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Beste 
student,

Het wordt weer een fijn jaar! Struin maar eens  
op je gemak door de programmagids voor het 
studiejaar 2018-2019. Een mooi aanbod. Weer meer 
studio’s en dus een nog ruimere keuze dan vorig 
jaar. Interessante, spannende, nieuwe docenten 
naast vertrouwde en geliefde gezichten. Samen 
vertegenwoordigen zij het rijke scala aan 
houdingen binnen het vak. Opwindende actuele 
opgaven naast klassiekers, die samen de schier 
eindeloze breedte van het verankerd vakmanschap 
omvatten. We zetten ons ‘Bouwen aan de Buurt’-
programma voort en dragen, net als voorheen,  
bij aan het Future Urban Regions-programma.

Het (studio)programma in de gids is mede vormgegeven 
door en ademt de geest van onze vertrokken hoofden Job 
en Wouter. Tegen de tijd dat het programma draait, zijn 
onze nieuwe hoofden Renske van der Stoep en Thijs van 
Spaandonk aangetreden. Daarmee is het studiejaar 2018-
2019 in zekere zin een overgangsjaar, een interregnum, 
waarin er ongetwijfeld accenten zullen verschuiven ten 
opzichte van eerdere studiejaren. Dat is fijn. Niet alleen 
omdat een wisseling van de wacht goed is voor de 
vitaliteit van de Academie en ik, hoezeer ik het vertrek van 
Job en Wouter ook betreur, héél blij ben met de komst 
van Renske en Thijs. Maar misschien wel meer nog omdat 
het ons allen de mogelijkheid biedt een heel jaar te 
verblijven op de drempel tussen het ene en het andere.

Is een dergelijke drempelervaring immers niet de continue 
conditie van ons bestaan? Je zou het eeuwig durende 
heden - tussen een vergeten verleden en een onbereik-
bare toekomst - kunnen zien als de fundamentele 
toestand van de nog steeds voortdurende, maar lang-
zamerhand versleten rakende moderniteit. Bevinden we 
ons juist nu niet in een transitiefase die voor de toekomst 
van de mensheid cruciaal is? Een fase waarin we kunnen 
verdwijnen of waaruit we slimmer tevoorschijn kunnen 
komen, geheel afhankelijk van de keuzes die we maken, 
het handelingsperspectief waarvoor we opteren? Staat de 
ontwerpende mens niet per definitie op de blijmoedige 

Deze gids is met de grootste zorg en aandacht gemaakt, mocht er onjuiste 
informatie of een spelfout ingeslopen zijn, stuur een mail naar info@ravb.nl.

—

CHRIS VAN LANGEN

DIRECTEUR ROTTERDAMSE ACADEMIE  

VAN BOUWKUNST
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drempel tussen de optimistisch geïnterpreteerde last van 
het verleden, de verleidelijk zuigende maalstroom van het 
heden en het wenkende perspectief van een mogelijke 
toekomst?

Hoe je het ook wendt of keert, er zijn veranderingen op til. 
Dat is goed. Niet omdat veranderingen op zich goed ziin; 
ze zijn, in de woorden van Friedrich Nietzsche, “jenseits 
gut und böse”. Maar omdat het belangrijk is om bewust 
en welhaast lijfelijk te ervaren hoe we overgaan van de 
ene naar de andere toestand en, dus, wat verandering 
betekent. Het een jaar lang mogen oefenen in een 
drempel ervaring is daarom misschien wel het meest 
welkome cadeau dat je kan ontvangen tijdens je zoektocht 
naar een vorm van radicaal ontwerpvakmanschap. Geniet 
ervan!

Ontwerponderwijs: 
Architectuur

De meeste donkere wolken boven het beroep van 
architect zijn weg getrokken. Er is meer werk.  
De vakinhoud en kritische reflectie treden weer  
op de voorgrond. Het is echter nog onzeker of de 
markt ook meer lef en durf krijgt. Of er meer 
behoefte is aan kwaliteit en uitzonderlijkheid.  
Of er ruimte is om te experimenteren. Ondertussen 
blijft de Rotterdamse Academie van Bouwkunst de 
ingezette koers volgen: bij ons oefen je jezelf in 
het ontwerpen. Hier ontwikkel je jouw eigen 
handschrift door een combinatie van ontwerpen  
en reflecteren. 

Meer 
handschrift

R AVB / STUDIO ’S — P.  6 + 7

—

JOB FLORIS

HOOFD ARCHITECTUUR
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Cocktail
Ons architectuurprogramma is breed opgezet en 
nadrukkelijk gebouwgeoriënteerd. Het kent een 
gelaagdheid door een breed scala aan opgaven en 
schaalniveaus. Je werkt vanuit diverse perspectieven aan 
‘ruimte maken’ en ‘ruimte geven’. Onze studio’s worden 
verzorgd door de fine fleur op het gebied van ontwerpen. 
Architecten uit de praktijk, met een rijke diversiteit aan 
achtergronden. Wat hen samenbindt, is hun kennis van 
het vak en hun historisch bewustzijn. hun Ze hebben 
liefde voor het ambacht en een grote mate van 
verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid, zonder dat ze de 
realiteit uit het oog verliezen. Deze zeer specifieke 
cocktail kent bij iedere docent een andere verhouding, 
maar de basisingrediënten zijn steeds aanwezig. Dat is 
nodig voor het kwaliteitsniveau dat we willen behalen op 
de Academie en vormt de condities waaronder goede 
architectuur tot stand kan komen.

Uitgesproken zijn
Wij nodigen je nadrukkelijk uit om uitgesproken te zijn in 
jouw positie ten opzichte van de opgaven en de docenten 
én binnen de architectuur. Bedenk dat middelmatige 
ontwerpers ook middelmatig interessant zijn. Stel jezelf 
daarom als doel om te excelleren. Bepaal je eigen koers, 
hoe pril ook, en breng deze tot uitdrukking in woord en 
beeld. Wees bereid om je standpunten op het spel te 
zetten, door in (ontwerp)gesprek te gaan. Uiteraard hoeft 
niet iedereen een zelfstandige beroepspraktijk na te 

streven; er is immers altijd behoefte aan stevige 
teamspelers. Maar hoe of waar je ook werkt, het is altijd 
goed om jezelf te bekwamen in een specifieke richting of 
fascinatie. Het betekent immers het begin van een 
architectonische dialoog. 

Dialoog
De architectonische dialoog vormt een noodzakelijk 
onderdeel van je studie. Bedenk dat onze docenten 
allemaal een uitgesproken mening hebben over hoe 
architectuur tot stand moeten worden gebracht. Wees 
gretig om hen hiernaar te vragen. Probeer het gesprek 
aan te gaan, om erachter te komen wat en hoe ze denken. 
Wees ook bereid een ongewis pad te bewandelen, 
waarvan het eindpunt vaag of zelfs nog geheel 
onzichtbaar is. Absorbeer de verstrekte voorbeelden, 
bestudeer ze nauwgezet en bezoek ze. Wees idolaat van 
bouwwerken, van architecten. Kopieer hen, om zo de 
bevlogenheid en weloverwogenheid te proeven en te 
doorgronden. Al deze suggesties helpen je bij het 
opbouwen van je eigen handschrift, zodat een 
architectonische dialoog uiteindelijk jouw eigen 
architectonisch vertoog wordt. 

Verankering
Ons nieuwe curriculum biedt je de mogelijkheid om deel 
te nemen aan het programma ‘Bouwen aan de Buurt’.  
De studio’s en colleges binnen dit programma dagen je 
uit om realistisch te zijn én na te denken over abstracte 
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verschijnselen zoals collectiviteit, nabuurschap en sociale 
cohesie. Daarmee biedt het programma je de ruimte om 
bij de ontwikkeling van je eigen handschrift ook te 
bedenken op welke manier je je wilt verhouden tot 
maatschappelijke fenomenen. Dit proces helpt je je 
ontwerpvakmanschap te verankeren. 

Ontwerponderwijs  
Stedenbouw

Verandering alom. De 21e eeuw lijkt op gang te 
komen! De wereldorde kantelt, economische 
systemen worden opgeschud, de effecten van de 
klimaatverandering worden steeds duidelijker 
zichtbaar, de biodiversiteit neemt schrikbarend af 
en steeds meer mensen gaan in almaar groter 
wordende steden wonen. Ondertussen zijn wij in 
Nederland, na een paar jaar diepe crisis, gewoon 
weer overgegaan tot de orde van de dag. Terwijl de 
wereld verandert, hebben wij onze handen weer 
vol aan het verbreden van snelwegen, het bouwen 
van woonwijken en het plannen van bedrijven-
terreinen. Alsof er niets aan de hand is en de 20e 
eeuw gewoon een eeuw langer duurt.

Ruimte voor 
een nieuwe tijd
—

WOUTER VELDHUIS 

HOOFD STEDENBOUW 
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Vragen stellen
En waar sta jij? Ja, je studeert aan de Rotterdamse Acade-
mie van Bouwkunst en je werkt vier dagen per week in de 
beroepspraktijk. Je vindt je studie en je werk ongetwijfeld 
leuk. Hoewel, soms is het best zwaar als deadlines op je 
werk en in je studie samenvallen. Maar je klaagt niet, want 
door de aantrekkende economie zie je het aantal opdrach-
ten in de beroepspraktijk snel groeien en ruik je kansen. 
Maar neem je nog wel de tijd om verder vooruit te kijken en 
na te denken over de toekomst die ons allemaal te wachten 
staat? Geef jij jezelf de ruimte om op zoek te gaan naar 
jouw persoonlijke en professionele drijfveren? Ben je je 
ervan bewust dat jij straks als stedenbouwkundige één van 
die mensen bent die deze eeuw gaan vormgeven?

Tijd nemen
Met de semesterstudio’s in ons stedenbouwprogramma 
nodigen wij je uit om de tijd te nemen en op zoek te gaan 
naar de grote opgaven die op ons afkomen. In ‘Zuid op 
komst’ verken je de spanning tussen grootschalige 
stadsontwikkeling en de kwetsbare kleinschalige 
samenleving in zwakke achterstandswijken. In ‘Zeeland 
Lab’ onderzoek je de ruimtelijke implicaties van de grote 
maatschappelijke opgaven waar we mee te maken 
hebben. En in ‘Streetwise Köln-Rotterdam’ verdiep je  
je in de toekomst van de straat. Bovendien bieden we je 
in het tweede semester de kans om samen met andere 
studenten zelf een studio-opgave te formuleren op het 
raakvlak van architectuur en stedenbouw.

Ruimte krijgen
De kwartaalstudio’s geven je vooral de ruimte om kennis 
te maken met de breedte van het vak. Het vertrekpunt van 
iedere kwartaalstudio is dat je steeds de kans krijgt om  
te ervaren wat het verschil is tussen een theoretische, 
intuïtieve, experimentele of analytische benadering van 
een vraagstuk. Zo ontdek je wat het beste bij jou past.

Traditie en experiment
Ook dit jaar hebben wij weer bewust gezocht naar 
docenten die de fijne kneepjes van het vak kennen én 
docenten die op zoek zijn naar nieuwe methoden en 
technieken. We kiezen altijd voor docenten die de besten 
in hun vakgebied zijn en de vaardigheden hebben om hun 
kennis aan jou over te dragen. Allemaal zijn ze, net als jij, 
nieuwsgierig naar de toekomst van onze leefomgeving en 
de rol die wij als stedenbouwkundige kunnen spelen in  
de vormgeving daarvan.

Jij bent aan zet
Grijp dus je kans en probeer zoveel mogelijk kennis op te 
zuigen! En durf kritisch te bevragen! Want uiteindelijk gaat 
het erom dat jij straks helder hebt hoe je een bijdrage 
kunt leveren aan de vormgeving van deze nieuwe eeuw.
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Semesterstudio’s 

Eerste 
semester

TRILOGIE

Het begrip ‘Genius Loci’, oftewel ‘geest van 
de plek’, werd in de klassieke traditie gebruikt 
om de sfeer en eigenheid van een specifieke 
locatie te benoemen. Begrip voor een plek en 
het lokale is onverminderd relevant en ontwik-
kel je door veelvuldig oefenen en aandachtig 
observeren. Tijdens de studio ‘Trilogie’ oefen 
je het begrijpen van een plek door middel van 
het ontwikkelen van drie ruimtelijke voorstel-
len voor drie verschillende locaties. Het 
programma bestaat uit een constant deel, dat 
voor alle locaties hetzelfde is, en een variabel 
deel, dat per locatie verschilt en over de 
relatie tussen het gebouw en de omgeving 
gaat. Deze relatie kan op een letterlijke wijze 
zichtbaar worden gemaakt, maar ook op een 
meer abstracte wijze. De studio vormt een 
experiment en daagt je uit om een balans te 
vinden tussen twee wezenlijk verschillende 
architectonische benaderingen. Enerzijds die 
van het introverte en autonome gebouw,  
dat zonder noemenswaardige aanpassingen 
op iedere plek zou kunnen staan. Anderzijds 
een contextgerichte benadering, waarbij de 
verschijningsvorm van het gebouw ontleend 
wordt aan lokale bouwconventies en 
aansluiting zoekt met de omgeving. 

Communicatie

Vrijdag

Klein Gebouw (A)

11 ECTS

NTBSTEF BOGAERDS

Ziegler l Branderhorst
SEREH MANDIAS

TU Delft
CASPAR FRENKEN 

TU Delft

ARCHITECTUURBACK TO INDE X
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Research Communication

Design

ANNA STAUDT 

Werkstatt Friedrich Meyer
Inhaberin Anna Staudt

ENZO VALERIO

Enzo Valerio B.V.
TJERK DE BOER

Groothuijse De Boer 
Architects

BENJAMIN GROOTHUIJSE

Groothuijse De Boer 
Architects

The history of the chapel dates back to the 
founding of the first menhir, the distant 
forefather of the modern column. It was a 
stone figure standing upright in the landscape 
and offering space for moments of silence 
and reflection. Even in our current secular 
times a chapel can facilitate such moments, 
through a direct architectural experience on 
the scale of the individual. In this context, the 
place - in a landscape or in an urban context 
- plays an essential role in the meaning that 
the chapel occupies as a space created by 
man. During the studio you dissect a wide 
range of examples. This happens in word, 
image and drawing. Together they form a 
collective atlas. The construction of a model 
is the core of the process.

CHAPEL

Friday

Medium-sized 
Monofunctional 
Building (A)

11 ECTS

This studio is  
English spoken

ARCHITECTUUR



R AVB / STUDIO ’S — P.  18 + 19

Ontwerp Onderzoek

BACK TO INDE X

CAROLIEN HOOGLAND

Academic researcher
HARMEN VAN DE WAL

Krill architectuur en 
onderzoek

Tijdens deze studio zal een ‘Huis op Zuid’ 
voor de wijk Feijenoord worden ontworpen: 
een prototype voor een buurthuis, zodanig 
ontworpen dat het ook op andere plekken kan 
worden gerealiseerd. Daarbij is sprake van 
een interessant dilemma: een prototype is  
bij uitstek een generiek object, maar een 
huiskamer voor de buurt moet worden 
afgestemd met die buurt en kan zich alleen 
ontwikkelen tot een dierbare plek als de 
bewoners participeren. Participatie lijkt niet 
meer weg te denken uit het instrumentarium 
van de architect, maar wat doet dat met dat 
andere instrument dat de architect van 
oudsher heeft: het bepalen en vormgeven van 
een eigen ruimtelijk idioom? De studio richt 
zich daarom, naast een onderzoek naar de 
behoeften in de buurt, op de vraag in 
hoeverre een krachtig ruimtelijk idioom een 
beperking of een voorwaarde is bij partici-
patief ontwerpen. Het buurthuis wordt 
aangegrepen om onderzoek te doen naar de 
rol van de architect: bemiddelaar, diens-
tverlener of auteur?

