aankunnen. Wim de Pagter: ‘er zullen 
cowboys zijn die het aanzien van de 
beroepsgroep beschadigen. Hoe kom je 
van die rommelaars af?’ alexander 
Pastoors, beleidsmedewerker ontwerp

proces en techniek van de bna legt uit 
dat het bnalidmaatschap niet vol
doende is voor certificering: ‘maar 
zoals in het buitenland al het geval is, 
kan er wel een label in het leven 
geroepen worden. bij dit label horen 
dan een opleidingseis en een strikte 
bijscholingseis.’

na de bijeenkomst is de stemming 
positief. de aanwezigen vinden het 
verrassend dat het nieuwe stelsel ook 
mogelijkheden biedt voor kleine 

bureaus. directievoering en toetsing 
vormen immers extra inkomsten, ook 
bij kleinere projecten. ook ziet men 
kansen voor de ontwikkeling van het 
vak. boudewijn van ommeren van 
Hurenkamp architecten en adviseurs: 
‘de bna moet aan de bureaus laten 
weten dat er kansen zijn. als de 
gemeente het kan, kunnen wij het 
ook.’ Wim de Pagter: ‘de kans zit erin 
dat je je vak weer in de volle breedte 
kan gaan uitoefenen. dat doe ik graag.’
de bna gaat met de resultaten van het 
rondetafelgesprek aan de slag om 
architecten te informeren en te onder
steunen in hun nieuwe rollen. aan het 
einde van het jaar ligt er een advies 
voor het bnabestuur. Volgend jaar 
wordt het stelsel in de steigers gezet, 
waarna waarschijnlijk in 2015 het 
duale stelsel van start gaat. 

‘We heBBeN oNs De 
kAAs vAN het 

BrooD LAteN eteN’

‘De kANs zit eriN 
DAt je je vAk  

Weer iN De voLLe 
 BreeDte kAN gAAN 

uitoefeNeN’



NieuWe BureAuLeDeN
Archifoor, eindhoven 
Blossom consultancy Design & Build, 
 zwolle
jWg Architecten, utrecht
Architectenburo frans van roy, 
 berkelenschot

BureAus iN BeWegiNg
cepezed start een nieuwe afdeling voor 
interieurwerkzaamheden. Voor cepezed 
interieur zijn det van oers, klaas Cammel
beeck en daam van der leij van het voor
malige bureau merkx+girod aangenomen.

architectenbureau goedemans heet nu 
 hAgue architects. de nieuwe website is te  
vinden op www.haguearchitects.nl.

architectenbureau Weeda van der Weijden 
gaat verder onder een nieuwe naam: Archi-
tectenbureau rutten van der Weijden.

jurrijn tack bezonningsonderzoek, ruimte
studie, architectuur is opgegaan in een 
nieuw bureau: kraak & tack, raadgevende 
ingenieurs | architecten. de website is 
www.kraaktack.nl.

Nieuws van BNA-bureaus zoals directiewissels, fusies en 
naamsveranderingen, maar ook aankondigingen van nieuwe 
websites, bijzondere publicaties en gewonnen prijzen. 

Bureaubericht? e-mail naar 
redactie@bna.nl

■BUReAUBeRICHten
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afgelopen zomer is op 71jarige leeftijd 
hans van den oever overleden. Hij was al 
 geruime tijd ziek. zijn zoon mark heeft het 
initiatief genomen om een boek uit te geven 
over zijn werk. deze publicatie verscheen 
vlak voor zijn dood. Hierin presenteert Hans 
van den oever zichzelf als een ‘functionalist 
met een romantische tic’.

Hans van den oever werd bekend als op
richter van het bureau oeverzaaijer archi
tectuur en stedebouw dat hij samen met 
Wouter zaaijer in 1990 startte. Hiervoor 
werkte hij twintig jaar bij het bureau zan
stra, gmelig meyling, de Clerq zubli, tegen
woordig bekend als zzdP architecten. daar 
hield hij zich vooral bezig met woningbouw
opdrachten voor het nieuwe lelystad.

functionaliteit stond bij hem hoog in het 
vaandel. Wouter zaaijer vertelt hierover: 
‘Hij zocht naar een gebouw voor mensen, 
niet voor zichzelf.’ bekende projecten van 
Van den oever zijn het kantoor van sony in 
badhoevedorp, de transformatie van het 
dudok gebouw voor de Hoogovens in Vel
sen en de renovatie van het WtC in am
sterdam.

Hans van den oever.  
Foto: Hans van de Pol

new Babylon Park tower en City tower.  
Foto: ©DPI

iN memoriAm iN De prijzeN
new babylon in den Haag van mvsA 
 meyer en van schooten Architecten heeft 
de tweede prijs gewonnen van de best tall 
building awards 2013. de Council of tall 
buildings and urban Habitat (CtbuH) prijst 
de kwaliteit en het ontwerp van het bouw
project. new babylon werd in 2012 opgele
verd.



