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Lef, ambitie en doorzettingsvermogen: meer dan 50 jaar na de 
oprichting van de Academie zijn die eigenschappen nog steeds 
typerend voor de ontwerpers die wij opleiden. Generaties van 
architecten en stedenbouwkundigen komen en gaan, maar 
het karakter van de masteropleidingen is in de basis hetzelf-
de gebleven: ontwerpvakmanschap, maatschappelijke bewo-
genheid, denken en handelen vanuit de context, zowel binnen 
de studie als in de praktijk. En in ons DNA zit onmiskenbaar 
ook een Rotterdamse houding: we kijken vooruit, gaan nieu-
we uitdagingen aan en steken onze handen uit de mouwen.

'De nieuwe norm' 



3

Deze Huig gaat over de toekomst van de jonge 
architect en stedenbouwkundige. Over de veran-
derende rol van de ontwerper, de onverminderde 
ambitie om in een continu veranderend speelveld 
steeds opnieuw na te denken over de positie in  
én van het vak en vanuit die rol van betekenis te 
kunnen zijn voor de samenleving. 

Waar architecten en stedenbouwkundigen ooit van-
uit hun ivoren toren konden ontwerpen, gaan heden-
daagse ontwerpers verbindingen aan. Zo won alum-
nus Robbert de Vrieze op 9 november 2018 de tiende 
Van der Leeuwprijs voor zijn langdurige inzet voor 
Rotterdam, sámen met andere initiatiefnemers uit de 
stad.  Van actieve bewoners, buurtactivisten, burger- 
initiatieven en buurthuiskamers tot sociale onderne-
mers. Een mooi voorbeeld van de nieuwe norm. 

Renske van der Stoep, ons nieuwe hoofd Architectuur, 
zei hierover tijdens haar entreerede: "Ik geloof stellig 
in samenwerken met collega’s, met aanverwante 
ontwerpdisciplines, maar ook met andere vakgebie-
den. Het verhaal is niet louter gebaseerd op architec-
tuur als een op zichzelf staande professie." Het gaat 
dan over de rol van de ontwerper als verbinder. Als 
het aan Renske en Thijs van Spaandonk, ons nieuwe 
hoofd Stedenbouw ligt, gaan we die verbinding met 
andere disciplines, maar ook met de praktijk, nog 
steviger inzetten in het curriculum. 

Bram van Ooijen, winnaar van De Meester 2018 en in-
gezonden voor Archiprix NL 2019, stelt met zijn afstu-
deerproject het vluchtelingenvraagstuk als stedelijk 
vraagstuk aan de orde. Vluchtelingenkampen worden 
echter nog niet benaderd als steden. Hoe gaan we 
om met deze nieuwe realiteit en hoe geven we vluch-

telingen uitzicht op een toekomst? Het winnen van 
deze prijs biedt Bram de mogelijkheid zijn inzichten, 
samen met anderen, te vertalen naar Rotterdam. 

Hidde van der Grind en Umut Türkmen ontvingen vo-
rig jaar de Iktinosprijs voor hun 'Pleidooi voor groots 
experimenteren'. Ook dit studioproject toont het 
belang van samenwerking. Met hun manifest willen 
Hidde en Umut experts aan tafel krijgen om samen 
alternatieve modellen voor betaalbare huisvesting in 
Nederland te ontwikkelen. 

Voor je ligt de nieuwe Huig! Laat je inspireren door 
de projecten van nieuw ontwerptalent en door de 
verhalen van studenten, alumni en docenten over 
ontwerpvakmanschap, de praktijk en wat we op de 
Academie doen. 

Huig online
Sinds 2010 werken we samen met grafische studen-
ten van de Willem de Kooning Academie en verbin-
den zij met vormgeving de inhoud. Maar de Huig 
stopt niet bij deze gedrukte pagina's: de artikelen 
zijn vanaf nu ook online te lezen en te delen. Want 
ondanks dat we het gedrukte tijdschrift koesteren, 
is online de nieuwe norm en kunnen we de content 
nog meer vieren en delen met onze huidige en toe-
komstige digitale volgers, en andere architectuur- 
en stedenbouwliefhebbers!

Nieuwsgierig? Kijk op ravb.nl/Huig

Alenka Milward
Hoofdredacteur Huig editie 19



Nieuwe hoofden
Interview Renske van der Stoep 
en Thijs van Spaandonk, de  
nieuwe hoofden architectuur  
en stedenbouw van de RAvB
Door Merel Pit
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Afgelopen zomer deed zich een unieke situatie in de geschiedenis van 
de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) voor. Tegelijkertijd 
werden twee nieuwe hoofden aangesteld: Renske van der Stoep (1974) 
als Hoofd Architectuur en Thijs van Spaandonk (1981) als Hoofd Steden-
bouw. In plaats van dat de één de ander inwerkt en zo de erfenis van 
de voorganger waarborgt, hebben Renske en Thijs de mogelijkheid om 
met een gezamenlijke visie te komen en deze gezamenlijk uit te dragen. 
Radicaal breken met wat er al ligt is niet de bedoeling, maar dat er de 
komende vier jaar een omslag plaatsvindt is zeker. “Er staat een goed 
programma, maar de wereld om ons heen is de afgelopen jaren veranderd. 
Daar moeten we op inspelen”, aldus Thijs. “Wij benadrukken nog meer de 
verantwoordelijkheid die je als architect of stedenbouwkundige hebt”, 
voegt Renske toe. Tijd voor een goed gesprek met beide nieuwe hoofden. 
We spreken elkaar in De Kroon, een nieuwe hotspot voor Rotterdamse on-
dernemers, waar Renske sinds kort met haar nieuwe bureau ROFFAA zit. 

1999 — 2008

2007 — 2008

2009 — 2011

2011 — 2014

2011 — 2017

2014 —  heden

2015 — heden

Juni 2018 — heden

Architecture, Building and Planning, Technische Universiteit Eindhoven

Assistent Ontwerper Urban Affairs, Rotterdam

Ontwerper/onderzoeker Studio Marco Vermeulen, Rotterdam

Stedenbouwkundig ontwerper VenhoevenCS architecture + urbanism, Amsterdam

Gastdocent ArtEZ Academy of Architecture, Arnhem

Medeoprichter en ontwerper/onderzoeker BRIGHT – The Cloud Collective, Amsterdam

Onderzoeker Future Urban Regions, Amsterdam 

Hoofd Masteropleiding Stedenbouw RAvB, Rotterdam

Biografie Thijs van Spaandonk (1981, Tilburg)

Bouwkunde, Hogeschool van Utrecht 

Architectuur RAvB, Rotterdam

Ontwerper/projectleider MVRDV, Rotterdam

Projectleider Inbo, Amsterdam

Projectarchitect/projectmanager MVRDV, Rotterdam

Projectarchitect en MT-lid Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam

Associate KCAP, Rotterdam

Partner KCAP, Rotterdam

Hoofd Architectuur RAvB, Rotterdam

Eigenaar en architect ROFFAA, Rotterdam

1994 — 1998 

1998 — 2004 

1998 — 2003

2003 — 2006

2006 — 2015

2015 — 2016

2016 — 2018

Maart — juni 2018

Juni 2018 — heden 

Sept 2018 — heden 

Biografie Renske van der Stoep (1974, Dordrecht) 



Renske, in jouw entreerede spreek je over Drijfveer-
kracht als tegenhanger van het Verankerd Vakman-
schap waar de RAvB zich mee profileert. Wat bedoel 
je hiermee?
 Renske: “In plaats van dat je zorgt voor een 
sterk anker dat je op jouw plek houdt, stel ik: gooi je 
ankers los en zorg voor drijfvermogen. Baseer je als 
architect niet slechts op de kennis en tools die je ter 
beschikking hebt. Vakmanschap alleen is niet ge-
noeg om als architect te opereren. Je moet kunnen 
inspelen op toekomstige thema’s en agenda maken. 
Hiervoor heb je ‘drijfveerkracht’ nodig, opgebouwd 
uit de woorden: veerkracht, drijfkracht en drijfveer. 
Allereerst moet je jezelf voortdurend afvragen wat 
jouw drijfveer is. Welke architect wil je zijn? Wat 
is je ambitie? Wat wil je leren? Veerkracht gaat er 
vervolgens over dat je als architect in staat moet 
zijn om te reageren op de veranderende en com-
plexer wordende praktijk. Hiervoor moet je jezelf 
continu ontwikkelen en jouw grenzen opzoeken. 
Beide eigenschappen leiden samen uiteindelijk tot 
drijfkracht waarmee je in staat bent je te positio- 
neren binnen de architectuur.”

Hoe kijk je dan tegen het vakmanschap van een 
architect aan? 
 Renske: “Als het over vakmanschap gaat, 
dan gaat het voor mijn gevoel over de kern van het 
bouwen. Het gaat over verhoudingen, goede ruimtes 
maken, afstemming zoeken met materialen, etc. Maar 
daarnaast heb je nog veel meer skills nodig als archi-
tect. Hoe ga je je die allemaal eigen maken? Het zijn er 
teveel om ze allemaal te beheersen, maar je moet op 
zijn minst weten wat er mogelijk is. Er zijn meerdere 
manieren waarop je een opgave kunt benaderen.” 

Thijs, hoe zie jij dit? Geldt dit hetzelfde voor een 
stedenbouwkundige? 
 Thijs: “Of je nu een architect of stedenbouw- 
kundige bent, je bent een soort van schizofreen.  
Enerzijds ben je een generalist die van alles een 
beetje weet, waardoor je in staat bent om inzicht-
en uit verschillende vakgebieden in een relevante 
context te plaatsen. Anderzijds ben je een specialist, 
want er zijn maar weinig professionals die deze 
inzichten kunnen omzetten in een helder ontwerp. 
Wanneer je kijkt naar de criteria waaraan onze  
studenten moeten voldoen voor de BEP (Beroeps-
ervaringsperiode, red.) om te kunnen afstuderen, 
dan wordt er vooral gekeken of ze competenties 
van de architect of stedenbouwkundige als spe- 
cialist beheersen. De BEP hanteert hiermee een hele 
beperkte definitie van ons vak waarbij het vakman-
schap de boventoon voert. Sommige academie- 
studenten ontwikkelen een heel interessant profiel, 
waarmee ze een waardevolle aanvulling zijn op de 
huidige beroepspraktijk, maar doordat ze niet aan 
alle BEP-competenties beantwoorden, mogen ze  
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niet afstuderen. Ik stel ze daarom de BEP-criteria  
ter discussie. In mijn ogen zouden er verschillende 
profielen mogelijk moeten zijn binnen de BEP. 

In jouw entreerede poneer je enkele prangende vra-
gen waarop je antwoorden zoekt: ‘hoe moeten we 
onze steden herontwerpen om te voldoen aan het 
Parijs-akkoord? Wat levert het op als Google steden 
gaat bouwen? Welke invloed heeft de zelfrijdende 
auto op onze steden? Wat is een inclusieve stad?’ 
Welke vaardigheden hebben de studenten nodig om 
met de juiste antwoorden te komen? 
 Thijs: “Op deze vragen heeft nog niemand 
een antwoord en daarbij zijn meerdere antwoorden 
mogelijk. Het is daarom belangrijk dat de studenten 
leren om deze nieuwe vragen te verkennen. Je kunt 
hierbij niet, zoals we vroeger deden, bestaande 
kennis projecteren op de toekomst, want er is nog 
helemaal geen relevante kennis ter beschikking. 
Je moet deze nieuwe thema’s vastpakken en van 
alle kanten bestuderen. Dit pleit veel meer voor het 
ontwikkelen van een narratief, een echt ontwerp-
product. Studenten moeten hiervoor leren om 
onzekerheden en mogelijke toekomstscenario’s te 
verkennen. Ontwerpend onderzoek wordt in dit 
kader veel genoemd om toe te passen. Ontwerp 
inzetten als een onderzoekstool vraagt echter om 
een bepaalde vaardigheid. Vaak zetten studen-
ten onderzoek in om het ontwerpen uit te stellen, 
maar om de kracht van ontwerpend onderzoek 
te benutten, moeten ze juist al in de analysefase 
beginnen met ontwerpen. Zo gebruiken ze hun 
instinct om het onderzoeksproces te bevragen en 
te beïnvloeden. Door het maken van prototypes 
tijdens deze fase worden mogelijke uitkomsten 
tastbaar en kan vroeg in het proces worden getest 
wat iets werkelijk betekent. Aanvullend hierop 
is het ontwikkelen van een spel een belangrijke 
vaardigheid. Een spel is immers een goede tool om 
alle belangen en de verschillende posities op tafel 
te krijgen. Hierdoor openbaart zich de complexiteit 
van de opgave.” 
 “Daarnaast is het voor de stedenbouw 
cruciaal een nieuwe manier van vastleggen te 
introduceren anders dan het bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan biedt weinig ruimte voor 
verandering, wijzigen is per definitie ingewikkeld en 
tijdrovend. Alleen hoe de ruimte eruit komt te zien 
ligt vast, maar niet hoe die wordt gebruikt. Een an-
dere set regels is nodig om te kunnen sturen op het 
continue veranderende wenselijke gebruik van de 
stedelijke ruimte. Hiervoor moeten studenten leren 
coderen: spelregels ontwikkelen, data inzetten en 
waardes toekennen.”  

Het is duidelijk dat met jullie aan het roer de RAvB 
een andere periode ingaat. Welke veranderingen 
kunnen we de komende vier jaar verwachten?



 Renske: “Het vorige onderwijsprogramma 
is tot stand gekomen tijdens de crisis. In die tijd 
daalde het studentenaantal van de RAvB enorm. 
Momenteel gaat het economisch goed in Nederland 
en hebben we meer studenten dan ooit. Dit is een 
luxepositie, want dit betekent dat we een breed 
programma met een aantal experimenten kunnen 
neerzetten. In plaats van dat wij als hoofden de 
thema’s benoemen, een programma schrijven en 
daarbij docenten zoeken, willen wij enkele grote 
lijnen uitzetten en vervolgens met potentiële do-
centen in gesprek gaan over hoe zij daar invulling 
aan zouden geven. Op die manier worden wij als 
hoofden gevoed en wordt het programma van de 
RAvB rijker.”  
 Thijs: “Daarbij is de wereld om ons heen niet 
meer dezelfde. De dynamiek is anders want er heb-
ben een aantal grote veranderingen plaatsgevonden. 
Zo is drie jaar geleden het Parijsakkoord gesloten. Om 
deze harde klimaatdoelstellingen te behalen, moeten 
architecten en stedenbouwkundigen aan de bak.”
 Renske: “Zij hebben hierin een verantwoor-
delijkheid die verder gaat dan het beheersen van 
vakmanschap. Ze moeten mensen inspireren en met 
elkaar in verbinding brengen.”

Welke rol zou de RAvB in Rotterdam en omgeving 
in jullie ogen moeten spelen? Met wie willen jullie 
hiervoor partnerschappen aangaan? 
 Thijs: “Mijn ideaal is dat de RAvB een van-
zelfspreekende rol vervult in het nadenken over de 
toekomst van Rotterdam en omgeving. In die zin zou 
de Academie moeten fungeren als laboratorium voor 
de architectuur- en stedenbouwpraktijken in en 
buiten de stad, maar ook voor de stad zelf, bijvoor-
beeld door een partnerschap aan te gaan met AIR of 
de Veldacademie. Ook zou het goed zijn om meer 
allianties aan te gaan met andere opleidingen van 
de Hogeschool Rotterdam. Momenteel bekijken we 
wat de RAvB internationaal zou kunnen betekenen 
door samen te werken met de IABR. Groot voordeel 
hiervan is, is dat de IABR over heel veel informatie 
beschikt waar de studenten mee aan de slag kunnen. 
Vervolgens verrijken hun analyses het programma 
van de IABR.” 
 Renske: “Ontwerpbureaus kunnen de Aca- 
demie goed inzetten om hun ideeën en studies een 
stap verder te brengen. Daarnaast zou ik het ook 
interessant vinden om marktpartijen bij het onder-
wijsprogramma te betrekken. Zij nemen steeds meer 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en staan 
vooraan als het gaat om de ontwikkelingen. De 
dynamiek van het onderwijs vraagt echter om ver 
vooruit te plannen. Nu zijn we bezig met het onder-
wijsprogramma voor 2019/2020. Voor veel mogelijke 
samenwerkingspartners is dit te ver weg. Vaak zijn 
ze nu bezig met een interessante opgave en hebben 
ze nog geen zicht op volgend jaar. Hierdoor mis je 
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soms het momentum. Dit wil ik doorbreken. In dit 
kader is het bijvoorbeeld belangrijk om een goede 
band te hebben met de overheid. Daar weten ze het 
eerst welke bouwopgaven eraan komen.”
 Thijs: “Vergeleken met andere academies, 
zoals de Academie van Bouwkunst Amsterdam, 
kunnen wij de RAvB nog veel meer opengooien. 
Gastlezingen kun je bijvoorbeeld inzetten als  
publieksprogramma door ze openbaar toe- 
gankelijk te maken of op te nemen en te delen.”

