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Visie

Kritiek
De architect aan zet
Auteurs Jackel Henstra en Joost van ’t Klooster

De bouwsector is ziek. Het product wordt weliswaar integraal gebouwd, maar op een gefragmenteerde 

manier ontwikkeld. De crisis brengt het leveren van maatwerk en het toekomstgericht werken volop onder 

de aandacht. Nu de markt dreigt aan te trekken gaat menigeen echter weer over op business as usual.

Ontwerp en uitvoering zijn in het bouwproces twee strikt gescheiden werelden geworden. De rol van de 

architect beperkt zich tot het ontwerpproces en is daarin teruggebracht tot het ontwerp. Dat betekent dat 

er minder oog is voor de eindgebruiker en het leidt tot het ontbreken van maatwerk. Om tot maatwerk in 

de bouw te komen, dient de samenwerking tussen architect, adviseurs en producenten in het proces van 

onderzoek, ontwerp en uitvoering sterk te worden verbeterd. Daarnaast moeten we proberen de complexi-

teit van de bouw te reduceren door het bouwen uiteen te rafelen in drager, envelop, installaties en inbouw. 

De aansturing kan door verschillende partijen worden verzorgd: naast de ontwikkelaar en de bouwer kan 

ook de architect hier zijn meerwaarde aantonen. Het project ‘House of Tomorrow Today’ is hier een voor-

beeld van. Ontwerp en uitvoering vormen één proces, waarbij de producenten al in de ontwerpfase hun 

specifieke productkennis inbrengen. Wvttk architecten coördineert de samenwerking en stuurt vanuit het 

ontwerp de assemblage van de bouwdelen aan.

Tegenwoordig worden steeds meer dbfmo (Design, Build, Maintain, Finance & Operate) projecten in diverse 

combinaties gevraagd. Voordeel hiervan is dat de scheiding tussen ontwerp en uitvoering wordt weggeno-

men vanuit de gewenste integratie van de beheerfase in het ontwerpproces. De noodzaak tot toekomstge-

richte keuzen wordt daarmee expliciet. Vaak worden deze contracten echter traditioneel ingestoken, waar-

door de afstand tussen architect en eindgebruiker nog groter wordt. 

Veel architecten zien nog geen mogelijkheden om in dit type samenwerking een nieuwe rol op te eisen en 

meerwaarde te realiseren. Juist vanuit deze rol kunnen zij een brug slaan tussen ontwerp en uitvoering & 

beheer. Daarnaast moeten zij ook een stap terug kunnen doen. Niet kwalitatief, maar wel door zorgvuldig 

architectuur te definiëren. Waar zit de kwaliteit en waar kan gericht worden versoberd?

wvttk architecten maakt zich hard voor een nieuwe procesaanpak in de bouw. Wij kunnen onze toege-

voegde waarde tonen door in het proces maatwerk te leveren en hierin verschillende rollen te vervullen. 

We merken dat onze partners moeten wennen aan deze nieuwe werkwijze en hun rol daarin. Onze conclu-

sie is: nu de therapie is gevonden, moet de architect zijn rol goed oppakken. Hij zal daarbij niet meer de 

oude worden, maar dat is misschien maar goed ook.

Informatie www.wvttkarchitecten.nl en www.actiefbouwen.eu

Ethiek in architectuur

Op de Linkedin-group van de Architect vinden 

regelmatig discussies plaats over actuele ont-

werpvraagstukken. Hieronder een samenvat-

ting van een discussie die de afgelopen weken 

kon rekenen op veel inhoudelijke reacties. 

Sander Woertman  Het ontwerpen van een gebouw 

veronderstelt van een architect dat hij zijn attitude 

ten aanzien van de maatschappij bepaalt. Zodoende 

is architectuur een vak waarin ethiek een belangrijke 

rol speelt. Maar ontwerpen veronderstelt ook een 

opdrachtgever met een programma van eisen. In 

deze constructie heeft de architect slechts een  

dienende rol: zodra hij niet doet wat de opdrachtge-

ver van hem verlangt, zet hij zichzelf buitenspel.

Maar is de praktijk zo zwart-wit zoals hierboven 

beschreven? Wat zijn de marges waarbinnen een  

ontwerper zijn stempel kan drukken op de sociale 

betekenis van de opgave? Waar moet een ontwerper 

de grens trekken? En zorgt de crisis ervoor dat maat-

schappelijke verantwoordelijkheid (tijdelijk) op een 

zijspoor wordt gezet? Of maken economische ont-

wikkelingen juist duidelijk dat ontwikkelaars plaats 

moeten maken voor ontwerpers die met gebruikers 

wenselijke ruimtelijke interventies vormgeven?

