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

Beste
student,
—
C H R I S VA N L A N G E N ,

Het afgelopen jaar was immers ook een zacht jubelend
jaar. Een jaar waarin de welhaast magische mogelijkheidszin van het ontwerp wederom de werkelijkheid tot in haar
tenen wist te tarten - geniet maar eens van de ontwerpkracht van de Iktinosnominaties in deze programmagids.
Een jaar ook waarin Katarzyna Nowak in de finale van de
Prix de Rome kwam en Maarten de Haas de Archiprix
International won. Dat dankten deze alumni aan hun
vrolijke, maar evenzeer veelzeggende vermogen om de
bestaande logica ontwerpmatig te verbrijzelen.

D I R E C T E U R R OT T E R DA M S E AC A D E M I E
VA N B O U W K U N S T

Als je hard door je oorharen terugluistert naar het
afgelopen jaar, hoor je veel dat je droevig of zelfs
cynisch zou kunnen stemmen. Vaak hebben we
ons, als Academiegemeenschap, in die polyfonie
van wereldpijn laten meevoeren. Maar even vaak
hebben we ons verzet tegen de Werdegang van de
weerbarstige werkelijkheid. En als je nog harder
luistert, ver voorbij de schamelheid van de
soundbite, klinken ook de bellen van blijmoedigheid,
glanzend in de tedere geseling van het ochtendlicht.

Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de
toekomst, zegt men wel. Dat klinkt alleszins redelijk. Maar
de afhankelijkheden tussen verleden, heden en toekomst
zijn me te lief om me daarbij neer te leggen.
Zo ben ik er bijvoorbeeld van overtuigd dat de lessen die
we geleerd hebben van twee jaar ‘Bouwen aan de Buurt’
direct toepasbaar zijn voor het thema waar we ons de
komende jaren op richten: ‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’. De samenhang der dingen, die onweerlegbaar opborrelde uit onze vrolijke dans door het sociale
domein van de architectuur en stedenbouw, maakt
duidelijk dat schematisch denken vanuit professioneel
perspectief slechts op domheid duidt. De complexiteit van
de grote opgaven vraagt, zo leerden we, om dwalend te
denken in en vanuit open systemen. En tegelijkertijd om
ruimhartig te handelen in en vanuit het herkende heden.

BACK TO INDE X

Maar bovenal vereist het tegemoet treden van de
onontwarbaar verknoopte opgaven van onze tijd om een
specifieke houding. Ook van ontwerpers. Programma’s
als ‘Streetwise’, ‘Bouwen aan de Buurt’ en ‘De
Rotterdamse Klimaatopgave’ zijn de vrijplaatsen om
een dergelijke houding te definiëren, te onderzoeken,
te testen, tegen het licht te houden, binnenstebuiten te
keren, te transmuteren, aan te scherpen en van vorm en
inhoud te voorzien. Maar ook om er woorden voor te
vinden, zodat we het erover kunnen hebben. Het
curriculum voor het komend studiejaar is mede bedoeld
om die ruimte te bieden. Dat wordt meteen al duidelijk
uit de inleidingen van Renske, Thijs en Jeroen, waarin ze
de grenzen van het verankerd vakmanschap doelbewust
oprekken.
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O nt we rp onde r wijs:
St udio’s

De
Rotterdamse
Klimaatopgave
O nt we rp e n a an k lim a at ad apt at i e
e n - mi t ig at i e
—

In haar boek ‘Donuteconomie’ - sowieso een fijne
introductie in de samenhang der dingen - verwelkomt
Kate Raworth ons in de ‘genereuze’ stad. Een woord dat
ik met grote gretigheid omarm in deze treurige tijden van
boreale boosheid. Dus duik in deze programmagids en
zoek naar wat jou kan ondersteunen bij het vinden van
een genereus ‘ontwerpvakmensschap’!

R E N S K E VA N D E R S TO E P, H O O F D A R C H I T E C T U U R
T H IJ S VA N S PA A N D O N K , H O O F D S T E D E N B O U W

BACK TO INDE X

Zoals je al had kunnen vermoeden op basis van
onze intreeredes, geven we het ontwerpen aan de
Rotterdamse Klimaatopgave de komende jaren een
prominente plek in het programma. In verschillende
studio’s gaan we aan de slag met andere materialen
dan je in eerste instantie zou verwachten, studeren
we op klimaatadaptieve typologieën op verschillende schaalniveaus, onderzoeken we hoe de energietransitie kan worden ingezet als hefboom voor
integrale stedelijke vernieuwing en ontdekken we
wat we kunnen leren van plekken (ver) over de
grens, waar de klimaatopgave zich al in extremere
vormen doet gelden. Waarom?

De opgave
Klimaatverandering is een feit. Sinds het pre-industriële
tijdperk is de temperatuur op aarde gemiddeld al met ruim
een graad gestegen. De effecten hiervan zijn goed
merkbaar. Onze steden worden warmer en droger, er
is een toename van extreme regenval en de zeespiegel
stijgt. We móeten onze steden aanpassen aan het
veranderende klimaat. Gaan we vechten tegen het water
of accepteren we het als een permanente aanwezigheid
en zoeken we naar een nieuwe balans? Tegelijkertijd
moeten we, om (veel) verdere opwarming en de
verstrekkende gevolgen daarvan te voorkomen, afscheid
nemen van alles wat koolstofdioxide (CO2) uitstoot. Dit
gaat veel verder dan minder lang douchen, een paar
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zonnepanelen op het dak en het kopen van een jas van
hergebruikt plastic. We zullen al onze routines langs de
meetlat van de CO2 -uitstoot moeten leggen.
De ontwerpopgave
Onze leefomgeving moet CO2 gaan absorberen in
plaats van uitstoten, weerbaar zijn tegen extreme
weersinvloeden, duurzame energie opwekken, water
opvangen en infiltreren, verkoeling bieden en geen afval
meer produceren. Dit vraagt nadrukkelijk om een andere
ordening en inrichting van onze leefomgeving. Daarmee
is de klimaatopgave vooral ook een ontwerpopgave.
Verankerd vakmanschap
Belangrijk om te beseffen is dat deze opgave sociale,
economische, culturele én politieke componenten heeft.
In de eerste plaats omdat het daadwerkelijk tegemoet
treden van de klimaatopgave in ruimtelijke zin een enorme
impact heeft op héél veel aspecten van de maatschappij.
Maar ook omdat de noodzaak om niet (verder) door ons
maatschappelijk fundament te zakken én niet (verder)
door ons ecologisch plafond te schieten van ons eist dat
we de actuele, prangende opgaven in hun complexe
onderlinge samenhang gaan zien. Dat vraagt een open
houding van ons, evenals een ontwerpmatig denken en
handelen vanuit open systemen in plaats vanuit gesloten
systemen.

BACK TO INDE X

Verkennend vakmanschap
Door middel van ontwerpend onderzoek verkennen we
de principes, de schaal, de werking én de waardes van
water-, energie-, natuur- en materiaalsystemen in onze
leefomgeving. Deze kennis hebben we nodig om als
ontwerper een productief vervolg te geven aan het
ontwerpend onderzoek, gericht op de verkenning van
mogelijke toekomsten in de vorm van ruimtelijke scenario’s
en/of typologieën, om van daaruit zinvolle ruimtelijke
interventies te kunnen voorstellen.
Veranderend vakmanschap
Wat routine was in de afgelopen decennia, kan nu een
schadelijke keuze zijn voor een duurzame, veilige en
rechtvaardige toekomst. We moeten af van het bouwen
in beton en snel kennis op gaan doen van biobased
bouwmaterialen. Daarom moeten we het vakmanschap
dat een rol speelt bij het ontwerpen in en aan de stad
tegen het licht houden. We gaan op verschillende
schaalniveaus nieuwe typologieën ontwikkelen die het
klimaat en de gezondheid in de stad verbeteren.
Daarnaast kijken we goed naar de manier waarop onze
vakbroeders en -zusters ontwerpen aan de klimaatopgave.
Veerkrachtig vakmanschap
De toekomst is vol met onzekerheden over energie,
zeespiegelstijging, mobiliteit, economie, globalisering,
enzovoort. De ontwerpen die we maken voor de
Rotterdamse Klimaatopgave moeten flexibel genoeg zijn
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om in te kunnen spelen op dergelijke onzekerheden.
Tegelijkertijd moeten ze voldoende houvast bieden als
wenkend perspectief voor de toekomst.
Vertrouwd vakmanschap
Rotterdam is ons belangrijkste werkgebied; deze stad
en de omgeving daarvan kennen we het beste. In deze
vertrouwde context kunnen we met onze ontwerpkracht
laten zien dat het ontwerpen aan de klimaatopgave past in
de Rotterdamse traditie van experimenteren. Die opgave
moet wat ons betreft ook werken als een hefboom voor
iets anders, namelijk het creëren van veilige, gezonde,
bereikbare en inclusieve Rotterdamse straten, pleinen,
buurten en wijken. We beschikken over een netwerk van
actoren en belanghebbenden in Rotterdam om mee
samen te werken en het verschil te maken. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan Architectuur Instituut Rotterdam (AIR),
de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)
en de gemeente Rotterdam.
Verschillig vakmanschap
Ontwerpen aan de toekomst is nooit apolitiek. We zullen
dus positie (leren) nemen in het ontwerpen aan de
Rotterdamse Klimaatopgave. Handelen we in dienst van
de systemen of bediscussiëren we de (huidige) werking
van de systemen en stellen we alternatieven voor? We
gebruiken het ontwerp om die mogelijke alternatieven te
onderbouwen en te communiceren.

BACK TO INDE X

Meer vakmanschap
Maar uiteraard staat de klimaatopgave niet in iedere
studio centraal. Een belangrijk deel van de studio’s richt
zich op andere opgaven. De ene keer gaat het daarbij
om opgaven met een vergelijkbare urgentie, in andere
gevallen om ‘klassiekers’. Maar altijd ontwikkel je een
breed palet aan competenties dat hoort bij ons
vakmanschap. Immers, de persoonlijke en professionele
ontwikkeling van de individuele ontwerper, en de
bewustwording van dit proces, is en blijft het kloppende
hart van het ontwerponderwijs.
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BACK TO INDE X

ARCHITECTUUR

S e m e s te r s t udio’s

Eerste
semester
ELEMENTAIR
ONTWERPEN
Vrijdag
Categorie: Klein Gebouw (A)
11 ECTS
Ontwerp

Onderzoek

Communicatie

JASPER DE HA AN

VIOLETTE SCHÖNBERGER

ERNIE MELLEGERS

KRAS BOCKLANDT

Jasper de Haan
| ARCHITECTEN

Gemeente Rotterdam

Les Editions Finistères

Nieuwe Dimensies

De meeste dingen leer je alleen maar door ze
veel te doen. Volgens Malcolm Gladwell moet
je 10.000 uur oefenen om je een vaardigheid
eigen te maken. Dat geldt ook voor
ontwerpen. In deze studio gaan we dan ook
oefenen. We ontwerpen vijf verschillende
huizen, iedere twee weken eentje. Het
programma van eisen is eenvoudig en iedere
keer hetzelfde. Maar er is iedere keer een
andere, op het eerste gezicht vreemde,
randvoorwaarde. Denk aan: geen ramen aan
de buitenkant, de voordeur op 4,50 meter
hoogte of een zwembad. Deze studio is
schatplichtig aan oefeningen die O.M. Ungers
aan zijn studenten gaf aan de TU in Berlijn in
de jaren zestig. Ernie Mellegers voorziet dit
alles van theoretische en historische
diepgang en is aanwezig bij de ontwerpbegeleiding, net zoals de ontwerpdocenten
bij de colleges in de ochtend aanwezig zijn.
Kras Bocklandt verbetert jullie presentatietechnieken en gaat daarbij in op de inhoud en
de vorm van de presentatie.
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BACK TO INDE X