Hoe kijken jullie terug op jullie eigen opleiding? 
Is jullie onderwijsvisie voor de RAvB daaraan 
gerelateerd? 
 Thijs: “Tijdens mijn studie aan faculteit Bouw- 
kunde van de Technische Universiteit Eindhoven 
leerde ik vooral over de inhoudelijke en theoretische 
kant van het vak. De influx van de buitenwereld was 
beperkt, terwijl het experiment zich vooral buiten de 
universiteit bevond. Wanneer ik daarvan meer wilde 
meekrijgen dan moest ik zelf een stage regelen 
of een studie volgen in het buitenland, maar beide 
waren niet verplicht. Toen ik afstudeerde had ik bijna 
niets geleerd over de beroepspraktijk, terwijl aca- 
demiestudenten daar middenin zitten. Ze bouwen 
tijdens hun studie een enorm netwerk op en worden 
zo vanzelf onderdeel van een ecosysteem waarin de 
vakgemeenschap met elkaar in verbinding staat. Het 
nadeel van studeren aan de academie is alleen dat je 
veel minder historisch besef hebt van het vakgebied 
en het daardoor minder goed in perspectief kunt 
plaatsen.” 
 Renske: “Als ik terugkijk op mijn opleiding 
aan de RAvB dan had ik er nog meer uit willen halen. 
Er lopen zoveel interessante mensen op de Aca- 
demie rond. Daarom adviseer ik alle studenten: leer 
van je meester voordat je eigenwijs bent. Elke ar-
chitect of stedenbouwkundige heeft zo zijn of haar 
eigen methodes. Je leert veel meer wanneer je die 
methode van a tot z volgt. Volg je een studio bij Hans 
van der Heijden? Ontwerp dan niet alleen een mooi 
bakstenen gebouw, maar probeer zijn werk te door-
gronden. Lees zijn artikelen, bekijk zijn gebouwen en 
analyseer zijn tekeningen.” 
 “Ook raad ik alle studenten aan de RAvB met 
klem aan: haal eruit wat erin zit! Wanneer je er mid-
denin zit lijken die vier jaar een hele lange tijd, maar 
uiteindelijk is het zo voorbij. Kom in Rotterdam wonen, 
zoek hier werk en dompel je onder in architectuur. 
Studeren aan de Academie heeft een enorme impact 
op je sociale leven. Vier jaar lang ben je van de sociale 
radar. Maar het is het helemaal waard, want uitein-
delijk word je een betere ontwerper. Dit proces begint 
al zodra je de RAvB binnenstapt.”



In deze Huig blikken we terug op 
het afstuderen in studiejaar 2017-
2018. We besteden ruim aandacht 
aan de vijf beste afstudeerpro-
jecten: de drie    projecten die de 
Academie heeft geselecteerd voor 
Archiprix NL 2019 en de drie pro-
jecten die zijn genomineerd voor 
De Meester 2018. Daarnaast is er 
een beschouwing van Barbara Luns 
op het afstudeerwerk.

Afstudeerwerk  
2017-2018

Architectuur

Tea Hadzizulfic 
Maxime Vink
Jasper van der Ven 
Daan Brolsma
Nina van Osta
Michelle Kox
Paul van den Bergh

Stedenbouw

Bram van Ooijen 
Jurian Voets

Inzendingen Archiprix NL 2019

Bram van Ooijen, Stedenbouw, wihdaTopia
Paul van den Bergh, Architectuur, META
Michelle Kox, Architectuur, De sequentiële ruimte
Genomineerden De Meester 2018:

Jurian Voets, Stedenbouw, Intense Stad Oude Westen 
Bram van Ooijen, Stedenbouw, wihdaTopia
Nina van Osta, Architectuur, Beauty of the Grey

Prijzen
A

fg
estu

d
eerd

en 2017-2018
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Promotieprijs De Meester 2018
In 2015 heeft de Fleur Groenendijk Foundation 
een jaarlijks uit te reiken promotieprijs in het le-
ven geroepen met de naam De Meester. De Fleur 
Groenendijk Foundation bestaat sinds 1997 en 
stimuleert Rotterdamse jongeren bij hun oplei-
ding en vorming op het terrein van architectuur 
in de brede zin van het woord, ook in relatie tot 
kunst, cultuur en wetenschap. Voor De Meester 
komen alleen afgestudeerden van de Rotter-
damse Academie van Bouwkunst in aanmerking. 
De prijs van € 5.000 dient ter ondersteuning en 
bevordering van de promotie van het werk van 
de jonge architect of stedenbouwkundige. 

Op woensdagavond 31 oktober werd De Mees-
ter 2018 uitgereikt in Garage Rotterdam. De jury 
bestond dit jaar uit Bjarne Mastenbroek (archi-
tect, directeur SeARCH), Karen van Vliet (steden-
bouwkundige, medeoprichter BGSV), Tracy Metz 
(publicist), Johan Moerman (directeur Rotterdam 
Festivals) en Dikkie Scipio (architect, partner 
KAAN Architecten en bestuurslid FGF). De drie 
genomineerden presenteerden hun afstudeer-
project aan de jury en het publiek en brachten 
hun visie op actuele vraagstukken in de architec-
tuur en stedenbouw voor het voetlicht. Diezelfde 
avond werd de winnaar bekend gemaakt.

Inzendingen Archiprix NL 2019
Archiprix NL is de jaarlijks uit te reiken prijs voor 
het beste afstudeerwerk van de Nederlandse 
masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw, 
Landschapsarchitectuur en, tijdens de editie van 
2019 voor het eerst, Interieurarchitectuur. Ook dit 
jaar heeft de Academie drie afstudeerprojecten 
ingezonden. De jury bestaat uit de Stafleden van 
de Rotterdamse Academie. Daarnaast vroegen we 
Barbara Luns, alumna en sinds juni 2018 directeur 
van AIR, als externe haar beschouwing te geven 
op het werk. 

Bij de selectie zijn de kwaliteit van en de samen-
hang tussen de volgende elementen in ogen-
schouw genomen: de gestelde opgave, de ana-
lyse van en het onderzoek ten behoeve van de 
opgave, de conceptuele kracht van het plan, de 
ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp in combina-
tie met een zorgvuldige inzet van middelen, de 
verantwoording in beeld en geschrift.
 
De samenhang tussen deze elementen is van be-
lang omdat de afgestudeerde daarmee aantoont 
het totale proces te beheersen waarbij het in de 
opgave gestelde probleem naar een passende 
ruimtelijke oplossing vertaald wordt.



Sfeerim
pressie D

e A
vond

 van D
e M

eester 2018 in G
arage Rott

erd
am

 (foto: Rhald
a Jansen) 



13

Bram
 van O
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En de Meester 2018 is Bram van Ooijen 
met zijn afstudeerproject wihdaTopia!



Bram
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Afstudeercommissie: Martin Aarts (mentor), Mark Veldman (vaste externe criticus), Jan Willem 
Petersen (toegevoegde externe criticus) en Wouter Veldhuis/Margit Schuster (voorzitter)
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wihdaTopia
Vluchtelingenkampen zijn 

de steden van morgen

De vluchtelingencrisis van de eenentwintigste 
eeuw is een stedelijk probleem: er leven op het 
moment meer vluchtelingen in steden dan in 
kampen. In tegenstelling tot kampen bieden steden 
vluchtelingen kansen en uitzicht op een toekomst. 
Daarmee verplaatst het humanitaire probleem en 
de huisvestingsopgave zich van een niemandsland 
naar de bestaande leefomgeving. Hoe gaan we om 
met deze nieuwe realiteit? 

D
e evolutie van het plan



Invloedrijke geschriften benadrukken in zijn alge-
meenheid de tekortkomingen en de uitzonderings-
positie van vluchtelingenkampen. Kamp en stad 
zijn vaak met elkaar vergeleken. Waar de stad de 
normaliteit vertegenwoordigt, wordt het kamp 
afgeschilderd als de plek van verharde nationale 
identiteiten en ideologieën of, omgekeerd, als een 
plaats van opsluiting voor geopolitieke slachtoffers. 
Deze vooringenomen stelling kan ertoe leiden dat de 
ingewikkelde sociale relaties, die vluchtelingen met 
de stad kunnen ontwikkelen, over het hoofd worden 
gezien.

Als we de complexiteit van vluchtelingenkampen 
beter willen leren begrijpen, moeten we afzien van 
het benadrukken van de verschillen en op zoek 
gaan naar de overeenkomsten tussen kamp en stad. 
Sterker nog, de redenering moet zich niet beperken 
tot de discussie of vluchtelingenkampen het best 
gedefinieerd kunnen worden in termen van nabijheid 
en openheid, maar bepleiten hoe deze dimensies 
uiteindelijk met elkaar verbonden kunnen zijn. Van 
daaruit kan het vluchtelingenkamp zich vanuit de 
uitzonderingstoestand, via een heterotopische tus-
senfase, ontwikkelen tot een inclusieve stadswijk.

Wihdatopia onderzoekt de dubbelzinnige relatie 
tussen kamp en stad door een praktijkvoorbeeld te 
bestuderen. Het gaat dan om het vluchtelingkamp Al 
Wihdat, een 60 jaar oude Palestijnse vluchtelingen-
nederzetting, die anno 2017 nog steeds afhankelijk 
is van internationale hulpverlening, en Amman, de 
hoofdstad van Jordanië. Welke lessen kunnen we 
leren van dit stedelijk vluchtelingenkamp? Als de 
realiteit van het hulpverleningsvraagstuk een stede-
lijk probleem is, hoe ziet de toekomst van deze plek 
er dan uit?

Van d
e uitzond

eringstoe-
stand
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e nieuw
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Actualiteit en 
Engagement

De Academie mag elk jaar drie afstudeerpro-
jecten inzenden voor Archiprix NL. Voor de  
selectie van die projecten nodigen we steeds 
één extern jurylid uit. Deze keer was dat 
Barbara Luns. Zij is alumna van de Academie 
en heeft sinds juni 2018, samen met Bas van 
der Pol, de leiding over architectuurplatform 
AIR in Rotterdam. Onderstaande tekst is een 
bewerking van de korte beschouwing over 
het afstudeerwerk van studiejaar 2017-2018, 
die Barbara uitsprak voorafgaand aan de 
bekendmaking van de Archiprixselectie op 
vrijdag 24 augustus 2018.Paul van d

en Bergh, M
ETA

, d
e installatie

Tea Hadzizulfic, Dog Will, eindbeeld
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1 Zie het volledige project op pagina 102
2 Zie het volledige project op pagina 14

Het was een groot genoegen én een grote eer om 
het afstudeerwerk te bekijken en mee te jureren 
met de selectie voor de Archiprix. Hoewel het bijna 
tien jaar geleden is dat ik hier zelf rondliep, werd ik 
bij binnenkomst opnieuw getroffen door de ener-
gie die er heerst op de Academie. Zozeer dat ik ter 
plekke weer in een soort Academiemodus schoot. Ik 
waarschuw jullie dan maar ook: je komt nooit meer 
helemaal los van de Academie...

Ik studeerde in 2009 af op de Rotterdamse Acade-
mie met 'Bits of You – een instituut voor informatie'. 
Mijn afstudeerproject betrof een openbaar gebouw 
waar burgers zich letterlijk een beeld zouden kun-
nen vormen van de informatie die overheden en 
bedrijven over hen verzamelen, met de mogelijkheid 
om hier desgewenst tegen te kunnen ageren. 

Het zal dan ook niemand verbazen dat 'META' 1, het 
afstudeerproject van Paul van den Bergh (Architec-
tuur), mij bijzonder intrigeert. Hoe verhouden wij 
ons tot technologie en tot de zwarte, kapitalistische 
wereld die daarachter zit? Als mens, maar ook als 
architect en ontwerper? De metavragen die worden 
aangesneden in de installatie, de film en het onder-
zoek zijn uiterst actueel, maar tonen ook het en-
gagement van de ontwerper.

Die betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstuk-
ken zie je ook terug in de andere afstudeerprojec-
ten. Het meest uitgesproken wellicht in 'Dog Will', 
waarin Tea Hadzizulfic (Architectuur) bijna post-me-
ta vragen aan de orde stelt middels haar gedachte-
nexperiment over de relatie tussen mens en dier in 
onze maatschappij. Tijdens de jurering riep dit pro-
ject bizarre vragen op, zoals “Was ze zelf een hond 
tijdens het ontwerpproces?” of “Hebben doorgefok-
te rassen wel een plek in deze wereld?”

Het vinden en vormgeven van een eigen plek op 
de wereld wordt op heel andere wijze aan de orde 
gesteld in ’wihdaTopia’ 2. Bram van Ooijen (Steden-
bouw) onderzoekt in dit afstudeerproject hoe je 
anders om kunt gaan met grote vluchtelingkampen. 
Wat betekent tijdelijkheid op dergelijke plekken? 
Hoe kunnen ze leiden tot nieuwe vormen van stede-
lijkheid?

Maar ook in traditioneel groeiende steden, zoals 
Rotterdam, spelen dergelijke opgaves: Waar vinden 
mensen ruimte om te maken en te produceren, en 
hoe combineer je die opgave met andere stedelij-
ke functies? Hoe zorg je dat de stad inclusief blijft 
terwijl er wel verdicht moet worden? Hoe denk je na 
over de belevingswereld van ouderen en hoe maak 
je een plek voor hen binnen het stedelijk weefsel?
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3 Zie het volledige project op pagina 46
4 Zie het volledige project op pagina 88
5 Zie het volledige project op pagina 54

Jasper van der Ven (Architectuur) onderzoekt in 'De 
Rotterfaber' nieuwe manieren om wonen en werken te 
combineren, en hoe dit zichtbaar te maken in de stad. 
Hij ontwerpt een op het principe van drager en inbouw 
gebaseerd woonwerkgebouw op Katendrecht.

Nina van Osta (Architectuur) draagt met 'Beauty of 
the Grey' 3 op weer een geheel andere manier bij aan 
het denken over actuele Rotterdamse opgaven. Zij 
ontwerpt op de plek van een verouderd complex  
ouderenwoningen een woonensemble dat niet 
uitgaat van de beperkingen van de oudere Rotter-
dammer, maar dat juist interactie en activiteiten 
stimuleert.

Jurian Voets (Stedenbouw) komt in 'Intense Stad 
Oude Westen' 4 met nieuwe voorstellen voor het 
huisvesten van gezinnen in de binnenstad, eveneens 
een zeer actuele kwestie. Voor het Oude Westen 
ontwikkelt hij een interessante verdichtingsstrate-
gie, in reactie op de Woonvisie 2030 die vooral inzet 
op suburbane woonmilieus. 

De projecten van Maxime Vink, 'De herprofilering van 
de kunstacademie', en Michelle Kox, 'De sequentiële 
ruimte' 5, (beiden Architectuur) stellen het vormge-
ven aan stedelijkheid in architectonische zin aan de 
orde. Wat voor plek heeft een gebouw in de stad 
en hoe verhoudt een gebouw zich tot zijn gebrui-
kers en zijn omgeving? Wat is de verhouding van de 
mens ten opzichte van het gebouw en de sequentie 
van gebouwen? 

Hoe verschillend ook, stuk voor stuk kozen de 
afstudeerders voor aansprekende onderwerpen, 
waarmee ze zich duidelijk positioneren in het veld 
waarin ze zelf inmiddels al jaren werkzaam zijn. Ook 
al is niet iedereen tegelijk gestart en doet de één 
wat langer over de studie dan de ander, toch is er 
sprake van een generatie. En het is altijd interessant 
om te zien wat een generatie bezighoudt en aan de 
orde stelt, zeker als er sprake is van een generatie 
ontwerpers met zo'n scherp oog voor actualiteit en 
zo’n doorleefde vorm van engagement.

Niet alleen als oud-student, maar ook als program-
mamaker en directeur van AIR hoop ik van ganser 
harte dat het de nieuwste generatie afgestudeerden 
lukt om dit engagement vast te houden. De opgaves 
die worden aangesneden, zijn immers héél groot. Er 
is dan ook héél véél verbeeldingskracht nodig om 
zoveel mogelijk denk- en menskracht te mobiliseren 
zodat we zinvol vorm kunnen geven aan onze toe-
komstige leefwereld. En de studenten die nog met 
de studie bezig zijn, roep ik op om zich, net als hun 
net afgestudeerde voorgangers, bewust te verhou-
den tot de bredere context van hun vakgebied en 
daar een eigen rol in positie in te pakken. Gebruik die 
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Lisa is vierdejaars architectuur- en stedenbouw-
student. Na haar bachelor Bouwkunde Rotterdam 
begon ze aan de master stedenbouw. Ze werkt bij 
De Zwarte Hond, een ideale werkplek voor iemand 
die niet kan, maar vooral niet wil kiezen tussen 
stedenbouw of architectuur.