Astrid Aarsen   Deze vragen zijn wel wat eenzijdig 

vanuit het perspectief van de ontwerper gesteld. Kan 

hij een stempel drukken op een opgave? Het lijkt mij 

dat een ontwerper juist op zoek gaat naar wat er leeft 

in de maatschappij en zijn creativiteit inzet om oplos-

singen aan te dragen waar anderen deze wellicht niet 

zien. En dat hoeft lang niet altijd te resulteren in 

gebouwen! 

Marianne Loof   Elk ontwerp dat een architect in 

Nederland maakt, heeft een maatschappelijke  

context. Het opdrachtgeversveld van ontwikkelaars, 

grote bedrijven en corporaties opereert in ons land in 

een redelijk gelijkmatig middenveld van maatschap-

pelijke conventies. Dat is een grote kwaliteit, maar 

geeft ons land ook minder ‘grand projects’. De incor-

poratie van maatschappelijke aspecten in een ont-

werp wordt dan ook voor een groot deel gewaar-

borgd in bestemmingsplannen, stedebouwkundige 

visies, beleidsvisies, zorg- en woonvisies, maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen, tot aan wet en 

regelgeving en energieverbruik. Een enkele 

opdrachtgever excelleert in maatschappelijke visie 

en een enkele bungelt onderaan. Maar over het alge-

meen kan een architect zich redelijk zorgeloos in een 

opdracht begeven en zal een ‘mogelijk dilemma’ zich 

hier binnen overzichtelijke grenzen afspelen. 

Binnen het eigen ontwerp maakt een architect ech-

ter zelf ook maatschappelijke afwegingen, bijvoor-

beeld in de keuze tussen waar budgetten aan worden 

besteed. Gaat het geld op aan een bijzonder expres-

sieve en blitse gevel, of juist aan een mooie binnen-

tuin voor bewoners? Wel die extra buurtruimte op de 

hoek van tweehonderd vierkante meter? Of dat op-

offeren voor een spectaculaire entreehal? En hono-

reert de architect wel de gebruikerswensen die min-

der goed passen in het concept?

Ik wil architecten zeker niet als de ultieme vertegen-

woordiger van de maatschappelijke en sociale waar-

de van een opdracht opvoeren, maar als het goed is 

fungeren zij voor het leeuwendeel van de projecten 

als het geweten van de opdracht. Zo zijn opdracht-

gevers en architecten elkaars kritische klankbord en 

spiegel. Op die manier wegen we  onze motieven, 

bewaken we de koers en vertegenwoordigen we het 

algemene belang naast het specifieke projectbelang. 

Sander Woertman   @Marianne Loof: Maar wat voor 

invloed heeft de crisis op de rol van ethiek in het ont-

werpproces? En hoe kan een architect zijn visie op 

maatschappelijke en sociale waarden kwijt bij een 

opdrachtgever die mijlenver van de gebruiker afstaat 

en die vooral een bouwende of investerende partij is? 

@Astrid Aarsen: In het februarinummer van de Archi-

tect schrijft een jonge architect vertwijfeld dat hij vol-

op interessante plannen initieert en creatieve oplos-

singen bedenkt voor allerhande vraagstukken, maar 

dat deze handelswijze hem en zijn lotgenoten geen 

brood op de plank bezorgt. Hoe zie jij dat?

Astrid Aarsen   Het is inderdaad een kunst om die 

creativiteit zo in te zetten dat er ook inkomsten 

tegenover staan, maar het kan wel. Dat bewijzen bij-

voorbeeld Eklund_TerBeek. In hun alertheid bij rond-

leidingen zien zij worstelingen van instellingen en 

dragen ze uit eigen initiatief oplossingen aan. Dat 

heeft hen onder andere een interieuropdracht voor 

een museum en een mooie opdracht voor het Oog-

ziekenhuis opgeleverd. Het is dus een combinatie 

van de urgentie van de (alledaagse) opgave met de 

nieuwsgierigheid en alertheid van de architect die in 

staat is spontaan en tegelijkertijd professioneel han-

delen. Maar wees daarbij wel altijd bewust wie de 

potentiële opdrachtgever is en wat hij eraan kan heb-

ben, want zomaar plannen initiëren leidt inderdaad 

niet tot brood op de plank.

Marianne Loof   Ik weet echter niet of de crisis een 

onderscheidende factor is. Misschien dat de crisis en 

de moeizame ontwikkeling commerciële partijen 

juist meer dwingt om zorgvuldige afwegingen te 

maken. Zo zal ongemerkt de invloed van consumen-

ten sterker worden. De ‘markt’ kan dus ook positief 

werken. Je kunt je afvragen of dit ethisch gedrag is, 

want het wordt niet gestuurd door intrinsieke ethiek. 