HUIS  
OP ZUID

Vrijdag

Middelgroot 
Multifunctioneel 
Gebouw (A)

11 ECTS

Deze architectuur-
studio staat in het 
teken van het 
programma ‘Bouwen 
aan de Buurt’.

www.ravb.nl/ 
over-ravb/onderzoek/
bouwen-aan-de-buurt

RINSKE BRAND

Brand – The Urban Agency

Communicatie

ARCHITECTUUR

http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
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ALBERT TAKASHI 

RICHTERS 

Powerhouse Company

STEFAN PRINS 

Powerhouse Company 

Ontwerp

Rotterdam heeft de laatste vijf jaar in razend 
tempo aan populariteit als woonbestemming 
gewonnen, met name als het gaat om het 
eerder zo gemiste marktsegment van midden- 
en hoge inkomens. Met stijgende vastgoed-
prijzen tot gevolg. Kwalitatief en comfortabel 
wonen in het centrum is hierdoor gewild 
geworden. Tijdens de studio ‘Hi-rise’ ontwerp 
je een toren, als onderdeel van de opgave om 
een aannemelijke argumentatie op te bouwen 
voor de keuze van een zelf ontdekte locatie in 
het centrum van Rotterdam. Vragen die hierbij 
aan bod komen zijn: Hoe ziet het toekomstige 
wonen eruit in een verdichte stad (of een stad 
die aan het verdichten is)? Hoe speelt een 
woontoren daar een rol in? Het is de vraag of 
het een ‘gebouw als stad’ wordt of een 
‘gebouw in de stad’. Bij ontwerpen aan 
hoogbouw speelt een aantal uitdagingen, 
zoals de relatie tussen structuur en flexibiliteit 
(‘form follows finance’), de interactie tussen 
plint en stad, de materialisering en het 
realisatieproces. 

HI-
RISE

Vrijdag

Groot Gebouw (A)

11 ECTS

NTB

Communicatie

ARCHITECTUUR
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REMCO BRUGGINK 

Hootsmans 
Architectuurbureau

Ontwerp en onderzoek

SANNE VAN MANEN 

MVRDV

Het Universiteitsmuseum in de Utrechtse 
binnenstad wordt binnen afzienbare tijd 
afgebroken. Het ontwerp van Koen van  
Velsen voldoet niet meer aan de huidige 
wensen van de opdrachtgever. Hieruit blijkt 
dat een ontwerp van een publiek gebouw  
een zeer specifiek maatproduct vormt. Een 
dergelijke opgave vraagt om tal van heldere 
uitspraken. Onder andere met betrekking  
tot de context (het historische centrum van 
Utrecht), de manier waarop bezoekers  
worden ontvangen, de toegankelijkheid  
en de interactie met het publieke domein.  
In deze studio wordt het gebouw geheel 
door ontworpen: van het formuleren en 
beargu men teren van een stevig concept tot 
en met het ontwerpen en uitwerken van de 
constructie en de materialisering van exterieur 
en interieur.

UNIVERSI  TEITS -
MUSEUM  
UTRECHT

Vrijdag

Groot Gebouw (A)

11 ECTS

ARCHITECTUUR

NTB

Communicatie
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In het Italiaanse Napels versmelten de 
historische -en de hedendaagse architectuur: 
het maakt deze oude stad vitaal, dynamisch 
en bruisend. Haar traditionele stadsblokken 
bevatten een rijke verzameling aan varianten 
op de hoftypologie waarin de expressie en 
waarde van het hof een belangrijkere rol 
kreeg dan het exterieur van het blok.  
Het ontwerp van een woongebouw, als 
architectonisch object, zal nadrukkelijk 
onderdeel uitmaken van deze opgave, 
alsmede de hierbij horende realiteit van de 
‘maakbaarheid’ of het bouwen. Echter, de 
ontwikkeling van het gebouw zal altijd 
gerelateerd worden aan de grotere stedelijke 
context. Zoals de relatie tussen het hof en  
de straat. De aantakking van het gebouw op 
de straat. De dimensionering van het blok  
en de mogelijkheden die deze bieden voor 
woningtypologieën. Tijdens deze studio 
worden de woningbouwopgave, het verband 
tussen stadsweefsel, woningtypologie en 
architectonische uitwerking behandeld.

Communicatie

REMY JANSEN

The Lone Architects
LIKE BIJLSMA (OVB)

Suboffice architects
HANS VAN DER HEIJDEN 

Hans van der Heijden 
Architect

NAPOLITAANS 
STADSBLOK

Vrijdag

Straat (A/S)

11 ECTS

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW

THEO VAN BEEK 

awg architecten cvba
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Onderzoek Communicatie

Ontwerp

THEO BAART (OVB)TIJS VAN BOOMEN 

Tijs van den Boomen

FRANZ ZIEGLER 

Ziegler I Branderhorst

IVAR BRANDERHORST 

Ziegler I Branderhorst

De straat is hét ruimtelijke en sociale 
bindweefsel van de stad waar het private, 
collectieve en openbare domein elkaar raken 
en overlappen. Architectuur, stedenbouw en 
stedelijk leven smelten hier samen. In de 
studio ‘Streetwise Köln-Rotterdam’ krijg je de 
opdracht om een ontwerp te maken voor de 
reanimatie van twee straten in twee steden 
met een wederopbouwgeschiedenis: Köln en 
Rotterdam. De straten liggen in het hart van 
de stad en zijn van cruciaal belang voor de 
gewenste vitaliteit en de ruimtelijke en sociale 
samenhang. Je start met een ontwerp voor 
een straat in Köln, gekoppeld aan een 
substantiële verdichting van een bestaand 
stedelijk bouwblok. Daarna wordt dit ontwerp 
geïmplanteerd in de Rotterdamse situatie.  
De noodzakelijke aanpassing van het ontwerp 
dwingt je te onderzoeken welke ontwerp-
ingrepen uit Köln bruikbaar zijn in de 
Rotterdamse situatie. In de laatste ontwerp-
ronde ontwikkel je op basis van beide 
ontwerpen een ruimtelijk en programmatisch 
prototype voor de verbetering van 
binnenstedelijke straten in 
wederopbouwsteden.

STREETWISE 
KÖLN — 
ROTTERDAM

Vrijdag

Straat (A/S)

11 ECTS

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW
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BACK TO INDE X

JORN WEMMENHOVE

Humankind, El Desafío 
Foundation

CAROLIEN HOOGLAND

Academic researcher
FRANK VAN 

WIJNGAARDEN 

Stadsontwikkeling 
Rotterdam

Rotterdam-Zuid komt nu echt in beweging. 
Rijk en gemeente hebben een aantal grote 
investeringsbesluiten genomen en de druk op 
de stad is zo groot dat deze besluiten ook 
daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd.  
De uitrol van de Rotterdamse succes-
formules, die zich hebben bewezen in de 
Rotterdamse binnenstad, kan beginnen. 
Tegelijkertijd staat het leven in de wijken op 
Zuid zelf ook niet stil. Veel wijken lijken 
statistisch gezien problematisch, maar blijken 
in werkelijkheid een emancipatiemachine. 
Neem nu de wijk Feijenoord. Is dit een 
achterstandswijk of juist een wijk met moge-
lijk heden, ook voor wie arm is? In de studio 
‘Zuid op komst’ is de kracht van Feijenoord 
het startpunt. Je gaat op zoek naar de 
ruimtelijke, sociale en economische kracht 
van de wijk en verkent de vraag of deze 
positief of negatief beïnvloed wordt door 
grootstedelijke ontwikkelingen zoals Parkstad, 
Stadionpark en Feyenoord City. Centraal 
staat de vraag hoe je kunt bouwen aan de 
buurt in een grootstedelijk krachtenveld 
zonder de eigen kracht van de buurt te 
verliezen.

ZUID OP  
KOMST

Vrijdag

Wijk (S)

11 ECTS

Deze stedenbouw-
studio staat in het 
teken van het 
programma ‘Bouwen 
aan de Buurt’.

www.ravb.nl/ 
over-ravb/onderzoek/
bouwen-aan-de-buurt

STEDENBOUW

http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
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Ontwerp Onderzoek

NTBBERNADETTE JANSSEN

BVR adviseurs

EXTRA  
STUDIO

Vrijdag

Regio (S)

11 ECTS

STEDENBOUW



R AVB / STUDIO ’S — P.  32 + 33

Ontwerp

TOMAS DIRRIX 

Atelier Tomas Dirrix

Tijdens deze studio wordt een ogenschijnlijk 
eenvoudig, tijdelijk bouwwerk ontworpen: een 
tent. Een tent past in de categorie van 
architectonische oertypen, waartoe ook de 
hut en de grot behoren. Het Latijnse tendina 
(tent) is afgeleid van tendere en staat voor 
‘spannen’; het bouwwerk vormt een 
opgespannen ruimte en biedt een minimum 
aan bescherming en comfort. Uitgangspunt 
vormt de materialiteit van het doek en de 
verschillende manieren van opspannen, 
hangen en draperen.
Tijdens de studio denk je na over de 
economie van middelen, over geometrie en 
grondvorm, over patronen en naden, over 
vouwen en samenstellen, over de relatie 
tussen constructie en textiel, over een 
minimum aan constructie, over gewicht en 
demontabel maken, over topologie en de 
vervorming van een vlak. De context is daarbij 
van ondergeschikt belang. Het project wordt 
bepaald door precedenten uit het brede 
spectrum van deze nomadische typologie, 
van eenvoudige luifel tot aan verplaatsbare 
paleizen gemaakt van stokken en doeken.

Semesterstudio’s 

Eerste 
kwartaal

THE 
MAKING 
OF

Vrijdag

Klein Gebouw (A)

5 ECTS

PETER JONGENELENSIMONE TRUM 

Team Thursday 
LOES VAN ESCH 

Team Thursday

Communicatie

ARCHITECTUUR BACK TO INDE X
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RENSON VAN TILBORG 

Communicatieadviseur & 
Persvoorlichter bij BNA

Communicatie

KLAAS VAN DER MOLEN 

Goldsmith Company

In deze studio staat je eigen ontwerpmethode centraal en 
daarmee de vraag hoe je tot een ontwerp komt. We 
zoeken naar je kracht en zwakte als ontwerper. Wat 
bezielt je? Waarop baseer je een idee? Wat onderzoek 
je? Hoe kun je dat wat je gevonden hebt, omzetten in een 
concreet ontwerp en welke ontwerpmiddelen gebruik je 
daarvoor? Het gaat om het ontwikkelen van een scherp 
en inspirerend denk- en ontwerpproces. Je begint met 
een grondige analyse van de ontwerpen uit je studie tot 
nu toe. Wat was het project waar je de beste uitvinding 
hebt gedaan? Van welk project vind je dat het 
onbegrepen of miskend is? Op basis van deze analyse 
definieer je je eigen ontwerpopgave om je tijdens deze 
studio in te verdiepen en vast te bijten. Er wordt vanuit 
twee perspectieven gewerkt. Enerzijds benutten we de 
kracht van de groep: je presenteert bestaande ontwerpen 
aan de andere studenten, die verschillende rollen innemen 
in het becommentariëren van je plannen. Hierdoor leer je 
de kracht van je medestudenten kennen en word je zelf 
sterker in het scherp en snel beoordelen van ontwerpen 
van anderen. Daarnaast heb je gesprekken met je docent, 
waarin onder andere wordt ingegaan op vragen als: waar 
zit je kracht als ontwerper, waar zitten de valkuilen en 
welke aspecten van je ontwerpproces wil je liever niet 
onder ogen zien? Deze studio richt zich op studenten in 
het laatste jaar voor hun afstuderen. 

POSITIONEREN

Vrijdag

Middelgroot 
Multifunctioneel 
Gebouw (A)

5 ECTS

ARCHITECTUUR
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HENK HARTZEMA 

Studio Hartzema
JAAPJAN BERG (OVB)

Bergplaats

Communicatie

Stedenbouwkundigen ontwerpen structuren, archi-
tecten ontwerpen gebouwen. Van oudsher zijn beide 
disciplines verbonden vanuit gezamenlijke ideeën 
over karakter en functie. Deze ideeën zijn op de 
golven van het modernisme verworden tot statische 
dogma’s waarin gestandaardiseerde, enkelvoudige 
oplossingen elke vorm van gelaagde stedelijkheid 
onmogelijk maakten. Inhoud werd vervangen door 
vorm. Het uitbenen van de gezamenlijke traditie 
leidde ook tot onbegrip tussen de disciplines, tot 
een stedenbouw die de mogelijkheden voor de 
architectuur nodeloos indamt en tot een architectuur 
die de inhoudelijke logica van de stedenbouw 
negeert. 
De wisselwerking tussen stedenbouw en architec-
tuur kan echter juist nieuwe werelden creëren, met 
een eigen sfeer en ruimtelijkheid. Door je bewust te 
zijn van de ‘geijkte’ mogelijkheden bij het werken van 
de stedenbouwkundige naar de architectonische 
schaal, kun je komen tot een heldere ontwerpoplos-
sing. Er kunnen combinaties tevoorschijn komen die 
zowel voor de stedenbouwkundige setting als voor 
de architectonische uitwerking een verrijking zijn. De 
studio ‘Stadsuytleg’ draait om het maken van een 
ontwerp, dat zowel architectonisch als stedenbouw-
kundig is, waarmee de zin van de samenhang tussen 
de verschillende schaalniveaus (én beide discipli-
nes) wordt teruggeplaatst op de agenda. 

STADSUYTLEG

Vrijdag

Ensemble (A/S)

5 ECTS

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW



R AVB / STUDIO ’S — P.  38 + 39BACK TO INDE X

Ontwerp

RUURD GIETEMA (OVB)

KCAP
FRANK WERNER

KCAP
JEROEN DIRCKX

KCAP

Op dit moment leven veel mensen nog in de 
vorige eeuw, in een naoorlogs rijtjeshuis of 
een betonnen portiekflat. We werken op een 
afgelegen bedrijventerrein of in een eentonig 
kantorenpark. En we zitten dagelijks in onze 
auto in de file op de ringweg. Ook de manier 
waarop we onze huizen verwarmen, onze 
energie opwekken of omgaan met ons afval 
stamt uit de vorige eeuw. Uit een tijd dat het 
niet op kon.
Hoe kunnen we de uitdagingen van de 21e 
eeuw, van de klimaatopgave tot sociale 
cohesie, te lijf gaan als we blijven hangen in 
het verleden? Laten we vooruitkijken naar de 
kansen die alle nieuwe uitdagingen opleveren 
voor een stad als Leeuwarden. Inspiratiebron 
is de tentoonstelling Places of Hope die te 
zien is in het kader van Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018. Individueel verken je het 
mogelijke ruimtelijke effect van een opgave en 
gezamenlijk verkennen jullie de stad van de 
toekomst. 