DE ROMEINSE
PALAZZI
Ontwerp

Vrijdag
Categorie:
Middelgroot
Monofunctioneel
Gebouw (A)
11 ECTS

HANS VAN DER HEIJDEN

Hans van der Heijden
Architect

Onderzoek

Communicatie

THEO VAN DE BEEK

LIKE BIJLSMA

REMY JANSEN

awg architecten cvba

SUBoffice architecten

The Lone Architects

ARCHITECTUUR

In deze studio gaan we op zoek naar dat wat
Rome vitaal, dynamisch en bruisend maakt:
de versmelting van haar historische en
hedendaagse wooncultuur. De traditionele
blokken van de stad bevatten een rijke
verzameling aan varianten op de palazzotypologie. Daarin zijn de expressie en waarde
van het hof net zo belangrijk als het exterieur
van het blok. In de studio analyseren we een
reeks palazzi én ontwerp je een woongebouw
als architectonisch object. De realiteit van de
productie en het bouwen is daarbij essentieel.
Ook kijken we naar de ontwikkeling van het
gebouw in relatie tot de stedelijke context.
Binnen de studio behandelen we de
woningbouwopgave dan ook vanuit het
verband tussen stadsweefsel, woningtypologie en architectonische uitwerking. Wij
stellen ons de vraag waarom de Romeinse
palazzi al zó lang functioneren en leren van
hun duurzaamheid.
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BACK TO INDE X

STADHUIS
RITUELEN
Ontwerp

Vrijdag
Categorie: Groot
Gebouw (A)
11 ECTS

GERT KWEKKEBOOM

CIVIC architects

Onderzoek

Communicatie

RICK TEN DOESCHATE

WOUTER TOOREN (o.v.b)

K AITA SHINAGAWA

CIVIC architects

Omgevingspsycholoog

Studio KU+

ARCHITECTUUR

Het gemeentehuis is een zeer oude
gebouwtypologie. Waar mensen in grote
aantallen samenleven, is altijd behoefte aan
een plek om over de groepsbelangen te
overleggen en besluiten. Dit type gebouw is
opnieuw relevant; nationale overheden blijven
decentraliseren en tegelijkertijd verandert de
publieke opinie over de manier waarop
democratische debat- en besluitvormingsprocessen georganiseerd moeten worden.
De typologie van het raadhuis en de
raadszaal zoals we die kennen, lijkt verouderd.
In deze onderzoekende studio stellen we ons
verschillende vragen: Wat gebeurt er in het
stadhuis van de toekomst? Welke ruimtelijke
structuur past bij hedendaagse scenario’s
voor debat, opinievorming, inspraak en
besluitvorming? Hoe representeert de
(interieur)architectuur de gemeenschappelijke idealen? We werken met een ruimtelijk
psycholoog/scenograaf aan ruimtelijke
analyses van gesprekken en debatten en
komen tot prikkelende ontwerpen van ruimtes
die op eigentijdse wijze de lokale
besluitvorming kunnen faciliteren. Het
eindresultaat is een serie provocatieve
maquettes, die je maakt onder begeleiding
van een maquettebouwer.
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BACK TO INDE X

HIRISE
Ontwerp

Vrijdag
Categorie: Groot
Gebouw (A)
11 ECTS

Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

STEFAN PRINS

Powerhouse Company

ALBERT TAK ASHI
RICHTERS

Powerhouse Company

Onderzoek

Communicatie

N.T.B.

N.T.B.

ARCHITECTUUR

Rotterdam heeft de laatste vijf jaar in razend
tempo aan populariteit als woonbestemming
gewonnen: het eerder zo gemiste marktsegment van midden- tot hoge inkomens
slaat de stad niet langer over. Kwalitatief en
comfortabel wonen in het centrum is hierdoor
onverminderd gewild geworden. Echter, kan
dat ook samengaan met de eisen die de
klimaatopgave stelt? Met hoogbouw creëer
je goed bereikbare woon- en werkruimte,
maar is dat genoeg? Tijdens deze studio
ontwerpen we een toren die een bijdrage
levert aan duurzame stedelijkheid. Daarbij
vragen we onszelf af hoe klimaatbestendig
stedelijk wonen eruitziet in een ‘genereuze’
stad en hoe een woontoren daar een rol in
speelt. In de studio gaan we op zoek naar de
antwoorden op dergelijke prangende vragen,
zonder echter de bekende uitdagingen bij het
ontwerpen van hoogbouw uit het oog te
verliezen, zoals menging van programma, de
relatie tussen structuur en flexibiliteit (form
follows finance) en de interactie tussen plint
en stad.
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WILD CARD 1
– GENERIC &
SPECIFIC
Design

This is an English
spoken studio

Friday
Category: Ensemble
(A/U)
11 ECTS

BART HOLLANDERS

Eagles of Architecture

LAURENS BOODT

Laurens Boodt Architect

Research

Communication

N.T.B.

N.T.B.

ARCHITECTUUR /S TE DE NBOUW

“The stronger identity, the more it imprisons,
the more it resists expansion, interpretation,
renewal, contradiction. (…) Paris can only
become more Parisian – it is already on its
way to becoming hyper-Paris”
- Rem Koolhaas, The Generic City, S,M,L,XL
Major ecological and political changes are
rattling at the gate. How can you determine
your own position and define ideas in the
debate facing those changes? During this
studio we want to investigate how you can
reinterpret the city and the countryside. You
determine your position in relation to ‘making’
city and countryside on the basis of texts
such as ‘The Generic City’, ‘Ornament and
Crime’, ‘A Green Archipelago’ etc. What
makes the environment generic or specific?
Are there still monuments today? Is ‘the
monumental’ in contemporary terms defined
by Facebook, Google, a sidewalk tile, Louis
Vuitton or the vanished spire of Notre Dame?
And can you, subsequently, derive a structure
from the research on the basis of which you
can design?
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BACK TO INDE X

ATLAS DEN
BOSCH
Ontwerp

Vrijdag
Categorie: Ensemble
(A/S)
11 ECTS

IVAR BRANDENHORST

Ziegler I Branderhorst
stedenbouw en architectuur

Onderzoek

Communicatie

FRANZ ZIEGLER

PAUL BROEKHUISEN

GERRIT TIMMERS

Ziegler I Branderhorst
stedenbouw en architectuur

Gemeente Rotterdam

OT rotterdam

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW

Deze studio heeft Den Bosch als onderwerp
en richt zich op de belangrijkste basisvaardigheden van contextueel ontwerpen in
verschillende stedelijke omgevingen. We
gaan vanuit de getekende analyse door de
schalen heen ontwerpen. In vijf intensieve
werkperioden zoomen we in van de schaal
van het stadsgebied naar de schaal van het
stedelijk ensemble. Tijdens de eerste periode
maken we kennis met Den Bosch en verkennen we begrippen als cultuurhistorie,
identiteit, landschapstypen, stedelijke
morfologie, openbare ruimte, gebouwtypologie, programma en ontsluiting. De
analyses vormen een inspirerende basis voor
drie ontwerpopgaven op drie verschillende
locaties. Deze werken we in drie opeenvolgende korte perioden uit. Door een
stedenbouwkundig plan met hetzelfde
programma in verschillende gebieden te
maken, worden de verschillende stedenbouwkundige wetmatigheden en
verkavelingsmogelijkheden inzichtelijk.
Gedurende de laatste periode van de studio
reflecteer je op het eigen werk en wordt alles
verzameld in een samenhangend verhaal over
de stad Den Bosch.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 2 6 + 2 7

BACK TO INDE X

GLOBAL VILLAGE
VELDHOVEN
Vrijdag
Straat (S/A)
11 ECTS

Onderzoek

Ontwerp

Communicatie

TIJS VAN DEN BOOMEN

N.T.B.

N.T.B.

schrijver en stadsonderzoeker

STEDENBOUW / ARCHITECTUUR

Niet Silicon Valley, maar Veldhoven bepaalt
het tempo van de wereld. ASML, de
wereldwijde marktleider op het gebied van
machines voor de halfgeleiderindustrie, trekt
duizenden techneuten uit alle windstreken
aan, waardoor het dorp onder de rook van
Eindhoven snel internationaliseert. Nog
sterker dan in de grote steden zijn de expats
hier geen tijdelijke passanten, maar mensen
die huizen kopen en kinderen krijgen. Een
flink deel zal er dan ook blijven wonen. Dat
zorgt voor problemen én kansen rond
huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.
Internationale kenniswerkers zijn weliswaar
gewone mensen met gewone wensen, maar
om ze te behouden voor de Nederlandse
economie én om ze uit hun isolement te
halen, is er meer nodig dan een besef van
hun normaliteit. Vertrekpunten voor de studio
zijn het boek ‘Slim zand’ van Tijs van den
Boomen (vooraf lezen!) en veldonderzoek ter
plekke. Je formuleert zelf je opgave om als
ontwerper het internationale klimaat van
Veldhoven te versterken en in te spelen op de
wensen en zorgen van de expats.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 2 8 + 2 9

BACK TO INDE X

ONTWERPEN AAN
DE ONDERGROND
Ontwerp

Communicatie

Vrijdag
Categorie: Buurt (S)
11 ECTS
Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

JOHN DE GROOT

JENS JORRITSMA

LUCAS ZOUTENDIJK

Felixx

ZUS [zones urbaines
sensibles]

STUDIO 1:1

NIKKI MULDER

JELTE BOEIJENGA

WIEBE OOSTERHOFF

IABR

IABR

Gemeente Rotterdam

Onderzoek

STEDENBOUW

Onder het maaiveld bevindt zich een
verborgen wereld. Vaak weten we niet eens
wat er allemaal in de grond zit. Maar we
weten wél dat wat we boven de grond doen,
consequenties heeft voor de ondergrond en
andersom. De ondergrond gaat een grote rol
spelen bij het tegemoet treden van de
klimaatopgave. Hoe kan hij ruimte bieden aan
infiltratie en buffering én aan een nieuwe
energie-infrastructuur? En wat betekent dat
voor de wereld erboven? Daarmee komt de
wisselwerking en samenhang tussen bovenen ondergrond expliciet op de agenda. In
deze studio, waarin we samenwerken met de
Internationale Architectuur Biennale
Rotterdam, gaan we juist daar een integraal
ontwerp voor maken. Ons werkgebied is de
wijk Bospolder Tussendijken, die als een van
de eerste wijken van Rotterdam van het
aardgas af gaat. Een grondige verkenning
van de ondergrond is vertrekpunt voor het
ontwerpend onderzoek. Met maquettes op
grote schaal verbeelden we de samenhang
van onderzoek en ontwerp én van boven- en
ondergrond.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 3 0 + 3 1

BACK TO INDE X

ARCHITECTURA
& NATURA
Vrijdag
Categorie:
Middelgroot gebouw
(A)
11 ECTS

Ontwerp

Communicatie

LAUREN DIERICK X

JAN MINNE

Architect

Architect

N.T.B.