Hetzelfde zie je bij energie en duurzaamheid. De 

markt werkt veel sterker duurzame veranderingen in 

de hand dan ‘ethiek’ op zich. 

Het is dus niet zwart wit. Ik heb zeer ‘commerciële’ 

opdrachtgevers gehad die absoluut oprecht waren, 

een heldere maatschappelijke overtuiging hadden en 

transparante en onverwachte keuzen maakten. Daar 

tegenover staan ook echte ‘buitenkant idealisten’ die 

onder het mom van ethiek en maatschappelijke  

doelen, eigenbelangen dienden. 

Kortom, elke tijd, elke omstandigheid kent conflic-

terende belangen en wolven in schaapskleding en 

onvermoede idealisten. Ik kies voor het open vizier 

waarmee je een opgave ingaat en ik vertrouw op mijn 

eigen instinct waar het mensen betreft. De kunst is 

goed te kijken wat de drijfveren van een ander zijn en 

zelf bereid zijn keuzen in het voordeel van ‘maat-

schappelijke en sociale waarden’ te maken. Het 

speelveld waar dit alles zich afspeelt, is inderdaad 

niet alleen maar idealistisch, maar dat hoort bij een 

scherp raakvlak, en hiervoor geldt: if you can’t stand 

the heat, stay out of the kitchen. 

De architect die zich verschanst achter eigen ethi-

sche superioriteit zal weinig losmaken bij anderen. Te 

vaak hoor ik ook in ons vak opgeblazen ‘maatschap-

pelijke en ethische’ onderbouwingen als dekmantel 

van eigen esthetische overwegingen. 

Hier ligt ook een vraag voor de architectuurcriticus: 

welke rol wil hij de maatschappelijke en sociale waar-

den en daarbij horende afwegingen in zijn bespiege-

ling van projecten geven? 

Kees van der Hoeven   Volgens mij is de initiële vraag 

niet correct geformuleerd. Zo wordt de vraag naar 

ethiek gekoppeld aan opdrachtgever versus de maat-

schappij. Er zijn natuurlijk goede of slechte opdracht-

gevers, maar via ons vak is er altijd iets goeds aan de 

maatschappij te geven. Deze discussie heeft dus wat 

mij betreft absoluut niets met de crisis te maken. 

Of gaat deze discussie over het verschil tussen 

opdrachtgever en gebruiker? En de wisselende 

belangen die daarmee samenhangen? Dan gaat de 

gestelde vraag dus vooral over de ethiek van de 

opdrachtgever en niet over die van de architect. 

Jurgen van der Ploeg   De arrogantie is voorbij. Dat is 

wat mij betreft de situatie in de crisis. In de hoogtij-

jaren vlak voor de crisis kon alles. Ontwikkelaars, aan-

nemers, gemeentes en ontwerpers konden hun 

eigen feestje vieren. Sommigen vierden ethisch ver-

antwoorde feestjes en anderen juist niet. Nu staan 

we allemaal op een kruispunt: wachten we tot ‘het’ 

over is en gaan we op de oude voet verder of passen 

we ons aan, aan een nieuwe habitat. Ik denk het laat-

ste en als je erover doorfantaseert is het geweldig. 

Het is toch prachtig dat niemand meer wegkomt met 

‘zo doen we dat altijd’. 

Nu alles onzeker is geworden, moeten we wel de  

discussie op de inhoud voeren. Alle partners in het 

bouwproces moeten de verantwoordelijkheid nemen 

om coalities te smeden, de belangen en idealen van 

de andere partijen serieus nemen, extreem creatief 

zijn, gebruikers opzoeken en nadenken wat ze willen. 

Het type ‘boekhouder’ zal de uitweg in de impasse 

niet vormgeven. Met creativiteit en maatschappelijke 

drive kunnen architecten wel een voortrekkersrol 

vervullen. Een architect anno nu heeft niet genoeg 

aan goede ontwerpkwaliteiten. Een architect die ver-

leidt, open is, inspireert, visionair is, mensen samen-

bindt, laat de arrogantie links liggen. En zonder die 

arrogantie, is de ethiek nabij. En dat geldt niet alleen 

voor architecten. 



Interview “De WAT zal tot een nieuwe  
waterscheiding leiden” 
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Begin dit jaar is de Wet op de Architectentitel 

(WAT) van kracht geworden. In opdracht van 

rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol speelde 

Kees Rijnboutt hier als kwartiermaker een 

belangrijke rol in. Als ik Rijnboutt daar eind 

vorig jaar over spreek, zijn de benoemings- 

brieven van het bestuur net getekend. In de  

versplinterde wereld die de architectuur is 

geworden, moet de WAT meer focus aan- 

brengen. Veel zal afhangen van de vraag met 

welke regelingen het nieuwe bestuur komt voor 

de beroepservaringsperiode, de cross-over 

regeling en de bij- en nascholing. 