Samenwerken en schakelen
In de projecten die ze doet met Daan Zandbelt 
en met Jeroen de Willigen schakelt ze voortdu-
rend tussen disciplines en schalen. Daan en Je-
roen – allebei ook actief in beide vakgebieden 
- motiveerden haar om architectuur ernaast 
te gaan doen. ‘Ik heb niet het idee te moeten 
kiezen tussen beide disciplines, want er is een 
grote overlap. Het combineren van het maat-
schappelijke en de architectuur vind ik heel 
boeiend.’ Met Daan Zandbelt werkte ze aan een 
aantal regionale projecten. Later deed ze met 
Jeroen de Willigen een woningbouwproject in 
Leiden. 'Tijdens de tweede vergadering was 
hij te laat, en belde hij dat ik maar vast moest 
beginnen. Toen hij aankwam vond hij dat ik 
het prima alleen af kon en vanaf dat moment 
mocht ik het project min of meer zelfstandig 
doen. Er volgden veel gesprekken met bewo-
ners, ook met boze bewoners. Dat was ontzet-
tend leerzaam.’’

Supersteile leercurve 
‘Ik vind het heel fijn om tegelijk te werken en 
te studeren, vanwege de supersteile leercurve. 
Toen ik hier binnenkwam kon ik echt bijna niks. 
Ik maakte in het begin heel lange dagen om-
dat ik nijdig was dat ik dingen niet goed kon.’ 
‘Inmiddels kan ik hier beter mee omgaan. De 
sfeer op het bureau is bovendien erg goed en 
Jeroen en Daan geven me de kans om steeds 
weer iets nieuws te leren.’ ‘Ik werk nu aan 
zes projecten in zes verschillende teams en 
heb overal een andere rol. Vernieuwing zorgt 
ervoor dat je niet stil blijft staan, als bureau en 
als individu.’

Toekomst
‘Toen ik begon aan de Academie riep ik dat ik 
uiteindelijk een eigen bureau wilde. Nu neig ik 
meer naar partner op een bestaand bureau. 
Dat kan bij De Zwarte Hond zijn maar ook 
ergens anders. Voorlopig heb ik het hier erg 
naar mijn zin. Ik zou het wel leuk vinden als het 
bureau nog internationaler georiënteerd zou 
zijn, maar mijn hart gaat ook sneller kloppen 
van grote opgaven als de toekomst van Rotter-
dam Zuid.’

Lees het volled
ige interview

 online

Rotterdamse 
praktijken



Bouwen aan de Buurt  

Met het tweejarige ontwerp- en onderzoeksproject 
Bouwen aan de Buurt richt de Rotterdamse Acade-
mie van Bouwkunst zich op het in kaart brengen van 
de maatschappelijke krachten die vormgeven aan 
de buurt, als kleinste ruimtelijke ontwerpkorrel waar 
het ‘samenleven’ plaatsvindt.

De Academie wil hiermee de slagkracht van het 
architectonische en stedenbouwkundige ontwerp- 
instrumentarium onderzoeken om daarmee een 
inclusieve vorm van het hedendaagse samenleven 
mogelijk te maken. De zoektocht naar aantrekkelijke 
en leefbare buurten is universeel en tevens ook een 
zeer actuele Rotterdamse opgave.

Voor deze odyssee slaat de Academie onder andere 
de handen ineen met de gemeente Rotterdam, de 
Veldacademie, architectuurplatform AIR en de  
Rotterdamse fotograaf Frank Hanswijk. 

Partners: AiR, Veldacademie en buurtfotograaf: Frank Hanswijk

Lezing van Richard
 Sennett
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Studio op locatie: 
Stemmen van de Peperklip

Elf studenten gingen een half jaar ‘embedded’ in het 
grootste sociale woningbouwcomplex van Rotter-
dam-Zuid. Huig spreekt met Willemijn Lofvers en Tim 
Devos, de docenten die dit experiment begeleiden. 

Door Guido van Eijck en Saskia Naafs, fotografie Frank Hanswijk

Carel Weeber, een van de grote namen uit de na- 
oorlogse Nederlandse architectuur, met een kop 
koffie op de bank in de woonkamer van het sociale 
woningbouwicoon dat hij zelf ontwierp. Een betere 
climax van een studio ‘op locatie’ kan je je haast 
niet wensen. En dan hadden de studenten het ook 
nog eens nagenoeg zelf geregeld: de voorberei- 
ding van het gesprek, de broodjes voor de lunch,  
de extra stoelen. “Als je Carel Weeber op de Aca- 
demie uitnodigt, dan staat hij in het auditorium en 
zit hij niet in je studio, in de woonkamer”, zegt do-
cent Willemijn Lofvers, als onderzoeker verbonden 
aan het lectoraat Future Urban Regions (FUR) dat 
zich via ontwerpend onderzoek richt op gezonde 
stedelijkheid. “Hij ging zelfs de slaapkamers af waar 
de studenten hun werk hadden opgehangen. Het 
was niet alleen Weeber die vertelde, maar Weeber 
die in gesprek ging met de studenten.” 
 
De studio die Lofvers en haar Antwerpse collega 
Tim Devos, mede-oprichter van het bureau voor  
sociaal-ruimtelijke innovatie Endeavour, in de eerste 
helft van 2018 organiseerden was anders dan an-
dere studio’s. In het academiegebouw waren de 
studenten die zes maanden nauwelijks te zien. In 
plaats daarvan leerden ze een sociaal wooncomplex 
en al haar bewoners en vraagstukken van binnenuit 
doorgronden. Wat levert dat op, werken op locatie? 
En hoe doe je dat eigenlijk? 
 We spreken de beide docenten op de vijfde 
verdieping van Het Gele Gebouw, in het Rotterdamse 
Zomerhofkwartier over hun studio ‘Stemmen van 
de Peperklip’. Achter een dikke kraag van bomen is 
nog net de koperen koepel van het Stadhuis te zien. 
Lofvers vertelt hoe ze eind 2017, tijdens de voor-
bereiding van een nieuwe studio, in contact kwam 
met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat 
de achtergebleven wijken in de stad moet meene-

W
oongebouw

 D
e Peperklip, Rott

erd
am



29

C
arel W

eeber, architect van D
e Peperklip, bezoekt  

d
e stud

enten uit d
e stud

io D
e Stem

m
en van d

e  
Peperklip op hun w

erklocatie in het w
oongebouw

 Bij elkaar brengen,  
verbind

en en participeren

men in de vaart der volkeren. “De gemeente wilde 
weten waarom er ‘op Zuid’ nauwelijks succesvolle 
bottum-up initiatieven als in het Schieblock of  
Merwede-Vierhaven zijn”, zegt ze.  
 Een telefoontje, nog net voor kerstvakantie, 
wees uit dat de verduurzaming van de Peperklip 
voor de gemeente een van de opgaven op Zuid was. 
Dat project wordt gefinancierd met behulp van het 
Europese subsidieprogramma LIFE. “Toen heb ik 
meteen gezegd: die gaan we dus doen. Het sloot 
volgens mij perfect aan bij de agenda van het lec-
toraat. Het ging niet over een stuk stad maar over 
een afgekaderd woongebouw. Die uitdaging wilde 
ik wel aangaan, maar op één voorwaarde: dat we op 
locatie konden werken.”

Waarom wilde je zo graag op locatie werken? 
 Lofvers: “In eerdere studio’s heb ik gemerkt 
dat, wanneer je alleen op de academie zit er een 
soort geïsoleerde werkvorm ontstaat. Door in het 
gebouw te werken en te verblijven, leerden we het 
van binnenuit kennen. De woning was een uitvals- 
basis voor de studenten en een ontmoetings- 
plek voor bezoekers van de gemeente, van Vestia, 
[zorginstelling] Humanitas, de Academie en voor 
externe experts. Wij gingen niet bij de woningcorpo-
ratie of de gemeente op bezoek, maar zij kwamen 
bij ons ‘buurten’ en soms zelfs vergaderen. Dat had 

voor hen ook meerwaarde: ze konden het work in 
progress zien op de wanden van de slaapkamers.”

De studenten konden dag en nacht in de Peperklip 
terecht. Ze logeerden er, spraken er af in de week- 
einden, en droegen samen zorg voor het appar-
tement, de techniek, de koffie met koekjes en de 
lunches. Ieder had zijn of haar eigen taak.  
 Lofvers: “Zo’n studio op locatie is gemeen-
schapsvorming pur sang.” 
 Devos: “Ik denk ook dat je in het veld moet 
werken om rechtstreeks in contact te staan met je 
stakeholders. Er waren al lijntjes bij de gemeente 
en Vestia – maar de studenten moesten vooral zelf 
contacten leggen. En dat is volgens mij alleen mo-
gelijk als je op locatie werkt. Als je mensen tegen-
komt en de kwesties snapt; dan ontstaat een heel 
ander engagement met de opgave. Dan begrijp je 
ook dat het geen steek houdt om een masterplan 
voor de Peperklip te maken. Want daar gaat het 
niet over.”  
 De Peperklip is met 550 appartementen  
een icoon van de sociale volkshuisvesting in de  
wijk Feijenoord, in de schaduw van de hoogbouw 
op de Kop van Zuid. Het markante gebouw uit  
1982 gold ooit als wisselgeld voor een bordeel  
dat de gemeente in de wijk wilde bouwen en  



Onderdeel van het participatief ontwerpend onderzoeksproces; studenten uit de studio 
De Stemmen van de Peperklip bereiden een maaltijd met bewoners voor
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bestieren, om zo straatprostitutie elders in de stad 
tegen te gaan. Omwonenden kregen er nieuwe 
woningen voor terug. Het bordeel kwam er niet, 
de Peperklip wel. De lange gevel heeft de golvende 
vorm van een paperclip en lijkt op gestapelde con-
tainers, een verwijzing naar de tijd dat de haven 
hier nog in bedrijf was.  
 Corporatie Vestia is eigenaar van het com-
plex, dat nog volledig uit sociale huurwoningen 
bestaat. Nu willen Vestia en de gemeente het com-
plex ‘verduurzamen’ en toekomstbestendig maken. 
‘Resilient’ heet dat in goed Rotterdams. Er komt een 
groen dak dat energie opwekt, ontworpen door De 
Urbanisten. Een van de kernvragen is nu hoe bewo- 
ners daarbij betrokken kunnen worden. Aanslui-
tend op de onderzoeksagenda van de Rotterdamse 
Academie voor Bouwkunst en het lectoraat Future 
Urban Regions stonden in de Peperklip de thema’s 
‘bouwen voor de buurt’ en ‘sociale veerkrachtigheid’ 
centraal. De elf studenten die meededen aan de 
studio zochten daarbinnen zelf naar een opgave  
om hun tanden in te zetten.  
 Dat betekende ook een andere rol voor de 
docenten, vertelt Lofvers. “Het was een ervaring 
in loslaten. Wij begeleiden samen de studenten, 
maar die moesten eigenlijk al het werk doen. Wij 
vertelden ze niet wat ze moesten doen, maar  



reflecteerden op het proces dat zij zelf aangingen. 
Dat is een andere manier van werken. Het werken in 
teamverband en zelfstandig leren nadenken werkte 
voor mijn gevoel ook beter op locatie.”  
 Devos: “We verwachtten eigenlijk heel veel 
van de studenten. Ze moesten hun eigen opdracht 
maken, in kaart brengen wie hun stakeholders zijn, 
reflecteren, een strategie bedenken, leren proces-
denken, en dan ook nog een eindproduct afleveren. 
Dat is een gigantische opdracht, maar wat wij hen 
proberen te leren is een manier van werken waar je 
beter en professioneler in kunt worden. Je kunt zul-
ke cycli dan steeds sneller doorlopen. En wij merkten 
ook: dat hebben ze nog niet in de vingers.” 
 Sommige studenten slaagden daar beter 
in dan andere, zegt Lofvers. “Je hebt projecten die 
goed gaan en die minder goed gaan, die struikelen 
over ambitie. Wat ik bijvoorbeeld heel knap vond aan 
de twee studenten die een etentje organiseerden 
met bewoners, is dat zij echt hebben geprobeerd 
contact te zoeken. Als begeleider zeg je dan ook: 
‘ga het doen, ga naar buiten’. Dat is ook de kracht 
van dat je op die plek zit. Die studenten hoeven 
niet in het lokaal te blijven, ze kunnen iedereen 
aanspreken die ze willen.” 
 In een ander project stelden studenten een 
nieuwe manier van samenwerken voor tussen de 
gemeente en Vestia. In een eerste workshop met 
die twee partijen kregen de studenten meteen het 
deksel op de neus. ‘Laten we even duidelijk zijn, zo 
werken we dus niet’, kregen ze te horen. Lofvers: 
“Maar ze wisten zich te herpakken en durfden 
iets nieuws voor te stellen. De gemeente en Vestia 
konden dat enorm waarderen.” Een ander tweetal 
schreef een manifest voor een alternatieve toe-
komst voor sociale huisvesting, op basis van hun 
onderzoek en de ervaringen in de Peperklip. Want 
resilience betekent ook dat zo’n gebouw zich 
telkens weet aan te passen aan de tijd.

Waarom moeten studenten zo nodig met iedereen 
in gesprek gaan, kunnen ze niet gewoon een plan of 
ontwerp maken? 
 Devos: “Het is denk ik belangrijk om student-
en te doen inzien dat stedenbouwkundig ontwerpen 
of stadsplanning oneindig veel complexer is dan dat 
wat ze aangeleerd krijgen. Je kunt klassiek plannen 
maken, maar er zijn heel veel rollen die je kan inne-
men in zo’n traject van ruimtelijke verandering. De 
Peperklip is daar een goed voorbeeld van. Er is een 
duurzaamheidsslag nodig, een transitie waarmee 
het complex de positie in de wijk terug opeist. En 
bij dat alles moeten bewoners worden betrokken. 
De oplossing die nu is bedacht is: we willen een 
groen dak maken, water opvangen en zorgen dat 
bewoners bij dat groendak worden betrokken. Maar 
je ziet dat gemeente en Vestia niet weten hoe ze 
dat moeten doen. We willen op een andere manier 
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stadmaken, maar we hebben daar nog niet de in-
strumenten voor, we weten nog niet hoe we mensen 
daarbij moeten betrekken.” 
 Lofvers: “Het is vaak ook onhandigheid, een 
soort angst. Hoe communiceren we? Hoe werken we 
met bewoners samen? Hoe kunnen we open zijn over 
wat we gaan doen? Twee studenten stelden een pro-
ject voor om in de tuinen van mensen munt te gaan 
kweken en daarvoor regenwater op te vangen. Het 
is een kleinschalig verdienmodel volgens het principe 
van de commons. Dan kun je denken: dat is allemaal 
veel te ingewikkeld voor deze mensen, maar dat 
weet je niet. Dat kan je onderzoeken.” 
 Devos: “We wilden studenten uitdagen om 
de grenzen van hun vakgebied af te tasten. Om 
interdisciplinair te werk te gaan en zich open te 
stellen voor een andere output dan ze misschien op 
voorhand dachten. Studenten hebben bijvoorbeeld 
geleerd dat een communicatiestrategie bedenk-
en soms veel strategischer is dan een masterplan 
maken - dan zit je ineens aan tafel met iemand die 
helpt een campagne te maken. Of ze hebben geleerd 
dat het scheppen van nieuwe coalities hun rol als 
ontwerper kan zijn. Ik denk dat er in het veld van 
ruimtelijke planning heel veel onbekende rollen zijn 
die je kan spelen. Je moet zelf kritisch durven zijn 
over de rol die je inneemt.”

En konden de studenten ook kritisch zijn over hun 
eigen rol? 
 Lofvers: “Na afloop hebben we samen gere-
flecteerd op hun rol in het proces, en hoe die ver-
anderd is. Toen werd pas echt goed duidelijk wat 
een andere manier van werken in beweging kan 
zetten. En ook dat studenten zich echt beseffen 
dat een ruimtelijk ontwerper andere vaardigheden 
heeft dan een sociaal geograaf, een econoom, een 
wijkmanager. En in de resultaten van de projecten 
zie je terug dat studenten ook echt op zo’n manier 
te werk zijn gegaan. Ik vind het vrij fascinerend dat 
de studenten die het manifest schreven voor groots 
experimenteren binnen de sociale woningbouw ein-
deloze reeksen beelden hebben getekend, onder-
zoek hebben gedaan, kamers vol uitstekend werk 
hebben geproduceerd. Ze hadden van alles kunnen 
doen. Maar uiteindelijk schrijven ze een pleidooi. En 
van de twaalf illustraties bij hun tekst, gebruikten ze 
er uiteindelijk maar drie van eigen hand; ondanks al 
dat werk. Dat betekent dat je dingen durft weg te 
gooien, keuzes durft te maken. Dan heb je heel goed 
nagedacht over de plek die je als architect-steden-
bouwkundige inneemt en de rol die je wil spelen.”