■BnA Academie

op 8 november 2013 staat de masterclass energieneutraal 
renoveren van woningen op het programma van de BNA 
Academie. zie voor meer informatie en aanmelding: 
www.bna-academie.nl. 

‘er ligt een enorme opgave in het energieneutraal maken 
van bestaande woningen. ten eerste de 100.000 corporatie
woningen, waarover in het recent gesloten convenant 
“stroomversnelling” afspraken zijn gemaakt. Vervolgens de 
opdrachten van particulieren, die ook oren hebben naar zo’n 
“nulopdemeterwoning”.’ dat zegt ivo opstelten, pro
grammaregisseur bij Platform31 en lector nieuwe energie 
aan de Hogeschool utrecht. samen met bart kellerhuis van 
zecc architecten en twee andere sprekers, verzorgt hij de 
masterclass energieneutraal renoveren van woningen. 

Bij eNergieNeutrAAL 
reNovereN kAN 
ArChiteCt Weer 
BouWheer zijN

zecc architecten won twee jaar geleden de regioprijs van 
gebouw van het jaar met het energieneutrale monument in 
driebergen. bart kellerhuis: ‘dat het energieneutraal moest 
worden, betekende een nieuwe functionele eis. om daaraan 
te voldoen, hebben we ons verdiept in de materie: welke 
maatregelen zijn nodig en welke producten zijn daarvoor te 
vinden. We wilden geen “geitenwollensokkenhuis”. Voor 
ons zat de uitdaging in het vertalen van de noodzakelijke 
maatregelen naar hedendaagse architectuur die in balans  
is met het monument.’

BouWheer
dat sluit aan bij de door ivo opstelten ontwikkelde ‘Piaf
methodiek’. die helpt bij het bepalen welke gebouwschil 
nodig is om techniek die over vijftien jaar beschikbaar is, toe 
te kunnen passen. opstelten: ‘dat klinkt ingewikkeld, maar 
de technologische ontwikkelingen van de toekomst laten 
zich nu al voorspellen. Piaf helpt je daarbij en geeft je 
inzicht in hoe je de woning toekomstbestendig kunt maken.’ 
opstelten probeerde zijn methodiek uit op zijn eigen 
woning, die nu nagenoeg energieneutraal is. tijdens de 
masterclass zal hij, samen met architect ton kowalczyk, 
over deze ervaring vertellen. ‘maar meer nog wil ik ingaan 
op wat energieneutraal renoveren betekent voor de rol van 
de architect’, zegt opstelten. ‘die kan bij deze opgave weer 
een echte bouwheer worden. bij het energieneutraal 
renoveren is de architect de enige die met zijn ontwerp 
invloed uitoefent op de prestaties van de woning. dat 
betekent een heel stevige positie, maar daar is wel kennis 
voor nodig. de masterclass bij de bna academie is een 
opstap daartoe.’

tWeeDe LeveN
bart kellerhuis erkent het belang van kennis over energie
neutraal renoveren: ‘door de gemeente driebergen werd 
ons project gezien als testcase. men was huiverig over wat 
er zou gebeuren als een monument energieneutraal gereno
veerd zou worden. Wij hebben laten zien dat dat kan, en nu 
wordt naar ons project verwezen als referentie. de monu
mentencommissie ziet het liever zo, dan dat men op eigen 
houtje gevels gaat isoleren. Verduurzamen van een monu
ment als in driebergen is geen last, maar ook een kans om 
een monument een hedendaags karakter te geven, waar
door een tweede leven mogelijk is.’

energieneutraal monument Driebergen. ontwerp: Zecc Architecten 
Foto: Cornbread Works
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28 oktober 2013, utrecht
planmatig schrijven

29 oktober 2013, amsterdam
het plastische getal

31 oktober 2013, amersfoort
Bouwen met baksteen 

31 oktober 2013, rotterdam   
Bouwfysica in de praktijk

4 november 2013, rotterdam   
projectontwikkeling voor architecten

7 november 2013, amersfoort
Acquireren met visie

8 november 2013, midden van het land   
masterclass: energieneutraal renoveren van 
woningen

11 november 2013, eindhoven
inzicht in de milieuprestatie

14 november 2013, utrecht 
Duurzaamheid als architectonische opgave

15 november 2013, amersfoort   
rekenen aan herbestemmen en transformatie

18 november 2013, amsterdam   
herbestemmen van de bestaande voorraad

21 november 2013, amsterdam
De ondernemende architect: het starten van een 
eigen bureau   

22 november 2013, amsterdam
Daglicht- en ventilatieberekeningen 

26 november 2013, amsterdam
een passend honorarium berekenen 

AgeNDA

meer cursussen op www.bna-academie.nl
kijk op de website voor de andere cursussen 
op het programma van de bna academie.