Architectura & Natura gaat op zoek naar een
nieuw evenwicht tussen architectuur en
natuur, tussen binnen en buiten, exterieur en
interieur. Architecturale materiaalkeuzes en
plantenkeuzes staan niet los van elkaar.
Groen is ook licht en ruimte, met een extra,
levende tijdsdimensie. Een bestaand gebouw
wordt een publieke tuin en verandert de
architectuur. Het is een gebouw waar we
eigenlijk niet aan mogen komen. Een gebouw
op de Werelderfgoedlijst. Een uitgesproken
architectuur referentie. Er zijn geen heilige
huisjes. Het gebouw wordt in kaart gebracht.
Planten worden tot in detail onderzocht en
getekend. Het ontwerp van de tuin gaat
samen met de aanpassing van het bestaande
gebouw. Afbraak, behoud, transformatie.
Constructie, structuur, ruimte. Door de tuin is
een andere taal van toepassing op het
gebouw. Gevels worden tuinmuren. Binnen
wordt buiten. Geklimatiseerd wordt verwarmd
door de zon. Waterdicht wordt watervast.
Zon, regen, warmte, koude: het gebouw
wordt overgeleverd aan de elementen.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 3 2 + 3 3

BACK TO INDE X

ARCHITECTUUR

k war t a als t udio’s

Eerste
kwartaal
Design

COOKING AND
MAKING - A
COMPARATIVE
METHODOLOGY
OF DESIGN
This is an English
spoken studio

ANDY YU

Sou Fujimoto Architects

Communication

Friday
Category: Small
Building (A)
5 ECTS

HINKE MAJOOR

roos&hinke

This studio is grounded in the conviction that
disciplines outside of architecture can help us
to get a deeper understanding of architecture.
Take cooking, for example. Chef Ferran Adrià
creates his dining experiences not different
from the way architects create spaces. He
works in such a clarity that one totally
understands he is considered to be the best
chef. Not because of his palette, but because
of his thinking and method. By studying his
method we will try to understand spaces in a
novel way. Hence, we will use food to
understand architecture, and cooking to
explore design. The process of the studio is
all about exploring and reinventing the
vocabulary of spaces. The result of this
process is unknown and left largely open to
the students in their expression of a haptic
and phenomenal outcome. Like in cooking,
the act of making - in this case the act of
making models and objects - will be the
predominant result.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 3 4 + 3 5

BACK TO INDE X

POSITIONEREN

Vrijdag
Categorie:
Middelgroot
Multifunctioneel
Gebouw (A)
5 ECTS

Ontwerp

Communicatie

KLA AS VAN DER MOLEN

LUCAS VERWEIJ

GOLDSMITH

onafhankelijk initiator,
schrijver en moderator

ARCHITECTUUR

In deze studio staat je eigen ontwerpmethode
centraal. En daarmee de vraag hoe je tot een
ontwerp komt. We zoeken naar je kracht en
zwakte als ontwerper. Je begint met een
grondige analyse van de ontwerpen uit je
studie tot nu toe. Op basis van deze analyse
definieer je je eigen ontwerpopgave om je
tijdens deze studio in vast te bijten. Daarbij
werken we vanuit twee perspectieven.
Enerzijds benutten we de kracht van de
groep, door elkaars bestaande ontwerpen
te becommentariëren. Op deze wijze leer je
de kracht van je medestudenten kennen en
word je zelf sterker in het scherp en snel
beoordelen van ontwerpen van anderen.
Anderzijds genieten we van de concentratie
van het een-op-eengesprek tussen docent
en student. Waar zit je kracht als ontwerper,
waar zitten de valkuilen en welke aspecten
van je ontwerpproces wil je liever niet onder
ogen zien? Deze studio richt zich op studenten
in het laatste jaar voor hun afstuderen.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 3 6 + 3 7

BACK TO INDE X

STADSVERNIEUWING
REVISITED
Vrijdag
Ensemble (A/S)
5 ECTS

Ontwerp

Communicatie

MARJOLEIN VAN EIG

OANA RADES

BureauVanEig

Shift architecture urbanism

N.T.B.

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW

Tijdens de Rotterdamse stadsvernieuwing
is er veel misgegaan: bouwblokken werden
gesloopt om plaats te maken voor kale
pleinen en ze werden opgetopt met trespa
dakdozen en gerenoveerd met kunststof
kozijnen, waardoor de gevels vlak werden.
Een voorbeeld daarvan is de Oostervantlocatie in Rotterdam-West. Hier maakte een
stadsblok plaats voor een winderig plein en
een zwembad met dichte gevels en een
golfplaten dak. De locatie is momenteel een
interessante ontwikkellocatie. Wat kunnen we
doen om in dit deel van de stad de beste
stadsvernieuwing van deze eeuw te
realiseren? Hoe maak je hier een fijne openbare ruimte, hoe sluit je goed aan op het
stedelijk weefsel en welke architectuur geeft
de straat een stedelijk gezicht? Om dergelijke
vragen te beantwoorden, werken we op
verschillende schaalniveaus, van stedelijk
weefsel tot entree en van binnenwereld tot
aantakking op de straat. Ook kijken we naar
oude steden met mooie pleinen, rijke plinten
en interessante ruimtes binnen het bouwblok.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 3 8 + 3 9

BACK TO INDE X

PETRO-CULTUREN

Vrijdag
Categorie: Regio (S)
5 ECTS

Ontwerp

Onderzoek

FLORIAN DE VISSER

LUCIANO PINNA

SITE STORIES

Luciano Pinna Conceptual
Art (o.v.b.)

Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

STEDENBOUW

Olie heeft onze leefwereld lange tijd op allerlei
manieren vormgegeven. In deze studio
verkennen wij hoe olie verweven is met ons
dagelijks leven. Via de omweg van artefacten
uit het verleden, die hun stempel hebben
gedrukt op hoe onze leefomgeving eruitziet,
proberen wij de huidige oliecultuur te begrijpen en grip te krijgen op de toekomst. In
deze studio ga je op zoek naar meer intuïtieve
methoden om het stedelijk landschap te leren
begrijpen, ontwikkelingen te herkennen en
perspectieven te ontwikkelen. Door middel
van hands-on veldonderzoek op een nader te
bepalen locatie leggen we verzamelingen aan,
gaan we op zoek naar ritmes en patronen en
ontleden we narratieven uit het (stedelijk)
landschap. Door vanuit de bestaande context
te associëren en verbanden te leggen, zoeken
we naar mogelijke toekomstscenario’s.
Binnen deze studio ontwerp en presenteer je
met verhalende maquettes, die laten zien wat
er was en welk nieuw verhaal voor het
stedelijk landschap zich daarin kan ontvouwen.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 4 0 + 41

BACK TO INDE X

ARCHITECTUUR

Kwar t a als t udio’s

Tweede
kwartaal
NO WASTE = NO
COPY PASTE
Ontwerp

Onderzoek

FERRY IN ‘T VELD

NINA A ALBERS

N.T.B.

architectuur MAKEN

architectuur MAKEN

n.t.b.

Vrijdag
Categorie: Klein
Gebouw (A)
6 ECTS
Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

Al jaren bouwen we gebouwen zó dat ze niet
gedemonteerd kunnen worden, onder andere
doordat ze aan elkaar worden ‘geplakt’ of
doordat er gebruik wordt gemaakt van
composieten. En als ze al ontmanteld kunnen
worden, vervalt de esthetiek in hi-tech of
tweedehands architectuur. Welke architectuur
kan er gemaakt worden wanneer we ook de
duurzaamheid van schoonheid erkennen?
Hoe kan een gebouw voorbereid zijn op een
onvoorspelbare toekomst? We onderzoeken
waar de omslag ligt tussen circulariekoek en
circulariteit. We doen dit aan de hand van een
opgave die erop gericht is Rotterdammers
milieubewuster te maken en zich een gezonde
levensstijl aan te meten. Door een paviljoen
voor natuur- en milieueducatie te ontwerpen
dat zelf voorbeeldig is op dat vlak! Met het
herdefiniëren van de uitgangspunten voor de
materialisering van het ontwerp maken we
gezamenlijk inzichtelijk waar de kansen en
voor- en nadelen van circulaire strategieën
liggen. Een strooptocht langs oude en nieuwe
materialen brengt ons van COPY-PASTE
naar CUT-PASTE.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 4 2 + 4 3

BACK TO INDE X

EEN CENTRUM
VOOR
POMPENBURG

Ontwerp + Onderzoek

Vrijdag
Categorie:
Middelgroot
Multifunctioneel
Gebouw (A)
6 ECTS

TOBIAS TONCH

RYANNE JANSSEN

Synchroon

Studio for New Realities

ARCHITECTUUR

Pompenburg is één van de belangrijkste en
meest complexe verdichtingslocaties van
Rotterdam. Voor dit ongedefinieerde gebied
tussen Pompenburg, Schiekade, Heer
Bokelweg en Stroveer maakten
Studioninedots, Delva en Synchroon een
plan. Het plan beoogt Pompenburg ruimtelijk
te verbinden met zowel de Agniesebuurt en
het Oude Noorden als de binnenstad. In dit
masterplan ligt op de kop van de Hofbogen
nog één open vraagstuk dat we in deze
kwartaalstudio gaan aanpakken. Je ontwerpt
een multifunctioneel gebouw dat de straat
met het dak van de Hofbogen verbindt,
waarbij de precisie van programmakeuze en
het onderbouwen ervan een heel cruciale rol
spelen. Heldere presentaties en een scherpe
werkwijze zijn in deze studio belangrijk. Aan
de hand van duidelijke wekelijkse opgaves en
richtlijnen voor de presentaties leer je
gestaag, maar onder stevige tijdsdruk, een
ontwerpopgave op te lossen en deze helder
te communiceren.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 4 4 + 4 5

BACK TO INDE X

CROSSING
BORDERS –
OVERSLAG
Friday
Category: Ensemble
(A/U)
6 ECTS

Design

Research

CAROLIEN SCHIPPERS

MARC SCHOONDERBEEK

-C-A-S-

TU Delft (o.v.b.)

This is an English
spoken studio

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW

Since the disappearance of the DutchBelgian border, there is a snack bar in the
Overslag border office. Apart from that,
removing the border seems to have had little
impact on the village. Overslag, like many
other places in European border areas, is
experiencing economic and demographic
decline. In this studio we are going to search
for the potential of such border zones. You
start with an exploration of the border zone
and analyse the urbanistic and architectural
strategies through which separations or
connections are made in Overslag. You also
investigate how social developments and the
debate about European borders come
together in the physical space of Overslag.
Based on your research, you choose a
location at or on the border where you design
a new campus for Interreg, the organization
that seeks to promote cross-border
cooperation in the EU. The campus consists
of offices and short stay living spaces. The
spatial strategies that you have previously
discovered give direction to your design.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 4 6 + 47

BACK TO INDE X

SCENARIO
FOODCITY
Vrijdag
Categorie: Regio (S)
6 ECTS

Ontwerp

Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

Onderzoek

BERNADETTE JANSSEN

MARTIN A ARTS

ARTUR BOREJSZO

BVR

Settingthestage

Lola Landscape Architects &
IMG+

STEDENBOUW

Hoe voeden wij in de toekomst onze steden,
terwijl de wereldbevolking groeit en massaal
naar de steden trekt en er door de klimaatverandering steeds minder vruchtbaar land
beschikbaar is voor voedselproductie?
Nederland is, als de op één na grootste
exporteur van groenten ter wereld, één van de
grote spelers in de voedselproductie. Icoon
en innovator daarvan is Greenport Westland,
met een ongekend hoge voedselproductiviteit
per vierkante meter en enorme kennis op dit
gebied. De helft van de honderd meest
toonaangevende tuinbouwbedrijven
wereldwijd is er gevestigd. Toch staat het
Westland zwaar onder druk en is het opgebouwde systeem kwetsbaar. Veel van de
tuinders staat bedrijfsmatig gezien het water
aan de lippen, het is slecht gesteld met de
biodiversiteit en men heeft te kampen met te
kleine kavels, verzilting en slechte logistiek. In
deze studio onderzoeken we met scenario’s
nieuwe toekomstperspectieven en bouwen
we aan de ideale FoodCity van 2050. In
beeld, taal en model schetsen we een nieuwe
perspectief voor het Westland.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 4 8 + 4 9
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ARCHITECTUUR

S e m e s te r s t udio’s

Tweede
semester
POZEN

Vrijdag
Categorie: Klein
Gebouw (A)
11 ECTS

Ontwerp

TIM PEETERS

Spangen

THOMAS VAN DEN
BERGHE

KCAP

Onderzoek

Communicatie

N.T.B.

N.T.B.