Wat verandert vanaf dit jaar?

Tot de noviteiten van de wet behoren de beroeps-

ervaringsperiode voor alle vier disciplines en de 

cross-overregeling, waardoor mensen zich voor 

meerdere disciplines inschrijven. De regeling zal op 

1 januari 2012 van kracht worden. Dan kan bijvoor-

beeld Jaap van de Bout, toch een icoon van de  

Rotterdamse stedebouw, maar nu ingeschreven in 

het architectenregister, zich eindelijk inschrijven in 

het stedebouwregister. Datzelfde geldt voor meer 

vakgenoten.

De Stichting Bureau Architectenregister bestaat 

sinds 1988 en staat sinds deze tijd onder directeur-

schap van Hans Groeneveld. Al die tijd konden 

architecten, stedebouwkundigen en landschapsar-

chitecten zich op basis van hun diploma inschrijven 

in het register en de titel voeren. Bezat je dat diplo-

ma niet, dan diende je een toelatingsexamen te 

doen of te worden beoordeeld als uitzonderlijk 

bekwaam. Dat laatste kwam hooguit een of twee 

keer per jaar voor.

Waarom is deze registratie niet bij de  

vakverenigingen neergelegd?

Carel Weeber, de toenmalige bna-voorzitter, wilde 

eind jaren tachtig dat de bna het register zou behe-

ren. Het rijk was daar niet voor te vinden. Om te 

beginnen ging het om vier disciplines. We hebben 

ooit een Federatie O gehad waarin de vier beroeps-

verenigingen zaten, maar die is uit elkaar gevallen. 

Overal ter wereld waken beroepsorganisaties over 

de toetreding. Het Spaanse Collegio is daarvan een 

Interview met Kees Rijnboutt
Auteur Harm Tilman

berucht voorbeeld. Het rijk besloot toen om het 

niet bij een van de beroepsverenigingen neer te 

leggen. 

Bovendien kent de bna een zekere dubbelheid. Aan 

de ene kant profileert ze zich als een beroepsver-

eniging, aan de andere kant als een maatschappij 

ter bevordering van de bouwkunst. Daar kwam bij 

dat slechts een deel van alle architecten lid is van 

deze organisatie. Echter voor de wet is iedereen 

gelijk. De conclusie was toen dat de titelbescher-

ming bij gebrek aan iets beters bij het rijk moest 

worden neergelegd.

Waarom is de wet nu gewijzigd? 

Gaandeweg kreeg het register prestige, maar kwam 

het ook onder druk te staan. Staatssecretaris  

Remkes vond het belachelijk dat private architec-

ten waren verenigd in een club van het rijk en 

meende dat het door het veld zelf diende te wor-

den geregeld. Vervolgens deed Hugo Priemus van 

het otb onderzoek. Hij deed onder andere de aan-

beveling om door te gaan met de huidige regeling, 

maar deze wel te verbeteren. Door de Europese 

regelgeving werden alle opleidingen gelijkgetrok-

ken. Zonder een goede inschrijving zou de Neder-

landse architectuur in Europa ten onder gaan. Een 

ander argument betrof het belang voor de consu-

ment. Minister Dekker nam toen het initiatief voor 

een nieuwe wat.

De latere rijksbouwmeester Jo Coenen was zich 

ervan bewust dat de wet moest worden opge-

poetst. Ook constateerde hij een toenemende la-

cune in de opleiding van architecten en stede-

bouwkundigen. Deze had zich geëvolueerd tot 

zuiver wetenschappelijke opleiding. Wat in de 

beroepspraktijk een rol speelt, werd daar niet meer 

onderwezen. Coenen begon daarom het Experi-

ment, een training voor jonge architecten en later 

ook voor stedebouwkundigen en landschapsarchi-

tecten. In deze opleiding leren zij een begroting 

opstellen, wat participatie inhoudt, hoe een bestek 

in elkaar steekt en op welke manier je een offerte 

maakt. Op deze wijze kunnen we voldoen aan wat in 

Europa van architecten wordt verwacht.

Moet dit niet gewoon bij de opleidingen liggen? 

Het gaat toch om wetenschap én kunde?

In heel Europa is praktisch werk een vast onderdeel 

van de opleidingen. Alleen in Nederland is dit onder 

druk van de verwetenschappelijking afgeschaft. 

Hoewel bouwkunde geen zuivere wetenschap is, 

hangt de financiering van de opleiding af van de 

wetenschappelijke productie. Dit heeft geleid tot 

een stortvloed aan pseudowetenschappelijke  

promoties, eigenlijk te gek voor woorden. Het zou 

natuurlijk een combinatie moeten zijn.