Een hommage aan 
Job Floris en Wouter
Veldhuis 

Dit foto-essay is een eerbetoon aan Job 
Floris en Wouter Veldhuis. Zij waren, als 
hoofden van de opleidingen, jarenlang van 
grote betekenis voor het onderwijs en de 
Academiegemeenschap. Hun visie op de 
architectuur en stedenbouw klonk duidelijk 
door in hun werk aan de Academie en zie je 
(natuurlijk) ook terug in het werk van hun 
bureaus, Monadnock en MUST. De opvattingen 
van Job en Wouter blijken veel overeenkomsten, 
maar ook significante verschillen te vertonen. 

Door gerealiseerd werk van beide bureaus 
heen onderzoeken we in deze Huig die 
overeenkomsten en verschillen. Daartoe 
beschouwen we twee projecten van 
Monadnock en vier projecten van MUST 
door de lens van twee fotografen. Voor de 
verbeelding en interpretatie van het werk van 
Monadnock vroegen we Marius Grootveld. 
Rufus de Vries richtte op ons verzoek zijn 
camera op de projecten van MUST.

door de lens van      
Marius Grootveld 
en Rufus de Vries



Marius Grootveld

Marius is een architect die architectuur ont-
werpt, onderzoekt en documenteert. Hij 
gebruikt het medium fotografie om naar de 
correspondenties tussen de actualiteit en 
de traditie van de architectuurproductie te 
zoeken. Voor dit foto-essay voltrekt Marius 
een vergelijkbare zoektocht door twee sets 
van beelden van de projecten te componeren 
en, zodoende, de weerbarstige materialiteit 
van de architectuur van Monadnock tegen 
het licht te houden. Hij heeft bewust gekozen 
voor gecondenseerde uitsneden om de pro-
jecten vanuit een specifiek perspectief 
te tonen.
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Rufus de Vries

Rufus werkt al meer dan vijftien jaar als 
zelfstandig fotograaf, zowel in opdracht als 
aan eigen projecten en veelal in samenwer-
king met andere disciplines. Zijn werk wordt 
gekenmerkt door een spannende combina-
tie van terloopsheid en strakke regie. Voor 
de foto’s van de projecten van MUST gaat hij 
op zoek naar relaties, zowel tussen fysieke 
ruimten en hun gebruikers, als tussen de 
gebruikers van die fysieke werkelijkheid 
onderling. De resulterende scenes brengen 
in het voorbijgaan het verhaal van de spelen-
de stadsmens in beeld.
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Marius Grootveld
1. Monadnock, Landmark Nieuw Bergen, opgeleverd in 2015
2. Monadnock, Atlas Huis, Eindhoven, opgeleverd in 2016
3. Monadnock, Landmark Nieuw Bergen, opgeleverd in 2015
4. Monadnock, Atlas Huis, Eindhoven, opgeleverd in 2016

Rufus de Vries
5. MUST, Stadionplein, Amsterdam, 2013-2016
6. MUST, Lakerlopen, Eindhoven, 2002-2013
7. MUST, Startblok Riekerhaven, Amsterdam, 2015-2016
8. MUST, Wagenwerkplaats, Amersfoort, 2006-2012
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De betekenis van een woning wordt vooral 
duidelijk voor ouderen die vanwege fysieke 
of mentale beperkingen hun leefwereld zien 
veranderen. Voor hen is het des te belang-
rijker dat hun woning aanvoelt als een thuis 
en is ingericht op hun zorgbehoeft e. Daar-
naast vraagt de overheid ons om, anders 
dan de afgelopen decennia om te gaan met 
de manier waarop ouderenzorg is geor-
ganiseerd. Dit heeft  voor veel ouderen als 
consequentie dat zij noodgedwongen in 
een woning moeten blijven wonen die voor 
hen ongeschikt is. Ook bestaat het gevaar 
van vereenzaming. 

Als reactie op de hervorming van de wel-
vaartsstaat en het proces van vergrijzing 
pleit dit project voor meer informeel geor-
ganiseerde verbanden die zijn geïntegreerd 
in de wijk. Met dit project tracht Nina van 
Osta een prett ige en veilige woonomgeving 
te creëren waar ouderen zo zelfstandig en 
actief mogelijk hun leven kunnen leiden en 
waarbij zorgfaciliteiten, activiteiten en 
sociale relaties binnen handbereik zijn.
Nina van Osta wil graag denken vanuit het 
concept dat de oudere, ondanks zijn beper-
kingen, zijn eigen zelfstandigheid en auto-
nomie weet te behouden in de organisatie 
van het dagelijks leven. 

Beauty of the Grey
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In dit plan gaat het daarom enerzijds om 
het stimuleren van de zelfredzaamheid van 
de bewoner en anderzijds om de kracht 
van het collectief. De nadruk ligt hierbij niet 
op zorg maar op wonen: een manier van 
wonen die sociale interactie stimuleert en 
waarbij nabijheid en kleinschaligheid be-
langrijke onderdelen vormen. 

Bewoners wonen zoveel mogelijk op een 
manier die voor hen prettig en herkenbaar is 
en doen zoveel mogelijk naar eigen kun-
nen. Ze zijn niet gebonden aan het dagrit-
me of de roosters van zorgverleners. Op 
een centraal punt in het plan is een kleine 
zusterpost aanwezig. Het zorgpersoneel 
ondersteunt de ouderen in dagelijkse 
handelingen die hen minder goed afgaan. 
Het gaat hierbij om ouderen die (nog) geen 
zware ambulante zorg nodig hebben. 

Het wooncollectief, dat zich bevindt in de 
Provenierswijk in Rotterdam, bestaat uit 
een schakering van vijf woonclusters, met 
in totaal 24 woningen. Elk wooncluster is 
samengesteld uit maximaal negen woon-
eenheden. De clusters zijn bewust klein 
gehouden om een hoge mate van herken-
baarheid en sociale veiligheid te garande-
ren. De woningen zijn zowel georiënteerd 
op de straat als op een verhoogd mid-
dengebied. Collectieve functies, zoals een 
Grand Café, een werkplaats en gemeen-
schappelijke dakterrassen, dienen als kata-
lysator van het nieuwe sociale netwerk en 
als verlengstuk van het privédomein. 
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De verschillende typen buitenruimtes die 
in het project worden geïntroduceerd, zijn 
bedoeld om de bewoners aan te zetten tot 
beweging en activiteit. Er kunnen spellen 
plaatsvinden op het verhoogd midden-
gebied, er kan getuinierd worden op de 
dakterrassen en de centrale toren biedt een 
bijzonder overzicht over de wijk. 

In het ontwerp is extra aandacht besteed 
aan het inbrengen van een menselijke 
schaal en het ‘ontwerpen’ van ontmoetin-
gen tussen bewoners en wijkbewoners. 
Voelbare overgangen tussen gemeenschap-
pelijkheid en privacy zijn waarneembaar, 
zowel in ruimte en functie als in licht en 
materiaal.

Aanzicht vanaf de Provenierssingel



Foto d
oor Rhald

a Jansen

Rotterdamse 
praktijken

Madelon Pluis
Door Jan Duursma



53

Madelon is derdejaars architectuur- en stedenbouw-
student en werkte sinds het begin van haar studie 
bij Groosman Architecten in Rotterdam. Ze begon als 
architectuurstudent maar overwoog vanaf het begin 
om stedenbouw erbij te gaan doen. Dat betekende 
wel dat ze bij een ander bureau stedenbouwkundige 
praktijkervaring op zou moeten doen. Dit interview 
is afgenomen vlak voor ze besloot om te vertrekken. 
Inmiddels werkt ze bij West 8 Urban Design & Land-
scape Architecture.

Starten als stagiair
Na de opleiding Built Environment in Heerlen 
koos ze voor de academie in Rotterdam van-
wege de keuze aan bureaus en daarmee de 
kans op werk, al bleek het wel lastig om iets 
te vinden. 'Ik kon ergens als technisch teke-
naar aan de slag, maar wilde liever als stagiair 
beginnen om niet vast te komen zitten op een 
betaalde positie als tekenaar.’ 

Zelfstandig
Goede ontwerpers worden bij Groosman al 
snel losgelaten en zelfstandig op pad ge-
stuurd, ook academiestudenten. Haar eer-
ste eigen project was 'De Parkwachter' in 
Utrecht, een appartementengebouw met 43 
woningen. 'Hierop ben ik best trots. Vanaf 
2016 ben ik projectarchitect. De bouw start 
begin 2019.’ Ook werkte ze aan Greenfields 
Veenendaal, een project met 400 woningen 
en 30.000 m2 retail en een bioscoop. Als 
ontwerper is ze erg geïnteresseerd in maat-
schappelijk relevante onderwerpen.

Kritisch
‘Ik ervaar dat mensen het prettig vinden om 

met mij te discussiëren. Op het bureau ben ik 
niet bang om een kritische positie in te nemen. 
Dat heb ik overigens wel moeten leren, en het 
voelt soms nog wel ongemakkelijk, omdat ik 
nog maar een student ben.' 

Architectuur vs stedenbouw
Kiezen tussen architectuur en stedenbouw 
blijft ze lastig vinden. Toch heeft ze het idee 
dat je als stedenbouwkundige meer impact 
kunt hebben op de menselijke leefomgeving. 
‘Het frustreert me dat architecten vaak alleen 
maar kijken naar de eigen plot en het nu, en 
te weinig uitzoomen naar de grotere schaal 
en de toekomst. Mooie dingen maken is wat 
mij betreft ondergeschikt, maar dat mag ik als 
architect eigenlijk niet zeggen...’

Toekomst
'Ik kan niet wachten tot ik vijf dagen kan gaan 
werken. Op termijn wil ik graag ergens partner 
worden, maar ook wil ik naar het buitenland 
om “stenen te stapelen” samen met de lokale 
bevolking. Ik ben vooral geïnteresseerd in de 
sociale aspecten van het vak, het contact met 
de gebruiker.' 

Lees het volled
ige interview

 online
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De Sequentiële Ruimte

De huidige manier van stadsontwikkeling wordt 
gekenmerkt door het opsplitsen van een terrein 
in percelen, die individueel worden ontwikkeld in 
projecten en worden verbonden middels wegen en 
straten. Gebouwen worden haast geïsoleerde ob-
jecten in een landschap en geen deel van een groter 
weefsel. Hierdoor wordt de gebruiker gedwongen 
zich van locatie naar locatie te verplaatsen, zonder 
dat de tussenliggende ruimte ertoe doet. Voor de 
voetganger is het wandelen door de stad hierdoor 
verworden tot een onsamenhangende, desoriënte-
rende ervaring. Dit project streeft ernaar om vanuit 
het architectonische perspectief van het maaiveld 
een alternatieve benadering te creëren waarin de 
route er weer toe doet.

De inspiratie voor dit project komt grotendeels uit 
het essay ‘Transparency’ van Colin Rowe over de 
manier waarop we ruimte waarnemen. Hierin maakt 
hij onderscheid tussen letterlijke en figuurlijke 
transparantie. In de architectuur zien we de letterlij-
ke transparantie in het standaard weefsel van stra-
ten met daartussen losstaande gebouwen, feitelijk 
zoals het nu is. De samenhang gaat verloren en de 
open ruimtes verliezen hun ruimtelijke definitie. Het 
resultaat van dit alles is een systeem van steden-
bouw dat een ruimte laat voor de menselijke maat. 
Figuurlijke transparantie laat daarentegen object 
en achtergrond met elkaar versmelten, overlopen 
tot een geheel, waardoor gebouwen en straten een 
samenhangend weefsel vormen dat een ruimtelijke 
continuïteit van expliciet ontworpen publieke ruim-
tes doet ontstaan.

Analyse ruimtelijke sequentie woonhuis Marie Jose van Hee
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Een meer recente ruimtetheorie is opgesteld door 
Uwe Schröder, die de samenhang tussen ruimtes 
onderling beschrijft. Hierbij maakt hij onderscheid 
tussen Platz, de meest openbare ruimte, Zella, de 
meest private ruimte, en Hof, de overgangsruimte 
tussen beide. De wederzijds afhankelijke combinatie 
hiervan creëert een soort hiërarchieloze weefsels 
waarin buitenruimte, tussenruimte en binnenruimte 
in elkaar overlopen. Alles kan zowel eindpunt als be-
ginpunt zijn. Het is eindeloos en toch is het mogelijk 
om steeds een apotheose te ervaren. 

Deze ruimtetheorie is in het project geëxtrapoleerd 
naar de grotere schaal van het Marine Etablisse-
ment Amsterdam (MEA), dat de afgelopen 350 
jaar een verborgen enclave in de binnenstad van 
Amsterdam is geweest. Het is het grootste onont-
wikkelde stuk grond nabij een Europees stadscen-
trum. Nu het verkocht is aan de gemeente, ligt het 
voor de hand dat ook hier de ontwikkeling geleid 
zal worden door financiële belangen, waardoor het 
terrein individueel verkaveld zal worden ten behoe-
ve van een veelvoud aan snelle hoogbouw.

Dit afstudeerproject presenteert een nieuw verste-
delijkingsmodel, benaderd vanuit het architec- 
tonisch perspectief van het maaiveld en de directe 
ervaring van mensen die zich daar verplaatsen. De 
gebruiker wordt door de pulserende ruimtelijk-
heid in staat gesteld om het gebouwde verder te 
ontdekken. Niet omdat aan het eind een beloning 
of bestemming wacht, maar omdat de ervaring 
van het karakter en de wil van de tussen- of over-
gangsruimte hem of haar steeds weer verwondert 
en nieuwsgierig maakt. 

Impressie doorgang met zicht naar depot Scheepvaartmuseum



De door de Rotterdamse architect en oprichting 
van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst 
Huig Maaskant geïnitieerde Iktinosprijs gaat 
over het oogmerk om jaarlijks die Academie- 
student te prijzen die “door kwaliteit en karak-
teristiek van het studieresultaat een (culturele) 
bijdrage heeft geleverd aan onderwijs, onder-
zoek en praktijk van architectuur of steden-
bouw”. Het ging Maaskant daarbij uitdrukkelijk 
om tussentijdse studieresultaten en dus niet 
om afstudeerprojecten.

Uit elke ontwerpstudio wordt het beste ont-
werpproject in het licht van deze prijs geno- 
mineerd en maakt de student kans op een 
stipendium van € 2.500. De prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt aan het begin van het studiejaar tijdens 
de jaaropening bij de Iktinostentoonstelling waar 
alle genomineerde projecten worden getoond. 
Saskia Lambers, architectuurstudente aan de 
Academie, interviewt Froukje terwijl ze samen 
door de studiotentoonstelling met maar liefst 26 
genomineerde projecten dwalen en vraagt naar 
observaties in het licht van het huidige actualiteit 
en ontwikkelingen in het vak.

In gesprek met Froukje 
van de Klundert

Door Saskia Lambers

Alumna Froukje van de Klundert, architecte 
bij PosadMaxwan, voelt zich  nog steeds sterk 
verbonden met de Rotterdamse Academie. Ze 
studeerde van 2005 tot 2011 aan de master-
opleiding Architectuur en keerde terug als col-
legedocent met de reeks “The Powers of Ten”.
We gaan in gesprek over de Iktinosnominaties 
die zij dit studiejaar als jurylid beoordeelde. De 
Iktinosjury bestond naast Froukje uit Martin 
Aarts, Ivar Branderhorst, Claudia Linders, Chris 
van Langen en Jan Duursma.

Een beschouwing over 
de beste studioprojecten 
van 2017-2018
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Welke betekenis draagt de Iktinosprijs in jouw 
ogen?
Ik vind het een heel mooi gegeven dat de 
Iktinosprijs in het leven is geroepen door Huig 
Maaskant, omdat het waarde verleent aan 
alle projecten waar studenten tijdens hun 
studieloopbaan aan werken. Op het moment 
dat studenten gaan afstuderen moet dat pro-
ject opeens hun beste werk ooit worden. Iets 
waar ik zelf overigens ook tegenaan liep in mijn 
studententijd, dus ik begrijp het streven heel 
goed, maar waarom zou je de lat voor jezelf 
alleen dan zo hoog leggen? Waarom is dat het 
enige moment waarop je zou kunnen bewij- 
zen dat je het waard bent om een architect of 
stedenbouwer te zijn? Wat zo mooi is aan de 
Iktinosprijs, is dat het juist  gaat over de reis 
er naar toe, die net zo belangrijk, of misschien 
zelfs belangrijker is.