POZEN verkent de termijnen van architectuur:
seconde, minuut, dag, jaar, eeuw en
eeuwigheid. Gedurende het semester
doorlopen we driemaal dezelfde opgave,
telkens voor een andere beoogde levensduur.
Hoe ziet een gebouw voor een minuut eruit?
En voor een dag? Of voor duizend jaar? Zo
ontwerpen we, in snelle oefeningen en vanuit
een gelijk programma, een drieluik waarin de
relatie tussen functie, materialiteit en tijd
wordt verkend. Binnen het ontwerpproces ligt
de nadruk op het onderzoeken van de relatie
tussen materialiteit enerzijds en begrippen als
tijdelijkheid, permanentie, erosie, hergebruik,
patina, garantie, herstel en authenticiteit
anderzijds. In deze studio is de (re)presentatie
van ontwerp en proces zeer belangrijk.
Technieken als fotografie, animatie en het
maken en vastleggen van collages, modellen
en mock ups helpen betekenis te geven aan
het ontwerpproces en sturen de uitkomsten
daarvan. Aan het eind van de studio bundelen
we de resultaten, onderzoeken en
experimenten in een publicatie.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 5 0 + 51

BACK TO INDE X

PRIMARY
SCHOOL - HIGH
TECH WOOD
Friday
Category: Small
Building (A)

This is an English
spoken studio

Recent Dutch school design is showing a
shift of focus from the collective to the
individual, from traditional class-based
teaching to child-specific learning paths,
assisted by technologies such as tablets
and online platforms. We have asked school
boards, and ourselves, what kind of collective
experiences might replace the traditional
classroom. In this studio we will rethink the
primary school in the context of Rotterdam
2020. Our search for new forms of collectivity
will be fed by research into new forms of
materiality. Using contemporary wood
techniques you will explore new structural
and organisational forms to construct your
interpretation of the 21st century space for
learning.

This studio is part of
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

11 ECTS

Design

Research

Communication

N.T.B.

JAN NAUTA

BENJAMIN FILBEY

WILMA KEMPINGA

Studio Nauta

Studio Nauta

Bureau Mevrouw Meijer

ARCHITECTUUR

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 5 2 + 5 3

BACK TO INDE X

ARTIS ISLANDS
Design
Friday
Category: Medium
Sized Multifunctional
Building (A)
11 ECTS
This is an English
spoken studio
CLAUDIO SACCUCCI

ROX ANE VAN HOOF

Studio Verter

Studio Verter

Research

Communication

JOOST EMMERIK

N.T.B.

EMMERIK

ARCHITECTUUR

The history of the zoo goes back to the first
animal collections in ancient Egypt and
Mesopotamia, where rulers created animal
collections as early as 3500 BCE. The zoo is
both an architectural and a cultural project. It
produces and represents shifting ideas of
nature and facilitates the encounter between
species. The studio takes Artis, the oldest
zoo of the Netherlands, as a model to
consider the zoo as an architectural project.
In the zoo architecture is a backdrop as well
as a tool for framing perspectives and
creating visual and experiential sequences.
Each zoo includes a medium-sized building
that combines the scenic with the functional,
backdrop with utility. The absence of an
urban context allows the student to form and
depict his or her visual fascinations in relation
to the zoo. The assignment invites students to
think about the zoo as a project of scenography, to consider boundaries, distances,
perspectives, architecture and nature.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 5 4 + 5 5
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KUNSTMUSEUM
DEN HAAG
Ontwerp

JASPER SPIGT

OSCAR VOS

THOMAS DIEBEN

architecten van Mourik

krft

krft

Onderzoek

Communicatie

Friday
Category: Medium
Sized Multifunctional
Building (A)
11 ECTS

N.T.B.

VINCENT DE RIJK

n.t.b.

Werkplaats Vincent de Rijk
(o.v.b)

ARCHITECTUUR

Het Gemeentemuseum Den Haag, binnenkort
Kunstmuseum Den Haag, is ooit ontworpen
door Berlage. Een geliefd museum met een
ruime collectie, dat onder andere de grootste
collectie Mondriaans herbergt. Het
gemeentemuseum is tweemaal uitgebreid:
met het Museon (Quist) en met het GEM
(Schamhart & Heijligers). Daarnaast is er een
inbreiding geweest door het overkappen van
één van de hoven (Braaksma en Roos). Deze
studio richt zich op een derde uitbreiding:
een zelfstandig tentoonstellingsgebouw van
het museum. Bij het werken aan die opgave
krijgt elke student een ander scenario op
basis van tijd en locatie, waardoor de
betekenis elke keer anders is. Hoe ziet een
gebouw eruit op het buitenhof voor één
seizoen en hoe ziet een tienjarig paviljoen in
de vijver van het gemeentemuseum eruit?
Kortom, welke ontwerpbeslissingen neem je
om tot een ontwerp te komen dat past in zijn
tijd en recht doet aan de gewenste
verblijfsperiode?

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 5 6 + 57

BACK TO INDE X

WILD
CARD 2
Vrijdag
Categorie: Ensemble
(A/S)
11 ECTS

Ontwerp

Onderzoek

Communicatie

N.T.B.

N.T.B.

N.T.B.

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW

De ontwerpopgave van deze studio is bewust
ongedefinieerd gelaten. Aan het begin van
het nieuwe studiejaar nodigen we jullie uit om
een thema of opgave voor te stellen. Kort na
de zomervakantie beslist de staf in overleg
met de studenten welk voorstel we
doorontwikkelen tot een volwaardige studioopgave. Het spreekt vanzelf dat de student
die winnende voorstel heeft ingebracht aan
de studio moet deelnemen. Daarnaast gelden
voor deze studio dezelfde regels als voor elke
andere studio: een studio kan pas starten als
zich ten minste zes studenten hebben
ingeschreven.

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 5 8 + 5 9

BACK TO INDE X

NIEUWE
TYPOLOGIEËN
VOOR ZUID
Vrijdag
Categorie: Ensemble
(A/S)
11 ECTS

Ontwerp

Onderzoek

Communicatie

N.T.B.

ARNA MACKICĆ

SASKIA NA AFS

Studio LA

Investico

ARCHITECTUUR / STEDENBOUW

Op 9 juli 2018 kregen de bewoners van de
Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid een brief
waarin stond dat er in 2020 zeshonderd
woningen worden gesloopt om plaats te
maken voor 374 duurdere woningen. Deze
sloopplannen zijn niet uitzonderlijk, maar
passen in de Woonvisie van de gemeente
Rotterdam: minder goedkope woningen en
meer duurdere woningen.
Woningdifferentiatie hoeft niet altijd samen te
gaan met sloop, maar kan ook uitgaan van de
kracht van het bestaande. Bijvoorbeeld door
het verbouwen, samenvoegen of uitbreiden
van woningen. Tijdens deze studio onderzoeken we hoe de woningdifferentiatie eruit
kan zien als we uitgaan van de aanwezige
ruimtelijke kwaliteiten, initiatieven, ambities
en toekomstige projecties van bewoners in
Rotterdam-Zuid. Het doel is om een
alternatief te bieden voor het huidige proces
van stedelijke ontwikkeling.

ˆ

R AV B / S T U D I O ’ S — P. 6 0 + 6 1
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ZOEKTOCHT
NAAR
SUBURBANE
STEDELIJKHEID
Vrijdag
Categorie: Straat (S/A)
11 ECTS

Ontwerp

Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

Onderzoek

Communicatie

BRAM VAN OOIJEN

K ATHARINA HAGG

JA APJAN BERG

LIESBETH LEV Y

must stedebouw

Gemeente Amsterdam

Berg-plaats

LOKAAL Rotterdam

STEDENBOUW / ARCHIRECTUUR

Zoetermeer, groeikern uit de jaren zeventig,
zoekt naar mogelijkheden om haar heden,
verleden en toekomst te verbinden. Daarbij
kan de stad leren van successen (en vooral
ook de keerzijden daarvan) van bijvoorbeeld
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een
herwaardering van suburbane stedelijkheid
lijkt aanstaande. Maar om die kans te kunnen
grijpen, doet Zoetermeer er verstandig aan
om te blijven veranderen en zoeken. De stad
zelf en haar ruimtelijke en maatschappelijke
context geven daar ook aanleiding toe. Denk
aan de noodzakelijke verduurzaming van de
woningvoorraad, het groeiend bewustzijn van
culturele erfgoedwaarden, de scheve woonwerkverhoudingen, signalen van stedelijke
segregatie, de ligging op 4,5 meter onder
NAP en de strategische positie in de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Deze
studio gaat tegen die achtergrond op zoek
naar kansrijke scenario’s voor Zoetermeer.
Deze werken we uit op vier schaalniveaus:
regio, stad, wijk en straat.
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WET URBANISM

Friday

This studio is English
spoken

This studio is part of
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

Design

Research

Communication

THIJS VAN SPA ANDONK

N.T.B.

N.T.B.

Category: City (U)
11 ECTS

Bright

STEDENBOUW

Whether you believe human activity is
causing climate change is not relevant when
climate change is already affecting human
activity. Especially coastal regions are
threatened by the rising sea and more
extreme weather conditions. Governments
showed little responsibility in protecting their
citizens against these threats. Many cities,
especially in the Global South, already
experience flooding on an almost daily basis.
We can of course engineer our way out of it
and build big dams. But maybe we can also
accept the structural presence of water in
these regions. Can worldwide examples of
amphibious urban settlements be used as
inspiring examples to rethink the way we
practice urbanism in coastal regions? In this
studio we will focus on developing a strategy
for a coastal region in Asia or Africa that is
already suffering from climate change. We
will collaborate with local organisations and
stakeholders. What can we learn from their
approach for the Dutch coastal cities?
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ARCHITECTUUR

Kwar t a als t udio’s

Derde
kwartaal
PROTOTYPING TRANSFORMATOR
Ontwerp

Communicatie

Vrijdag
Categorie:
Middelgroot
Monofunctioneel
Gebouw (A)
5 ECTS

ANTOINE VAN ERP

UNStudio

N.T.B.

Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

De studio richt zich op onderzoek naar
tactiliteit, functionaliteit en esthetica van
materialen. Dat gebeurt aan de hand van
een ontwerp voor de schil van een
transformatorhuis langs het spoor. Door
middel van experimenten ontwikkel je een
big detail dat modulair toepasbaar is en
eenvoudig kan worden opgeschaald. Het
gaat daarbij om materiaalverkenningen in
fysieke en digitale vorm, waarbij we proberen
de huidige eigenschappen van een materiaal
een upgrade te geven in toepassing of
uitstraling. De schil van het transformatorhuis
moet bescherming bieden tegen vandalisme,
inbraak en vernieling, zonder dat dit afbreuk
doet aan de uitstraling. Daarnaast moet de
schil iets toevoegen aan de biodiversiteit van
de omgeving. De eindproducten zijn
verschillende (deel)maquettes en sterk
ontwikkelde beelden van een enkel transformatorhuis, gekoppeld aan een strategie en
verhaal voor meerdere locaties door het land
heen. Materiaalexperiment en het ontwikkelen
van basisvaardigheden, zoals renders maken
en prototypes bouwen, staan centraal.
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TEKTONIEK