De beroepsgenoten die niet zijn gelieerd aan het 

onderwijs, zijn in het merendeel ontevreden over 

het kwaliteitsniveau van de productiemiddelen die 

de universiteit verlaten. Aan de vaardigheden die in 

de Europese regelgeving zijn omschreven, wordt in 

ons land eenvoudig niet beantwoord. De opleidin-

gen bevinden zich in een spagaat. Ze worden afge-

rekend door het Ministerie van ocw op hun weten-

schappelijke productie en beschikken niet over de 

tijd en het geld om praktisch werk te implemen-

teren. Dat impliceert dat een ander instituut de 

gereedschapskist moet beheren. 

Waarin verschilt onze wat van die in de ons 

omringende landen?

De afgelopen tien jaar is hard gewerkt aan een 

nieuwe wat. Uit de wet is het klachtrecht verdwe-

nen, omdat dit in de ogen van Justitie en Binnen-

landse Zaken niet paste. Wat er wel in zit zijn zaken 

die parallel lopen met andere landen, zij het dat 

daar andere regelingen gelden. In  Groot-Brittannië 

moet je na je opleiding twee jaar doorstuderen en 

dan een streng examen doen om te worden toe-

gelaten tot de beroepspraktijk. In Duitsland is het 

gemakkelijker dan bij ons en in België is het gere-

geld met stagemeesters.

Wat regelt de nieuwe wat over de  

beroepservaring?

Als je wilt worden ingeschreven in het register, 

moet je niet alleen zijn afgestudeerd aan een uni-

versiteit of hogeschool in de juiste studierichting, 

maar ook een beroepservaringsperiode hebben 

gevolgd. Deze duurt in de regel twee jaar en wordt 

van kracht op 1 januari 2015. Zo wordt voorkomen 

dat mensen die voor dit jaar aan hun studie zijn 

begonnen en dit niet konden weten, voor verrassin-

gen worden geplaatst. 

De beroepservaringsperiode is geen verlenging van 

de studie. Het moet beroepservaring zijn, leuk zijn 

en de kandidaten een nieuw netwerk bieden. De 

beroepservaringsperiode duurt twee jaar en kent 

een individueel en een gemeenschappelijk deel. 

Het individuele stuk doe je samen met een mentor, 

terwijl je bij voorkeur op een bureau werkt. Aan het 

gemeenschappelijke deel besteden de kandidaten 

met elkaar gemiddeld vier uur per week gedurende 

twee jaar. Het nieuwe Bureau Architectenregister 

gaat dit controleren. 

Krijgt het Bureau meer bevoegdheden?

In de jaren negentig is in ons land een nieuwe 

kaderwet voor zelfstandige bestuursorganen van 

kracht geworden. Het Bureau is nu niet meer een 

stichting, maar een zelfstandig bestuursorgaan. In 

het oude bestuur zaten een onafhankelijke voor-

zitter, aangevuld met vakgenoten zonder last of 

ruggespraak, opdrachtgevers en een vertegen-

woordiger van de vrouwenadviescommissie. Het 

nieuwe bestuur bestaat uit drie leden. Voorzitter is 

Anneke de Vries, tot 1 december van afgelopen jaar 

directeur bij ing Real Estate. Zij is rechtstreeks door 

de minister benoemd. Namens de beroepsorgani-

saties is Harm Post van het bureau Oostzee Stede-

bouw uit Arnhem aangesteld. Henk Döll vertegen-

woordigt de ontwerpers die geen lid zijn van een 

beroepsvereniging. Hij is verkozen uit de 76 binnen-

gekomen solliciaties. De werknemers van het 

Bureau zijn met ingang van dit jaar rijksambte-

naren.

Hoe staan de beroepsverenigingen tegenover 

deze ontwikkeling?

De beroepsverenigingen steunen de wet loyaal. Hun 

loyaliteitsverklaringen kun je vinden op onze web-

site. Zij zijn bereid de mensen die de beroepserva-

ringsperiode gaan doen, op dezelfde manier te beje-

genen als de mensen die dit niet doen. Lang niet alle 

afgestudeerden zullen immers een eigen bureau wil-

len beginnen. Als dat zo is, hoeven ze die beroeps-

ervaringsperiode niet te doorlopen. Je kunt ook eerst 

vijf jaar op een bureau gaan werken en dan de 

beroepservaringsperiode doen. De beroepsvereni-

gingen verklaren ook dat zij zich zullen inzetten voor 

voldoende mentoren. Dit is heel belangrijk en vormt 

een conditie sine qua non voor de nieuwe wat. 

Wat is de toekomstige rol van de  

beroepsverenigingen?