Wat valt je op als je langs de tentoonstelling 
loopt?
De grote aandacht voor vakmanschap en 
detaillering.. Het is een thema waar de 
Academie zich de afgelopen jaren sterk mee 
geïdentificeerd heeft. In meerdere studio’s, 
zoals “Anticipatory Architecture”, was hier 
veel aandacht voor. Wat ik een mooi voor-
beeld van architectonisch vakmanschap 
vind is “The Making of” van Karel van Zanten 
dat zowel in poëtische, sfeervolle beelden 
het ontwerp laat zien, maar vervolgens ook 
uitgewerkt is tot in detail. Vooral de schet-
sen en studies in zijn boek tonen een grote 
liefde voor het vak en een onvermoeibaar-
heid om door te blijven studeren. Sowieso is 
het een goed idee om die boekjes bij jouw 
presentatie te leggen. Het geeft voor de jury 
meer houvast en inzicht in iemands zoek-
tocht en keuzes.
 Maar ook het project “Diplopie” door 
Bart van der Linden toont een prachtige ver-
schaling van Paradiso die overtuigende archi-
tectuur oplevert. In het begin snap je eigenlijk 
niet goed waarom je naar een kleine versie van 
Paradiso zit te kijken en dan vallen je opeens 
details op van ramen die raar boven een vloer 
uitsteken of juist te smal zijn. Erg interessant 
om met zo’n simpele techniek te spelen en 
conventies los te laten.
 Zelf vond ik het ontwerp van Jesse 
Wijnen “Stadstraat van de Toekomst”  ook 
getuigen van sterk ontwerpvakmanschap, al 
waren niet alle juryleden dat met mij eens. Ik 
vind het mooi dat je in een project de tijd kan 
nemen om zelfs na te denken over patronen 
in straatstenen. Hij doet daarmee een poging 
ook het gebruik van de straat te tonen in een 

gestold ontwerp. Dat levert een chaotisch 
beeld op, maar het levert ook een interessante 
invalshoek op.
 Is er veel veranderd ten opzichte van 
jouw studietijd aan de Academie? Ja, absoluut! 
De kwaliteit van de projecten is opvallend 
hoog. De studenten hebben het de jury erg 
lastig gemaakt. Wat echt zijn vruchten af- 
werpt is de samenwerking tussen vaardig-
hedenonderwijs en ontwerponderwijs; voor-
heen laboratoria en ateliers zijn nu samen 
studio’s geworden. Het is bijzonder om te zien 
hoe de studenten vele vormen van presenta- 
tietechnieken en media weten te benutten 
om het verhaal te vertellen. Alles ziet er super 
professioneel uit, van de zeefdrukken tot de 
maquettes. Ik hoop dat er ook snel een lab-
ateliercombinatie komt waarbij er films ge-
maakt moeten worden, want ik merk dat in 
mijn eigen werk deze vorm van presenteren 
steeds vaker benut en gevraagd wordt. Ook 
bestonden toen ik studeerde de kwartaalstu-
dio’s niet. Die lijken mij zeer waardevol om stu-
denten beter voor te bereiden op de praktijk, 
waar keuzes snel gemaakt moeten worden en 
er helaas geen veertien weken tijd is voor een 
schetsontwerp. Je moet snel kunnen schakel-
en, flexibel en efficiënt zijn, zowel in het denken 
als in het doen.

Is er naast lof voor de hoge kwaliteit nog iets 
dat je mist?
Het vakmanschap is een mooi ankerpunt 
om het onderwijs te structureren, maar  ik 
miste wel de maatschappelijke thematieken 
of gevraagde toekomstvisies in de opgaves. 
De wereld om ons heen verandert in een rap 
tempo, steden staan voor grote uitdagingen 
om ruimte te bieden aan meerdere transities 
tegelijkertijd. Juist de condities waarbinnen je 
je vak uitvoert en wat je zou moeten kunnen 
als architect of stedenbouwer veranderen 
enorm, zoals Thijs van Spaandonk dat ook in 
zijn entreelezing benoemde. Het vakmanschap 
hoeven we niet te vergeten, maar we moeten 
wel nadenken wat het betekent in een alsmaar 
transformerende wereld.
 Een mooi voorbeeld van zo’n meer 
maatschappelijke opgave is “Metropoolregio” 
met de prachtige kaart “The Blue Metropolis” 
van Sem Vrooman. Het vormt een mooi ver-
trekpunt voor een nieuwe dialoog over de 
toekomst van de Zuidelijke Randstad in relatie 
tot klimaatverandering en tegelijkertijd toont 
het de karakteristieken van de plek.

Een goede presentatie van het project, van 
concept tot ontwerp, is een essentiële tool 



The Making of – Karel van Zanten

D
iplopie 1 – Bart van d

er Lind
en

voor de ontwerper om zijn idee voor het voet- 
licht te brengen en de kijker mee te nemen in 
het verhaal. Zijn er presentaties die er voor jou 
uitspringen?
Over prachtige presentaties gesproken;  “For-
bidden Fruit” van Dave van Toor is zo bijzonder 
gepresenteerd met alleen grote visualisaties, 
zonder tekst, dat ik er meteen door geïntri-
geerd werd en meer wilde weten. Zo’n complexe 
opgave voor het ontwerpen van een drieluik als 
monument, etalage en ritueel voor het Direc-
toraat Generaal Belastingen en douane-unie, 
vraagt om andere ontwerpinstrumenten dan 
we gewend zijn. Het is mooi als je daarbij humor 
kan aanwenden om het jaarlijks verbranden van 
verboden goederen tot feest te verheffen.

En natuurlijk niet te vergeten het winnende 
Iktinosproject van Hidde van der Grind en Umüt 
Türkmen…
Zij tonen met hun project “Het pleidooi voor 
het groots experimenteren” aan dat het spec-
trum van ons ontwerpvakmanschap voorbij het 
ontwerpen van gebouwen gaat. Alle juryleden 
waardeerden hun kritische houding, de hoge 
kwaliteit van het onderzoek en ook de weer-
gave daarvan in een mooi vormgegeven boekje 
met een aantal goed gekozen afbeeldingen. 
Een welverdiende eerste prijs. Maar toch knaagt 
het dat het nog niet af is. Bij hen ook, gezien de 
bijbehorende “brief voor de jury”. In het licht van 
een wereld die om ons heen verandert en het de 
noodzakelijke herpositionering van de ontwer-
per daarbinnen, zou het mooi zijn als er wel een 
manier gevonden kon worden om als ontwerper 
een ingreep te doen of actie te ondernemen die 
op zo’n moment voorbij het papier gaat. Onze 
instrumenten zijn ruimtelijk, probeer juist die 
kwaliteit zoveel mogelijk uit te nutten.
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Hidde van der Grind  
en Umut Türkmen

Pleidooi voor het groots  
experimenteren:

W
inna

a
rs va

n d
e Iktinosprijs

Studio De co-productieve buurt  
Docenten Willemijn Lofvers en Tim de Vos

Umut en Hidde verbleven vijf maanden 
in de Peperklip. Een ‘pleidooi voor het 
groots expe-rimenteren’ is het re-
sultaat, 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 betaalbare huisvesting, 
draagt in het pleidooi op narratieve 
wijze een bood schap uit naar de 
grotere maatschappelijke context. In 
vijf speerpunten wordt gemotiveerd 
waarom we groots moeten experimen-
teren. Het pleidooi moet experts aan 
tafel krijgen in de ontwikkeling van 
alternatieve modellen voor betaalbare 
huisvesting in Nederland. Dat is niet 
eenvoudig, het vraagt namelijk om 
een mentaliteitsverandering op alle 
schaalniveaus in onze samenleving.
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Toekomstige WOZ-waarden: projectie van de WOZ-waarden van  
het rijke Kralingen geprojecteerd op de locatie van het toekomstige  
Feyenoord-City. In de toekomst kan de Peperklip als wooncoöperatie 
weerstand bieden tegen de grote stedelijke druk
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Embedded research: voetballen in de pauze met de bewoners. Een oudere jongen 
coacht zijn jonge buurtjongens: ‘’Ziyech, speel af! Ook al zijn ze niet zo goed als jij, 
gebruik ze voor je eigen kracht’’

Max. Huurprijs

WOZ-waarde

Plafond sociale huur

Huurprijs
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e huurprijs van een sociale w

oning is opge-
bouw

d
. Factoren als d

e lengte van het aanrecht en het aantal rad
iatoren zijn allen 

van invloed
 op d

e bepaling van d
e huurprijs van een sociale w

oning



Dave van Toor
Forbidden Fruit

Studio 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 echter: Kan een anoniem generiek kan-
toor ook van grotere betekenis zijn binnen een 
stad als Brussel of zelfs voor onze unie?
Het project Forbidden Fruits is een voorstel 
voor het Directoraat-generaal Belastingen en 
douane-unie (TAXUD), waarvan de gevel niet 
langer enkel uit een generiek patroon bestaat, 
maar wordt ingezet als een voor publiek toe-
gangelijke verticale lobby, waar volk en politiek 
zich mengt.
Het gebouw en het bijbehorende ritueel staan 
symbool voor één van de grootste bedreigingen 
van onze unie: De Oerzonde. 
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Jaarlijkse rituele vernietiging van in beslag genom
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Chiel Lansink

Industrieel erfgoed als basis 
voor stedelijke ontwikkeling:

Studio Groot en gezond Utrecht 
Docenten Franz Ziegler en Ivar Branderhorst

Onderzocht is hoe Utrecht op een gezonde 
manier verder kan groeien. De historische 
binnenstad weet zich goed aan te passen aan 
de nieuwe tijdsgeest, daar omheen ontbreekt 
vaak een dergelijk vermogen tot transformatie. 
Het Merwedekanaal en het private indus-
triële erfgoed hebben hun oorspronkelijke 
functie grotendeels verloren maar bezitten 
wel veel ruimtelijke kwaliteiten. In het plan 
vormt het gebied een belangrijke drager voor 
een hernieuw-de verbinding op verschillende 
schaalniveaus (grote rivieren & Vecht, Utrecht 
& Leidsche Rijn, kanaal & stadswijken). Hiermee 
wordt  de stad geopend en kan Utrecht gezond 
verder groeien.

H
istorische ontw

ikkeling U
trecht - aanleg van het 
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erw

ed
ekanaal (1891) en het A
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am
 Rijnkanaal 

(1952) en  d
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ikkeling langs kanalen
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 als katalysator 

Werkspoorkwartier krijgt een nieuw leven als 
stadsdeel met historisch karakter

Merwedecentrale van privaat terrein naar  
belangrijke katalysator in het publieke domein



Karel van Zanten
The making of:

Studio The Making of 
Docent Ard de Vries

De opgave was het ontwerpen van een per-
istilium in een prachtig Japans bos vol kaars-
rechte stammen, waar het altijd donker is. 
Het gebouw staat op een open plek waar het 
licht het gebouw beschijnt en is vormgegeven 
als een geheimzinnig object dat zich pas op 
het laatste moment prijsgeeft. Het ellipsvor-
mige volume is 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 aandacht op cruciale 
verbindingen in het gebouw. De ervaring van 
het gebouw doet de bezoeker terugverlangen 
naar de plek...
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Rotterdamse 
praktijken

Like Bijlsma
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Door Jan Duursma
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Like Bijlsma studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. Na 
haar afstuderen in 1999 richtte ze samen met Eireen 
Schreurs SUBoffice op. In 2017 ontving het bureau de 
Rotterdamse Architectuurprijs voor het CPO-project 
Hooidrift. SUBoffice kiest er bewust voor om een part-
time bureau te zijn dat aan één of twee opdrachten te-
gelijk werkt, zodat genoeg tijd overblijft om te kunnen 
schrijven of onderzoek te doen. 

Nieuwe inzichten
Like werkt liefst intensief samen met de direc-
te afnemers van haar ontwerpen, bijvoorbeeld 
in CPO’s. ‘Juist doordat er bij die projecten niet 
één opdrachtgever is moet je over alles discus-
siëren waardoor je tot onverwachte nieuwe 
inzichten kunt komen’. ‘Niet je eigen ontwerp 
maken, maar een groep de tools in handen 
geven om hún eigen ontwerp te maken. Als  
we ons als architect hadden opgesteld had- 
den we deze oplossing nooit gevonden’.

Bijdragen aan de discussie
Na de Hooidrift werken Like en Eireen opnieuw 
aan een CPO in Rotterdam, ditmaal een woon-
werk-CPO met collectieve functies. ‘CPO-pro-
jecten zijn vaak heftige processen maar tege-
lijkertijd een heel interessante manier om aan 
de stad te werken. ‘Het is bovendien fijn om 
een bouwwerk te maken dat iets bijdraagt aan 
de discussie, dat meer is dan alleen een mooi 
object.’ Collectief opdrachtgeverschap houdt 
Like al jaren bezig. In 2006, toen vrijwel nie-
mand in Nederland nog van termen als CPO’s 
en Baugruppen had gehoord, schreef ze samen 
met Jochem Groenland ‘De Tussenmaat’, een 

speurtocht naar toekomstig wonen in meer-
gezinswoningen en op gemeenschappelijke 
kavels. 

Reflectie
In het dagelijkse architectenwerk mist ze de 
mogelijkheid om te kunnen reflecteren op 
architectuur en de stedelijke omgeving. Mede 
daarom werkt ze sinds 2004 als onderzoeker 
voor het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL). Samen met Ivan Nio en Arnold Reijndorp 
maakte ze voor het PBL de 'Atlas Nieuwe Ste-
den, De verstedelijking van de groeikernen' en 
verkende ze met Leo Pols e.a. de randen van 
de stad. 'Zeer actueel nu ontwikkelaars weer 
weilanden willen volbouwen.'

Twee werelden
Soms is het lastig om de twee heel verschil-
lende werelden van het ontwerp en het on-
derzoek bij elkaar te brengen. Toch bevalt het 
haar nog steeds: één been in de wereld van 
onderzoek en reflectie, het andere been in de 
ontwerppraktijk. ‘Al ben ik wel aan het kijken of 
ik mijn werk bij PBL iets meer kan toespitsen op 
bijvoorbeeld wonen en collectiviteit’.

Lees het volled
ige interview

 online



De Peperklip:  
Pleidooi voor het gróóts experimenteren

In het voorjaar van 2018 dompelden Hidde van der 
Grind (stedenbouwkundig ontwerper) en Umut 
Türkmen (architect) zich samen met een aantal 
andere academiestudenten onder in de wereld van 
de Peperklip. Ze zagen er een metafoor in voor de 
uitdagingen die op veel andere plekken in de stad 
spelen. Het resultaat is een manifest met de titel: 
Pleidooi voor het groots experimenteren – De  
Peperklip als pionier voor het betaalbaar wonen in 
de stad. Ze pleiten voor een mentaliteitsverandering 
ten opzichte van betaalbare huisvesting. De Peperklip 
fungeert in het pleidooi als inspiratiebron, speelveld 
en personage.

Door Fay van der Wall, Vers Beton

Kunnen jullie het pleidooi dat jullie schreven samen-
vatten? 
 Hidde: “We gebruiken het icoon de Peper- 
klip om het op een heel concrete manier over de  
toekomst van betaalbare huisvesting in de stad 
te hebben. De discussie rondom onder andere de 
Woonvisie is erg gepolariseerd, wij willen dit icoon in-
zetten om er lessen uit te trekken. Er bestaan al veel 
experimenten op dat gebied, maar altijd kleinschalig. 
Wij zeggen: in de Peperklip, met 550 woningen, dan 
kan je pas echt een goed experiment doen.” 
 Umut: “Het pleidooi wordt onderbouwd door 
onze bevindingen over wonen in de Peperklip. Bij-
voorbeeld dat er een kloof is tussen de bewoners 
van het gebouw en die van de rest van de Kop van 
Zuid. We vergelijken de oude situatie waarin de 
Peperklip uitkeek op zeecontainers en de huidige 
waarin het uitkijkt op woningen van vijf ton. In beide 
gevallen staat het gebouw in een wereld waar het 
weinig aansluiting mee heeft. Dat is iets om over na 
te denken. Naar aanleiding daarvan zijn we gaan 
bedenken wat het mooiste toekomstscenario zou 
zijn. Gentrificatie kan goede dingen opleveren, maar 
vergeet niet dat er hier mensen echt geworteld zijn. 
Die sociale structuren kan je niet zomaar wegdoen. 
En als je kijkt naar betaalbare huisvesting: hier zijn 
mensen die bereid zijn om mee te denken, en mee 
te doen aan een nieuwe organisatievorm van be-
taalbare huisvesting.”

Wat zijn de kwaliteiten van de Peperklip? 
 Hidde: “De schaal, het grote formaat, is te-
gelijkertijd de kracht en de zwakte van het gebouw. 
550 woningen in een pand, dat kan het anoniem ma-
ken, vooral voor een buitenstaander. Weeber heeft 
in het ontwerp van de gevel bewust de vorm van de 
individuele woningen onzichtbaar gemaakt.
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Het is bijzonder dat een architectonisch icoon sociale 
woningbouw is. De nieuwe iconen van de stad zijn 
gebouwen als De Rotterdam, dat heeft met sociale 
woningbouw niets te maken. En wat ook bijzonder is: 
dit gebouw is super efficiënt gebouwd. Het was ge-
woon eerder klaar dan gepland.” 
 Umut: “Je kan niet aan dit gebouw ‘kneden’, 
zoals je dat aan een buurtje zou kunnen doen. Die 
robuustheid voel je ook in de geest van het gebouw. 
Het heeft alles wat erin en omheen gebeurd is op-
gevangen, de slechte publiciteit op de koop toe ge-
nomen, maar het staat er toch al generaties. Mensen 
komen en gaan en dat gebouw blijft staan, dat is 
best bijzonder.”