Vrijdag
Categorie: Groot
Gebouw (A)
5 ECTS

Ontwerp

Communicatie

MERIJN MULLER

GOSIA OLCHOWSK A

Bovenbouw Architectuur

Studio MALGORZATA
MARIA OLCHOWSKA

ARCHITECTUUR

Tijdens de Renaissance werd architecten
soms enkel het gevelontwerp van een
gebouw gegund. Toch levert het
concentreren op deze paar centimeter
gevelpakket een ruim speelveld op waarin
veel verteld kan worden. Tijdens deze
kwartaalstudio verkennen we dat speelveld
vanuit het begrip tektoniek. Tektoniek duidt
op de samenhang tussen structuur, materiaal
en ruimtelijke beleving van een gebouw.
Daarbij is er sprake van een paradox tussen
puur technische thema’s (zoals belasting en
spanning) en subjectieve thema’s (zoals
menselijke schaal, esthetiek en de tactiliteit).
Er bestaan verschillende interpretaties van
het begrip tektoniek, variërend van het ‘eerlijk’
tonen van de constructie tot juist het
onzichtbaar maken hiervan. In de architectuurgeschiedenis vormen deze soms
diametraal tegenovergestelde benaderingen
tot op de dag van vandaag aanleiding tot
debat; een debat waar je middenin komt te
staan in deze studio.
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DE STAD ALS
ECOLOGISCHE
VRIJPLAATS
Vrijdag
Categorie: Straat
(S/A)
6 ECTS

Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

Ontwerp

Communicatie

Onderzoek

JACQUES VINK

MARIT JANSE

PIET VOLLA ARD

Ruimtelab2 Architecten

Marit Janse tuin- en
landschapsarchitect

De natuurlijke stad

STEDENBOUW / ARCHITECTUUR

De stad is, in potentie, een rijke biotoop en
een ecologische vrijplaats. Ze lijkt uitsluitend
te zijn gebouwd en te worden onderhouden
door en voor mensen. Maar toch biedt de
stad een grote variëteit aan ecologische
niches voor een divers en breed scala aan
soorten. Om een meer duurzame, weerbare
en leefbare omgeving voor zowel mensen als
andere soorten te creëren, moeten we de
menselijke biotoop laten opgaan in een
integraal netwerk van biotopen. Natuur en
cultuur gaan dan een fusie aan die voor beide
partijen van levensbelang is. We testen dit
uitgangspunt tijdens deze studio in het
gebied rondom de voormalige Gustowerf, dat
bestaat uit gebouwen, braakliggend land,
kades en water. Hiertussen bevinden zich
biotopen die de nieuwe invulling van het
gebied kunnen verrijken. Ontdek de wijk vanuit
de ogen van een door jou gekozen dier en
ontwerp vervolgens een rijke stedelijke biotoop
voor al zijn bewoners: mens, plant én dier.
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DE STAD ONDER
BTK (BELASTING
TOEGEVOEGDE
KOOLSTOF)
Vrijdag
Categorie: Wijk (S)
5 ECTS

Ontwerp

Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

Communicatie

DIRK SIJMONS

BAS DRIESSEN

H+N+S
Landschapsarchitecten
(o.v.b.)

FABRICations.

N.T.B.

STEDENBOUW

Als ruimtelijk ontwerpers hebben we invloed
op onze fysieke leefomgeving. Hoe we onze
steden vormgeven, bepaalt mede de
gezondheid van de stadsbewoners. En de
inrichting bepaalt ook de duurzaamheidsprestatie van de stad. Als ruimtelijk
ontwerpers hebben we echter nauwelijks
invloed op het economische speelveld in de
stad. In deze studio draaien we de rollen om.
Wat als er een belasting ingevoerd zou
worden die hoger is naarmate er in de keten
van productie, vervoer, handel en verkoop
meer CO2 wordt uitgestoten? Met welke
materialen en principes zouden we onze
straten en gebouwen dan vormgeven? Hoe
zouden onze steden eruit komen te zien?
Hoe zou de legenda van de topografische
kaart van kleur verschieten? Welke nieuwe
ruimtelijke typologieën zou dat opleveren?
Om antwoorden te vinden, volstaat een
ruimtelijke denkwijze niet; we moeten ook
denken vanuit (materiaal)stromen en
(productie)ketens. Het eindresultaat van
de studio zijn inspirerende (of enigszins
wringende) beelden van een mogelijke
toekomst voor Nederland.
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ARCHITECTUUR

Kwar t a als t udio’s

Vierde
kwartaal
FUR - ZORG VOOR
ZEELAND 2

Vrijdag
Categorie:
Middelgroot
Monofunctioneel
Gebouw (A)
6 ECTS

Ontwerp

Onderzoek

Deze studio is
onderdeel van het
onderzoeksprogramma
van FUR.

futureurbanregions.org

ANDREA MÖHN

FEMKE FEENSTRA

AM_A Andrea Möhn
Architects

Gortemaker Algra Feenstra

N.T.B.

De opgave voor deze studio is nog niet
bekend, maar het thema, de regio en de
docenten wel. De opgave volgt uit de studio
´Zorg voor Zeeland´ die in het studiejaar
2018-2019 op het programma stond. In deze
studio werd, door middel van ontwerpend
onderzoek, een nieuwe zorgtypologie
ontwikkeld: voorzieningen die een specifieke
zorgfunctie combineren met een ander
(publiek) programma in de Zeeuwse context.
De eindresultaten van deze studio presenteren we aan belanghebbenden in Zeeland.
Op basis van de resultaten en de reacties die
de resultaten in de regio oproepen, werken
we de meest kansrijke nieuwe zorgtypologie
in ‘Zorg voor Zeeland 2’ uit tot een volwaardig
architectonisch ontwerp. De ontwerpen
worden vervolgens in de regio gepresenteerd.
De studio maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van het lectoraat Future Urban
Regions (FUR).
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ROTTERDAM
EN DE STRIJD
OM HET
POORTGEBOUW
Vrijdag
Categorie: Groot
Gebouw (A)
6 ECTS

Ontwerp

Onderzoek

STEVEN BROEKHOF

WOUTER HERMANNS

IRIS WIJN

Atelier NOU

Studioninedots

Atelier NOU

ARCHITECTUUR

Het Poortgebouw op de Kop van Zuid moet
dringend worden gerenoveerd. De huidige
bewoners weigeren te verhuizen. Wat nu?
Als de huidige bewoners niet weg willen, dan
maken we een nieuw gebouw bovenop het
Poortgebouw. Wie durft op te toppen? Hoe
gaat een uitbreiding samen met bestaande
belangen van de huidige bewoners en hun
visie? Wat zijn de kansen voor de stad, buurt
en voor nieuwe bewoners? Hoe werkt de
overgang tussen publiek en privaat? In het
onderzoeksdeel van deze studio onderzoeken
we het architectuurrepertoire. Maar we maken
ook stedenbouwkundige, actor- en
historische analyses en werken aan een
strategie voor de transformatie van dit gebouw
en het entreegebied. Het ontwerpdeel van
studio is compact en het tempo ligt hoog.
Het ontwerp bestaat uit slechts een paar
producten: maquette, conceptdiagram,
details in fragmentdoorsneden, doorsneden,
principeplattegronden en collages.
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HET MIN OF MEER
VERBORGEN
HOFJE
Vrijdag
Categorie: Straat (S/A)
5 ECTS

Ontwerp

Communicatie

FREDERIK PÖLL

BRIGITTA VAN WEEREN

Frederik Pöll Bureau voor
Architectuur

LOLA Landscape Architects

Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

STEDENBOUW / ARCHITECTUUR

De vraag naar woningen in de stad blijft
onverminderd groot. In deze studio
onderzoeken we de mogelijkheden van het
stedelijk hofje in relatie tot de woonwensen
in de 21e eeuw. Ook werken we aan de
vormgeving en de verankering van een nieuw
te maken, besloten woonomgeving in een
centraal stedelijk gebied. We onderzoeken
de ‘regels van de architectuur’ die de
duurzaamheid van het hofje als stedelijke
architectuur verklaren en testen
woningtypologieën voor een specifieke
doelgroep. Het typologische én collectieve
hart is de binnentuin, die niet alleen een
waardevol element ter ondersteuning van de
sociale samenhang is, maar ook ruimte biedt
voor ecologische diversiteit, klimaatadaptatie
en het verbouwen van groenten. Belangrijke
aspecten voor de inbedding van het nieuwe
programma zijn de overgangen van publiek
naar privaat en de mate van zichtbaarheid van
het hofje. Is het een verborgen element in de
stedelijke omgeving of gaat het juist een
expliciete relatie aan met de stad?
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FUR - REGIONAAL
BIDBOOK
ZEELAND
Vrijdag
Categorie: Wijk (S)
6 ECTS

Ontwerp

Onderzoek

N.T.B.

N.T.B.

Deze studio staat in
het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’ en is
onderdeel van het
onderzoeksprogramma
van FUR.

futureurbanregions.org

STEDENBOUW

De opgave voor deze studio is nog niet
bekend. Dat heeft een reden. In het studiejaar
2018-2019 hadden meerdere studio’s als
onderdeel van het lectoraat Future Urban
Regions (FUR) Zeeland als studiegebied. In
samenwerking met verschillende lokale
stakeholders zijn onder andere verkenningen
gedaan naar publieke voorzieningen in relatie
tot tijdelijke bewoners zoals toeristen,
studenten, mariniers, seizoensarbeiders en
gespecialiseerde arbeiders. De resultaten
daarvan worden in het najaar van 2019
publiekelijk gepresenteerd in Zeeland. Het is
zeer goed voorstelbaar dat er op basis van de
publiekspresentatie interesse is om één of
meerdere van de voorstellen van de studenten
verder uit te werken tot een concreet voorstel.
Het resultaat is een bidbook dat ingaat op de
realisatie van het betreffende voorstel.
Afhankelijk van de opgave wordt het team van
docenten verder ingevuld.
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The orie onde r wijs

Colleges
—

JEROEN VISSCHERS
C O Ö R D I N ATO R T H E O R I E O N D E R W IJ S

“You never change things by fighting the existing
reality. To change something, build a new model that
makes the existing model obsolete.”
Buckminster Fuller

In haar boek ‘Donuteconomie’ pleit Kate Raworth voor
het vormgeven van een nieuwe vorm van samenleven die
gestut wordt door een sociaal rechtvaardig fundament en
beschermd door een ecologisch duurzaam plafond. Het is
een samenleving waarin inkomen en rijkdom gelijkmatiger
verdeeld zijn en waar de grenzen van de planeet niet overschreden worden. Dit nieuwe wereldbeeld verbeeldt ze als
een donut. De binnenzijde, rond het gat, vormt de sociale
basis waar elk mens recht op heeft en op moet kunnen
rekenen. De buitenrand wordt gevormd door het ecologisch
plafond van de aarde, dat onder druk staat door klimaatverandering en vervuiling. De duurzame, rechtvaardige
samenleving bevindt zich in het zoete deeg.

Het is duidelijk dat we afscheid moeten nemen van een
aantal preconcepties: de groei van het bruto besteedbaar
product is niet zaligmakend, sociale ongelijkheid wordt niet
gelijkgetrokken door economische groei en economie gaat
niet om het ontdekken van wetten en wetmatigheden, maar
is een kwestie van ontwerp. Kortom, in ons denken moet het
roer om. Maar hoe kunnen we de wereld op een andere
manier denken?
Allereerst vereist het van ons, ontwerpers, dat we de wereld
kennen. Die kennis staat centraal in de colleges uit de
categorie ‘Veld’: ecologie, economie, sociologie, politiek,
cultuur en filosofie, maar ook, dichter bij huis, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening. Daarbij is het van
belang dat we ons als agnost opstellen; we ontkennen niet,
maar durven te twijfelen aan wat we weten over de wereld.
Er is lef voor nodig om te twijfelen aan ons vakmanschap en
er tegelijkertijd op te vertrouwen.
Dat vakmanschap wordt gevoed door de colleges uit de
categorie ‘Vakkennis’. Hier leer je onder andere over
schaalgericht en typologisch ontwerpen. Maar we gaan ook
in op ondernemerschap en onderzoeksmethodologie voor
een duurzame wereld. Vertrouwen op ons professioneel
instrumentarium verleidt ons tot experimenteren.
Twijfel is ook: kritische vragen stellen, elkaar scherp houden
en in debat treden. De theorie- en kritiekreeksen uit de
categorie ‘Discours’ bieden een podium aan het vakdebat.