Ik verwacht dat er een nieuwe rolverdeling zal 

komen tussen het Bureau Architectenregister en 

de beroepsverenigingen. Het nieuwe instituut dat 

formeel het gehele veld vertegenwoordigt, kan aan 

de orde stellen hoe en onder welke voorwaarden 

architecten met elkaar concurreren. Veel vakgeno-

ten zijn niet onverdeeld gelukkig met het gedrag 

van collega’s. Het is goed denkbaar dat het bestuur 

hier spelregels voor gaat opstellen. Daarnaast kan 

ze de verbindende schakel tussen de beroepsgroep 

en de overheden vormen, bijvoorbeeld als het gaat 

om de dnr. 

Hoe het verandert, weet ik niet, maar het zal leiden 

tot een nieuwe waterscheiding. Binnen de wet 

bestaat de mogelijkheid dat het nieuwe instituut 

een meer integrale kwaliteitstimulans gaat geven. 

In deze constellatie krijgen de beroepsverenigingen 

meer vrijheid en kunnen zij zich meer gaan richten 

op de bevordering van hun respectievelijke vak-

gebieden. 

Bna, bni, bno en bnsp zitten overigens lang niet op 

dezelfde lijn als het gaat om de spelregels en het 

concurrentiegeding. Ook zijn er veel vakgenoten 

die het hek heel hoog willen maken voor nieuwko-

mers. Ik zie dat niet zo. Het nieuwe bureau krijgt 

door deze wet meer aanzien.

Wat betekent de nieuwe Wet voor Academies 

van Bouwkunst die wel een praktijkdeel in hun 

opleiding hebben?

De wat geeft aan dat vrijstellingen voor de beroeps-

ervaringsperiode kunnen worden verleend. Het 

Landelijk Overleg Bouwkunst Opleidingen (lobo) 

vond dat iemand die de Academie van Bouwkunst 

verlaat, gezien het concurrencybeginsel automa-

tisch moet worden toegelaten tot het register. 

Daarmee ben ik het niet eens. Een generieke vrij-

stelling is niet wenselijk. Aangetoond moet worden 

dat een student tijdens zijn opleiding in aanraking 

is geweest met de vaardigheden die anderen via de 

beroepservaringsperiode opdoen.

De Commissie Gietema heeft goed werk gedaan. 

De avb heeft echter niet weten te regelen dat hun 

studenten in de bureaus in aanraking komen met 

alle vaardigheden. Dat gebeurt ook bij ons niet, daar 

moet ik eerlijk in zijn. Wij laten afgestudeerden wel-

iswaar met veel aspecten van het vak kennismaken, 

maar we nemen ze niet mee bij het binnenhalen 

van een offerte. Daarvoor is dit een veel te kwets-

baar onderdeel. Mijn stelling is, dat als slechts zeven 

van de tien belangrijke zaken kunnen worden geve-

rifieerd, in dat geval de overige drie moeten worden 

behaald via de reguliere beroepservaringsperiode. 

Een generieke vrijstelling voor academiestudenten 

is uitgesloten.
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Visionair

Visie

Verder kijken dan je neus lang is

Zoals Harm Tilman in zijn blog ‘Tien tips voor 
architecten’ al aangeeft, moeten in crisistijd 
andere wegen bewandeld worden om te overle-
ven. Eén van de tips is het onderzoeken van 
mogelijkheden buiten de landsgrenzen, vooral 
in landen met economische groei. 
Dit is de route die ik momenteel volg nu het 
werk in Nederland opdroogt. Mijn oog is geval-
len op Chili, waarmee ik een sterke band heb 
doordat ik tijdens mijn masteropleiding een jaar 
heb gestudeerd in de havenstad Valparaiso.
En ja, Chili biedt mogelijkheden. Afgezien van 
de wederopbouwwerkzaamheden door de aard-
beving en de verwoestende tsunami in 2010 lig-
gen hieraan verschillende factoren ten grond-
slag. Ten eerste ligt het economische groeicijfer 
de laatste twintig jaar hoger dan 5,8 procent. 
De kredietcrisis heeft hier weinig invloed op 
gehad, waardoor er veel bouwactiviteit is. Daar-
naast is de beroepsbevolking relatief jong, wat 
het voor jonge architecten makkelijker maakt 
zich op de arbeidsmarkt te begeven. Bovendien 
wordt een Europese masterdiploma in Zuid-
Amerika hoog gewaardeerd, wat mogelijkheden 
biedt op het gebied van onderwijs en onderzoek 
in de academische wereld. 
Het meest significante verschil tussen Chili en 
Nederland is echter de grootte van de particu-
liere sector. Chili heeft een relatief grote mid-
denklasse, vergeleken met andere Zuid-Ameri-
kaanse landen. De zestien miljoen inwoners 
bezitten een grondgebied dat negentien keer 
groter is dan ons land. Deze overvloed aan 
ruimte maakt dat meer particulieren toegang 
hebben tot de grondmarkt. Het bouwen van een 
eigen huis komt daarom veel voor en is voor 
jonge architecten vaak de start van hun carrière 
en de springplank naar een eigen bureau. 
Al deze feiten bieden een mooi perspectief. Er 
zit alleen één kanttekening aan dit verhaal: om 
voet aan de grond te krijgen is het essentieel 
dat je de Chileense cultuur begrijpt, de taal 
beheerst, contacten hebt en beschikt over een 
flinke portie geduld. Wanneer je dat allemaal in 
huis hebt, is succes grotendeels verzekerd. 
 Jildou Klijnsma
 4:69 AM Architecten