Wat zijn de slechtste eigenschappen? 
 Hidde: “De kant van de Rosestraat is echt 
wel de slechtste kant van het gebouw. Daar heeft 
Weeber zelf ook gedacht ‘trek maar door’, om-
dat daar op het moment van het ontwerpen het 
luchtspoor nog vlak langs liep. Dat gaf hij zelf min of 
meer toe.”

Hoe heeft de Peperklip dat slechte imago gekregen, 
en al die tijd gehouden? 
 “Het gebouw was, wat oneerbiedig gezegd, 
bij de oplevering een beetje een dumpplaats van 
bewoners die ergens anders niet meer terecht 

konden. Ze werden daarna min of meer aan hun lot 
overgelaten. Dit was het eerste woongebouw in wat 
toen nog havengebied was. De containerterminal 
stond nog aan de overkant en er was een loopbrug 
over het spoor gemaakt zodat mensen hun bood-
schappen konden doen in de Oranjeboomstraat. Het 
waren echt de eerste bewoners van dit gebied. Als 
je zoiets in het begin niet goed doet, dan gaat dat 
een eigen leven leiden.” 
 Umut: “Maar er lopen ook mensen rond met 
Peperkliptatoeages op hun arm. Dan moet er meer 
zijn dan een slecht imago. Het voelt ook enigszins 
oneerlijk; mensen zijn namelijk best blij hier, vormen 
een gemeenschap met elkaar. Dat voldoet misschien 
niet aan een in de maatschappij breed gedragen 
opvatting van hoe we moeten leven en wonen. Maar 
dit zijn gewoon ook mensen die deel uitmaken van 
de maatschappij.” 
 Hidde: “Mensen uit de omgeving zetten hun 
kinderen hier af om te spelen in het binnenterrein, 
omdat het zo prettig afgesloten en autoluw is. Dat 
imago is denk ik al heel lang aan het veranderen, 
maar het kost veel tijd voordat iedereen in de stad 
dat door heeft.”

Architect Carel Weeber himself is op bezoek ge- 
weest tijdens het onderzoek. Hoe was dat? 



 Umut: “Dat vond ik eerlijk gezegd wel span-
nend, omdat we vrij intensief onderzoek deden 
naar zijn ontwerp. Straks zegt hij: ‘waar zijn jullie in 
godsnaam mee bezig?’ Dat is gelukkig niet gebeurd, 
haha! We hebben veel gehad aan dat gesprek. Voor 
ons was het motiverend dat hij op een gegeven 
moment zelf zei: ‘als het aan mij ligt zou je hier een 
kleine woningbouwvereniging van moeten maken. 
Die grote corporaties, dat gaat niet goed.’ Hij beves-
tigde op dat moment waar wij zelf ook al op gestuit 
waren. Dat heeft ons pleidooi en proces versterkt.” 
 Umut: “Je verwacht misschien het cliché-
beeld van de autoritaire architect, maar dan zit 
hij hier doodleuk te vertellen dat het hem niks kan 
schelen dat mensen hier hun loggia’s dichtmaken, 
‘laat mensen lekker doen wat ze willen’.” 
 Hidde: “Maar toen het over het veranderen 
van de kleur van de tegels op de gevel ging zei hij: ‘ik 
vind het allemaal best, als het maar hetzelfde blijft’. 
Dus er zit nog wel wat architect in!”

Op welke manieren hebben jullie onderzoek gedaan? 
 Umut: “Ik heb hier tijdelijk gewoond en begon 
met het onderzoeken van patronen en fenomenen. 
Ik heb bijna 4.000 foto’s gemaakt, op alle tijdstippen 
van de dag. Daarop zie je details en de kleine dingen, 
alle loggia’s bijvoorbeeld. Ook ben ik de archieven 
ingedoken. Hidde had juist meer een satellietvisie.” 
 Hidde: “Sinds november 2017 woon ik hier 
in de buurt. Maar van de Peperklip wist ik eigenlijk 
niet veel. Als ik erlangs fietste vond ik het een vrij 
anoniem en afstandelijk gebouw. Toen we hier aan 
de slag gingen en ik in het binnenterrein ging kijken, 
veranderde mijn perceptie snel. Zeker in de middag 
lijkt het wel een schoolplein.”

Umut, hoe was het om tijdelijk bewoner van de  
Peperklip te zijn?  
 Umut: “Ik heb direct strategisch de kamer 
uitgekozen die uitkijkt op het binnenterrein. Daar 
vindt de meeste activiteit plaats. Verder heb ik hier 
mijn normale leven geleid. Gewoon, opstaan en naar 
m’n werk gaan. Al met al heb ik hier 75 nachten ge-
slapen. Alle gesprekken kwamen vanzelf tot stand. 
Na een potje voetbal, of als ik op het binnenterrein 
stond. Voor mij was dat de juiste methode om een 
heel reëel beeld te krijgen van het leven hier. De 
harde stellingen die genomen werden over de  
Peperklip ging ik snel relativeren. Als het ging over 
zware problematiek of zware armoede dacht ik: 
‘stop die mensen nou niet in een slachtofferrol’. Het 
zijn gewoon mensen zoals jij en ik.”

Hidde, wat is jouw rol in het onderzoek geweest? 
 Hidde: “Waar Umut ging relativeren, nam ik 
in het begin de rol op mij om de probleemstelling 
juist wat meer op te pompen. In principe vind ik dat 
er met de buitenruimte en de woningen niet zo veel 
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mis is. Sinds het complex werd opgeleverd zijn er 
een aantal ingrepen in het gebouw gedaan. Er zijn 
doorgangen gemaakt, doorgangen dichtgemaakt 
en verplaatst. Er zijn bedrijfsruimtes in gekomen en 
weer weggehaald. Maar het heeft allemaal weinig 
resultaat gehad en het imago is eigenlijk vanaf het 
begin ongeveer hetzelfde gebleven. Daaruit blijkt 
dat die ruimtelijke ingrepen niet veel uitgehaald 
hebben.” 
 Umut: “De initiële aanleiding was een opga-
ve van de gemeente en Vestia: de plannen voor een 
groen dak combineren met het bevorderen van so-
ciale veerkracht. Maar vanuit ons onderzoek zagen 
we dat als een zoveelste toevoeging aan die lijst van 
veranderingen. Het zou weinig gaan veranderen. Kijk 
ook naar zo’n begrip als sociale veerkracht, wat be-
tekent dat nu helemaal?”

Dus jullie nemen stelling tegen het idee dat Vestia 
en de gemeente met wederom een fysieke ingreep 
‘het probleem de Peperklip’ zou kunnen oplossen? 
 Hidde: “Het plan dat er ligt heeft goede as-
pecten en er schuilen heus kansen in, maar we zijn er 
kritisch over. Zo’n kans zou bijvoorbeeld kunnen zijn 
dat er met zonnepanelen op het dak een energie- 
coöperatie opgericht kan worden, naar een voor-
beeld als de Rotterdamse coöperatie Blijstroom. 
Maar zo’n plan is hier bijna niet haalbaar omdat je 

die zonnepanelen in beheer van een externe partij 
zou moeten geven. Vestia mag dat wettelijk zelf 
niet doen. Daarom hebben we voor de vorm van een 
pleidooi gekozen, in plaats van een ontwerp of een 
voorstel voor een nieuwe community. Om dit goed 
te doen moet je er namelijk jaren aan wijden. De or-
ganisatie ervan is helemaal afhankelijk van de men-
sen die er in het gebouw wonen en wat zij willen. 
Het was een oproep om erover na te denken, maar 
niet de boodschap dat wij weten hoe het moet. We 
zien dit pleidooi dus ook niet als een slotstuk, maar 
als het begin van iets nieuws.” 
 Umut: “Je zou echt een team van experts 
nodig hebben om onze plannen goed te onderzoe-
ken. Maar één ding willen we blijven benadrukken: 
die bewoners, die zijn ontzettend waardevol.”

Dit artikel is een samenvatting van het artikel De Peperklip: wonen in ‘een 
slecht imago’ van online magazine Vers Beton (18 september 2018) en is 
onderdeel van het Vers Beton-dossier ‘De nieuwe stadsvernieuwing’. Het 
oorspronkelijke artikel kwam tot stand in samenwerking met AIR, het  
Architectuur Instituut Rotterdam. Vers Beton en AIR werken sinds 2015 
structureel samen aan het debat over stedelijke ontwikkeling. Auteur Fay 
van der Wall woonde zelf van 2003 tot 2009 in de Peperklip.



Foto d
oor Rhald

a Jansen

Rotterdamse 
praktijken

Francesco Veenstra
Door Jan Duursma



79

Na 22 jaar bij Mecanoo richtte Francesco Veenstra 
samen met twee andere oud-partners een eigen 
bureau op: Vakwerk architecten. Van 180 terug 
naar 3, en nu inmiddels weer 17 medewerkers die 
werken aan zeer uiteenlopende opdrachten. Maat-
werk leveren en goede samenwerking staat daarbij 
centraal. 

Ambities
Vakwerk is gehuisvest in het voormalige ketel-
huis van de TU-wijk in Delft. Het is een ander 
bureau dan Mecanoo: kleiner, maar ook anders 
georganiseerd.  Samen doen de ontwerpers 
en tekenaars alles zelf: de administratie, de 
planning, de PR, de website, alles is onder de 
medewerkers verdeeld. Na ruim een jaar 
Vakwerk maakt Francesco de balans op.

Persoonlijk
Met alle medewerkers wordt  structureel in-
tensief overlegd over de koers van het bureau 
en de aanpak van projecten. Daarbij past de 
keuze om vrij klein te blijven, met niet meer 
dan acht medewerkers per partner. ‘Bij Meca-
noo waren er vijf partners op 180 medewer-
kers, wat vaak ten koste ging van de persoon-
lijke contacten. Klein blijven betekent af en 
toe nee zeggen. Zo heeft Francesco bedankt 
voor het verzoek om voorzitter te worden 
van de BNA, ook al is hij zeer betrokken bij de 
beroepsgroep en het ontwerponderwijs. Wel 
schrijft hij sinds kort een maandelijks column 
voor Architectenweb.

Delen
Anders dan de generatie van vijftigers en 
zestigers die nu veel bureaus leiden is de jonge 
generatie veel meer gericht op delen en samen-
werken. Delen van opdrachten, delen van succes, 
delen van geld. Bij die nieuwe benadering passen 
ook nieuwe bedrijfsmodellen. Zo is Vakwerk niet 
alleen ontwerper van Het Ketelhuis maar treden 
ze ook op als ontwikkelaar en straks als exploi-
tant. Het is daarmee niet het grootste, maar wel 
meest bijzondere project van Vakwerk, juist om-
dat alles kan. Nog steeds gaat het hem om het 
creëren van betekenisvolle ontwerpen waarin 
het niet alleen draait om het ‘Instagram-plaatje’. 
‘Er wordt heel veel buitenkantarchitectuur 
gemaakt met een middelmatige binnenkant.

Sollicitatiegesprek
De drang om het anders en beter te doen is 
niet nieuw. Tijdens zijn eigen afstuderen voerde 
hij samen met medeafstudeerder Gerrit Schil-
der sollicitatiegesprekken met de commissiele-
den. Iedereen werd geacht het eigen portfolio 
toe te lichten, en hun afstudeermentor Mark 
Linneman kwam tijdens het gesprek tot de 
conclusie dat zijn studenten beduidend meer 
ontwerpen hadden gerealiseerd dan hij zelf.

Lees het volled
ige interview

 online

Francesco Veenstra
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Het is koud en winderig op het Afrikaanderplein als 
de studenten voor ’t Klooster staan. Bijna vier dagen 
lang is het wijkgebouw een tijdelijk huis voor vrijwel 
de gehele Academiegemeenschap. Het uitvliegen 
en terugkomen van ontwerpers trekt veel bekijks. 
De bonte mix gebruikers van het gebouw raakt in 
gesprek met studenten over wat er speelt in de wijk. 
In het wijkcentrum, boven uitgerolde schetsrollen, 
waarop gespreksflarden genoteerd worden. Maar 
ook buiten, op de markt en in speeltuinen, in de Roti- 
shop en op straat, steken de ontwerpende veldwer-
kers hun licht op en noteren ze hun bevindingen. Wat 
is er hier aan de hand? 

Bouwen aan de Buurt
Het is de Winterworkshop 2018 van de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst (RAvB), onderdeel van het 
tweejarige onderwijs- en onderzoeksprogramma 
‘Bouwen aan de Buurt’ (BadB). BadB onderzoekt de 
rol en betekenis van het ontwerp bij het realise-
ren van een inclusieve, rechtvaardige stad op het 
schaalniveau van de buurt. De hypothese van BadB 
is dat het voldoen aan één van de belangrijkste 
voorwaarden voor inclusiviteit, de (mogelijkheid 
tot) ontmoeting met ‘de onbekende ander’, een 
belangrijke ruimtelijke component kent. Door ge-
scheiden werelden te verbinden en ontmoetingen 
mogelijk te maken en te stimuleren, met name in het 
publieke domein, vaak op het snijvlak van buurten, 
wordt de leefwereld van de buurtbewoners ver-
groot en daarmee hun ontwikkelperspectief.  Het 
gaat dan om een veelvoud aan verbindingen: ruim-
telijk, sociaal, cultureel en economisch. Deze Winter-
workshop richtte zich daarbij op de Afrikaanderwijk 
in Rotterdam-Zuid.  Met het oog op de ontwikkelin-
gen in Rotterdam-Zuid is deze wijk interessant: ze 
grenst aan opkomend Katendrecht aan de west-
zijde en nieuwe ontwikkelingen aan de noordzijde. 
Als ruimtelijke eenheid is de wijk duidelijk begrensd 
aan alle zijden, maar ze valt in buurten uitéén. De 
buurten worden van elkaar gescheiden door straten 
en de verschillen zijn zichtbaar in de wijk. Het meest 

evident is de scheiding tussen de 'opkomende' en 
‘stilstaande’ buurten, waar een groot deel van de 
bewoners onvoldoende mee kan komen. Het verbin-
den van buurten kan het mogelijk maken om sociaal 
kapitaal te ontwikkelen en zodoende de kans op 
deelname aan de samenleving te vergroten.

Open Afrikaanderwijk
Het openen van het gesloten systeem van de stad, 
door verschillende groepen samen te brengen en 
uitwisseling mogelijk te maken, betekent: de open 
stad vormgeven. Het theoretisch denkkader van de 
open stad, dat het eerste van de drie methodische 
invalshoeken voor de Winterworkshop vormde, is 
door de socioloog Richard Sennett uitgewerkt in 
zijn recent verschenen boek ‘Building and Dwelling’. 
Hierin ontwikkelt hij vier open forms die tegen het 
vocabulaire van de ontwerper aanschurken: syn-
chronous spaces, porous edges, punctuated spaces 
en incomplete form. Concepten die het denken over 
het ontwerp van verbindingen tussen groepen en 
buurten kunnen aanscherpen. Zo heeft synchronous 
space betrekking op het gelijktijdig mogelijk ma-
ken van activiteiten in de stedelijke ruimte, in het 
bijzonder op centrale plaatsen in een buurt of wijk. 
Porous edges zijn de plekken waar de mogelijkheid 
van grensoverschrijding bestaat, van heen en weer 
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bewegen tussen verschillende domeinen, zowel op 
gebouwniveau – tussen binnen en buiten – als op 
wijk- en buurtniveau – tussen parochiale enclaves. 
Punctuated space duidt op de rust- en oriënta-
tiepunten die als natuurlijke ontmoetingsplaatsen 
werken. Incomplete form is volgens Sennett een 
indicator voor een open wijk of buurt. Immers, 
incompleetheid maakt het mogelijk om ruimte 
toe te eigenen, om flexibel te reageren op sociale, 
economische en culturele veranderingen en biedt, 
zodoende, ruimte voor uitwisseling.