HOOPVOL 
LEEUWARDEN

Vrijdag

Stad (S)

5 ECTS

STEDENBOUW

Communicatie

NTB
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ALESSANDRA COVINI

Studio Ossidiana
FREDERIK PÖLL 

Frederik Pöll Bureau voor 
Architectuur

Friday

Small Building (A)

6 ECTS

This studio is  
English spoken.

Form is part of our range of instruments that 
we use as architects on a daily basis. Yet we 
discuss form too little. We are more prone  
to discuss functional or economic aspects. 
Because these weigh heavier, or because 
they are simply easier to understand. While 
architects have excellent knowledge of size, 
scale, proportions and disproportions. 
Usually as only ones. Moreover, these kinds 
of visual components are ultimately very 
determining factors during the development 
of a successful building. During the ‘Study  
of Form’ studio we celebrate the experiment: 
we research and test a number of basic 
concepts through the production of fast 
models. Here the experience and meaning  
of form are central. The ultimate goal is to 
develop your own individual form grammar.

Kwar taalstudio’s 

Tweede 
kwartaal

STUDY  
OF FORM

ARCHITECTUURBACK TO INDE X
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Design

ALEXANDER SVERDLOV 

SVESMI
ANASTASSIA SMIRNOVA 

SVESMI

Design + Research

With the steep rise of real estate prices in 
Rotterdam in the last few years, the search 
for new patterns of cohabitation accelerated, 
moving experiments in effective collective 
living to the forefront of public and profes-
sional interest. The studio will focus on an 
existing building in Rotterdam and will invite 
the participants to develop a holistic scheme 
for cohabitation - from (re)design of the 
common spaces to formatting of individual 
volumes for future inhabitants. The research-
based process will address such important 
issues as building regulations, quality 
assessment of the existing structure, costs of 
reconstruction, project documen tation, urban 
context, and, last but not least, design and 
aesthetics. Studio participants will be able to 
work with very concrete practical elements of 
the project, but also to develop a valid 
concept for a new co-living typology and 
speculate about what kind of dwelling 
schemes Rotterdam will need in the near 
future.

CO-DWELLING:  
how to design an  
optimal space for living  
together in Rotterdam

Friday

Medium-scale 
Multifunctional 
Building (A)

6 ECTS

This studio is  
English spoken.

ARCHITECTUUR
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Ontwerp Onderzoek

IRIS WIJN 

atelier NOU
STEVEN BROEKHOF 

atelier NOU
CHRISTOPHE CORNILLE 

Stadsontwikkeling 
Rotterdam

Onze Randstedelijke centra zijn ongekend 
populair. Tegelijkertijd lijken op diverse 
plaatsen de grenzen van het absorptie-
vermogen van het historische stadsweefsel te 
worden bereikt. Er zijn onorthodoxe ingrepen 
nodig om een nieuwe stedelijkheid te 
verkrijgen die het bestaande respecteert en 
ombuigt. Tijdens de studio ‘Bypassing’ 
ontwikkelen we strategieën om tot 
intensivering en groei van de binnenstad te 
komen, binnen de historische grenzen. Het 
historische centrum wordt behandeld als een 
oud hart dat tijdens een operatie moet 
kunnen overleven. Met het construeren van 
bypasses zorgen we voor een betere 
doorbloeding. Met andere woorden: we 
voegen nieuwe straten toe; nieuwe gebouwen 
begeleiden deze nieuwe straten en bieden 
extra ruimte voor zowel bezoekers als 
bewoners. We gaan op zoek naar nieuwe 
verbindingen en ruimte door middel van 
Haussmanniaanse ingrepen: nieuwe 
insnijdingen en doorbraken in het stedelijk 
weefsel. Het doel is om de mogelijkheden die 
het centrum te bieden heeft, wezenlijk te 
vergroten.

BYPASSING

Vrijdag

Ensemble (A/S)

6 ECTS

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW
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Onderzoek

NTBANNE SEHGERS (OVB)

Ruimtevolk

De Vlaamse stad Genk is jong en toch 
verouderd. Officieel is het pas sinds 2000 
een stad, maar het is een eeuw eerder al 
ontstaan toen men ontdekte dat er veel 
steenkool onder de grond zit. In korte tijd 
groeiden verschillende nederzettingen uit tot 
het hedendaagse conglomeraat van dorpen, 
stukken stad en landschappelijke relicten. 
Sinds de sluiting van de kolenmijnen zoekt de 
stad naarstig naar nieuwe dragers voor de 
economie van de stad. Het is hoog tijd voor 
een nieuwe visie op de ontwikkelings-
mogelijkheden. Genk laat zich echter niet 
vangen in gangbare stadsconcepten. In de 
studio ‘Narrative Urban Landscapes’ ga je 
daarom op zoek naar meer intuïtieve 
methoden om de stad te leren begrijpen, 
ontwikkelingen te herkennen en perspec-
tieven te ontwikkelen. Je gaat in de stad op 
zoek naar ritmes, patronen, niches en 
gebruikers en zet deze kennis vervolgens in 
voor het uitwerken van lokale tactieken in 
plaats van generieke strategieën. 

NARRATIVE 
URBAN 
LANDSCAPES

Vrijdag

Stad (S)

6 ECTS

STEDENBOUW
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JASPER DE HAAN 

Jasper de Haan I architecten
ERNIE MELLEGERS 

Architectuur en Stedenbouw 
Historicus

KRAS BOCKLANDT 

Nieuwe Dimensies

Volgens de socioloog Richard Sennett moet 
je ongeveer 10.000 uur oefenen om je een 
vaardigheid eigen te maken, ongeacht welke. 
De studio ‘Elementair Ontwerpen’ is geheel 
gebaseerd op het oefenen in ontwerpen. We 
versnellen het proces door middel van een 
reeks korte oefeningen. Hierin komen diverse 
universele aspecten van het architectenvak 
aan bod, gebaseerd op de methode van de 
Duitse architect en leermeester O.M. Ungers. 
Hij ontwikkelde aan de TU Berlijn een 
didactische methode, genaamd de 
‘Wochenaufgabe’. Deze methode bestaat uit 
kortlopende weekopgaven met een 
overzichtelijk programma van eisen. Zoals een 
woning rondom een op het eerste gezicht 
merkwaardige randvoorwaarde, bijvoorbeeld 
alleen licht van boven, of de ingang op 4,50 
meter hoogte. Tijdens de studio doorloop je 
een reeks van circa zes korte oefeningen, 
waarin het ontwerp van het huis centraal 
staat en waarin de wisselwerking van het huis 
met een aantal verschillende omgevingen 
wordt beproefd. Je maakt tekeningen en 
maquettes. Door het maken van sneden 
onderzoek je ruimte en context. Verschillende 
presentatietechnieken worden aangeboden in 
de vakoefeningen. 

Semesterstudio’s

Tweede 
semester

Vrijdag

Klein Gebouw (A)

11 ECTS

ELEMENTAIR 
ONTWERPEN

ARCHITECTUURBACK TO INDE X
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Ontwerp + onderzoek Onderzoek

Niet eerder waren er zoveel mensen ouder 
dan 65 en nog nooit woonden zoveel mensen 
alleen. De levensverwachting is enorm 
toegenomen. Gezond leven en veel bewegen 
zijn de mantra’s van de moderne tijd. Er is 
steeds meer aandacht voor de kwaliteit van 
leven, ook als een ziekte of beperking zich 
heeft aangediend. Daarom is er behoefte aan 
innovatieve en toekomstgerichte visies op de 
Nederlandse woonwijken, die antwoord 
geven op de vergrijzing en de veranderingen 
in de zorg en ondersteuning. Om mensen te 
helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen 
op een prettige manier, is het nodig om vanuit 
verschillende oogpunten naar onze 
woonwijken te kijken. Niet alleen naar de 
ruimtelijke opzet van de wijken, maar ook naar 
de manier waarop de sociale structuren en 
het zorgnetwerk opgebouwd zijn. Alleen 
wanneer je deze structuren als een samen-
hangend geheel benadert, kun je goede 
oplossingen ontwikkelen die ten goede 
komen aan een veel bredere doelgroep.  
In antwoord op de door Rijksbouwmeester 
Floris Alkemade geagendeerde opgave  
‘Who Cares’ formuleer je in deze studio een 
strategie én ontwerp je een architectonisch 
voorstel.

WHO 
CARES 
2.0
Vrijdag

Middelgroot 
Monofunctioneel 
Gebouw (A)

11 ECTS

Deze stedenbouw-
studio is onderdeel 
van het onderzoeks-
programma van FUR

futureurbanregions.org

WILLEMIJN LOFVERS

Bureau Lofvers / FUR

ARCHITECTUUR

CATJA EDENS

architectuurhistoricus / FUR
NTB

http://www.futureurbanregions.org/
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Ontwerp

VINCENT TUINEMA 

ARD/AtelierRuimDenkers

KRIJN GEEVERS 

Groosman

IVAR BRANDERHORST 

Ziegler I Branderhorst
GERT MIDDELKOOP

Bureau Middelkoop

Op de Lange Haven in Schiedam waan je je 
in de Amsterdamse grachtengordel. In het 
hart van dit oude jeneverstadje hebben zich 
echter verschillende stedenbouwkundige 
ongelukken voltrokken die de stad onsamen-
hangender, onaantrekkelijker en anoniemer 
hebben gemaakt. Het meest pregnant is een 
heuse jaren-70-wijk, die met alle goede 
bedoelingen van destijds midden in het 
historische centrum is gerealiseerd. Momen-
teel zit ook in Schiedam de woningmarkt in 
de lift. Tijdens deze studio ontwikkel je ste-
denbouwkundige scenario’s die een alter-
natief bieden voor het hart van Schiedam. 
Ambities daarbij zijn: het ontwerp van een 
nieuw stadsdeel (blokken, straatprofielen, 
woontypologieën, programmering), een 
vergroting van de woningvoorraad en een 
betere aantakking op het historische stads-
weefsel. Het eindresultaat is een totaalpro-
duct; één blok werk je uit tot op een precies 
architectonisch niveau, met uitspraken over 
ontsluiting, woningtypologie, constructie en 
materialisering.

DE STAD IN DE 
STAD: SCHIEDAM

Vrijdag

Middelgroot 
Multifunctioneel 
Gebouw (A)

11 ECTS

ARCHITECTUUR
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Onderzoek

NTBLAURENS BOODT 

Laurens Boodt Architect
BART HOLLANDERS 

Eagles of Architecture

The successful Rotterdam-based artist Joep 
van Lieshout has been located with his studio 
at the Keileweg in Rotterdam for years, right 
in the middle of the M4H-area. A location 
which is currently rapidly being transformed, 
overloaded with ambitions. A stimulating area 
where port activities, industry, urban agricul-
ture and creative workshops provide interes-
ting dynamics. Atelier van Lieshout owns a 
continuous conglomerate of warehouses and 
has the ambition to go along with the current 
developments: by transforming the current 
workplace into a large multifunctional and 
high-profile complex. This includes several 
functions such as an exhibition space,  
a depot for the ateliers’ own work, a hotel,  
a restaurant, a museum and houses. A total of 
about 40,000 to 60,000 square meters is 
thought of. During this studio, the potential of 
the area is investigated as well as the relati-
onship between the area and the intended 
program. The ultimate goal is to design a new 
high-profile arts center, a new cultural trigger 
for the area, where the original industrial 
heritage comes to the fore and is combined 
with new contemporary zest.

AVL-VILLE

Friday

Public Building (A)

11 ECTS

This studio is  
English spoken.

ARCHITECTUUR
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NTB

The design brief of this English spoken studio 
is deliberately left undefined. Prior to the 
summer break, we invite all students to offer  
a studio proposal. Shortly after the summer 
break the staff will decide which studio 
proposal will be developed into a full-fledged 
studio in consultation with the students.  
It goes without saying that the students 
proposing also have to attend the studio. 
Besides that, the studio has to abide to the 
rules of enrollment: a studio can only start 
when at least six students have signed up.

THE WILD 
CARD

Friday

Ensemble (A/S)

11 ECTS

This studio is  
English spoken

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW

NTB NTB

Ontwerp Onderzoek Communicatie
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IVAN NIO 

NIO Stedelijk Onderzoek  
en Advies

SASKIA NAAFS 

Saskia Naafs Onderzoek  
en Advies

Research Communication

ROWIN PETERSMA

Bureau Rowin Petersma
WOUTER VELDHUIS 

MUST stedebouw
CRISTINA MURPHY 

XCOOP

Design

The design of the city and its buildings is 
often the exclusive right of directors, investors 
and wealthy people, who, among other things, 
hire architects. But there is also another city 
imaginable. A city where you have the right to 
develop yourselves, partly by giving shape to 
the city in which you live. In this studio we 
look for strategies that create space for 
self-development and we design buildings 
that contribute substantially to a just city.
We begin our exploration in Baltimore, one of 
the most problematic cities in a country 
where injustice is the standard for certain 
population groups. Together with architecture 
students and teachers at Morgan State 
University, we explore which strategies are 
conceivable to give the (predominantly black) 
local residents more influence on the 
development of their own living environment. 
We then develop different building typologies 
for a just neighbourhood from these 
strategies. We will then draw lessons for 
tackling a disadvantaged neighbourhood in 
Rotterdam.

JUST BALTIMORE

Friday

Ensemble (A/S)

11 ECTS

This studio is  
English spoken

This shared design 
studio together with 
the Morgan State 
University in Baltimore 
is part of the thematic 
programme ‘Building 
the Neighbourhood’.

Deze stedenbouw-
studio staat in het 
teken van het 
programma ‘Bouwen 
aan de Buurt’.

www.ravb.nl/ 
over-ravb/onderzoek/
bouwen-aan-de-buurt

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW

http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
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Ontwerp Onderzoek Onderzoek

BACK TO INDE X

CATJA EDENS

architectuurhistoricus / FUR
WILLEMIJN LOFVERS

Bureau Lofvers / FUR
ALEXANDER HERREBOUT 

OTO landscape architecture

De wereldwijde verstedelijking vereist een 
intelligente en creatieve omgang met 
maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. 
De Zeeuwse delta is exemplarisch voor zulke 
vraagstukken: het is een uniek ruimtelijk 
systeem, ingeklemd tussen de dicht 
verstedelijkte gebieden van Nederland en 
Vlaanderen. Door klimaatverandering, 
ecologische dynamiek, demografische 
ontwikkelingen en grote economische 
veranderingen is de toekomst van Zeeland verre 
van stabiel. Het onderzoeksprogramma van het 
lectoraat Future Urban Regions (FUR) richt zich 
daarom op ontwerpend onderzoek naar sociale, 
economische en ecologische transformatie op 
verschillende schaalniveaus.
In de studio ‘Zeeland Lab’ leer je de fijne 
kneepjes van ontwerpend onderzoek. Samen 
met een opdrachtgever (de Internationale 
Architectuur Biennale Rotterdam) trek je de 
Zeeuwse Delta in. Deze ga je, afwisselend in 
groepsverband en individueel, verkennen om te 
komen tot een heldere formulering van een 
relevante opgave die je uitwerkt tot een 
ontwerpinterventie. De studiodocenten hebben 
veel kennis van en ervaring met verschillende 
technieken van samenwerken, zodat je echt leert 
hoe je ontwerpend onderzoek in coproductie 
kunt inrichten en uitvoeren.