BACK TO INDE X
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Het is de oefenmat voor het uitspreken van twijfel en de
voorzichtige ontwikkeling van een vakmatige positie.
De scheiding tussen theorie en kritiek enerzijds en
geschiedschrijving anderzijds is dun. Wij zien ze wel als
zelfstandige domeinen met onderlinge wisselwerking. De
geschiedenis en actualiteit van de vakuitoefening komt aan de
orde in de categorie ‘Heden & Verleden’: de architectuur- en
stedenbouwgeschiedeniscolleges en het college ‘Actualiteit’.
Kennis van heden en verleden vormt de horizon waartegen
we ons eigen ontwerpend handelen kunnen afzetten.
Bij elkaar opgeteld levert het theorieonderwijs een vertrekpunt om te werken aan een fysiek ontwerp voor een nieuwe
wereld. Een wereld die alle mensen in staat stelt binnen de
veilige grenzen van de donut te leven en die de menselijke
voorspoed bevordert, onafhankelijk van economische groei,
stagnatie of krimp.

C oll e ge s

Eerste
kwartaal
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HISTORY OF
ARCHITECTURE AND
URBAN DESIGN 1

KRITIEK
Donderdagavond
Discours

Thursday evening
Past & Present
2 ECTS

Teacher

ERNIE MELLEGERS

Researcher

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

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

2 ECTS

Docent

MARINA VAN BERGEN

Hoofdredacteur

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

Architectuur en stedenbouw zijn niet los te
beschouwen van een fysieke, historische en
maatschappelijke context. Geworteld in de
werkelijkheid heeft een ontwerp een interne
logica, maar verhoudt het zich ook altijd tot
een externe realiteit. De reeks ‘Kritiek’ vraagt
ontwerpers te reflecteren over de eigen
positie binnen het vakgebied in het licht van
hedendaagse vraagstukken. Kennis over de
wisselwerking tussen ontwerp en ‘zeitgeist’,
historiografie en theorie is essentieel, net als
de vaardigheid om het ontwerp te kunnen
wegen op relevantie en urgentie. Tegelijkertijd
is het van belang om hierin een eigen positie
te bepalen en deze te kunnen verwoorden in
een debat met vakgenoten.
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ONTWERP &
MAATSCHAPPIJ
Donderdagavond
Veld
1 ECTS
Deze collegereeks
kan verzwaard worden
afgerond voor 2 ECTS.
Deze collegereeks
staat in het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

Docent

Wat doet de stad met de mensen en wat
doen de mensen met de stad? Wat wil ik
bereiken met mijn ontwerp? Welke ‘regels’
zijn bekend en hoe krijg ik inzicht in de rest?
De reeks Ontwerp & Maatschappij helpt je
grip te krijgen op deze vragen. Gastsprekers
tonen voorbeelden –uit hun eigen praktijk–
van ontwerpstrategieën met maatschappelijke
ambities. Parallel hieraan voeren we
analytische gesprekken naar aanleiding van
ontwerpen die jullie zelf aandragen. Tussen
de colleges door maak je kleine opdrachten,
die je later kunt inzetten voor je afronding. De
reeks put uit disciplines als sociale psychologie, omgevingspsychologie, (landschaps)
architectuur en theatervormgeving.

ONDERNEMEND
HANDELEN
Donderdagavond
Vakkennis
1 ECTS
Deze collegereeks
kan verzwaard worden
afgerond voor 2 ECTS.

Docent

CAROLIEN HOOGLAND

RIES MEERTENS

Onderzoeker

Businesscoach

Doel van de reeks ‘Ondernemend Handelen’
is om de aan de Academie studerende
werknemers vroegtijdig inzicht te verschaffen
in wat de strategische en bedrijfsmatige kant
van het vak van architect of stedenbouwkundige kan inhouden. Vaak ontbreekt dit
perspectief. Je maakt kennis met verschillende
vormen van ontwerpondernemerschap,
waarbij we organisatiestructuren, acquisitie en
bureauvorming relateren aan werkwijze en
aard van de opdrachten.
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ECOLOGIE

KUNSTGESCHIEDENIS

Donderdagavond

Deze collegereeks

Deze collegereeks

Donderdagavond

Veld

kan verzwaard worden

staat in het teken van

Heden & Verleden

1 ECTS

afgerond voor 2 ECTS.

‘De Rotterdamse

1 ECTS

Klimaatopgave’.

Deze collegereeks

Docenten

kan verzwaard worden

ARON BOGERS

Architect

EEF MIDDENDORP

Adviseur

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

afgerond voor 2 ECTS.

Docent

JASPER DE HA AN

Architect

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

BACK TO INDE X

C oll e ge s

Tweede
kwartaal
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ARCHITECTUUREN STEDENBOUW
GESCHIEDENIS 2
Donderdagavond
Heden & Verleden
2 ECTS

Docent

ERNIE MELLEGERS

Onderzoeker

Deze collegereeks moet met een voldoende zijn
afgerond voordat studenten Architectuur en
Stedenbouw aan hun afstudeerproject kunnen
beginnen. Deze collegereeks is bedoeld voor
studenten die de reeks Architectuur- en
Stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 hebben
afgerond.

De tweede reeks over de geschiedenis van
architectuur en stedenbouw richt zich op
enkele van de onderwerpen die tijdens de
eerste reeks meer in het algemeen aan de
orde kwamen. Om dit te doen, bekijken we
bijvoorbeeld het werk van een specifieke
architect, stedenbouwkundige, school of
groep. Dit stelt ons in staat om de ontwikkeling van ideeën en principes binnen
het werk van het gekozen onderwerp op een
meer gedetailleerde manier te volgen - van
een theoretisch niveau tot het niveau van het
individuele (uitgevoerde) werk (gebouw, plan,
enzovoort).
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ARCHITECTURAL
THEORY
Thursday evening
Discourse
2 ECTS
This lecture series is
part of ‘De
Rotterdamse
Klimaatopgave’.

Teacher

JEROEN VISSCHERS

Researcher

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

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

ECONOMIE
Donderdagavond

Deze collegereeks

Deze collegereeks

Veld

kan verzwaard worden

staat in het teken van

1 ECTS

afgerond voor 2 ECTS.

‘De Rotterdamse

Docenten

GERT MIDDELKOOP

Econometrist en planoloog

JAN BROUWER

Onderzoeker

Klimaatopgave’.

Economische krachten hebben altijd, in een
steeds wisselende verschijningsvorm, een
grote impact op de stedenbouw en
architectuur. Indirect omdat economische
processen een sturende invloed hebben op
hoe de stedelijke samenleving vorm krijgt;
direct omdat gebouw-, vastgoed- en
gebiedsontwikkeling gestuurd worden door
financieel-economische kaders. In de
collegereeks ‘Economie’ komen economische
krachten en mechanismen aan de orde die
relevant zijn voor stedenbouw en architectuur.
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SCHAALGERICHT
ONTWERPEN
Donderdagavond
Vakkennis
1 ECTS
Deze collegereeks
kan verzwaard worden
afgerond voor 2 ECTS.

Docent

Onze dagelijkse leefomgeving strekt zich uit
van meubel tot regio. Het ontwerp biedt
ruimte aan ons menselijk handelen op al die
schaalniveaus. De reeks ‘Schaalgericht
Ontwerpen’ geeft inzicht in de wijze waarop
de verschillende schalen in elkaar grijpen en
de disciplines, die zich bezighouden met deze
schaalgebieden, zich tot elkaar verhouden.
Als een hedendaagse ‘Power of Ten’ –een
documentaire uit 1977 die de relatieve
verhoudingen van dingen van microscopisch
tot kosmisch niveau toont in machten van
tien– beschouwt deze reeks hoe interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en
planologie elkaar raken. Tegelijkertijd laat ze
zien wat de verschillen in instrumentarium zijn.

STEDENBOUWTHEORIE
Donderdagavond
Discours
2 ECTS
Deze collegereeks
staat in het teken van
‘De Rotterdamse

Deze collegereeks is bedoeld voor studenten die
de colleges Architectuur- en
stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 en 2 met
een voldoende hebben afgerond. Ze moet met
een voldoende zijn afgerond voordat studenten
Stedenbouw aan hun afstudeerproject kunnen
beginnen.

Klimaatopgave’.

Docent

ELBERT ARENS

CHRIS VAN LANGEN

Architect

Bouwkundig ingenieur

In de collegereeks ‘Stedenbouwtheorie’
verkennen we stedenbouwkundige theorieën,
stellingen en/of opvattingen vanuit de actualiteit van de stedenbouwkundige praktijk.
Een dergelijke verkenning van momenten uit
het theoretisch corpus van de stedenbouw
levert relevante inzichten en kennis op.
Tegelijkertijd krijg je zicht op de mogelijke
doorontwikkeling van de stedenbouw, vanuit
en in relatie tot de weerbarstige werkelijkheid.
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LANDSCHAPS
ARCHITECTUUR
Donderdagavond
Veld
1 ECTS
Deze collegereeks
kan verzwaard worden
afgerond voor 2 ECTS.

Docent

COR GELUK

Landschapsarchitect en
stedenbouwkundige

Deze spoedcursus landschapsarchitectuur
voor stedenbouwkundigen en architecten is
opgebouwd rond de meest fundamentele
onderdelen van het vakgebied: de tuin, de
straat, het plein, het park en het landschap.
Ze worden belicht vanuit de historie en de
verschillende ontwerptradities, maar ook
vanuit praktische feitelijkheden die voor
stedenbouwkundigen en architecten
onontbeerlijk zijn bij het ontwerpen. Drie
gastsprekers komen aan het woord vanuit
de begrippenparen landschap-strategie,
landschap-ecologie en landschapstedenbouw. De ontwikkelde kennis zet je
in bij de afrondende opgave die een analyse
van park, straat of plein omvat.

C oll e ge s

Derde
kwartaal
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ARCHITECTUURGESCHIEDENIS
Donderdagavond
Heden & Verleden
2 ECTS

Docent

SJOERDIEKE FEENSTRA

Architectuurhistoricus en
architect

Deze collegereeks is bedoeld voor studenten
die de colleges Architectuur- en
stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 en 2 met
een voldoende hebben afgerond. Ze moet met
een voldoende zijn afgerond voordat studenten
Architectuur aan hun afstudeerproject kunnen
beginnen.

Deze collegereeks benadert de geschiedenis
van de architectuur vanuit het heden door een
verbinding te leggen tussen de geschiedenis en
het hedendaagse architectuurdebat. Door deze
benadering stellen we de kritische en reflectieve
houding van architecten-in-opleiding centraal. Zij
moeten zich immers kunnen positioneren in het
contemporaine discours vanuit een historische
lijn. De reeks daagt studenten uit om hun eigen
houding te ontwikkelen ten aanzien van de
vakuitoefening en het eigen werk. Per college
wordt een actueel thema uit de architectuurpraktijk, zoals de hernieuwde zoektocht naar de
maatschappelijke waarde van architectuur of de
terugkeer van het ornament, historisch geduid.
De colleges behandelen elk thema aan de hand
van een selectie van relevante ontwikkelingen in
de architectuurgeschiedenis uit verschillende
periodes.

KRITIEK
Deze collegereeks

Maandagavond

staat in het teken van

Discours

‘De Rotterdamse

2 ECTS

Klimaatopgave’.

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

Docenten

MEREL PIT

Architectuurjournalist

TIM DE BOER

Curator

Architectuur en stedenbouw zijn geen
autonome disciplines, maar komen in een
economische, sociale en stedelijke context
tot stand en verhouden zich daartoe. Het is
daarom belangrijk dat architecten en
stedenbouwkundigen de impact van hun
ontwerpen begrijpen en positie innemen
binnen hun vakgebied. Ze moeten kunnen
onderbouwen waarom ze doen wat ze doen.
De collegereeks ‘Kritiek’ daagt studenten
daarom uit om stelling te nemen ten opzichte
van hun rol binnen hedendaagse vraagstukken.
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CULTURAL THEORY
Thursday evening
Field
1 ECTS
This English spoken
lecture series can also
be assessed for 2
ECTS.