Vertical Village

Vertical Village geeft collectief wonen een nieuwe 

betekenis. Dit woongebouw heeft de vrijheid van 

een dorp en de dichtheid van de stad. Het is niet 

simpelweg een opeenstapeling van lagen, maar een 

ruimtelijke aaneenschakeling van unieke kavels 

binnen een verticaal dorp.

Het idee van een driedimensionele verkaveling 

komt voort uit een typologische analyse naar de 

ruimtelijke samenstelling van zowel traditionele 

dorpen als gebieden met hoge stedelijke dichtheid. 

De verkaveling is gebaseerd op het algoritmische 

principe Voronoi, dat een volume verdeelt in een 

driedimensionale cellenstructuur aan de hand van 

de relatie tussen verschillende punten. Elke cel is 

eigendom van een gezin. Door het veranderen van 

de posities van de punten ontstaat een rijkdom aan 

ruimtelijke domeinen. Bovendien kan door het toe-

voegen van nieuwe punten de cel groeien. 

Bovenop het standaard Voronoi-principe gelden in 

Vertical Village speciale regels. Zo ligt een punt 

altijd loodrecht op het dichtstbijzijnde punt. Dit 

garandeert dat een domein in ieder geval één vlak 

heeft loodrecht op de horizon of er parallel aan. Op 

deze horizontale delen kan worden gekookt of 

gestudeerd, terwijl tuinieren of spelen op de meer 

onregelmatige oppervlakken plaatsvindt. 

Alle gezinnen zijn vrij om het kavel naar eigen 

inzicht in te richten. Ze hebben de mogelijkheid 

hun huis uit te breiden, te verbouwen of te transfor-

meren. Waar ze zich wel aan moeten houden, is dat 

een kavel nooit voor meer dan dertig procent van 

het volume mag worden gevuld. 

Centraal in het dorp bevindt zich een reeks van cel-

len, ontworpen als publieke ruimte, zoals een speel-

plaats, een café of een zwembad. Deze cellen ver-

zorgen tevens de circulatie binnen Vertical Village. 

Auteurs Yushang Zhang, Rajiv Sewtahal,  

Riemer Postma en Qianqian Cai 

Docent Alexander Sverdlov

Vertical Village is een onderzoek binnen de The Why Factory van professor Winy Maas aan de tU Delft.
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Sabine Auer en Anna Margarethe  
Lavier (red.), Under the open sky.  
Emscher Landscape Park
Het Emscher landschapspark is een favoriete 

bestemming voor Nederlandse architectuurlief-

hebbers. Deze uitgave biedt een overvloed aan  

achtergrondinformatie over het gebied, waardoor  

je als bezoeker goed beslagen ten ijs komt. 

www.springer.com/birkhauser

Frits Palmboom en Sabien Thomaes, 
Drawing the Ground –  
Landscape Urbanism Today
Palmbout Urban Landscapes is een van de meest 

invloedrijke landschapsarchitectuurbureaus van 

Nederland. Deze monografie biedt een overzicht 

van het werk, maar ook inzicht in de methodologie 

van dit bureau. Daarnaast is het een hartstochtelijk 

pleidooi voor de handtekening als ontwerpmiddel.

www.springer.com/birkhauser

Ine van Liempd, Ed Hoekstra,  
Bouwboek voor kindercentra
Een praktische uitgave over een belangrijke ont-

werpopgave. Omdat het boek naast architecten 

ook voor opdrachtgevers is bedoeld, ligt de nadruk 

vooral op het samenstellen van een goed program-

ma van eisen. Alle aspecten komen aan bod, van de 

inrichting van de aankleedtafel tot geluidsisolatie 

en verschillende soorten kinderdagverblijven. 

www.thoth.nl

delen om naar deze toekomst toe te werken. 