ZEELAND 
LAB

Deze studio is 
onderdeel van het 
onderzoeksprogramma 
van FUR én staat in 
het teken van het 
Delta Atelier van de 
Internationale 
Architectuur Biennale 
Rotterdam

futureurbanregions.org

Vrijdag

Regio (S)

11 ECTS

STEDENBOUW

NTB

Communicatie

http://www.futureurbanregions.org/
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Ontwerp Onderzoek

SJOERD VAN BEERS 

BeersNielsen 
Lichtontwerpers

TOON KOEHORST 

Koehorst in ‘t Veld 
Ontwerpers

Museum Boijmans Van Beuningen heeft 
grootse verbouwings- en renovatieplannen en 
wordt gesloten voor een aanzienlijke periode. 
Het idee is om tijdens die periode de 
collectie in de stad onder te brengen. De 
leegstaande vestiging van V&D op Zuidplein 
zou als ‘Temporary Boijmans’ kunnen 
functioneren. Tijdens de studio ‘Architecture 
Parlante’ ontwerp je een tijdelijke 
tentoonstelling met als inhoud de collectie 
prenten van graficus Giovanni Battista 
Piranesi. Allerlei specifieke vragen staan 
daarbij centraal, variërend van zeer praktisch 
tot zeer inhoudelijk. Bijvoorbeeld: Hoe kan de 
ontwerper zich ruimtelijk verhouden tot de 
grafische classicistische gravures? Welke rol 
spelen materialiteit en inhoud? Welke stijl 
past bij deze inhoud? Hoe werkt de routing? 
Hoe zit het met de leesbaarheid en display 
van de informatie over de prenten? Welke 
mogelijkheden biedt de korte levensduur van 
het project? Hoe wordt communicatie in 
beeld en woord onderdeel van het ontwerp? 
Hoe werken de typografie en het 
lichtontwerp? 

Kwar taalstudio’s

Derde 
kwartaal

Vrijdag

Klein Gebouw (A)

5 ECTS

ARCHITECTUUR 
PARLANTE

ARCHITECTUUR BACK TO INDE X
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Ontwerp

BACK TO INDE X

Communicatie

GOSIA OLCHOWSKA 

Studio MALGORZATA 
MARIA OLCHOWSKA)

MERIJN MULLER 

Bovenbouw Architectuur

Tijdens de Renaissance werd architecten 
soms enkel het gevelontwerp van een 
gebouw gegund. Toch levert het 
concentreren op deze paar centimeter 
gevelpakket een ruim speelveld op waarin 
veel verteld kan worden. Het begrip tektoniek 
duidt op de samenhang tussen structuur, 
materiaal en ruimtelijke beleving van een 
gebouw. Er is sprake van een paradox tussen 
puur technische thema’s (zoals belasting en 
spanning) en subjectieve thema’s (zoals 
menselijke schaal, esthetiek en de tactiliteit).  
Er bestaan verschillende interpretaties van 
het begrip tektoniek, variërend van het ‘eerlijk’ 
tonen van de constructie tot juist het 
onzichtbaar maken hiervan. In de 
architectuurgeschiedenis vormen deze soms 
diametraal tegenover gestelde benaderingen 
tot op de dag van vandaag aanleiding tot 
debat.

TEKTONIEK

Vrijdag

Middelgroot 
Monofunctioneel 
Gebouw (A)

5 ECTS

ARCHITECTUUR 
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Ontwerp en Communicatie

JOHN DE GROOT 

Felixx
JENS JORRITSMA 

ZUS

In de straten van een stad vindt het gewone 
leven plaats; het zijn plekken van diversiteit, 
gelijktijdigheid, dynamiek, frictie en verschil. 
Stadsstraten zijn de podia waarop de 
stedeling kan acteren, het zijn functionele 
stedelijke ruimten die de stad sfeer geven.
De ontwerpopgave binnen de studio 
‘Functional Ambiance’ is een levendige 
stadsstraat in Rotterdam, die verre van 
optimaal functioneert. Ondanks de kleurrijke 
ondernemers, bewoners en passanten heeft 
de straat weinig ambiance. In de studio 
ontdek je dat het ontwerpen van stadsstraten 
bijzondere aandacht en een integrale aanpak 
verdient. Je gaat op zoek naar een balans 
tussen het organiseren van de ‘space of 
flows’ en de ‘space of places’. 
In de studio leer je verschillende technieken 
en onderzoeksmethoden (van observeren tot 
inmeten) om je analyses en 
ontwerpvoorstellen te combineren tot een 
strak beeldverhaal. Daarbij zullen de 
docenten rijkelijk putten uit de ervaringen die 
ze hebben opgedaan bij het ontwikkelen van 
‘Functional Ambiance’, een ontwerpmethode 
voor stadsstraten en andere stedelijke 
buitenruimten.

FUNCTIONAL 
AMBIANCE

Vrijdag

Straat (A/S)

5 ECTS

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW
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Ontwerp Communicatie

NTBBART CARDINAAL

Als je helemaal geen context hebt, kun je een 
buurt precies zo ontwerpen dat deze volledig 
aansluit op de behoeften van de toekomstige 
bewoners. Althans, dat dachten veel 
architecten en stedenbouwkundigen toen ze 
in het verleden volledig de vrije hand kregen 
om een buurt te ontwerpen. Dit heeft geleid 
tot een prachtig laboratorium van 
buurtexperimenten. Denk aan de mooie 
tuindorpen uit de jaren twintig en dertig, het 
experimentele dorp Nagele en het recentere 
EVA-Lanxmeer in Culemborg. Maar hoe ziet 
jouw ideale buurt eruit? Hoe vind jij dat 
mensen tegenwoordig samen zouden moeten 
leven? En wat voor stedenbouwkundige vorm, 
openbare ruimte en architectuur passen 
daarbij?
In deze studio krijg je alle ruimte: geïnspireerd 
door utopische voorbeelden uit het verleden 
ontwerp je een ideale buurt voor een ideale 
samenleving. Vervolgens ga je op zoek naar 
een locatie in een nog nader te bepalen stad. 
Lukt het om jouw ideaal ingepast te krijgen? 
Waar moet je concessies doen? Of versterkt 
de context juist jouw ontwerp?

DE IDEALE 
BUURT

Vrijdag

Buurt (S)

5 ECTS

Deze stedenbouw-
studio staat in het 
teken van het 
programma ‘Bouwen 
aan de Buurt’.

www.ravb.nl/ 
over-ravb/onderzoek/
bouwen-aan-de-buurt

STEDENBOUW

http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
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RAOUL VLEUGELS 

WERKSTATT
NIELS GROENEVELD 

WERKSTATT

Ontwerp

NTB

Een vrijstaand woonhuis vormt een 
oeropgave, waar je als architect vroeger of 
later tijdens je loopbaan mee wordt 
geconfronteerd. Een woonprogramma lijkt 
ogenschijnlijk alledaags en eenvoudig, maar 
in de studio ‘Kangoeroewoning’ gaat het om 
twee gebruikers die deels tegengestelde 
wensen hebben, met alle complexe gevolgen 
van dien. Het ineen weven van twee levens in 
één bouwvolume zet alle conventies omtrent 
het wonen op scherp. Het vereist begrip van 
ordening van woonprogramma’s en van 
typologieën van wonen. Ook moet je 
voorbeelden kennen. Verder heb je inzicht 
nodig in de constructie en de gevolgen voor 
het dagelijks gebruik. Het is een hands-on 
ontwerpstudio, waarin gebruik wordt gemaakt 
van modellenschaal 1:33. Je werkt met één 
enkel basismateriaal, dat als uitgangspunt 
dient voor de gehele woning. 

Kwar taalstudio’s

Vierde 
kwartaal

KANGEROE- 
WONING

Vrijdag

Klein Gebouw (A)

6 ECTS

Onderzoek

ARCHITECTUURBACK TO INDE X
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Ontwerp Onderzoek

BACK TO INDE X

NTBNTB

Denken vanuit de draagstructuur vormt de 
basis van bijzonder veel opzienbarende 
hedendaagse architectuur. Dat zie je onder 
andere in het werk van Rem Koolhaas en 
Norman Foster. In de studio ‘Integraliteit & 
Constructie’ staat het constructieve denken 
centraal. De structurerende werking van de 
constructie heeft een enorme impact op de 
organisatie van een gebouw en kan zijn 
levensduur sterk beperken of vergroten. 
Sommige architecten hebben de neiging om 
de constructie van een gebouw als een 
ondergeschikt element te beschouwen, terwijl 
andere architecten zich er juist volledig door 
laten leiden. Tijdens de studio onderzoek je 
de integraliteit van constructie en 
architectuur: de constructie vormt het 
vertrekpunt voor de structurering van het 
gebouw, het programma en de expressie. 

INTEGRALITEIT  
& CONSTRUCTIE

Vrijdag

Middelgroot 
Monofunctioneel 
Gebouw (A) 

6 ECTS

ARCHITECTUUR
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ResearchDesign

GIACOMO GALLO 

MUST stedebouw
JAN VERMEULEN 

Studio Thys Vermeulen

Cities are full of possibilities. A vacant office 
building can be used temporarily for living. A 
school’s courtyard can be kept open for all 
the children in the neighbourhood. A street 
can be closed to cars on Sundays and 
become a large playground... The studio 
‘Urban Life Cycles: Porto’ is a way to look at 
streets through the lens of time.
Just-do-it actions can add new rhythms and 
variations to the use of a street. Temporary 
interventions can help filling the gaps in a 
long-term planning process. The question is: 
How can we keep urban spaces alive? 
Leaving space for experiment, keeping design 
simple and open, thinking of an adaptable 
strategy, establishing flexible agreements 
among parties. The answers are countless - 
yet they need to be tested and effectively 
organized. The studio is approached as 
storytelling. That is, crafting the story of a 
street through time, while investigating its 
future transformation possibilities. You will 
test the possible intervention on a street in 
Porto and thereafter optimize the proposal in 
the last weeks of the design studio.

URBAN  
LIFE CYCLES: 
PORTO

Vrijdag

Street (A/S) 

6 ECTS

This is an English 
spoken studio in 
corporation with the 
Porto School of 
Architecture.

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW
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Ontwerp

STIJN DE WEERD 

Space Encounters
SEBASTIAN VAN BERKEL 

MUST stedebouw

Het IJplein in Amsterdam-Noord is één van 
de meest bijzondere buurten uit de jaren 
tachtig. Het plan hiervoor zorgde er niet 
alleen voor dat Rem Koolhaas het vak 
stedenbouw ontdekte, maar was voor álle 
stedenbouwkundigen het beginpunt van een 
zoektocht naar hernieuwd zelfvertrouwen. Het 
plan grijpt terug naar de heroïsche tijd van 
het modernisme en zoekt tegelijkertijd naar 
de betekenis van het wonen in een nieuwe 
stad. De buurt is rijk aan verschillende typen 
openbare ruimte en een ongelooflijk rijk 
laboratorium van woningtypologieën. 
Lange tijd lag het IJplein aan de vergeten kant 
van de stad. Maar met de realisatie van de 
Noord/Zuidlijn en de nieuwe brug over het IJ 
ligt deze buurt onverwacht op één van de 
meest waardevolle plekken van Amsterdam. 
Wat nu? Slopen en opnieuw beginnen? Wij 
denken van niet. Maar wat dan wel? Een 
mooie vraag om je in deze studio op stuk te 
bijten. 

IJPLEIN

Vrijdag

Buurt (S) 

6 ECTS

Deze stedenbouw-
studio staat in het 
teken van het 
programma ‘Bouwen 
aan de Buurt’.

www.ravb.nl/ 
over-ravb/onderzoek/
bouwen-aan-de-buurt

STEDENBOUW

NTB

Onderzoek

http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
http://www.ravb.nl/over-ravb/onderzoek/bouwen-aan-de-buurt/
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Theorieonderwijs

De stad is overal. Er is haast geen vakdebat denkbaar 
zonder de begrippen ‘stad’ en ‘stedelijkheid’. Zelfs 
het duurzaamheidsdiscours richt zich niet langer 
slechts op een terugkeer naar de natuur, maar op 
groene, veerkrachtige en circulaire steden. De drang 
naar het autonome object (in de architectuur het 
hermetisch gebouw; in de stedenbouw het gesloten 
plan) is geheel verdwenen. Dat blijkt onder andere uit 
de tentoonstelling Prelude in het Antwerpse M HKA, 
waar het ontrafelen van de werking van het 
stadsweefsel door de curatoren centraal gesteld 
wordt in plaats van het autonome object. En uit het 
feit dat de laatste drie laureaten van de Pritzer Prize, 
door velen gezien als de Nobelprijs van de 
architectuur, zich richten op onderzoek naar de 
werking van collectieven, collectieve huisvesting en 
de manier waarop de stad werkelijk functioneert.  
De stad is niet enkel ons werkterrein, maar zit in ons 
denken en handelen, in ons hart en hoofd.

Colleges

Veel ontwerpopgaven van de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst worden in studio’s door de lens van de stad 
bekeken. Het is het gedeelde werkterrein van architectuur en 
stedenbouw; we vinden daarin het zo belangrijke gedeelde 
studiegebied. Immers de nabijheid van architectuur en 
stedenbouw is verankerd in ons motto. We denken dat de 
belangrijkste opgaven stedelijk van aard zijn. 

Maar wat stelt je in staat te werken aan de stad? Allereerst 
gaat het om een zekere houding als ontwerper. De stad is 
als een elastisch veld dat opgespannen wordt door sociale, 
culturele, economische, politieke en ecologische krachten 
en dat hierdoor in trilling gebracht wordt. Maatschappelijke 
betrokkenheid is een pré; je moet geloven in het utopisch 
moment van het ontwerpend handelen. 

Maar geloven in een utopisch moment is niet voldoende.  
Je moet ook over kennis beschikken. Kennis over de 
krachten die op de stad inwerken en over de manier waarop 
een ontwerp kan interveniëren. Die kennis staat centraal in 
de colleges uit de categorie ‘Veld’: ecologie, economie, 
sociologie, politiek en cultuur. 

Daarnaast is kennis over geschiedenis van heden en 
verleden van architectuur en stedenbouw een must. In de 
categorie ‘Heden & verleden’ bekijken we bijvoorbeeld de 
geschiedenis op zo’n manier dat je wordt geholpen bij het 
definiëren van een eigen, kritische positie ten opzichte van 
de besproken thema’s. Hierdoor ben je niet alleen op de 

—

JEROEN VISSCHERS

COÖRDINATOR THEORIEONDERWIJS
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hoogte van die geschiedenis, maar kun je in het vervolg op 
eigen kracht de actualiteit binnen je vakgebied volgen en 
verwerken tot praktische en gefundeerde opvattingen en 
uitgangspunten. 