Embedded Research by Design  
Werken aan een open Afrikaanderwijk is werken aan 
een ill formed vraagstuk, een open vraag waarin de 
factor tijd een rol speelt, waar randvoorwaarden 
complex of juist fluïde zijn en waar wel een agen-
da is, maar nog geen ontwerpopdracht. Dergelijke 
vraagstukken maken een methode als embedded 
research by design, de tweede methodische invals-
hoek, noodzakelijk: vier dagen lang trokken stu-
denten naar buiten om te spreken met bewoners, 
gebruikers en belanghebbenden én om de grenzen 
tussen territoria van gelijkgestemden, collectieven 
en buurten te ontdekken. Tegelijkertijd betekende 
het ter plaatse getraind worden in waarnemen door 
fotograaf Frank Hanswijk, les krijgen in veldwerk 
en actieonderzoek door omgevingspsychologe 
Carolien Hoogland en wegwijs in de wijk gemaakt 
worden door wijkmanager Taco Pennings. Om snel 
te kunnen opereren en de stappen van oriëntatie, 
inventarisatie en schifting naar ontwikkelen van 
mogelijke opgaves te kunnen maken, is het noodza-
kelijk om zoveel mogelijk onderdeel van het onder-
zoeksgebied te worden.
Bij het tegemoet treden van een ill formed vraag-
stuk is de tekening, als verbeelding van mogelijke 
ontwikkelrichtingen van een gebied, één van de 
krachtigste instrumenten van de ontwerper. De 
tekening, de derde methodische invalshoek, fun-
geert als discussiestuk tussen verschillende partij-
en, als notatievel voor waarneming en verbeelding 
van alternatieven. In de tekening kan de ontwerper 
hypotheses opstellen voor een nog niet afgeka-
derde probleemstelling. Het met de hand noteren 
van verzamelde data op grote A0-vellen dwingt 
tot het schiften van data. Verhalen van bewoners 
en gebruikers worden, door hun plaatsing op het 
vel, verbonden aan een getekende verbeelding van 
de plek, die op haar beurt weer verbonden wordt 
aan de omliggende plekken. De zogenaamde hairy 
drawings die zo ontstaan – verwijzend naar de 
door het Londense ontwerpbureau East ontwikkel-
de notatietechniek – zijn combinaties van platte-
grond, isometrische of perspectivische projecties, 
portretten van bewoners en gebruikers en verha-
len. De Afrikaanderwijk leent zich goed voor deze 
werkwijze. Immers, een fijnmazige actie-agenda, die 

in buurten die plekken markeert waarin program-
ma ontwikkeld kan worden die de grenzen tussen 
groepen slecht, ontbreekt.

Vier Hairy Drawings in de praktijk
Door slimme combinaties te maken tussen Sennetts’ 
open forms enerzijds en de vier voor de Winter-
workshop geselecteerde Afrikaanderwijk-locaties 
anderzijds, konden de zestien onderzoeksgroe-
pen een vrij omvangrijk gebied in kaart brengen 
en daarbij een divers aantal opgaves en ingrepen 
verbeelden. Een goed voorbeeld is de ‘uitsnede’ uit 
de hairy drawing van groep 10 (Hillekop-Bloem-
fontein,  punctuated space X incomplete form). De 
tekening laat zien welke plek het Afrikaanderplein 
inneemt in het sociale geheugen van de wijk door 
de verhalen van buurtbewoners op te tekenen en te 
verbinden aan de plek. De tekening maakt impliciet 
ook duidelijk hoe het groen van de dijk, onzichtbaar 
voor gemeentewerken, voor bewoners een uitlo-
per van het park is, en hoe dit dijklichaam ook de 
grens is tussen het wij en het zij, het micromilieu 
van wijk en buurt en het macromilieu van de Groot-
stad. Deze tussenruimte, die nu nog restruimte 
is, kan drager zijn van meerdere betekenissen die 
er nu nog niet zijn. De studenten benoemden dit 
groene dijklichaam dan ook als toekomstige op-
gave, en verbeeldden allerhande extra programma 

dat met minimale fysieke middelen mensen uit de 
aanliggende buurten kan verbinden, of op zijn minst 
ontmoetingen kan stimuleren.

Werkelijkheidszin
'De Afrikaanderquilt' van groep 2 (Hillekop-Bloem-
fontein, synchronous spaces X porous edges) 
balanceert tussen vastleggen van verhalen, benoe-
men van betekenissen en verbinden aan plekken 
enerzijds en het projecteren van een mogelijke toe-
komst anderzijds. Het voorstel omvat een program-
matisch patchwork, of quilt van programma, wat 
verdeeld wordt als de speelvakken op een bord-
spel. De superpositie van functies die normaliter 
in gebouwen en begrensde buitenruimten plaats-
vinden, lijkt ten dienste te staan van wat Frank van 
Klingeren positieve hindering en ontklontering zou 
noemen. De voelbare nabijheid van de ander wordt 
in het voorstel wellicht overschat. Hoewel de hairy 
drawing qua volheid niet onderdoet voor anderen, 
vormt het geen aanleiding tot discussie met stake-
holders in de het gebied. 
Zoals ook andere voorstellen laten zien, is de ge-
kozen notatietechniek hier deels debet aan. Voor-
stellingen die abstract blijven, verleiden niet tot 
discussie over de inzet van middelen. Het hele 
onderzoeksgebied vullen met interventies en ver-
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zamelde data leidt in veel mindere mate tot een 
gesprek dan inzoomen op microniveau en dat zeer 
compleet en omgevingsgevoelig invullen. Dat heeft 
te maken met de geworteldheid op de plek of het 
werkelijkheidsgehalte van de afgebeelde inventa-
risaties en voorstellen. Juist het uitwerken van het 
kleinste schaalniveau creëert een zekere specifi-
citeit en, daarmee, herkenbaarheid voor bewoners 
en betrokken professionals. Nauwkeurigheid in de 
verbeelding, gevoeligheid voor de sociale en fysieke 
context en de wil om zowel analyse als interventies 
te verbeelden als onderdeel van de werkelijkheid, 
blijken sleutels tot een succesvolle hairy drawing.

Karakterstudies
De studie van groep 11 (Hilledijk-Tweebos, punc-
tuated space X incomplete form) gaf bewoners 
en gebruikers veel ruimte om hun verhaal te doen. 
In een cartooneske vertaling werden de uiterlijke 
kenmerken van de geïnterviewden herkenbaar. 
Het verbond de personen aan een territorium door 
de verhalen te noteren op een specifieke plek. De 
herkenbaarheid van personen vergroot het wer-
kelijkheidsgehalte van zowel analyse als scenario-
voorstel, wat merkbaar was in de levendigheid van 
de discussie met stakeholders naar aanleiding van 
deze hairy drawing. Die herkenbaarheid vormt ook 
een nadeel, aangezien bekende gezichten verleiden 
tot subjectiviteit. Het maakt verhalen herleidbaar 
tot personen die mogelijk toch al in gesprek waren 
met stakeholders, of te makkelijk gezien worden als 
notoire spreekbuis. Het roept de vraag op wie wer-
kelijk een groep representeert. Voorstellen waarin 
de observaties niet herleidbaar zijn tot herkenbare 
personen, lijken veel minder de vooringenomen po-
sities in het debat te versterken.

Verbeelding van stromen
De studie van groep 13 (Afrikaanderwijk-Katend-
recht, punctuated space X incomplete form), ziet 
het metrotracé, dat uptown van cultureel divers 
scheidt, als kans voor uitwisseling. De studenten 
brachten de fysieke grens en de doorwaadbare 
plekken in kaart en vroegen reizigers uit de twee 
verschillende wijken het verhaal van hun dagelijk-
se reizen te vertellen. De verhalen, bewegingen en 
bestemmingen werden geprojecteerd op de erva-
ringscartografie van de locatie zelf, wat resulteerde 
in een infographic die ook psychogeografie is. Het 
debat met de partners uit de stad maakte al snel 
duidelijk dat de huidige metro-ingangen – waar  
reizigers uit beide wijken, uit verschillende sociale 
en economische milieus, komen – zich niet op de 
juiste plekken bevinden. Het voorstel om ze te ver-
plaatsen naar de locatie waar de oversteekbaarheid 
van de drukke verkeerstraat het grootst is, vergroot 
de aansluiting tussen beide wijken. Dit voorstel 
zou nauwelijks voorstelbaar zijn als de onder-

zoeksgroep zich enkel had beperkt tot een fysieke 
analyse van de plek. Maar de verbeelding van de 
reisverhalen in woorden en stromen maakt een 
alternatieve toekomst vrij waarin de nu geïsoleerde 
tussenzone een betekenisvolle plek wordt. 

Anticiperende reflectie
De zestien tekeningen vormden onderwerp van 
gesprek tussen de onderzoeksgroepen enerzijds 
en een brede groep van professioneel betrokken 
actoren anderzijds. Bijna vier dagen theoretisch 
gefundeerd embedded research by design leidden 
in het slotdebat tot het benoemen van de poreuze 
grenzen van het Afrikaanderplein én het gebied on-
der het bovengrondse metrotracé als belangrijkste 
ontwerpopgaven waarmee de wijk verder geopend 
kan worden. Het proces van ontwerpmatig den-
ken blijkt een continue toestand van anticiperende 
reflectie op te leveren door het tekenen van door 
het veldonderzoek gevoede ‘wat als’-scenario’s. 
Daarbinnen werkt de hairy drawing als een krach-
tig instrument om ontwerpopgaves te benoemen 
die tot verbetering leiden binnen en buiten de wijk 
en resoneren de tekeningen het meest die met de 
factor tijd als vierde dimensie rekening houden. Een 
methode die bestaat uit een combinatie van veld-
werk, notatie en ontwerp blijkt echter ook een achil-
leshiel te kennen. Het werkelijkheidsgehalte van het 

beeld, de specificiteit waarmee de locaties onder-
deel gaan vormen van het voorstel en de omgang 
met bewoners en gebruikers zijn voorwaardelijk 
voor de zeggingskracht van de tekening. Immers, 
juist daar waar vrije associatie de overhand nam, de 
buurten een abstractie of verhalen overdrijvingen 
werden, ontstonden geen of weinig toekomstper-
spectieven tijdens het debat. 

Performance
Traditioneel opereren architecten en stedenbouw-
kundigen binnen gekende kaders. Er is een opgave, 
er zijn ruimtelijke grenzen gedefinieerd en er is een 
omschrijving van de performance die verwacht 
wordt. Het ontwerpinstrumentarium is geheel afge-
stemd op het beantwoorden van deze ruimtelijke 
vraagstelling met een ontwerp of een plan. Maar 
wat als de kaders niet gedefinieerd zijn, als nog niet 
duidelijk is wat de performance zou moeten zijn, als 
er nog geen vraag is naar een ontwerp? De com-
binatie van anticiperend en (pre)figuratief denken 
is een intrinsieke eigenschap van ontwerpen. Door 
te ontwerpen, door alternatieve toekomsten te 
‘imagineeren’ en gelijktijdig open te staan voor de 
wereld, speelt de ontwerper een zeer belangrijke 
rol als ‘kritische interpretator’ van een nog niet 
voldoende gedefinieerd probleem.  Echter, kan een 
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ontwerper voldoende ‘onderzoeker’ of ‘veldwer-
ker’ zijn? Hoe ‘kritisch’ is zijn of haar interpretatie 
van de werkelijkheid? Een eenzijdige focus op de 
eigen waarneming is inderdaad een valkuil. Als de 
ontwerper de rol van interpretator bekleedt, dan is 
een productief filter nodig voor de sociaal-ruimte-
lijke aspecten van het gebied, alsook een zeef om 
wensen, dromen en klachten van buurtbewoners op 
waarde te schatten. Zou alle informatie onversne-
den op papier komen, dan ontbreekt het aan goe-
de wegingsfactoren om keuzes te maken. Alles is 
dan mogelijk, want een kompas ontbreekt. Kortom, 
naast een werkmethode is er ook een theoretisch 
model nodig dat als een filter ingezet kan worden.  
Het is juist die combinatie tussen Richard Sennetts’ 
theoretisch vocabulaire én de methode van note-
ren en verbeelden uit de gereedschapskist van de 
ontwerper die alternatieven voor het geïsoleerd 
en gefragmenteerd raken van leefwerelden in de 
stedelijke omgeving denkbaar maakt. 



Jurian Voets

Afstudeercommissie: Ivar Branderhorst (mentor), Reimar von Meding (vaste externe criticus), 
Endry van Velzen (toegevoegde externe criticus) en Margit Schuster (voorzitter)
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Intense Stad Oude Westen 
Pleidooi voor zorgvuldige verdichting van 

vooroorlogse stadswijken 

De Rotterdamse centrumwijk Oude Westen is door 
metropolitane vraagstukken en de complexe voor-
oorlogse structuur een logisch transformatiegebied 
voor verdichting. Dit afstudeerproject vormt een al-
ternatief voor de ‘Woonvisie 2030’, waar de gemeen-
te gentrificatie toepast zonder visie te tonen op 
passende stedelijke woonvormen voor bestaande én 
toekomstige wijkbewoners. Sinds de wederopbouw 
doen anti-stedelijke moderne idealen afbreuk aan 
de straatdynamiek. Herstel is nodig van de Intense 
Stad; het domein waar samenleven en ontmoeting 
centraal staan. In dit domein leidt de hoge dichtheid 
en diversiteit van mensen tot specialisatie, een rijk 
voorzieningenniveau en daardoor tot een gezonde 
lokale economie. 
 
Stadsbuurten wereldwijd zijn onderzocht om ver-
banden te leggen tussen opbouw, dichtheid en 
voorzieningenpatronen. Concepttekening Oude Westen skyline
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Een wandeling door Intense Stad Oude Westen
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Met een nieuwe methode zijn de voorzieningenniveaus 
te vergelijken door middel van het ‘GNI’ (Groundfloor 
Non-residential Index). Ook is typologisch onderzoek 
verricht naar compacte woonvormen die als bouwste-
nen dienen voor de Intense Stad. Daarnaast is wijkon-
derzoek gebundeld in de ‘Atlas Oude Westen’, waarin 
vijf typen interventies op basis van gecombineerde ge-
gevens worden onderbouwd. Twee typen interventies 
zijn in het ontwerpend onderzoek verder uitgewerkt. 
Essentieel in deze visie is de verweving van het Oude 
Westen met de binnenstad en de wijk Middelland. Dat 
gebeurt door de introductie van een nieuwe voet-
gangersroute, die voortbouwt op bestaande stads-
vernieuwingsdoorbraken, met een schakeling van 
buurtparken en woonstegen. Daarmee ontstaat een 
ander type verbinding in de luwte van de stadstraten. 
Door een slimme fasering in verplaatsing van program-
ma ontstaat ruimte voor compacte scholen en nieu-
we bouwgrond. Stenige doorbraken worden groene 
woonstegen voor diverse woongroepen, waar voet-
gangers en spelen centraal staan. De buurtbewoners 
delen ruimtes zoals dakterras, garage en binnentuin, 
maar krijgen hier een hogere kwaliteit leefomgeving 
en sociale binding onderling voor terug. Daarmee leent 
deze woonvorm zich ook goed voor stadsgezinnen. 

Middelhoogbouw geeft buurtparken een gezicht én 
oriëntatie binnen de wijk. De compacte betaalbare 
woningen hebben collectieve voorzieningen in de 
plint die zorgen voor interactie op straatniveau. Op 
termijn is ruimte voor twee keer zoveel inwoners. 
Wonen en leven met meer kwaliteit, meer voorzie-
ningen en zonder uitplaatsing van de huidige bewo-
ners. De Intense Stad vormt hiermee een voorbeeld 
hoe zorgvuldig verdicht kan worden in vooroorlogse 
wijken buiten de brandgrens. 
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Bernadette Janssen leidt sinds 2008 samen met Hilde 
Blank BVR bureau voor ruimtelijke ontwikkeling, een 
klein Rotterdams bureau met momenteel tien mede-
werkers. BVR adviseert, onderzoekt en ontwerpt. Op-
drachtgevers variëren van het Rijk, ministeries, provin-
cies, gemeentes, waterschappen en gebiedspartijen 
zoals grote ontwikkelaars, beleggers en corporaties. 
En soms komt er een particuliere eigenaar voorbij die 
niet weet wat hij met zijn stuk grond aan moet.

Riek-formule
‘BVR richt zich al vanaf de oprichting op 
proces én inhoud. Dat is zeg maar de “Riek- 
formule” en die houden we overeind’. (de 
oprichter van het bureau was Riek Bakker, 
red.) BVR is tegenwoordig bewust klein in 
omvang. ‘Als je veel groter wordt komt er een 
managementlaag tussen en daar hebben we 
geen zin in.’ ‘Het heeft ook te maken met hoe 
we ons werk organiseren. Uren schrijven doen 
we niet, want dat moeten we dan allemaal 
checken. Het is de eigen verantwoordelijkheid 
van medewerkers om hun werk goed te doen 
en in te delen.’ Per project worden specialisten 
ingehuurd voor specifieke klussen. ‘Lekker 
direct, je weet met wie je werkt. Heel anders 
dan bij grotere bureaus, en ook de bedrijfs-
cultuur is anders’. ‘We schakelen architecten 
vaak in een vroeg stadium in. Dat kan omdat 
we bijna nooit gevraagd worden voor een klus 
waarvan het programma al helemaal duidelijk 
is. Vaak is de vraag: wat is hier nou eigenlijk 
de opgave? Voor het beantwoorden van die 
vraag zetten we graag ontwerpend onder-
zoek in met een team van experts.’