Indirect komt deze stellingname ook terug in één van 

de drie ruimtelijke plannen van Urhan Urban Design 

die in de publicatie worden besproken, namelijk het 

Binckhorstterrein in Den Haag. Voor dit ‘werkgebied’ 

had OMA in opdracht van de gemeente een master-

plan gemaakt. “Het plan van OMA bestaat voor 95 

procent uit ambitie en voor vijf procent uit een daad-

werkelijk plan”, legt mededirecteur Sjoerd Feenstra 

uit. De strategie voor de transformatie is samen te 

vatten als een oefening in goed kijken. Deze benade-

ring is in de publicatie mooi in woord en beeld gevan-

gen door een wandeling die Björn Köning maakte 

samen met fotograaf Dirk-Jan Visser. 

Maar in hoeverre hebben ontwerpers invloed op de 

spontaniteit van de stad? Joop de Boer en Jeroen 

Beekmans van het bureau Golfstromen gaan in op 

deze vraag. “Als juist zij (stedebouwkundigen) hunke-

ren naar spontaniteit en hun tools ter beschikking 

stellen om ordeloosheid te faciliteren, dan kunnen we 

concluderen dat de samenleving is doorgeschoten in 

regelzucht.” In hoeverre is de Spontane Stad reali-

seerbaar met behulp van ontwerpers? De Boer en 

Beekmans stellen dat veel debatten over het wenselij-

ke schaalniveau voor spontaniteit in de stad weliswaar 

relevant zijn, maar geen handvatten bieden voor ont-

werpers en planners. Ze leggen uit dat het juist de 

spontaniteitservaringen zijn die je zou moeten ont-

werpen, niet de spontaniteit zelf. 

In dit laatste is de publicatie geslaagd. Het is een 

spontaan blad over de stad als spontaan hoofdper-

soon. Het is gemaakt door bevlogen ontwerpers die al 

lang op zoek zijn naar de meest humane balans tus-

sen ruimtelijk ontwerpen en stedelijk leven. Een zoek-

tocht die ze niet uitbeelden met zonnige projectfoto’s 

of met een overdadige esthetiek van ruimtelijke 

abstracties.  www.bispublishers.nl

Dwalen door de Spontane Stad
Auteur Bart Cosijn

Naast de Maarten, de Linda en de Youp ligt nu ook De 

Spontane Stad in de schappen. Misschien een wat 

vreemde vergelijking, toch zijn er opvallende over-

eenkomsten: De Spontane Stad is eigenlijk geen boek 

maar een verzameling van essays, interviews, fotore-

portages en zelfs advertorials. Daarnaast wordt de 

hoofdpersoon ook in deze publicatie zeer consequent 

met hoofdletters geschreven:  “Wij pleiten voor de 

Spontane Stad als uitgangspunt voor de stedenbouw 

in de eenentwintigste eeuw.”

Met deze zin begint Urhan Urban Design het ope-

ningsmanifest. De zin maakt direct duidelijk dat de 

verschillende artikelen en essays maar deels over de 

stad als spontaan fenomeen gaan. De schrijvers rich-

ten zich vooral op hoe ruimtelijke professionals en 

dan met name stedebouwkundigen, zich tot het 

onderwerp van hun werk - de stad - verhouden. 

De economische crisis is misschien wel de aanleiding 

voor publicatie van De Spontane Stad, het is maar tot 

op zekere hoogte een motief in het werk van de 

schrijvers. Voordat Gert Urhahn zijn eigen bureau 

begon, werkte hij vijftien jaar voor de DRO in Amster-

dam. “Bij de gemeente lagen slooplijsten voor hele 

buurten op basis van de stedebouwkundige staat van 

straten en blokken.” Urhahn schrok van de plannen 

om de Pijp en de Dapperbuurt te vervangen door 

meanderverkaveling. De Spontane Stad is voor Gert 

Urhahn dan ook een methode van voortdurend zoe-

ken naar manieren om gebruikers meer zeggenschap 

en macht te geven in stedelijke ontwikkelingen.

De publicatie is een oprechte poging om dit centrale 

thema vanuit verschillende perspectieven kritisch 

onder de loep te nemen. Een aantal essays valt daarbij 

op. Joost Beunderman, medewerker van Urhahn, 

schrijft in zijn tekst ‘Veranderd collectief domein’ over 

het spanningsveld tussen collectieve en private waar-

den. “De eindeloze zelfexpressie van anderen is leuk 

als je ervoor kan kiezen om het te negeren, zoals in 

cyberspace; in de fysieke ruimte kan dit niet.” Hij stelt 

daarbij de vraag welke gereedschappen de ontwerper 

vervolgens heeft om te bemiddelen tussen privaat en 

collectief, en in hoeverre een ontwerp een represen-

tatie van een gedroomde toekomst is of toch eerder 

een methode om bestaande lokale initiatieven te faci-

literen. In zijn ogen zijn regionale structuurplannen of 

‘datascapes in de stijl van OMA’ geen effectieve mid-