Echter, je kunt de kennis die je hebt opgedaan niet 
toepassen zonder vakmanschap. Tijdens colleges in de 
categorie ‘Vakkennis’ leer je onder andere over schaalgericht 
ontwerpen en typologisch ontwerpen. We gaan in op 
ondernemerschap, onderzoeksmethodologie en 
ontwerpmiddelen voor een duurzame wereld.

Hoewel kennis altijd tot doel heeft om je referentiekader te 
voeden en je te leren reflecteren op je eigen ontwerpend 
handelen en dat van anderen, staat de reflectie als 
zelfstandige discipline centraal binnen de categorie 
‘Discours’. Het discours omvat het gesprek, denkend 
spreken en schrijven over het vak: het ondervraagt 
betekenissen en probeert alles met de nodige kritische 
distantie te beschouwen.

Elk kwartaal bieden we vanuit de vier categorieën een reeks 
aan. Je kiest elk kwartaal één van de colleges. Je eigen 
positie vormt de leidraad en motivatie voor die keuze. 

Colleges 

Eerste 
kwartaal
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Teacher

BACK TO INDE X

Teacher Docent

ERNIE MELLEGERS

Architectuurhistoricus

This introduction into the History of 
Architecture and Urban Design consists of an 
overview from approximately 1750 to the early 
20th century. The seven lectures provide an 
insight into the history of Western urban 
design and architecture and its context using 
a chronological-thematic framework. The 
themes for this broader culture-historical 
approach will be focusing on revolutionary 
developments, long and strong tendencies 
and traditions within architecture as well as 
life within the fast developing (modern) urban 
landscape. Developments in urban and 
architectural design, and their historical 
interaction, will be explored within the context 
of their shared theoretical and cultural 
background.

HISTORY OF 
ARCHITECTURE AND 
URBAN DESIGN 1

Thursday evening

Past & Present 

2 ECTS 

This is an English spoken lecture series. Prior  
to starting their graduation project students in 
Architecture and Urban Design should have 
finished this lecture series successfully.

MARINA VAN BERGEN

Hoofdredacteur

Architectuur en stedenbouw krijgen vaak een 
kritisch karakter toegedicht; ze zijn niet los te 
beschouwen van een fysieke, historische en 
maatschappelijke context. Geworteld in de 
werkelijkheid heeft een ontwerp een interne 
logica, maar verhoudt het zich ook altijd tot 
een externe realiteit. De reeks ‘Kritiek’ daagt 
jou uit om kritisch stelling te nemen ten 
opzichte van de rol van het eigen vak in het 
licht van hedendaagse vraagstukken. Kennis 
over de wisselwerking tussen ontwerp en 
Zeitgeist is daarbij essentieel, net als de 
vaardigheid om het ontwerp te kunnen wegen 
op relevantie en urgentie.

KRITIEK

Donderdagavond

Discours

2 ECTS

Deze collegereeks moet met een voldoende  
zijn afgerond voordat studenten aan hun 
afstudeerproject kunnen beginnen. Ze geeft 
vrijstelling voor het laboratorium ‘Argumenteren 
en Schrijven’ dat voor studenten van generatie 
2015-2016 en ouder verplicht is. De reeks wordt 
2x per jaar aangeboden.
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Docent

CAROLIEN HOOGLAND

Onderzoeker

Wat is de wisselwerking tussen ontwerp, 
gebruik en beleving? Wat kunnen de architect 
en stedenbouwkundige bereiken met hun 
ontwerp? Dat zijn de vragen die centraal 
staan in de reeks ‘Sociologie’, die als 
ondertitel ‘Anders kijken, anders ontwerpen’ 
heeft. Gastsprekers tonen voorbeelden – uit 
hun eigen praktijk – van ontwerpstrategieën 
met maatschappelijke ambities. Tussen de 
colleges door worden kleine opdrachten 
uitgevoerd, waarmee we toewerken naar een 
bundeling van de opgedane bevindingen.  
De reeks put uit disciplines zoals sociale 
psychologie en omgevingspsychologie en uit 
nieuwe wetenschappelijke benaderingswijzen 
zoals actieonderzoek.

SOCIOLOGIE

Donderdagavond

Veld

1 ECTS

Deze collegereeks 

staat in het teken van 

het programma 

‘Bouwen aan de Buurt’ 

en kan verzwaard 

worden afgerond voor 

2 ECTS. 

FROUKJE VAN DER 

KLUNDERT

Architect

Powers of Ten is een documentaire uit 1977  
die de relatieve verhoudingen van dingen van 
microscopisch tot kosmisch niveau toont in 
machten van tien. Als een hedendaagse 
versie hiervan bekijkt de reeks ‘Schaalgericht 
Ontwerpen’ hoe interieurarchitectuur, 
architectuur, stedenbouw, landschaps-
architectuur en ruimtelijke ordening & 
planologie elkaar raken. Tegelijkertijd laat ze 
zien wat de verschillen in instrumentarium zijn. 
Zo wordt duidelijk hoe verschillende schalen 
in elkaar grijpen en de disciplines, die zich 
bezighouden met deze schaalgebieden, zich 
tot elkaar verhouden. Immers, onze dagelijkse 
leefomgeving strekt zich uit van meubel tot 
regio. Een ontwerp geeft ruimte aan ons 
menselijk handelen op al die schaalniveaus. 

SCHAALGERICHT 
ONTWERPEN

Donderdagavond

 Vakkennis

1 ECTS

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS.

Docent
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ARON BOGERS 

Architect

Het besef dat onze leefomgeving een open 
systeem van processen en stromen vormt, 
biedt ons een andere blik op stad en 
landschap. De reeks ‘Ecologie’ besteedt 
aandacht aan de stad als circulaire entiteit. 
Dat betekent dat een stad, naast een fysieke 
verschijning, ook een dynamisch evenwicht is 
van stromen van materiaal, energie, water en 
afval. We stellen onszelf de vraag hoe we als 
architect en stedenbouwkundige kunnen 
ontwerpen aan deze metabolische stad. De 
collegereeks biedt ruimte aan gastsprekers, 
elk met hun eigen expertise binnen de 
gebouwde omgeving.

ECOLOGIE

Donderdagavond

Veld

1 ECTS

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS.

KUNSTGESCHIEDENIS

Donderdagavond

Veld

1 ECTS

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS.

Architectuur wordt soms beschouwd als de 
moeder der kunsten. Zij verenigt de 
beeldhouwkunst en de schilderkunst in zich. 
Blijft de vraag of architectuur zelf ook kunst 
is, of alleen maar moeder. Maar zelfs los van 
die vraag begeef je je als ontwerpend 
architect, of je het nu wilt of niet, in het 
eeuwenoude discours van de kunsten. 
Daarom is het noodzakelijk dat discours en 
die geschiedenis te kennen, zodat je weet 
waartoe je je verhoudt. 

JASPER DE HAAN 

Architect

Docent Docent
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Docent

ERNIE MELLEGERS

Architectuurhistoricus

De tweede reeks over de geschiedenis van 
architectuur en stedenbouw richt zich op 
enkele van de onderwerpen die tijdens de 
eerste reeks meer in het algemeen werden 
besproken. Om dit te doen, bekijken we 
bijvoorbeeld het werk van een specifieke 
architect, stedenbouw kundige, school of 
groep. Dit stelt ons in staat om de 
ontwikkeling van ideeën en principes binnen 
het werk van het gekozen onderwerp op een 
meer gedetailleerde manier te volgen - van 
een theoretisch niveau tot het niveau van het 
individuele (uitgevoerde) werk (gebouw, plan, 
enzovoort).

Colleges 

Tweede 
kwartaal

ARCHITECTUUR- 
EN STEDENBOUW-
GESCHIEDENIS 2

Donderdagavond

Heden & Verleden

2 ECTS

Deze collegereeks moet met een voldoende zijn 
afgerond voordat studenten Architectuur en 
Stedenbouw aan hun afstudeerproject kunnen 
beginnen.

BACK TO INDE X
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Teacher

JEROEN VISSCHERS 

Onderzoeker

Architectural theory is a unruly defined 
academic discipline. Some regard it as a 
specialization in architectural history and 
others as a supplier of socially critical 
instruments or as a philosophical perspective 
on today’s architecture. This series interprets 
theory as a way to critically relate to its own 
discipline and the social field of influence in 
which architecture is created. We consider 
different theoretical positions on the basis of 
‘close reading’ of key texts.

ARCHITECTURE 
THEORY

Thursday evening

Discourse 

2 ECTS

Economische krachten hebben altijd, in een 
steeds wisselende verschijningsvorm, een 
grote impact op de stedenbouw en 
architectuur. Indirect omdat economische 
processen een sturende invloed hebben op 
hoe de stedelijke samenleving vorm krijgt; 
direct omdat gebouw-, vastgoed- en 
gebiedsontwikkeling gestuurd worden door 
financieel-economische kaders. In het college 
‘Economie’ komen economische krachten en 
mechanismen aan de orde die relevant zijn 
voor stedenbouw en architectuur.

ECONOMIE

Donderdagavond

Veld

1 ECTS

Docenten

JAN BROUWER 

Onderzoeker

GERT MIDDELKOOP

Econometrist en planoloog

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS.

This English spoken lecture series is meant for 
students who have sufficiently passed the 
lecture series History of Architecture and Urban 
Design on level 1 and 2 (or its Dutch or its 
semester equivalent). Prior to starting their 
graduation project students in Architecture 
should have finished this lecture series success-
fully. The series is being offered twice a year.
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Docent

PIETER SPRANGERS 

Architect

ONDERNEMEND 
HANDELEN

Donderdagavond

Vakkennis

1 ECTS 

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS.

Doel van de reeks ‘Ondernemend Handelen’ 
is om de aan de Academie studerende 
werknemers vroegtijdig inzicht te verschaffen 
in wat het vak van architect of 
stedenbouwkundige kan inhouden. Vaak 
ontbreekt dit perspectief. Deze reeks biedt 
inzicht in de verschillende vormen van 
ontwerpondernemerschap, waarbij 
organisatiestructuren en bureauvorming 
gerelateerd worden aan werkwijze en aard 
van de opdrachten.

Deze collegereeks staat in het teken van het 
programma ‘Bouwen aan de Buurt’ en is bedoeld 
voor studenten die de colleges Architectuur- en 
stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 en 2 (of de 
semesterreeks Architectuur- en Stedenbouw-
geschiedenis) met een voldoende hebben 
afgerond. Ze moet met een voldoende zijn 
afgerond voordat studenten Stedenbouw aan 
hun afstudeerproject kunnen beginnen.

STEDENBOUW- 
THEORIE

In de collegereeks ‘Stedenbouwtheorie’ 
worden stedenbouwkundige theorieën, 
stellingen en/of opvattingen verkend vanuit de 
actualiteit van de stedenbouwkundige 
praktijk. Een dergelijke verkenning van 
momenten uit het theoretisch corpus van de 
stedenbouw levert relevante inzichten in en 
kennis van het vak en de discipline op. 
Tegelijkertijd krijg je zicht op de mogelijke 
doorontwikkeling van de stedenbouw, vanuit 
en in relatie tot de weerbarstige werkelijkheid. 

Docent

CHRIS VAN LANGEN

Academiedirecteur

Donderdagavond

Discours 

2 ECTS
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Docent

LANDSCHAPS-
ARCHITECTUUR

Donderdagavond

Veld

1 ECTS 

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS.

Het werken aan actuele stedenbouwkundige 
en architectonische opgaven kan feitelijk 
alleen nog maar in samenwerking gebeuren. 
Eén van de belangrijke ‘samenwerkings-
partners’ is de landschapsarchitectuur. Inzicht 
in en kennis over dat vakgebied is dan ook 
noodzakelijk. Het gaat daarbij niet alleen om 
de (globale) ontwikkelingsgeschiedenis van 
en theorievorming binnen dat vakgebied.  
Het gaat ook expliciet over de binnen het 
vakgebied ontwikkelde kennis over het 
landschap. Dat landschap is immers de 
drager en het object van (een deel van de) 
stedenbouwkundige en architectonische 
interventies.

Colleges

Derde 
kwartaal

NTB
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BASTIAAN BIJLOOS

Architect

Deze collegereeks benadert de geschiedenis 
van de architectuur vanuit het heden door die 
geschiedenis te ontsluiten vanuit het heden-
daagse architectuurdebat. Door deze benade-
ring wordt de kritische en reflectieve houding 
van architecten-in-opleiding centraal gesteld. 
Zij moeten zich immers kunnen positioneren in 
het contemporaine discours vanuit een histori-
sche lijn. Tegelijkertijd wordt het interdiscipli-
naire pad van de andere geschiedeniscolle-
ges losgelaten om een vrijere omgang met de 
geschiedenis van de architectuur mogelijk te 
maken. In deze reeks worden hedendaagse 
opgaven van de architectuur opnieuw be-
schouwd vanuit een onderzoek naar datgene 
wat architectonische kennis maakt. 

ARCHITECTUUR-
GESCHIEDENIS 3

Donderdagavond

Heden & Verleden

2 ECTS

Deze collegereeks is bedoeld voor studenten 
die de colleges Architectuur- en stedenbouw-
geschiedenis op niveau 1 en 2 (of de semester-
reeks Architectuur- en Stedenbouw geschie-
denis) met een voldoende hebben afgerond.  
Ze moet met een voldoende zijn afgerond 
voordat studenten Architectuur aan hun 
afstudeer project kunnen beginnen.

Docenten

TIM DE BOER

Curator 

MEREL PIT

Architectuurjournalist

Architectuur en stedenbouw krijgen vaak een 
kritisch karakter toegedicht; ze zijn niet los te 
beschouwen van een fysieke, historische en 
maatschappelijke context. Geworteld in de 
werkelijkheid heeft een ontwerp een interne 
logica, maar verhoudt het zich ook altijd tot 
een externe realiteit. De reeks ‘Kritiek’ daagt 
jou uit om kritisch stelling te nemen ten 
opzichte van de rol van het eigen vak in het 
licht van hedendaagse vraagstukken. Kennis 
over de wisselwerking tussen ontwerp en 
Zeitgeist is daarbij essentieel, net als de 
vaardigheid om het ontwerp te kunnen wegen 
op relevantie en urgentie.

KRITIEK

Deze collegereeks moet met een voldoende  
zijn afgerond voordat studenten aan hun 
afstudeerproject kunnen beginnen. Ze geeft 
vrijstelling voor het laboratorium ‘Argumenteren 
en Schrijven’ dat voor studenten van generatie 
2015-2016 en ouder verplicht is. De reeks wordt 
2x per jaar aangeboden.

Donderdagavond

Discours 

2 ECTS

Docent
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Docent

PAUL VAN DEN BERGH

Architect

CULTUURTHEORIE

Donderdagavond

Veld

1 ECTS

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS. 

De cultuur van de 21e eeuw is een brisante 
mix van globalisering, individualisering, 
mobilisering, mediatisering en digitalisering. 
Deze processen vragen om een kritische 
stellingname van architecten en 
stedenbouwkundigen. Een dergelijke 
positiebepaling is doelstelling en inzet van de 
collegereeks ‘Cultuurtheorie’. Hoe verhoudt 
de eigen discipline zich tot de dynamische 
context? Dit jaar wordt die context gevormd 
door de verhouding tussen het individuele en 
het collectieve in de snel digitaliserende 
wereld. Een wereld met privacy- en 
veiligheidsvraagstukken binnen zowel de 
digitale als de fysieke openbare ruimte.