‘vooroplopen met kennis maakt je een betere, sterkere en flexibe-
lere professional’, is de overtuiging van sandra Beekmans. 
Daarom zet ze zich, als programmamanager van de BNA 
Academie, in voor een actueel, verrassend en hoogwaardig aanbod 
van bij- en nascholing. 

zeker nu de opdrachten schaars zijn moet je als architect uitblinken, 
vindt beekmans. ‘door op de hoogte te zijn van nieuwe trends, 
actuele ontwikkelingen, juridische (on)mogelijkheden, enkele 
rekenmethodes of slimme ontwerpoplossingen kun je als architect je 
opdrachtgever beter bedienen. Het geeft je bovendien inzicht in 
waar de ontwerpruimte zit binnen een opdracht, wat het ontwerpen 
leuker maakt. mijn uitdaging bij de bna academie is een prikkelend 
scholingsaanbod met “voor ieder wat wils’. zodat je goed voorbereid 
de opdracht kunt binnenhalen.’

kick
ideeën voor nieuwe cursussen krijgt beekmans onder andere van 
haar adviescommissie. ‘de leden staan midden in de praktijk en 
vertellen mij waaraan behoefte is. zo heb ik op hun aanraden een 
cursus revittekenen ontwikkeld. die wordt elders ook wel aange
boden, maar dan tegen hoge kosten. ik bedenk hoe we een op 
architecten toegesneden cursus voor een zachte prijs kunnen 
aanbieden.’ dat het aanbod van de bna academie duur zou zijn, 
wuift beekmans weg. ‘We zitten ver onder de marktprijs. ik vind het 
een kick om een hoge kwaliteit te kunnen bieden tegen een heel 
gunstige prijs.’

ook andere partijen weten de bna academie te vinden. zoals 
Platform31, dat beekmans benaderde met een idee voor een cursus 
over energieneutraal renoveren. ‘ik denk dan: dat is een interessant 
en actueel onderwerp, laten we erover praten. Het is mijn rol om uit 
te leggen hoe de architect met zo’n thema bezig is en waar de 
kennis aangevuld kan worden. al sparrend komen we dan tot een 
invulling van de masterclass, die dit najaar op het programma staat.’

kunst afkijken
sandra beekmans en ook de bna academie staan 
voor kwaliteit. ‘ik streef naar goede cursussen 
met opleiders die verstand van zaken hebben. 
daarbij sluit ons aanbod aan op de leerstijl van 
architecten. dat is er volgens mij een van “de 
kunst afkijken”: leren van best practices van 
bekende én andere werelden. ik wil dat de bna 

academie voor architectenbureaus de eerste keuze is: laat je verras
sen door ons aanbod. Het is breed, heel divers en voortdurend in 
ontwikkeling. de actualiteit is nooit ver weg.’

De BNA Academie ontwikkelt haar programma voortdurend. 
heeft u suggesties, mist u iets of wilt u een (persoonlijk) scho-
lingsadvies? Neem dan contact op met sandra Beekmans via 
academie@bna.nl.

GoeD vooRBeReID De 
 oPDRACHt BInnenHALen

Sandra Beekmans
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■tHUIS Architecten vertellen hoe zij hun eigen woning 
als proeftuin gebruiken.

tekst Carla roos
Beeld filip dujardin

thomas Bedaux groeide op in een 
huis ontworpen door zijn vader en 
woonde een tijdje in een ontwerp van 
zijn grootvader. het was een kwestie 
van tijd tot hij zelf zijn eigen woning 
zou ontwerpen, bij voorkeur ín de 
stad. zo benaderde hij een aantal 
makelaars om te zoeken naar een 
vrije kavel waar hij die droom kon 
verwezenlijken. 

Uiteindelijk vond hij er twee: één op de 
rand van een jaren dertigwijk, ingeklemd 
tussen de stad, een begraafplaats en een 
weiland. Daar bouwde hij de woning waar 
hij sinds begin dit jaar woont. en de 
tweede kavel? ‘Dat is in het centrum en 
daar bouwt mijn vader nu zijn eigen 
woning op. Zo heb ik hem weer geïnspi
reerd.’

Zijn bureau, Bedaux de Brouwer architec
ten, heeft veel ervaring met particuliere 
woonhuizen. ‘Maar wel grotendeels buiten 

de stad, met veel ruimte,’ vertelt thomas 
Bedaux. ‘Met mijn eigen woning wilde ik 
experimenteren met in de stad bouwen, 
waar de ruimte beperkt is.’ 

tetris
Het experiment in de stad leverde een 
stapeling van ruimtes op, waarbij Bedaux 
ontwierp van boven naar beneden. ‘Ik 
mocht tien meter de hoogte in. De boven
ste verdieping heeft een standaardhoogte, 
maar daaronder begint een puzzel van 
ruimtes met verschillende hoogtes. Het 
atelier op de eerste verdieping is extra 
hoog, met een groot raam op het noorden. 
Daaronder zit de speelkamer, die juist een 
laag plafond heeft. De woonkamer heeft 
een verdiepte vloer, waardoor die ruimte 
extra hoogte heeft en heel mooi overloopt 
in de tuin. Het was een moeilijke puzzel, 
maar uiteindelijk past het in elkaar. Als een 
soort “tetris”, eigenlijk.’