Knallen en klaar
‘We werken veel aan korte klussen: drie maan-
den knallen, klaar. Erin en eruit. Er is een pro-
bleem, in korte tijd moeten de partijen op een 
lijn komen, moet een opgave geformuleerd 
worden en een programma.’ ‘Een klus moet een 
avontuur zijn. Als iemand vooraf precies weet 
wat ie wil moet ie ons niet hebben. Voor BVR 
is het elke keer weer een uitvinding: hoe gaan 
we ze helpen, met wie gaan we samenwerken, 
hoe komen we hier snel tot de kern van een 
opgave? Je moet dan wel geloven in een open 
proces, wat natuurlijk niet bij iedereen past.’ 

Eén opdracht vormt de uitzondering op de 
regel: DUIN, de gebiedsontwikkeling in Almere 
waaraan ze voor Amvest al tien jaar werkt, 
samen met Elma van Boxel van ZUS. Het pro-
ject werd binnengehaald door een eigenzinnig 
‘alles of niets-ontwerp’ te maken waarmee 
wethouder Adri Duivesteijn over de streep ge-
trokken moest worden. ‘Normaal wordt het bij 
een grote gebiedsontwikkeling na vijf jaar zo’n 
beetje tijd voor een nieuw team, maar Amvest 
vindt het heel goed gaan dus (lachend…) we 
blijven het gewoon nog tien jaar doen!’

Lees het volled
ige interview

 online



Priktinos
Een ode aan de kracht 
van de verbeelding
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Verbeeldingskracht vormt een essentiële 
vaardigheid van de architect en steden-
bouwkundige. Naast de Iktinosprijs heeft 
de studentengemeenschap in 2015 daar-
om een eigen prijs in het leven geroepen, 
genaamd ‘Priktinos’. Doel van de prijs is om 
meer oog en waardering te krijgen voor 
de presentatie van het werk. Tijdens de 
halfjaarlijkse studio-expositie beoordelen 
studenten elkaars posters en maquettes. 
De student die via deze presentatiemid-
delen het beste, meest aansprekende en 
samenhangende verhaal kan vertellen, 
neemt de halfjaarlijkse prijs in ontvangst 
en verdient uiteraard een plek in de Huig!

De presentatieposters worden beoordeeld 
op de sfeer van de renderings, de scherpte 
van de tekeningen, de verleidelijkheid 
van de handschetsen en de samenhang 
in de opbouw van het verhaal. Maquettes 
worden beoordeeld op gebruik van materi-
alen, schaal en detaillering. 

We tonen hier de Priktinoswinnaars van 
2017-2018.



In dit drieluik zijn de drie stappen ver-
beeld van de processie die eens per jaar 
door Brussel zal voeren. De uitdaging 
was de gelaagdheid van het verhaal te 
laten zien. Daarom heb ik gekozen voor 
een mix tussen collage en lijntekening 
die op groot formaat veel detail laat zien. 
Zo is een beeld ontstaan dat op verschil-
lende niveaus bekeken en ervaren kan 
worden, van verhaal tot architectonisch 
detail.”

De Mythe van Brussel 
–  Mark van Wasbeek 

Stud
io Ritueel als Stad

sstructuur
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Expositie voor de stad 
–  Yorick Hendrickx

Stud
io C

entre Pom
pid

ou BX
L

Middels het maken van een zeer gede-
tailleerde maquette heb ik de bestaande 
showroom van de Citroën Garage in 
Brussel uitgebreid kunnen analyseren. 
Hierdoor werden zowel de esthetische 
kwaliteiten als de historische waarde 
van het gebouw inzichtelijk. Op basis 
daarvan werd een ontwerp mogelijk 
waarin respectvol de oude staat van 
het gebouw is teruggebracht naar zijn 
oorspronkelijke ontwerp. 

Door met schuim of papier varianten 
van nieuwe elementen en doorbraken 
te maken, kon ik deze testen in de 1:20 
maquette. Hierdoor ontstond een goed 
beeld van de werkelijkheid en kon ik 
onderbouwde keuzes maken. De presen-
tatiemaquette is gemaakt van MDF- en 
plexiglasplaten die zijn bewerkt met een 
CNC-machine en laserapparaat.”



The Happy Family  
–  Nick Tettero

Stud
io H

et Rott
erd

am
s W

oongenootschap

Om een tastbare impressie te geven van 
zowel de open uitstraling als het flexi-
bele gebruik van de woning(-en) vond 
ik het belangrijk een maquette op grote 
schaal te maken (1:20).

Het merendeel van de maquette is uit 
hout gesneden. Hierdoor konden er speci-
fiek ontworpen elementen, zoals het hek-
werk, de kozijnen en het entree-element, 
helder worden weergegeven."
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Een handgetekend beeld is een medium 
dat ik graag gebruik om een eigen stem-
pel op een project te drukken. Verschil-
lende aspecten van mijn ontwerp voor 
een stedelijk woongebouw voor gezin-
nen zijn in één beeld gevangen. Door in 
de tekening meerdere projecties te ge-
bruiken, zoals plattegronden, gevelaan-
zichten en axonometrieën, kan ik er heel 
veel informatie in kwijt. Wie al kijkende 
bij de straat begint, kan zich zo een weg 
banen door het gebouw.”

Tamboerhuis 
–  Rémon Mulder

Stud
io H

et Rott
erd

am
s W

oongenootschap
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META is een architecturaal installatiekunstwerk 
dat de schalen van individuele woning tot regio 
aanraakt en laat zien wat de ultieme consequen-
tie is van het wonen in deze gefragmenteerde 
wereld. De gehanteerde strategie is die van de 
activist-ontwerper. De dystopische donkere zijde 
van een digitaal Utopia, met enkele kleine licht-
punten. Op biografische wijze zijn verhalen uit 
de nieuwe digitale wereld van de hedendaagse 
wereldbewoner opgediept en vertaald in archi-
tectonische en stedenbouwkunstige narratieven. 
Van een nomadische stam die niet enkel meer 
van waterbron naar waterbron trekt, maar ook 
van mobiele telefonie-mast naar mast tot Chine-
se heropvoedingskampen voor jongeren waarvan 
game-verslaving vermoed wordt; ze worden ver-
taald en vormen onderdelen van META als gefrag-
menteerde maquette van een megastructuur.

META is een gecureerde verzameling videofrag-
menten, teksten, maquettes en beelden die ca-
tegorisch elk moment van synthese en harmonie 
eindeloos uitstelt.  Door niet zelf te spreken, maar 
filmbeelden te larderen met een identiteitsloze 
voice-over blijft META ambigue. META roept vragen 
op naar de omgang van de hedendaagse archi-
tect en stedenbouwer met de onontkoombare 
processen van digitalisering en medialisering. Hoe 
als ontwerper na te denken over theorie en praxis 
in een maatschappij waar identiteit ontmanteld 
wordt als verhandelbare data, waar de verhouding 
tussen individu en massa nog verder ontrafeld 
wordt tot een onherleidbare brei van belangen en 
posities, waar zowel opwinding voor het nieuwe 
en heimwee naar het oude naast elkaar bestaan.

Afstudeercommissie: Samir Bantal (mentor), Lara Schrijver (vaste externe criticus), 
Piet Vollaard (toegevoegde externe criticus) en Jeroen Visschers (voorzitter)

Ing
ezonden voor A

rch
iprix N

L 2019

META is een verkenning van de consequenties voor 
onze leefomgeving van een verdergaand proces 
van digitalisering, medialisering en globalisering 
waarvan de opkomst van sociale media, (big) data 
mining en de ontwikkeling van een nieuwe tak van 
industrie de aanjagers zijn. Deze maatschappij-
brede implementatie van disruptieve technologieën 
is te lezen als een derde moment van Moderniteit, 
een derde shock toegediend aan het systeem. Het 
dubbele moment van de moderniteitservaring geldt 
ook hier: We willen alles delen met de wereld, en 
tegelijkertijd willen we al onze persoonsgegevens 
beschermen. Oftewel, met al het enthousiasme 
genieten we van de publieke viering van alles wat 
ons bezighoudt, en tegelijkertijd zijn we bang voor 
wat de grote tech-bedrijven, overheden en on-
zichtbare partijen met onze intiemste data doen. 
Dit dubbel moment van transparantie en vrijheid 
enerzijds en roep om veiligheid en beschutting 
anderzijds lijkt gelijkwaardig aan het moment van 
crisis dat ook de vroege Moderniteit kenmerkte.
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David Dooghe
Weinig afgestudeerden van de Academie zullen in een 
paar jaar tijd zoveel opleidingen bezocht én afgerond 
hebben als David Dooghe. Net halverwege zijn master 
architectuur aan het LUCA School of Arts in Gent start-
te hij met een masteropleiding Binnenhuisarchitectuur 
op de Academie in het Belgische Eeklo. Eenmaal af-
gestudeerd in Gent kwam hij naar Rotterdam om een 
master stedenbouw te volgen. En klaar in Eeklo ging hij 
een semester in krimpstad Cottbus studeren. In 2008 
voltooide hij zijn opleiding op de Rotterdamse Academie.

Stapelen
Ook daarna bleef David enthousiast functies 
en activiteiten stapelen. Hij werkte ondermeer 
bij BGSV, Franz Ziegler, MUST stedebouw, Bu-
reau Lofvers en Studio Marco Vermeulen, en nu 
alweer bijna tien jaar bij Vereniging Deltame-
tropool als projectleider. Zijn dagelijkse werk-
zaamheden combineert hij met adviesfuncties, 
gastdocentschappen en de rol van onder-
zoeker bij het lectoraat Future Urban Regions. 
Daarnaast heeft hij een eigen ontwerpbureau, 
en probeert hij tijd te vinden om te werken aan 
zijn proefschrift.

Basis en specials
‘Toen ik afstudeerde in de architectuur wist 
ik al dat ik ook stedenbouw wilde gaan doen. 
De samenwerking en menging van oudere- en 
jongerejaars studenten in Rotterdam sprak erg 
aan, en ook dat het allemaal docenten waren 
uit de praktijk. Naar mijn mening leer je de basis 
van stedenbouw op je werk en kies je je eigen 
‘specials’ op de academie.’ ‘Het eerste jaar heb 
ik gezocht naar een middenweg tussen de Bel-
gische Beaux Arts-traditie en de Rotterdamse, 
meer politechnische benadering. Waar kies je er 
voor om binnen grote massa’s toch iets meer 
te ontwerpen en bijzondere plekken te maken?’ 

‘Daarnaast kan je in de stedenbouw niet ver-
wachten dat wat je ontwerpt ook zo gebouwd 
gaat worden. Hoe maak je wat je wilt zonder 
dat je alles in de hand hebt?’ 

Nieuwsgierig
‘Ik ben bij Deltametropool begonnen omdat ik 
nieuwsgierig werd naar het waarom. Daarom 
ben ik ook begonnen met promoveren, om vra-
gen te kunnen blijven stellen. Wat is nu eigenlijk 
stedenbouw, wat is stedelijke ontwikkeling? 
Waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren? 
Ik werk graag samen, het is leerzaam en ik vind 
het erg leuk om voor iets nieuws gevraagd 
te worden. Zo belandde ik bijvoorbeeld bij de 
RRKC en Rotterdamse Nieuwe.’

Freaken en boeken lezen
‘Ontwerpen doe ik nu vooral binnen mijn 
eigen bureau, vooral interieurs.’ Ik vind het 
nog steeds heel fijn om heel mooie dingen te 
tekenen en zelf uit te detailleren, en als het 
dan gebouwd is en helemaal klopt, daar kan ik 
helemaal op freaken… Ook van het promove-
ren geniet ik, al komt het promoveren met drie 
banen vaak op de laatste plaats. Toch zijn het 
eigenlijk de leukste dagen van de week: wak-
ker worden, koffie zetten, boek lezen...’

Lees het volled
ige interview

 online



2017
Studio Buurthuis Cool 
najaar 2017 
Ontwerp van een huiskamer voor de Rotter-
damse buurt Cool-Zuid, een uitnodigende 
ruimte met karakter die in staat is om een zo 
breed mogelijke groep bewoners te bereiken 
en te betrekken. 
Docenten: Lilith van Assem, Leeke Reinders, 
Carolien Hoogland

Studio XL Feijenoord 
najaar 2017 
Ontwerp van een utopisch stedelijk verdich- 
tingsmodel voor de Feijenoord. 
Docenten: Francesco Garofalo,  
Jacopo Gennari Feslikenian

2018
Designing the Open Neighbourhood 
Winterworkshop Afrikaanderwijk 
25 tot 28 januari 2018   
Een test in de Afrikaanderwijk van de door 
Richard Sennett in Building and Dwelling geïn-
troduceerde ontwerpprincipes voor de open 
stad. 
Partners: Stadsontwikkeling Rotterdam,  
Afrikaanderwijk, Stichting Humanitas

Richard Sennett - Designing the Open City 
Lezing in Debatcentrum Arminius 
13 maart 2018  
Wat kunnen architecten en stedenbouw- 
kundigen bijdragen aan de realisatie van een 
open, inclusieve stad? Een lezing naar aanleid-
ing van Sennett’s boek Building and Dwelling, 
Ethics for the City, gevolgd door een panel- 
gesprek. 
Partners: Stadsontwikkeling Rotterdam,  
Afrikaanderwijk, Stichting Humanitas

Studio Stemmen van de Peperklip 
Voorjaar 2018 
Gedurende een semester dompelden studen- 
ten en docenten zich onder in de wereld van 
De Peperklip in Rotterdam-Zuid. De studio 
maakte deel uit van het onderzoeksprogram-
ma van het lectoraat Future Urban Regions 
(FUR). Afgelopen studiejaar lag het accent op 
ontwerpend onderzoek naar de sociale as-
pecten van het metabolisme op buurtniveau. 
Docenten: Guido van Eijck, Willemijn Lofvers,  
Saskia Naafs, Tim de Vos

De Peper, zes maanden ontwerpen in een 
stedenbouwkundig icoon 
Krant met een verslag van de studio Stemmen 
van de Peperklip met bijdragen van alle stu-
denten en docenten. 
Redactie: Saskia Naafs en Guido van Eijck 
 
De Peperklip: Pleidooi voor het gróóts  
experimenteren’ 
Pamflet, gepubliceerd naar aanleiding van de 
studio Stemmen van de Peperklip. 
Auteurs: Umut Türkmen en Hidde van der Grind

Bouwen aan de Buurt:  
Agenda 

Lezing van Richard Sennett
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Studio Huis op Zuid 
Najaar 2018 
Ontwerpen van een prototype voor een buurt- 
huis, zo ontworpen dat het ook op andere 
plekken op Zuid kan worden gerealiseerd. 
Docenten: Harmen van de Wal, Carolien 
Hoogland en Rinske Brand 
 
Studio Zuid op komst 
Najaar 2018 
Hoe kun je bouwen aan de buurt in een groot-
stedelijk krachtenveld zonder de eigen kracht 
van de buurt, in dit geval Hillesluis op Rotter-
dam-Zuid, te verliezen? 
Docenten: Frank van Wijngaarden, Laurens 
Boodt, Carolien Hoogland, Jorn Wemmenhove 
en Lior Steinberg

2019
Winterworkshop Feijenoord 
24-27 januari 2019 
In de winterworkshop 2019 is, gebruikmak-
end van ‘hairy models’, gezocht naar de rol en 
betekenis van de kleinschalige buurteconomie 
en sociale verbanden in de wijk Feijenoord. 
Partners:  Stadsontwikkeling Rotterdam, wijk 
Feijenoord

Studio Just Baltimore 
Voorjaar 2019 
Internationale uitwisseling met de Morgan 
State University in Baltimore, waarbij zowel in 
Rotterdam als Baltimore onderzocht wordt hoe 
inwoners meer invloed kunnen krijgen op de 
inrichting van hun leefomgeving. 
Docenten: Wouter Veldhuis, Rowin Petersma, 
Ivan Nio en Saskia Naafs 
 
Studio De ideale buurt 
Voorjaar 2019 
Er zijn veel beroemde historische voorbeelden, 
maar hoe ziet vandaag een ideale woonbuurt 
er eigenlijk uit? 
Docenten: Bart Cardinaal en anderen 
 
Studio IJ-plein 
Voorjaar 2019 
De IJ-pleinbuurt ligt onverwacht op één van de 
meest waardevolle plekken van Amsterdam. 
Wat nu? 
Docenten: Sebastian van Berkel en Stijn de 
Weerd 
 
Buurtlezingen 
Voorjaar 2019 
Een reeks openbare gesprekken over de buurt. 
 
Bouwen aan de buurt 
Najaar 2019 
Slotdebat en eindpublicatie
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