Docent

KATRIJN VAN DER VRANDE

Architect

ONTWERPMATIG 
DENKEN

Donderdagavond

 Veld 

1 ECTS

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS. 

Filosofie - als de traditie van het denken,  
of het bevragen van gedachten - kan een 
waardevolle bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van architecten en stedenbouw-
kundigen. De lezingenreeks ‘Ontwerpmatig 
Denken’ heeft de filosofie als achtergrond. 
Het primaire doel is niet om de geschiedenis 
van de filosofie te verinnerlijken, maar om je 
kritische en cognitieve eigenschappen als 
ontwerper te stimuleren. De lezingenreeks 
biedt instrumenten om na te denken over je 
eigen werk en om goede beoordelingen en 
beslissingen te nemen in je eigen ontwerp-
proces door scherp te redeneren. 



R AVB / COLLEGES — P. 10 0 + 101BACK TO INDE X

HISTORY OF  
URBAN DESIGN

RUIMTELIJKE 
ORDENING

Thursday evening

Past & Present

2 ECTS

Teacher Docent

ERNIE MELLEGERS

Architectuurhistoricus

This lecture series approaches the history of 
urban planning from current events. Based on 
current themes within the urban development 
discourse, history is highlighted and made 
productive. This explicitly focuses on the 
critical and reflective attitude of urban plan-
ners in the training. After all, they must be able 
to take a position in contemporary discourse 
from the history of their discipline.

This lecture series is dedicated to the ‘Building 
the Neighborhood’ program. The series is 
intended for students who have successfully 
completed the History of Architecture and 
Urban Design courses at level 1 and 2 (or the 
semester series History of Architecture and 
Urban Design). Prior to starting the graduation 
project, urban design students must have 
passed this course sufficiently.

NTB

Donderdagavond

Vakkennis

1 ECTS

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS. 

Architectuur en stedenbouw voltrekken  
zich altijd binnen de grotere context van de 
ruimtelijke ordening. Deze context wordt 
bepaald door wet en regelgeving, visie en 
beleid die vanuit een hoger kader neerdaalt 
op de plannings- en ontwerppraktijk. Tijdens 
deze collegereeks  zal ingegaan worden op 
de veranderende planningspraktijk waarin 
naast wettelijke instrumenten en formele 
besluitvorming steeds meer aandacht is  
voor wisselwerking met verschillende 
kennisvelden, flexibele planvormen en 
strategische alliantievorming. De horizon 
wordt bepaald door wat de nieuwe 
Omgevingswet voor de ontwerpende 
disciplines zou kunnen gaan betekenen.
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Docent

JAN DUURSMA 

Architectuurhistoricus

De collegereeks ‘Hedendaagse Werken’ gaat 
over vraagstukken die pas zeer recent gestold 
zijn in ontwerpopgaven. Veel van die opgaven 
vragen om een ander instrumentarium van de 
architect en stedenbouwer dan voorheen het 
geval zou zijn geweest. Deze reeks stelt 
actuele casussen centraal die de vermogens 
bevragen van beide ontwerpende disciplines 
om te anticiperen op het tijdsgewricht en de 
verschuiving binnen het veld, opgespannen 
door sociale, politieke, economische en 
culturele krachten. Voor de reeks nodigen we 
ontwerpers uit die hun kennis over dit 
instrumentarium van nieuwe methoden en 
technieken delen.

Colleges

Vierde 
kwartaal

HEDENDAAGSE 
WERKEN

Donderdagavond

Heden & Verleden

1 ECTS

Deze collegereeks 

staat in het teken  

van het programma 

‘Bouwen aan de 

Buurt’. Ze kan ver-

zwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS.
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Docent

ARCHITECTUUR-
THEORIE

POLITIEK

Architectuurtheorie is een slordig gedefini-
eerde academische discipline. Sommigen 
beschouwen haar als een specialisatie bin-
nen de architectuur geschiedenis en anderen 
als leverancier van een maatschappijkritisch 
instrumentarium of als filosofisch perspectief 
op de architectuur van vandaag. De reeks 
‘Architectuurtheorie’ interpreteert theorie als 
middel om zich kritisch te verhouden tot de 
eigen discipline en het maatschappelijk 
krachtenveld waarin architectuur tot stand 
komt. We beschouwen verschillende theore-
tische posities aan de hand van ‘close 
reading’ van sleutelteksten.

Donderdagavond

Veld

1 ECTS

De reeks kan 

verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS.

Docent

Politiek gaat over het organiseren van een 
samenleving, net als, in zekere zin, architec-
tuur en stedenbouw. Architectuur en steden-
bouw worden (mede) gestuurd door het 
politieke krachten, mechanismen en opvattin-
gen, maar geven er omgekeerd ook vorm aan. 
In de collegereeks ‘Politiek’ onderzoeken we 
de meervoudige betekenis van het politieke 
voor onze vakgebieden.

Donderdagavond

Discours 

2 ECTS

Deze collegereeks is bedoeld voor studenten 
die de colleges Architectuur- en stedenbouw-
geschiedenis op niveau 1 en 2 (of de semester-
reeks Architectuur- en Stedenbouwgeschie-
denis) met een voldoende hebben afgerond.  
Ze moet met een voldoende zijn afgerond 
voordat studenten Architectuur aan hun 
afstudeer project kunnen beginnen. De reeks 
wordt 2x per jaar aangeboden.

ERNIE MELLEGERS

Architectuurhistoricus
CHRIS VAN LANGEN

Academiedirecteur
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Docent

ERIK BLITS

Architect

TYPOLOGISCH 
ONTWERPEN

DESIGNERLY  
ACTION

Typologie is één van de mythische begrippen 
uit de vocabulaire van architectuur en steden-
bouw. Het concept kan pragmatisch én 
theoretisch of ideologisch worden geïnterpre-
teerd. Zodoende maakt het deel uit van de 
dagelijkse (ontwerp)praktijk én van het pole-
misch slagveld. De collegereeks ‘Typologisch 
Ontwerpen’ verkent de oorsprong, invloed en 
huidige betekenis van het begrip typologie  
(in verschillende vermommingen) binnen de 
historische en hedendaagse context. Op die 
manier wordt het ideologisch discours van de 
architectuur en stedenbouw gedurende de 
laatste tweehonderd jaar doorkruist. 

In this lecture series various methods and 
techniques of design-based research will be 
analysed. After all, it is one of the most 
important research types in the architectural 
and urban design practice. Design based 
research is a form of prospective, explorative 
and combinatory research with which the 
capability to design spatially is put to practice 
as a research instrument. By doing so, 
answers focused on the question ‘how the 
reality could turn out’ are formulated in a 
questioning and contextual way.

Teacher

JEROEN VISSCHERS 

Onderzoeker

Donderdagavond

Vakkennis 

1 ECTS 

Deze collegereeks 

kan verzwaard worden 

afgerond voor 2 ECTS. 

Thursday evening

Professional 

Knowledge 

1 ECTS

This English spoken 

lecture series can  

also be assessed  

for 2 ECTS.
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ARCHITECTUUR- 
EN STEDENBOUW-
THEORIE 2

Donderdagavond

Vakkennis 

2 ECTS 

Deze collegereeks is 

speciaal bedoeld voor 

studenten die 

Architectuur- en/of 

Stedenbouwtheorie 

en Architectuur- en 

Stedenbouw geschie-

denis 1 en 2 afgerond 

hebben. 

Deze collegereeks over architectuur- en 
stedenbouwtheorie heeft niet de pretentie 
een overzicht van de twintigste eeuw te 
bieden. Het zou niet alleen lastig zijn om in de 
overvloed aan theoretisch materiaal 
samenhangende lijnen te ontdekken, een 
dergelijke samenstelling en ‘verhaal’ is ook 
willekeurig. Het is inherent aan de theorie dat 
deze teksten reflecteren op de praktijk en dat 
elke ontwerper zijn of haar eigen reflecties 
daaraan kan toevoegen. Het college zal 
worden ingevuld als een reeks van aantal 
lezingen waarvoor prominente onderzoekers, 
auteurs en critici uit het Nederlandstalige 
gebied worden uitgenodigd. Elke spreker zal 
vanuit een eigen onderzoek een deel van het 
discours ontsluiten voor de deelnemende 
studenten aan deze reeks. Deze reeks heeft 
als doel de student met dit theoretisch debat 
te confronteren en zo een aanzet te geven tot 
de ontwikkeling van een eigen kritische blik.

Docent

NTB
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Wat moet een architect of stedenbouwkundige 
weten en kunnen? En hoe leert iemand dat?  
De Academie heeft meer dan vijftig jaar geleden 
nadrukkelijk gekozen voor de combinatie van leren 
binnen de muren van de opleiding én daarbuiten in 
de weerbarstige beroepspraktijk. Met de oprichting 
van de Academie in 1965, min of meer in de vorm 
zoals we die vandaag kennen, werd gesteld dat de 
kwaliteit van de eigen praktijk omhoog moest.  
Die verbetering kon volgens de oprichters alleen 
bereikt worden als de studenten, naast het volgen 
van een meer wetenschappelijk onderbouwd 
binnenschools curriculum, het vak en de beroeps-
uitoefening vooral in de praktijk leerden  
en oefenden. Vooral door te doen dus. 

Buitenschools 
curriculum

Eenduidigheid over de inrichting van die praktijk was 
echter ver te zoeken. Binnen vijf jaar na de start van de 
Academie vond er als gevolg van de democratiserings-
beweging al een omslag plaats in de uitvoeringspraktijk 
en dus ook in de organisatie en inhoud van de oplei-
dingen. Onderzoek en analyse gingen een prominentere 
rol spelen, net als sociologie en filosofie. De rol en positie 
van de architect werd daarbij voortdurend ter discussie 
gesteld, vooral als politieke actor en veel minder als 
beoefenaar van een ruimtelijk vormgevende discipline.  
In de daarop volgende decennia veranderden de kijk op 
en de opvattingen over wat een architect, en vanaf 1979 
ook een stedenbouwkundige en een volkshuisvester, 
moest kennen en kunnen voortdurend. Het onderwijs 
werd continu aangepast aan de veranderingen in het 
werkveld en de beroepsuitoefening. Hiermee veranderde 
ook de plaats van de praktijk binnen de opleidingen. 

Deze voortdurende mutaties met betrekking tot de praktijk 
waren kenmerkend voor alle Academies van Bouwkunst.  
Dat gold tot voor kort niet voor de opleidingen aan de 
Technische Universiteiten. Met de verplichting tot een 
tweejarige beroepservaringperiode (BEP), in 2010 
opgenomen in de Wet op de architectentitel en in 2012 
uitgewerkt in de Regeling Beroepservaringperiode, is dat 
veranderd: de praktijk heeft als deel van de beroeps-
opleidingen een wettelijke status gekregen. 

—

ROBERT VON DER NAHMER

COÖRDINATOR BEROEPSERVARING
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Dat betekent trouwens niet dat er nu wel eenduidigheid 
bestaat over wat en hoe een student in de praktijk moet 
leren. Over dat ‘hoe’ is de Academie overigens expliciet: 
iets kunnen leer je niet alleen door er kennis van te 
nemen, maar vooral ook door te oefenen en daarmee 
ervaring op te doen. Met vallen en opstaan. En dat kost 
tijd. We hebben onze opleidingen zo ingericht dat er 
voldoende mogelijkheden zijn om carrière te maken én 
tegelijkertijd zaken in telkens een andere hoedanigheid  
te oefenen.

Wat een student moet leren, is helaas minder gemakkelijk 
te duiden. De eisen die specifiek in het buitenschools 
curricu lum aan de beroepservaring worden gesteld, 
equivalent aan die van de BEP voor TU-afgestudeerden, 
suggereren dat ze zowel het vakmanschap als het denken 
over de rol en positie van de architect of stedenbouw-
kundige bestrijken. Maar hoe ver gaat de definitie van 
vakmanschap? Hoort daar ook gedegen materiaalkennis 
bij, inclusief de detaillering? En betekent het denken over 
de eigen rol en positie vooral het ontwikkelen van een 
visie op het vak en het ontwikkelen van een eigen 
signatuur en expressie? Of ligt de nadruk meer op het 
ondernemende karakter van de beroepsuitoefening,  
al dan niet in internationaal perspectief? Op deze vragen 
zijn meerdere antwoorden te geven. De opvattingen over 
de kwalificaties die van architecten en stedenbouw-
kundigen geëist (moeten) worden, zijn namelijk pluriform 
en omge vings afhankelijk. Er ontbreekt een collectief 

bewustzijn over wat een basispakket voor een startende 
beroepsbeoefenaar aan kennen en kunnen bevat. Dat kun 
je betreuren, maar het biedt wel de mogelijkheid om het 
vak en de manifestatie van het vak in de beroeps-
uitoefening te relateren aan de desbetreffende context. 
De Academie kan je daar als student op wijzen en je 
helpen daarin keuzes te maken, afhankelijk van je 
ambities, talenten en opvattingen.
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#
19 Het atelier
3BM bouwkundig advies

A
A.H. Smink Architecten
abarchitectuur
ABC-ingenieursburo
ag NOVA architecten
Ajilon Engineering
Architecten Alliantie
Arco Architecten BNA
Ard de Vries Architecten
Aswa Architecten bv
Atelier PRO
Atelier Thempe Thill 

B
BB Architecten
BBM Architecten
BBVE
Bokkers van der Veen Architects
Bongers Architecten
Bouwkundig Ontw.-en 
Adviesbureau Maasdam 
Broos de Bruijn
Bureau MA.AN
Bureau voor Stedebouw en 
Architectuur Wim de Bruijn
Buro Oost
Buro13
b-wvh

C
ConsortArchitect bv
Corades (Corine Erades)
Croonenburos

D
De Jong Gortemaker Algra
De Ontwerpwerkplaats
De Werff Architectuur
DNMX
Doepel Strijkers Architecten

E
Ector Hoogstad Architecten
EGM architecten
Engel Architecten
Except Integrated Sustainability

F
Faam Architects
FOAM architecten BNA
Form

G
GBS Architecten
Gemeente Amsterdam
Gemeente Barendrecht
Gemeente Den Haag
Gemeente Enschede

Gemeente Gouda
Gemeente Nissewaard
Gemeente Rotterdam
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Zwolle
Groeneweg Van der Meijden 
Architecten
Groosman
Grosveld van der Velde
Groupa

H
Helga Snel Architecten
HET Architectenbureau
Hooper Architects

I
IAA Architecten
IAA Architecten Stedenbouw en 
Landschap
IAA Architetecten
Ibbi Architecten
Inbo
INBO

J
J. van ‘t Spijker
Jaakko van ‘t Spijker
JagerJanssen Architecten

Het werkveld waar Academie-
studenten werken is breed en divers: 
in bureaugrootte, specialisatie, 
opgaven en gevestigd in Rotterdam, 
regio en (ver) daarbuiten. 
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Jeroen Schipper Architecten
JSA/Orange Architects
JvantSpijker

K
Kamerling van der Burgh
KAW Architecten & Adviseurs
KCAP Architects and Planners
Kennes-Elegeert / De Ruysscher
Klunder Architecten
Kokon Architectuur & 
Stedenbouw
Kraal Architecten B.V.
Kühne & Co
KuiperCompagnons

L
LIAG
Liberatio Design
Lilith Ronner van Hooijdonk

M
Marco.broekman.urbanism.
research.architecture
MAS Architectuur b.v.  
Mecanoo Architecten
Mei Architecten en planners
Mint Ruimtelijk Ontwerp
Molenaar en Co Architecten

MSVA Architecture
Mulderblauw Architecten
MUST Stedebouw
MVRDV

N
Namelok
NarrativA architecten
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Iktinos
De Iktinosprijs is in 1969 ingesteld door architect 
Huig Maaskant, medeoprichter van de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst. De prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt met het oogmerk de Academiestudent te 
prijzen die “… door kwaliteit en karakteristiek van 
het studieresultaat een (culturele) bijdrage heeft 
geleverd aan onderwijs, onderzoek en praktijk  
van de architectuur of stedenbouw”. Het ging 
Maaskant daarbij uitdrukkelijk om tussentijdse 
studieresultaten en niet om afstudeerprojecten. 
Op voordracht van de docent(en) kan uit elke 
kwartaal- en semesterstudio één project 
genomineerd worden voor de Iktinosprijs. 