Makkelijk vond Bedaux het niet, een 

ontwerp voor hemzelf maken. ‘Ik miste de 
opdrachtgever. Gelukkig kon ik sparren met 
mijn compagnon Jacq. de Brouwer, mijn 
vader en mijn broer. Ik had veel aan dat 
klankbord. Deze ervaring heeft me wel 
inzicht gegeven in het proces dat particu
liere opdrachtgevers ondergaan. Het is een 
intensief en lang proces, waar voortdurend 
keuzes gemaakt moeten worden, tot en 
met de rookmelder aan toe.’

franse kerk
ook op het gebied van duurzaamheid heeft 
Bedaux zijn huis als proeftuin gebruikt. ‘Ik 
wilde een energiezuinig huis, dat mooi en 
zorgvuldig ontworpen is. Het dak is 
verzonken en voorzien van zonnepanelen. 
De leefruimtes zijn georiënteerd op de zon 
en hebben grote ramen. ook hebben we 
een luchtwarmtepomp op het dak ge
plaatst, die in de winter verwarmt en in de 
zomer koelt. Het resultaat is heel comforta
bel, afgelopen zomer was het alsof je een 
Franse kerk binnenliep, zo koel. We hoeven 

thomas Bedaux van Bedaux de Brouwer 
Architecten
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Locatie vrijstaande woning, ingepast in een 
bestaande jaren dertigwijk aan de rand van het 
centrum in tilburg
Woont daar sinds 2013 
geëxperimenteerd met stedelijke inbreiding, 
duurzaamheid en productontwikkeling

nauwelijks aan knoppen te draaien en we 
verbruiken veel minder energie.’

Brievenbusklep
tijdens het ontwerpen kwam Bedaux er 
achter dat veel wat hij wilde, niet bestond. 
‘een vlakke brievenbusklep, bijvoorbeeld. 
Dus die heb ik zelf gemaakt, samen met 
een metaalbewerker. Daarmee heb ik ook 
een oud ontwerp voor een buitenlantaarn 
van mijn grootvader nieuw leven ingebla
zen. Die was oorspronkelijk in staal 
uitgevoerd. De nieuwe uitvoering is in 
aluminium en die gebruiken we nu ook in 
andere woningbouwprojecten van het 
bureau. ook de brievenbusklep, het 
huisnummer en de deurklinken hebben al 
een plek gekregen in andere ontwerpen. 
Het mooie aan ontwerpen voor jezelf is dat 
je tijd hebt om nieuwe dingen uit te 
proberen en te ontdekken. Daarom kan ik 
het iedere architect aanraden. Als ik mijn 
gezin zo gek krijg, begin ik zelf over een 
paar jaar ook weer opnieuw.’
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Voor wie altijd op de hoogte wil zijn, 
is architectenweb.nl het juiste adres

architectenweb.nl

Dagelijks houden wij duizenden architecten op de hoogte van het laatste nieuws uit binnen- en 
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Saint-Gobain Glass is de eerste 
glasfabrikant die Environmental Products 

Declarations (EPD) uitbrengt op basis van een 
complete Life Cycle Assessment.

The future of glass.
Since 1665.

De Life Cycle Assessment (LCA) is een 

beproefde wetenschappelijke aanpak die het 

mogelijk maakt in elke levensfase van het 

product alle milieueffecten te beoordelen en 

te kwantificeren (CO2-uitstoot, energie- en 

waterverbruik, luchtverontreiniging, …).

De LCA is gebaseerd op 

internationale ISO-normen en

daarmee van grotere waarde

dan een privaat label.

De LCA resultaten kunnen op

gebouwniveau worden geconsolideerd.

Dankzij dit instrument kan

Saint-Gobain Glass dagelijks haar 

milieueffecten tot een minimum

beperken en zo een bijdrage leveren

aan een duurzame leefomgeving.

Aan dit logo herkent u beglazing 
die een Life Cycle Assessment 
heeft ondergaan.

De Environmental Product 
Declaration (EPD) is het officiële 
document waarin de 
beoordelingsresultaten worden 
getoond.

Om volledig transparant te zijn 
hebben we besloten de resultaten 
door een derde partij te laten 
verifiëren.

Scan de QR-code om 

meer over EPD te 

lezen en de resultaten 

te bekijken.

www.sgglca.com
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