Docent

From literally defining spaces of play within
the city, using the city as a backdrop for play,
and representing as well as imagining urban
spaces in digital games, games and play are
inextricably connected to architecture. The
role of games and play in contemporary
space representation and production will be
the focus of the ‘Culture Theory’ lecture
series. How did gamification change the way
we relate to urban environments? And how
can architects harness the power of games to
imagine, communicate, and co-design new
spaces? Games, both digital and analogue,
are gradually entering the architect’s toolkit,
creating new potential and implications for
the design process.

FILOSOFIE
Donderdagavond
Veld
1 ECTS
Deze collegereeks
kan verzwaard worden
afgerond voor 2 ECTS.
Deze collegereeks
staat in het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

Docent

CRISTINA AMPATZIDOU

K ATRIJN VAN DER VRANDE

Editor In-Chief

Architect

Filosofie –als traditie van het denken, of het
bevragen van dit denken– kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
architecten en stedenbouwkundigen. Met de
filosofie als achtergrond stelt de collegereeks
vooral ‘manieren van denken’ centraal. Het
primaire doel is niet het je eigen maken van
de geschiedenis van de filosofie, maar het
stimuleren van je kritische en cognitieve
eigenschappen als ontwerper. De reeks biedt
je instrumenten om te reflecteren op je eigen
werk en vanuit scherpere redeneringen
beslissingen te nemen of oordelen te vellen.
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STEDENBOUWGESCHIEDENIS
Donderdagavond
Heden & Verleden
2 ECTS

Docent

ERNIE MELLEGERS

Onderzoeker

Deze collegereeks is bedoeld voor studenten
die de colleges Architectuur- en
stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 en 2 met
een voldoende hebben afgerond. Ze moet met
een voldoende zijn afgerond voordat studenten
Stedenbouw aan hun afstudeerproject kunnen
beginnen.

In deze collegereeks benaderen we de
geschiedenis vanuit thema’s die een rol
spelen in het contemporaine stedenbouwdebat en de vakuitoefening. Hierdoor wordt
een ‘vrijere’ omgang op grond van individuele
interesses met de geschiedenis mogelijk,
met als doel om je eigen positie te kunnen
funderen en expliciteren. Het is de bedoeling
om je te faciliteren bij het definiëren van je
eigen, kritische positie ten opzichte van de
besproken thema’s. In het ideale geval vormt
dit een stimulans c.q. training om in het
vervolg op eigen kracht intensief de actualiteit
binnen het eigen vakgebied te volgen en te
verwerken tot praktische en gefundeerde
opvattingen en uitgangspunten.

RUIMTELIJKE
ORDENING
Donderdagavond
Vakkennis
1 ECTS
Deze collegereeks
kan verzwaard worden
afgerond voor 2 ECTS.

Docent

FRANK VAN DEN BEUKEN

Inhoudelijk projectmanager

Binnen de collegereeks onderzoeken we hoe
de vakgebieden architectuur en stedenbouw
enerzijds en planologie en ruimtelijke ordening
anderzijds zich tot elkaar verhouden binnen
de hedendaagse context. Daarbij gaan we in
op de veranderende planningspraktijk, waarin
er niet alleen aandacht is voor kwantitatief
onderzoek, wettelijke instrumenten en formele
besluitvorming, maar ook steeds meer voor
kwalitatief onderzoek, wisselwerking met
verschillende kennisvelden, flexibele planvormen en strategische alliantievorming.
Tijdens de collegereeks komt de vraag aan
de orde wat de ontwerpende disciplines
kunnen leren van deze veranderende
planningspraktijk en wat ze eraan kunnen
bijdragen.

BACK TO INDE X
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ACTUALITEIT
C oll e ge s

Donderdagavond

Vierde
kwartaal

Heden & Verleden
1 ECTS
Deze collegereeks
kan verzwaard worden
afgerond voor 2 ECTS.

Docent

JAN DUURSMA

Onderzoeker

In de collegereeks ‘Actualiteit’ staan
casussen centraal die de vermogens
bevragen van de disciplines architectuur
en stedenbouw om te anticiperen op het
tijdsgewricht en verschuivingen binnen het
veld, opgespannen door sociale, politieke,
economische en culturele krachten. Voor
de reeks nodigen we dit jaar uiteenlopende
opdrachtgevers uit die door een gastlezing
en een aansluitend gesprek met de
deelnemende studenten hun kennis over
dit instrumentarium van nieuwe methoden
en technieken delen.
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ARCHITECTUUR
THEORIE
Donderdagavond
Discours
2 ECTS

Deze collegereeks is bedoeld voor studenten
die de colleges Architectuur- en
stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 en 2 (of
de semesterreeks Architectuur- en
Stedenbouwgeschiedenis) met een voldoende
hebben afgerond. Ze moet met een voldoende
zijn afgerond voordat studenten Architectuur
aan hun afstudeerproject kunnen beginnen. De
reeks wordt 2x per jaar aangeboden.

POLITIEK
Donderdagavond
Veld
1 ECTS
Deze reeks kan
verzwaard worden
afgerond voor 2 ECTS.
Deze collegereeks
staat in het teken van
‘De Rotterdamse

Docent

ERNIE MELLEGERS

Onderzoeker

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

Klimaatopgave’.

Docent

CHRIS VAN LANGEN

Bouwkundig ingenieur

Politiek gaat over het organiseren van de
orde van een samenleving. Architectuur en
stedenbouw worden (mede) gestuurd door
politieke krachten, mechanismen en
opvattingen, maar geven er omgekeerd
ook vorm aan. In de collegereeks ‘Politiek’
onderzoeken we de meervoudige betekenis
van het politieke voor onze vakgebieden.
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DESIGNERLY
ACTION
Thursday evening
Trade secrets
1 ECTS
This English spoken
lecture series can also
be assessed for 2
ECTS.
Deze collegereeks
staat in het teken van
‘De Rotterdamse
Klimaatopgave’.

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

TYPOLOGISCH
ONTWERPEN
Donderdagavond
Vakkennis
1 ECTS
Deze collegereeks
kan verzwaard worden
afgerond voor 2 ECTS.

Teacher

Teacher

JEROEN VISSCHERS

ERIK BLITS

Researcher

Architect

Typologie is één van de mythische begrippen
uit het vocabulaire van architectuur en
stedenbouw. Het concept kan pragmatisch
én theoretisch of ideologisch worden
geïnterpreteerd. Zodoende maakt het deel
uit van de dagelijkse (ontwerp)praktijk én van
het polemisch slagveld. De collegereeks
‘Typologisch Ontwerpen’ verkent de
oorsprong, invloed en huidige betekenis
van het begrip typologie (in verschillende
vermommingen) binnen de historische en
hedendaagse context. Op die manier wordt
het ideologisch discours van de architectuur
en stedenbouw gedurende de laatste
tweehonderd jaar doorkruist.
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ARCHITECTUUREN STEDENBOUW
GESCHIEDENIS 3
Donderdagavond

Deze reeks is bedoeld voor studenten die

Heden & Verleden

Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis 1 en

2 ECTS

2 afgerond hebben en kan ingezet worden om
aan de verplichting te voldoen Architectuurgeschiedenis of Stedenbouwgeschiedenis te
behalen. De reeks alterneert met Architectuuren Stedenbouwtheorie.

Docent

PAOLETTA HOLST

Onderzoeker en publicist

Deze collegereeks start niet vanuit het
idee om een overzicht te bieden over de
architectuur- en stedenbouwgeschiedenis,
maar vanuit de actualiteit. We agenderen een
thema aan de hand van fragmenten uit de
geschiedenis. De lens van het verleden van
onze vakgebieden helpt ons immers om het
heden te begrijpen én om beter geëquipeerd
te zijn de toekomst tegemoet te treden. De
reeks heeft tot doel de student met de
geschiedenis te confronteren om de eigen
kritische blik te ontwikkelen.

BACK TO INDE X

Buitenschools
curriculum
—

R O B E R T VO N D E R N A H M E R
C O Ö R D I N ATO R B E R O E P S E R VA R I N G

Wat moet een architect of stedenbouwkundige
weten en kunnen? En hoe leert iemand dat? De
Academie heeft meer dan vijftig jaar geleden
nadrukkelijk gekozen voor de combinatie van leren
binnen de muren van de opleiding én daarbuiten in
de weerbarstige beroepspraktijk. Met de oprichting
van de Academie in 1965, min of meer in de vorm
zoals we die vandaag kennen, werd gesteld dat
de kwaliteit van de eigen praktijk omhoog moest.
Die verbetering kon volgens de oprichters alleen
bereikt worden als de studenten, naast het volgen
van een meer wetenschappelijk onderbouwd
binnenschools curriculum, het vak en de beroepsuitoefening vooral in de praktijk leerden en
oefenden. Vooral door te doen dus.
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Eenduidigheid over de inrichting van die praktijk was
echter ver te zoeken. Binnen vijf jaar na de start van de
Academie vond er als gevolg van de democratiseringsbeweging al een omslag plaats in de uitvoeringspraktijk en
dus ook in de organisatie en inhoud van de opleidingen.
Onderzoek en analyse gingen een prominentere rol
spelen, net als sociologie en filosofie. De rol en positie
van de architect werd daarbij voortdurend ter discussie
gesteld, vooral als politieke actor en veel minder als
beoefenaar van een ruimtelijk vormgevende discipline. In
de daarop volgende decennia veranderden de kijk op en
de opvattingen over wat een architect (en vanaf 1979 ook
een stedenbouwkundige en een volkshuisvester) moest
kennen en kunnen voortdurend. Het onderwijs werd
continu aangepast aan de veranderingen in het werkveld
en de beroepsuitoefening. Hiermee veranderde ook de
plaats van de praktijk binnen de opleidingen.
Deze voortdurende mutaties met betrekking tot de praktijk
waren kenmerkend voor alle Academies van Bouwkunst.
Dat gold tot voor kort niet voor de opleidingen aan de
Technische Universiteiten. Met de verplichting tot een
tweejarige beroepservaringperiode (BEP), in 2010
opgenomen in de Wet op de architectentitel en in 2012
uitgewerkt in de Regeling Beroepservaringperiode, is dat
veranderd: de praktijk heeft als deel van de beroepsopleidingen een wettelijke status gekregen.

BACK TO INDE X

Dat betekent trouwens niet dat er nu wel eenduidigheid
bestaat over wat en hoe een student in de praktijk moet
leren. Over dat ‘hoe’ is de Academie overigens expliciet:
iets kunnen leer je niet alleen door er kennis van te
nemen, maar vooral ook door te oefenen en daarmee
ervaring op te doen. Met vallen en opstaan. En dat kost
tijd. We hebben onze opleidingen zo ingericht dat er
voldoende mogelijkheden zijn om carrière te maken én
tegelijkertijd zaken in telkens een andere hoedanigheid
te oefenen.
Wat een student moet leren is helaas minder gemakkelijk
te duiden. De eisen die specifiek in het buitenschools
curriculum aan de beroepservaring worden gesteld,
equivalent aan die van de BEP voor TU-afgestudeerden,
suggereren dat ze zowel het vakmanschap als het denken
over de rol en positie van de architect of stedenbouwkundige bestrijken. Maar hoe ver gaat de definitie van
vakmanschap? Hoort daar ook gedegen materiaalkennis
bij, inclusief de detaillering? En betekent het denken over
de eigen rol en positie vooral het ontwikkelen van een
visie op het vak en van een eigen signatuur en expressie?
Of ligt de nadruk meer op het ondernemende karakter van
de beroepsuitoefening, al dan niet in internationaal
perspectief? Op deze vragen zijn meerdere antwoorden
te geven. De opvattingen over de kwalificaties die van
architecten en stedenbouwkundigen geëist (moeten)
worden, zijn namelijk pluriform en omgevingsafhankelijk.
Er ontbreekt een collectief bewustzijn over wat een
basispakket voor een startende beroepsbeoefenaar aan
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kennen en kunnen bevat. Dat kun je betreuren, maar het
biedt wel de mogelijkheid om het vak en de manifestatie
daarvan in de beroepsuitoefening te relateren aan de
desbetreffende context. De Academie kan je daar als
student op wijzen en je helpen daarin keuzes te maken,
afhankelijk van je ambities, talenten en opvattingen.
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Het werkveld waar Academiestudenten werken is breed en
divers: in de omvang, specialisatie
en portefeuille van de bureaus en
instellingen, maar ook in hun
vestigingsplaats: Rotterdam, de
regio en (ver) daarbuiten.