In deze programmagids presenteren we de 
nominaties uit het studiejaar 2017-2018. De 
bekendmaking van de winnaar van de Iktinos-prijs 
vindt plaats tijdens de opening van het academisch 
jaar. Dan is ook de jaarlijkse Iktinos-
tentoonstelling te zien.

De prijs is een stipendium van € 2.000 en een 
ereplaats op de ‘Wall of fame’ van meer dan  
40 jaar Iktinos!
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Docenten 
HUUB JUURLINK EN JAAKKO VAN ’T 

SPIJKER

Het station in Dusseldorf zorgt 
voor de verbinding van de stad 
met andere steden, tegelijkertijd 
is het een obstakel in het eigen 
stedelijke weefsel. Routes wor-
den s’avonds afgesloten en de 
alternatieven zijn niet uitnodigend. 
De huidige connectie van het 
station met de stad remt de 
potentie van het gebied als 
volwaardig stadsdeel. Dit voorstel 
zet in op het stationsgebied als 
levendig onderdeel van de stad, 
een nieuw centrumgebied dat 
kan concurreren met de Altstadt.
Om dit te bereiken wordt de 
huidige blokkade ingezet als 
verbinding. Straten worden 
doorgetrokken tot in het station 
zelf. De ontstane kavels worden 
ingevuld met individuele bouw-
blokken, die ruimte bieden aan 
o.a. wonen, werken, educatie en 
ontspanning. Hierdoor ontstaat 
een verdichting van de wijk, 

waardoor extra draagvlak wordt 
gecreëerd voor de reeds be-
staande voorzieningen. Ter plaat-
se van het nieuwe station worden 
de vervoersstromen gescheiden 
en wordt de snelheid verlaagd, 
dit mede door de toepassing 
van plinten, voorzien van veel 
detail, en klinkers als bestrating. 
Deze klinkers worden in een 
patroon gelegd en zijn een refe-
rentie naar de bestrating in de 
Altstadt. Het bovenliggende 
spoor wordt in twee delen ge-
splitst en opgenomen in de 
bouwblokken. Hierdoor ontstaat 
tussen de twee spoordelen 
ruimte voor een stedelijk plein: 
Een ontmoetingsplek met een 
prachtige tuin. Een conventioneel 
centraal station transformeert zo 
tot een bijzonder knooppunt in 
het weefsel van de stad. 

Uit het jurryrapport: 

‘Het helder gepresenteerde en 
toegelichte project van Franca 
trekt de aandacht van de be-

R AVB / IK TINOSNOMINATIES — P. 5 + 6

‘Hauptbahnhoff 
Düsseldorf,  
station als  
verbinding’

FRANCA HOUG

WINNA AR
2017

BACK TO INDE X
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schouwer. Met haar project durft 
ze het aan een radicale herdefini-
tie van een klassieke steden-
bouwkundige en architectonische 
typologie – het stationsgebouw 
en de stationsomgeving – aan de 
orde te stellen. Haar voorstel om 
het station als stedelijk herken-
ningspunt en icoon op te laten 
lossen in het stedelijk weefsel 
roept direct discussie op. Maar 
de consequente ontwerpmatige 
doorwerking van de ruimtelijke 

consequenties en problemen van 
dergelijke in het verleden vaak 
uitgesproken, maar nog nooit 
gerealiseerde, ambitie overtuigd. 
Niet alleen omdat we het ophef-
fen van barrières zouden moeten 
prefereren boven het inbrengen 
van misplaatste iconen, maar ook 
en vooral omdat Franca overtui-
gend laat zien dat een dergelijke 
ingreep daadwerkelijk iets op kan 
leveren voor de stad.’

BACK TO INDE X R AVB / IK TINOSNOMINATIES — P. 7 + 8
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HUIS OP EEN EILAND

Docenten 
BENJAMIN GROOTHUIJSE &  

TJERK DE BOER

In het dal achter de eerste duinrij 
op Terschelling wordt een huis 
gebouwd. Het vormt een obstakel 
voor het stuifzand dat zich daar-
door ophoopt tegen de muren. 
Het duin groeit, het huis wordt 
opgenomen in het duin en draagt 
zo bij aan duinversteviging. De 
muren van het huis volgen de 
lijnen en contouren van het duin. 
De restruimtes vormen het interi-
eur van de woning. De ruimtes 
worden afgesloten door grote 
glazen gevels, waardoor de grens 
tussen binnen en buiten steeds 
kleiner wordt. 

Obstacle
WILLEMIJN MEEUSEN
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Woon- 
 genoot schap

MADELON PLUIS

 ROTTERDAMS WOONGENOOTSCHAP

Docenten 
PIETER BEDAUX & JOYCE VERSTIJNEN 

Er is een mismatch tussen het 
aanbod van appartementen in de 
stad en de woonwensen van 
gezinnen. Veel appartementen 
beschik ken alleen over een grote 
leefruimte voor het gehele gezin, 
en kinderen spelen daar waar 
hun ouders bezoek ontvangen. 

In de ontwor pen stedelijke 
gezins woning staat de keuken 
centraal. Hier ga je als gezin een 
nieuwe dag tegemoet en deel je 
’s avonds je nieuwe ervaringen.  
Het huis biedt ruimtes om samen 
te komen met je gasten, maar ook 
plekken om je terug te trekken. 
De keuken fungeert als ruimtelijk 
middel, en het koken als activiteit 
om sociale interactie te bevor-
deren.
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Hoekse  
Lijn

MARTIJN FEENSTRA

TRILOGIE

Docenten 
CASPAR FRENKEN & SAM DE VOCHT

Langs de nieuwe metrolijn naar 
Hoek van Holland Strand zijn drie 
spoorweghotels bedacht, elk een 
ruimtelijke vertaling van de geest 
van de betreffende plek. Bij 
station Schiedam Nieuwland een 
langgerekt hotel boven het spoor 
dat de veelvuldigheid aan 
verkeers stromen omarmt. Bij 
Maassluis Steendijkpolder een 
hoog volume met kamers gericht 
op de Nieuwe Waterweg. En bij 
Hoek van Holland Strand een 
poortgebouw als baken dat het 
begin en einde van de Hoekse 
Lijn markeert.
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Hang naar  
Structuur

DIRK HOVENS

THEATER

Docenten 
 FREDERIK PÖLL EN ANNE DESSING

In Fase (De Keersmaeker) gaan 
muziek en dans uit van het princi-
pe van faseverschuiving: door 
minieme variaties beginnen 
aanvankelijk perfect synchroon 
uitgevoerde bewegingen lang-
zamerhand te verglijden en te 
verschuiven. Er ontstaat een 
complex spel van veranderende 
vormen en patronen, een ‘sys-
teem van afwijkingen’. De “thesis” 
van het perfecte systeem is 
geprojecteerd op de “antithesis”: 
de imperfecte danser. In het 
theaterontwerp is dit verwerkt in 
een elementair patroon, met 
ondersteunende off stage func-
ties weggewerkt in de wanden. 
Dit is de thesis. De antithesis is 
de context, de bestaande gebou-
wen met hun verdraaide assen. 
Het resultaat is een structurering 
van site en programma tot een 
vervreemdend geheel.
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Streetwise
JELLE VAN K AMPEN

 STREETWISE HAMBURG-ROTTERDAM

Docenten 
WOUTER VELDHUIS &  

ROWIN PETERSMA

Het afwaarderen van brede 
autowegen in de stad zorgt voor 
zeeën van momenteel zeer 
waardevolle ruimte. Door deze 
ruimte compact te bebouwen met 
een nieuwe schil van winkels en 
woningen, kan de levenloze 
stadsnelweg plaatsmaken voor 
een levendige stadsstraat.
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Industrieel erfgoed als basis voor  
stedelijke ontwikkeling

CHIEL LANSINK

GROOT & GEZOND UTRECHT

Docenten 
 FRANZ ZIEGLER & IVAR BRANDERHORST 

Hoe kan Utrecht blijven groeien 
en toch een gezonde stad 
worden? De binnenstad weet 
zich goed aan te passen. In de 
schil er omheen lukt dit minder 
goed. Langs het Merwedekanaal 
ligt een zone met industrieel 
erfgoed die zijn oorspronkelijke 
functie grotendeels verloren 
heeft, maar wel veel ruimtelijke 
kwaliteiten heeft. Het erfgoed 
vormt de drager voor een 
nieuwe verbinding op verschil-
lende schaalniveaus: de grote 
rivieren en de Vecht, Utrecht en 
Leidsche Rijn, en het kanaal en 
de stadswijken. De nieuwe 
verbindingszone opent dit deel 
van de stad, en biedt Utrecht zo 
de kans om gezond verder te 
groeien.
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Breaking the  
fourth wall

MADELEINE MANS

FUEL

Tutor 
CLAUDIO SACCUCCI

SETTING: Birds-eye view of the 
Maasvlakte at night. Zoom-in to a 
dark square in the middle of the 
landscape. A black box appears 
in the dark. Shiny, black, grid 
facades reflect the petrochemical 
plants behind it. What catches 
the eye is the brightness under-
neath. On approach, the black 
mass makes place for a white 
grid. Reflections of lights in the 
ceiling create the illusion of a 
different floor.

NARRATOR: Two positions are 
important for the gas station: in 
the car on the road, and under-
neath. Crucial is the point where 
one shifts from outside to inside, 
or rather, under. This is the point 
where the notion of the fourth 
wall applies. Where a spectator 
becomes an actor. Where the 
fourth wall is broken.
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The  
making of

K AREL VAN ZANTEN

THE MAKING OF

Docent 
ARD DE VRIES 

De opgave was het ontwerpen 
van een peristilium in een prach-
tig Japans bos vol kaars rechte 
stammen, waar het altijd donker 
is. Het gebouw staat op een 
open plek, waar het licht het 
gebouw beschijnt. Het is vorm-
gegeven als een geheimzinnig 
object dat zich pas op het laatste 
moment prijsgeeft. Het gebouw 
is ellipsvormig, en opgebouwd uit 
diepzwart cederhout. Het licht 
komt van hoog, ver van boven, 
achtergrondgeluiden vervagen 
door de hoogte van het gebouw. 
Verfijnde details zoals messing 
elementen in de prachtige hout-
verbindingen vestigen de aan-
dacht op cruciale verbindingen in 
het gebouw. De ervaring van het 
gebouw doet de bezoeker terug-
verlangen naar de plek...
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Poortdam  
Feijenoord

KOEN MARKS

STADSUYTLEG

Docenten 
MARK DE BOKX & SABIEN THOMAES

De Persoonsdam heeft een 
sleutelpositie in Feijenoord, 
gelegen tussen het ‘schiereiland’ 
Feijenoord en het stedelijke 
‘vaste land’. Door te kiezen voor 
twee stevige, stedenbouw-
kundige ensembles wordt de 
oost-westroute afgemaakt en 
wordt het schiereiland meer 
onderdeel van de stad. De hoofd-
route op de dam wordt samenge-
knepen door twee ensembles:  
de bestaande solitaire apparte-
mentsgebouwen, en aan de 
zuidkant een sculpturaal bouw-
blok, passend bij de schaal en 
maat van de havenbekkens en 
geïnspireerd op het havenverle-
den. Een anonieme plek wordt zo 
een helder baken tussen het 
schiereiland en het vaste land.
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plan 1:2500; perspective  shelter; section 1:2500 

Sea of  
Serenity
MICHAL DŁUGAJCZYK

XL FEYENOORD

Tutors 
FRANCESCO GAROFALO &  

JACOPO GENNARI FESLIKENIAN

The challenge was to develop a 
new utopian and dense urban 
form for Feijenoord that could 
serve as model for densification 
for other, similar urban conditions. 
Sea of Serenity is based upon 
the assumption that a house are 
shelters, aimed at protection and 
well-being, instead of merely 
horizontal organized, multifunc-
tional boxes, lacking intimacy.
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Library
TOM VAN LOON

ROTTERDAM CENTRAL LIBRARY: 

TOWARDS THE NEW TYPOLOGY

Docenten 
ANASTASSIA SMIRNOVA &  

ALEXANDER SVERDLOV 

Iedere student transformeerde 
een verdieping van de bibliotheek 
van Rotterdam tot een onderdeel 
van de bibliotheek van de toe-
komst. Het uitgevoerde onder-
zoek riep vragen op naar de 
kwaliteiten van het fysieke boek 
en de noodzaak van openbaar-
heid van de bibliotheek. In ant-
woord hierop is de zesde verdie-
ping ingericht als besloten 
stilte ruimte, waar de bibliotheek 
fungeert als kennisnetwerk voor 
scholen, bedrijven en musea. De 
verdieping biedt iedere bezoeker 
een plek waar hij of zij behoefte 
aan heeft: een vergaderruimte, 
een plek voor jezelf of een 
gedeelde grote ronde tafel.
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De Wallen  
doorsteek

KOEN MARKS

BYPASSING

Docent 
DONNA VAN MILLIGEN-BIELKE

Iedereen volgt dezelfde lijnen in 
Amsterdam: zowel bezoekers als 
bewoners. Het stedelijk weefsel 
van Amsterdam verleid je om 
bepaal de routes te volgen. De 
lange lijnen blijken overbelast, 
met name de oostwestroute van 
het Anne Frankhuis tot aan de 
Nieuwmarkt. Een alternatieve 

oostwestroute, parallel aan de 
bestaande, zuigt de bezoekers-
stroom naar binnen en creëert 
een herkenbare route naar de 
meest populaire bestemmingen 
voor toeristen. De route komt 
voort uit twee bestaande, parallel 
aan elkaar gelegen stegen 
richting de Nieuwmarkt. Er vormt 
zich een ruimtelijke gordel van 
twee routes met daartussen een 
reeks aan verblijfsplekken. 
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Community  
Benefits –  
Amsterdam  

verdicht
JOHAN VAN LINGEN

SLOTERMEER 2.0

Docent 
 REIMAR VON MEDING

Om te concurreren met metro-
polen als Parijs en London moet 
Amsterdam haar inefficiënte 
systeem van wonen heruitvinden. 
Delen is de toekomst van 
verdich ting. Door functies te 
onttrekken uit de woningen 
ontstaat er ruimte in het blok om 
deze terug te brengen als 
gedeel de ruimte in een kwalitatief 
hoog waardige vorm. Dit zorgt 
voor zowel een verdubbeling van 
de woningvoorraad als de moge-
lijkheid tot uitbreiding van het 
groen. Wonen doe je hier juist 
buiten vier muren in het groen 
met alle voorzieningen in het 
bouwblok of op loopafstand.  
Hoe meer je deelt, hoe meer je 
hiervoor terugkrijgt!



R AVB / IK TINOSNOMINATIES — P. 35 + 36BACK TO INDE X

The  
inverse
FLEUR VERHOEFF

ANTICIPATORY ARCHITECTURE

Tutor 
JAN NAUTA

In this experimental studio 
architecture was investigated 
through the reproduction of a 
series of concrete fragments. 
Also, the history of the prefabri-
cated concrete and monu mental 
villa Van Waning (1898) was 
studied. Through a series of 
formal and material experiments  

a prototypical concrete prefabri-
cated element for a new back 
façade was developed. Creating 
a new facade for a monument  
is a very sensitive assignment.  
An existing design can only be 
complemented and expanded, 
but the original can never be 
completed. Here, a complement 
was made by showing the side 
that no one saw before. The 
inverse.
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De verbindende  
slag

ANOUAR HABIBI EN 

MICHELLE RITZEN

THE PITCH - STADSBRUG

Docent 
FRANK LOER

De komst van Feyenoord City  
en de behoefte aan een extra 
oeververbinding leidde tot het 
plan voor een derde stadsbrug 
tussen Feyenoord en Kralingen. 
De vorm van de brug bestaat uit 
twee karakters die in elkaar 
overlopen boven de Maas: het 
harde en rechtlijnige karakter van 
Feyenoord City en de natuurlijke 
karakter van Kralingen. Het 
ont werp dringt diep door in beide 
gebieden, en onderscheidt zich 
door een geïntegreerd program-
ma rond de thema’s ontmoeten 
en verblijven.
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Stadsstraat voor  
de toekomst

JESSE WIJNEN

FUNCTIONAL AMBIANCE

Docenten 
JENS JORRITSMA & JOHN DE GROOT

In dit ontwerp wordt de Jonker 
Fransstraat geherpositioneerd als 
één van de vier levensaders van 
de binnenstad van Rotterdam. 
Als levendige stadstraat is het 
een plek voor fietser, voetganger, 
auto en tram, goed bereikbaar in 
het stedelijk netwerk. Door slim-
me circulatiepatronen verandert 
de doorstroomstraat in een leven-
dig en aantrekkelijk openbaar 
gebied, gekarakteriseerd door 
kriskrasverbindingen en het 
vermogen om toekomstige ont-
wikkelingen een plek te geven.
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The Blue  
Metropolis

SEM VROOMAN

METROPOOLREGIO

Docenten 
BERNADETTE JANSSEN & MARTIN AARTS

Hoe zet je een gebied als de 
Metropoolregio Rotterdam-Den 
Haag opnieuw op de kaart en 
waar blinkt de regio in uit? The 
Blue Metropolis is een showcase 
voor de deltastad van de toe-
komst. Hier worden vernieuwen-
de oplossingen die waterma-
nagement, ruimtelijke ordening en 
natuurontwikkeling met elkaar 
combineren op grote schaal 
doorgevoerd en getest. Water 
vormt geen gevaar maar is de 
belangrijkste waarde. De regio 
wordt exemplarisch voor het 
leven in een deltastad, en toont 
de rest van de wereld hoe alle 
kansen van de delta worden 
benut.
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Vier  
woonhuizen

DIRK GONZALEZ VEUGELERS

ELEMENTAIR ONTWERPEN

Docent 
JASPER DE HAAN

Er dienden vijf huizen ontworpen 
te worden, elk met hetzelfde 
programma van eisen. Het eerste 
huis moest in een kubus van 10 x 
10 x 10 passen en alle wanden 
tenminste één keer raken. Het 
tweede had geen ramen en de 
voordeur op 4,75 m. Het derde 
had een zwembad van 12,5 x 3. 
Het vierde herbergde 250 strek-
kende meter boeken en het vijfde 
had geen gang (afb.). Elk van de 
vijf ontworpen huizen is 
experimen teel, maar samen tonen 
ze een eigen, specifiek soort 
ruimtelijk heid. Als reeks zijn ze 
bovendien interessant omdat elk 
nieuwe ontwerp reageert op het 
voorgaande.

dwgmodels.com

dwgmodels.com dwgmodels.comdwgmodels.com

dwgmodels.comdwgmodels.com dwgmodels.comdwgmodels.com

DIRK GONZÁLEZ

ELEMENTAIR 
ONTWERPEN

10 x 10 x 10

Geen ramen

Zwembad

250 m boekenkast

Zonder gangen
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RITUEEL ALS STADSSTRUCTUUR

Docenten 
MARIUS GROOTVELD EN ELSBETH 

RONNER

Het hart van onze Europese 
democratie bevindt zich in 
Quartier de l’Europe, Bruxelles. 
Achter de ontelbare, anonieme 
kantoorgevels schuilen de meest 
prestigieuze instellingen van onze 
unie. De vraag is of een anoniem 
generiek kantoor ook van grotere 
betekenis kan zijn binnen een 
stad als Brussel of zelfs voor 

onze unie? Forbidden Fruits is 
een voorstel voor het Directoraat-
generaal Belastingen en douane-
unie (TAXUD), waarvan de gevel 
niet langer enkel uit een generiek 
patroon zal bestaan, maar wordt 
ingezet als een voor publiek 
toegankelijke verticale lobby, 
waar volk en politiek zich mengt. 
Tegelijkertijd staan het gebouw 
en het bijbehorende ritueel, 
symbool voor één van de grootste 
bedreigingen van onze unie: de 
Oerzonde.

Forbidden  
Fruit

DAVE VAN TOOR
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Il Vicino di 
Strozzi –  

A bold building 
with an eye for 

its context
LISA VAN DER SLOT

TEKTONIEK

Docenten 
HANS VAN DER HEIJDEN EN  

THEO VAN BEEk

 

Wat kan een 21e eeuws palazzo 
bijdragen aan het stedelijk leven 
in Florence? De talloze prachtige, 
grootse palazzi in de stad laten je 
als mens heel klein voelen. Dit 
ontwerp geeft iets terug aan de 
stad. Brutaal genoeg om zijn 
bijzondere plek, als buurman van 

Palazzo Strozzi, aan te kunnen. 
Met de typische palazzo-schaal, 
maar tegelijkertijd reagerend op 
de menselijke maat en het leven 
om zich heen. De loggia laat de 
stad overvloeien in het gebouw 
en zorgt voor een gradiënt van 
openbaar naar privé. Een palazzo, 
groot genoeg om het stedelijk 
weefsel mede te vormen, maar 
met een tactiliteit en kleur gebruik 
aansluitend op de context.
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SERRED’ ART
AMAL HABTI

CENTRE POMPIDOU BXL

Docent 
BART HOLLANDERS

Brussel krijgt een nieuw museum 
voor hedendaagse kunst in de 
voormalige Citroëngarage. Een 
groene publieke ruimte over de 
gehele begane grond maakt de 
plek voor een breed publiek 
toegankelijk. Om kunst te bewon-
deren, maar ook om te ontmoeten 
en verpozen. Een plek waar 
toevallige passanten en geïnte-
res seerden samenkomen.Door 
de interventie ontstaat een laag-
drempelige tussenruimte die het 
erfgoed en het stedelijk weefsel 
verbindt. Door het introduceren 
van vides wordt de imposante 
schaal beter zichtbaar en wordt 
de ruimteduiding versterkt. Delen 
van de constructie, bestemd voor 
kwetsbare exposities, worden 
ingepakt met een transparante 
kassenstructuur. Zo blijft de 
schoonheid van de oude struc-
tuur zichtbaar.
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The Smart 
Building

DIRK HOVENS

BLOCKCHAIN SPECULATIONS

Docenten 
THIJS VAN SPAANDONK EN GERT 

KWEKKEBOOM

Het project gaat over een 
woongebouw dat veel weet over 
haar eigen processen en 
processen van haar gebruikers. 
Data van deze processen wordt 
opgeslagen in de database. Met 
zogenaamde smart contracts kan 
de programmering van het 
gebouw veranderen. Zo reageert 
het gebouw op patronen en 
wordt het interactief. Het gebouw 
kan bijvoorbeeld haar onderhoud 
regelen, huurders zoeken op 
internet en ook kan het reageren 
op gebruikers. Het ‘slimme” 
gebouw’ lijkt een eigen wil te 
hebben. Appartementen variëren 
in indeling en grootte, en als de 
vraag van markt en gebruikers 
verandert kan het gebouw met 
schuifwanden nieuwe apparte-
menten maken.
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Pleidooi voor 
het groots 

experimenteren
HIDDE VAN DER GRIND EN 

UMUT TÜRKMEN

DE CO-PRODUCTIEVE BUURT

Docent 
TIM DEVOS

Umut en Hidde verbleven vijf 
maanden in de Peperklip. Een 
‘pleidooi voor het groots experi-
menteren’ is het resultaat, een 
pleidooi om wonen in de stad 
betaalbaar te houden voor ieder-
een. Want betaalbare huisvesting 
in de stad staat onder druk. De 
Peperklip, het icoon voor betaal-
bare huisvesting, draagt in het 
pleidooi op narratieve wijze een 
bood schap uit naar de grotere 
maatschap pelijke context. In vijf 
speerpunten wordt gemoti veerd 
waarom we groots moeten 
experimen teren. Het pleidooi 
moet experts aan tafel krijgen in 
de ontwikkeling van alternatieve 
modellen voor betaalbare huis-
vesting in Nederland. Dat is niet 
eenvoudig, het vraagt name-
lijk om een mentaliteitsverande-
ring op alle schaalniveaus in  
onze samenleving.



R AVB / IK TINOSNOMINATIES — P. 55 + 56BACK TO INDE X

Hak  
van Weeber

K AJ VAN BOHEEMEN

DE HAK VAN WEEBER

Docent 
KRIJN GEEVERS

Carel Weeber is behalve ontwer-
per ook een bevlogen theoreticus 
wiens ideeën raken aan die van 
Aldo Rossi. In Architecture of the 
City beschrijft Rossi hoe enkele 
gebouwen vanuit context een 
sleutelpositie vervullen in het 
karakter van de stad. In dit ont-
werp gaat de Hak een nieuwe 

ruimtelijke relatie aan met het 
achtergelegen Baankwartier.  
Het uitgesproken beeld wordt 
gevormd door gekleurde streng-
persbakstenen door te voeren in 
de gehele gevel, maar door 
variaties in dikte, type en struc-
tuur van de voeg wordt er op 
kleine schaal onderscheid ge-
maakt. Zo is de Hak van veraf 
duidelijk leesbaar, zonder verlies 
van subtiliteit dichtbij.

R AVB / IK TINOSNOMINATIES — P. 55 + 56
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or; the state of belonging completely and simultaneously to two different autonomous worlds

THE STORY -
A METAMODERN ALLEGORY

APOLLO

THE GRID

REVERSED ENLIGHTENMENT

METAMODERNITY

NETWORK 
CONSCIOUSNESS

SIGN / SIGNIFIER

HOLISM

COLLAGE

PLATONIC FORMS

DIONYSOS

M E TA X I S

Metaxis
RIK BLANK

INTEGRALITEIT EN CONSTRUCTIE

Docenten 
JEROEN TER HAAR

 

Gevangen tussen eeuwigheid en 
tijdelijkheid, constante en verval, 
singulariteit en multipliciteit, ratio 
en emotie: de dans tussen Apollo 
en Dionysus geeft vorm aan de 
menselijke staat van zijn. Het 
slingeruurwerk van de geest van 
de tijd, gedreven door zelfkritiek, 
laat architectuur bewegen tussen 
abstracte ‘pure’ vormen in een 

samengestelde collage enerzijds, 
en anderzijds een holistisch 
systeem van stromingen. De 
huidige metamoderne periode is 
een prachtige tijd voor 
architectuur; een tijd van het 
opnieuw uitnodigen van Dionysus 
om deel te nemen aan de dans 
en om door een ethisch-
esthetisch raamwerk te klimmen 
en een absolute vrijheid te vieren 
in het veld van bewustzijn. Dit is 
de Metaxis.
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Boulevard  
Anspach BXL

KIRSTEN DIELEN

BOULEVARD ANSPACH BXL

Docent 
JAN VERMEULEN

The icons along the boulevard 
have a space in front of them, but 
they are nothing more than a 
widening of the street profile.  
In this plan the boulevard is 
organized as a sequence of 
rooms. Instead of outside space 
it becomes an outside room.  
The openness of a very clear and 
simple form is created. Every 
facade that forms the room is the 
same, except for the icons. 
Everything is anonymous, every-
thing is shared space, nobody 
owns something. It will bring forth 
qualities like light, shadow, 
sounds, a gust of wind. The room 
enables the people from Brussels 
to withdraw form their city in the 
heart of it.
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In theorie 
praktijkgericht

K AI DEN HOLLANDER

BRABANT, STAD VAN DUIZEND 

NETWERKEN

Docenten 
SEBASTIAN VAN BERKEL

Praktijkgeschoold in Hightech 
Zuidoost-Brabant: Hoe ziet de 
toekomst eruit voor de lager 
opgeleiden die de regio 
Zuidoost-Brabant tot bloei 
hebben gebracht? De regionale 
profilering als Brainport staat 
recht tegenover de praktische 
ingestelde aard van deze doel-
groep. Veelvuldig worden lager 
opgeleiden geprezen om hun 
vakwerk en oog voor detail. Met 
het creëren van circulaire sub-
centra en het opzetten van een 
goede relatie met de aanwezige 
kennisinstellingen, krijgen prak-
tisch geschoolde bewoners een 
belangrijkere plek in de transitie 
naar de circulaire economie.  
Met deze strategie krijgt het 
Brainport-profiel een nieuwe 
dimensie. Dit vormt een sterke 
basis voor de toekomst, en geeft 
de doelgroep perspectief.
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Diplopie
BART VAN DER LINDEN

62% PARADISO

Docenten  
CASPAR FRENKEN, SEREH MANDIAS

 
Beeld je in: Met een biertje in je 
hand kijk je in Paradiso naar het 
optreden van je grootste held. Na 
behoorlijk wat alcohol wordt je 
draaierig en ga je misschien wel 
dubbelzien (diplopie). Dit ontwerp 
komt voort uit twee regels, 
uitgevoerd op de belangrijkste 
gevel van Paradiso: alle 
elementen met een rechte hoek 

worden tweeënzestig procent 
verschaald, en alle elementen 
met een curve of radius behou-
den hun afmetingen. Bij beide 
bewerkingen is nauwkeurig 
gekeken naar het oorspronkelijke 
ontwerp. De verdieping verschuift 
naar beneden ten opzichte van 
de bestaande situatie. De boven-
gelegen tussenverdieping wordt 
verwijderd, waardoor de spanten 
weer tevoorschijn komen.
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