#
19 Het Atelier architecten
2802 ontwerpt en adviseert
A
A3 Architecten
a/d amstel architecten
AM_A Andrea Möhn Architects
Architecten aan huis
Architectenbureau Rutten vd
Weijden
Architecten Bureau
Schoenmakers
Architectuur MAKEN
Architéma Architectuurstudio
ASWA
Atelier Kempe Thill

Atelier PRO
AVERECHTS architecten
B
BB architecten
BBVE
BGSV
Bleeker Concepts
Interieurarchitecten
Bongers Architecten BNA
Bouwkundig Ontwerp- en
Adviesbureau Maasdam
Broos de Bruijn architecten
Bureau Herfst
buro MA.AN
buroURSEM
BWVH Architectural Designs

C
croonenburo5
D
DDP architectuur
De Bruin Architecten
De Nijl Architecten
de Ontwerpwerkplaats
De Zwarte Hond
DOEPELSTRIJKERS
E
Ector Hoogstad Architecten
Edens Design
EGM architecten
Engel Architecten
F
FOAM architecten
Frederik Pöll Bureau voor
Architectuur
G
GBS architecten
Gemeente Amsterdam
Gemeente De Bilt
Gemeente Den Haag
Gemeente Dordrecht
Gemeente Gouda
Gemeente Rotterdam

Gemeente Utrecht
geWOON architecten
Gietermans & Van Dijk
Architecten
Gortemaker Algra Feenstra
Groeneweg Van der Meijden
Architecten
Groosman
Groothuijse de Boer architecten
Grosfeld Bekkers van der Velde
Architecten
Group A
H
Habeon Architecten
helgasnelarchitecten
HET architectenbureau
HFB
HOYT
I
IAA Architecten
inbo
J
JagerJanssen architecten
JSA
jvantspijker & partners
Juurlink [+] Geluk
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K
Kampman Architecten
KCAP
Ketting Huls
KLUNDER ARCHITECTEN
Kokon
kolpa architecten
Korteknie Stuhlmacher
Architecten
Kraal architecten
KuiperCompagnons
L
Laura Alvarez Architecture
LIAG
M
Marc Koehler Architects
MAS architectuur
mdbs
Mecanoo
Mint Ruimtelijk Ontwerp
Mulderblauw
must stedebouw
MVRDV
N
Niels Olivier Architect

O
Oomen Architecten
Orange Architects
P
Palmbout Urban Landscapes
Powerhouse Company
R
Rappange & Partners architecten
res & smit
Rho adviseurs voor leefruimte
Rienks Architecten
ROFFAA
RROG stedenbouw en
landschap
S
schaap en sturm architecten
Shift architecture urbanism
Spatial Codes – Studio for
Architecture & Inclusion
Spring architecten
Stijlgroep
StudioDAT
Studio for New Realities
Studio Hartzema
Superuse Studios

U
UNO Architekten
Urban Climate Architects
urbis bureau voor stadsontwerp
V
Van Boven Architecten
Van Schagen Architecten
Van Veen Architecten
Verlaan & Bouwstra architecten
W
Weghorst Architectuur
West 8
wUrck
Z
Zecc
Ziegler I Branderhorst
stedenbouw en architectuur
ZUS [zones urbaines sensibles]

Rotterdamse
Academie
van
Bouwkunst

F O T O U I T M A N I F E S T M E T P E P E R K L I P -TAT T O O ,
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Iktinos
De Iktinosprijs is in 1969 ingesteld door architect
Huig Maaskant, medeoprichter van de Rotterdamse
Academie van Bouwkunst. De prijs wordt jaarlijks
uitgereikt met het oogmerk de Academiestudent te
prijzen die “… door kwaliteit en karakteristiek van
het studieresultaat een (culturele) bijdrage heeft
geleverd aan onderwijs, onderzoek en praktijk van
de architectuur of stedenbouw”.

M A D E L O N P L U I S — Het onzichtbare landschap 3 7
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SAEED JARROUS — Kinderhospice, Het Haventje Kind zijn tot laatste moment 41
HARMEN VAN DER WILT — De stad in de stad: Schiedam 4 3
DAVE VAN TOOR — Industry of Love 4 6
MADELEINE MANS — Rotterdamse Leegte48

Het ging Maaskant daarbij uitdrukkelijk om
tussentijdse studieresultaten en niet om afstudeerprojecten. Op voordracht van de docent(en) kan uit
elke kwartaal- en semesterstudio één project
genomineerd worden voor de Iktinosprijs.
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In deze programmagids presenteren we de
nominaties uit het studiejaar 2018-2019. De bekendmaking van de winnaar van de Iktinosprijs vindt
plaats tijdens de opening van het academisch jaar.

D A A N D E J O N G — Glitch City 5 9
MEES DIJKMAN — Vivaldi  6 1
MONTEI DI MATTEO — Triticum DNA 6 3
JELLE VAN K AMPEN — Columns for Campanhã  6 5
TOM VAN LOON — IJplein 6 7

De prijs is een stipendium van € 2.000 en een
ereplaats op de ‘Wall of Fame’ van meer dan
veertig jaar Iktinos!
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‘Pleidooi voor
het groots
experimenteren’
De Peperklip als pionier voor betaalbaar wonen in de stad
H I D D E VA N D E R G R I N D & U M U T T Ü R K M E N

WINNA ARS
2 018

STUDIO: STEMMEN VAN DE PEPERKLIP
DOCENTEN: TIM DEVOS, WILLEMIJN
LOFVERS EN SASKIA NA AFS

“We gebruiken het icoon de
Peperklip om het op een heel
concrete manier over de toekomst van betaalbare huisvesting
in de stad te hebben”.
Want betaalbare huisvesting in
de stad staat onder druk. De
Peperklip, het icoon voor betaalbare huisvesting, draagt in het
pleidooi op verhalende (narratieve) wijze een boodschap uit naar
de grotere maatschappelijke
context. In vijf speerpunten
motiveren zij waarom we groots
moeten experimenteren. 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.
Het resultaat is een manifest.
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UIT HET JURYRAPPORT

“De studio nodigde de deelnemers uit te verkennen hoe het vak
stedenbouw is opgeschoven en
waar de actuele opgaven voor het
vak liggen. Het project gaat op
ingetogen, maar tegelijkertijd
krachtige en overtuigende wijze
op die uitnodiging in. Enerzijds
onderzoekt het, mede met behulp
van het ontwerpvakmanschap, op
uitbundige wijze waar een activistische bottom-up benadering toe
kan leiden. Anderzijds durft het
project het aan dat onderzoek ‘op
te schalen’ naar een pleidooi voor
een handelingsperspectief voor
betaalbaar wonen in de stad aan

de hand van vijf trefzekere speerpunten, waarbij de relatie tussen
de actualiteit en de geschiedenis
en context van Weebers’ Peperklip zeer goed navolgbaar is. Het
onderzoek straalt veel enthousiasme uit, toont het belang van
samenwerking aan en is helder
gepresenteerd. Daardoor is niet
alleen de kwaliteit van het onderzoek zelf zichtbaar, maar wordt
ook duidelijk dat het een verdiepende bijdrage weet te leveren
aan het door het lectoraat FUR
ontwikkelde onderzoeksmodel.”
Lees ook het interview met Hidde
en Umut in Vers Beton.
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Een plein als verbinding tussen
een sport- en marktdag

Studio: Trilogie
Ontwerpdocenten: Caspar Frenken
& Sereh Mandias

MELISSA VERMEULE

GSPublisherVersion 0.2.100.100

Gevelaanzicht

Gevelaanzicht

NW

ZO

GSPublisherVersion 0.2.100.100

GSPublisherVersion 0.2.100.100

Doorsnede
ZO-NW

GSPublisherVersion 0.2.100.100

Aan het water in Luik ligt een
sporthal die op zondagen transformeert naar een markthal. Voor
drie verschillende locaties is een
voorstel gedaan: verstopt achter
de bestaande bebouwing of juist
als open plein. Door de positionering van het gebouw en de
rangschikking van ruimtes
ontstaan ontmoetingen tussen
bezoekers, gebruikers en
toevallige voorbijgangers. Het
gebouw heeft twee entrees,
twee pleinen en twee gezichten.
De hoofdentree voor doordeweeks gebruik bevindt zich aan
de zijde die aansluit op de oude
Luikse huizen. De andere zijde,
met aluminium privacypanelen,
bevindt zich aan het nieuwe
marktplein.
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Lombardkade
Market
GIAN BURGERS

Studio: Figure and Space
Design tutors: Benjamin
Groothuijse & Tjerk de Boer

Entering the Binnenrotte from the
north you pass the Lombardkade
market. The square seems to be
cut off by the Meent from the
long Binnenrotte, and is somehow isolated. The proposed
building provides a place on the
square where you can sit but also

enter. On sunny days it’s a great
terrace. On market days it acts as
a prominent market stall due to
its integration into the functional
structure of the market. Once
inside, brick and concrete form a
harmonious interplay. Concrete
leads you to the top via the
monolith staircase. When you
reach the top you can view the
Binnenrotte and withdraw
yourself from the hectic city.
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Het buurthuis in
Hillesluis:
Bouw mee!
MOHAMED EHAB AL HINDI

Studio: Huis op zuid
Ontwerpdocent: Harmen van de
Wal

Het buurthuis is de plek waar de
mensen uit verschillende culturen
elkaar ontmoeten. Bewoners
wisselen hier ervaringen uit en
kunnen er terecht voor sociale
en psychologische ondersteuning.
Bij het maken van een ontwerp

voor een buurthuis in de Rotterdamse wijk Hillesluis is, vanwege
de multiculturele bevolking,
bewust gekozen voor een neutraal
idioom. Wijkbewoners met allerlei
verschillende achtergronden
kunnen terecht op een neutrale
plek, waar ze zich op een
gemakkelijke en comfortabele
manier kunnen uitdrukken, maar
waar ze ook kunnen reflecteren.
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ZoHoog

STUDIO: HI-RISE
ONT WERPDOCENTEN: STEFAN PRINS &

C L E N DA B O O N M A N &

ALBERT TAK ASHI RICHTERS

A N N A LOT B R O C K H O F F

Hoogbouw in Rotterdam is
razend populair. Studio Hi-Rise
richt zich op locaties buiten de
hoogbouwzone. ZoHoog voegt
twee torens toe op een bestaand
kantoorpand in het Zomerhofkwartier, waarmee een icoon van
de wijk behouden blijft. Door drie
maaiveldniveaus te creëren,
ontstaat er een connectie tussen
de begane grond, de luchtsingel,
de daktuin en de bewoners van
de torens. Zo wordt het Zomerhofkwartier (via de luchtsingel)
gelinkt aan het stadscentrum.
De twee torens zijn ingericht op
het wonen van de toekomst:
gezinswoningen in de stad met
een accent op een minimalistische levensstijl.

R AV B / I K T I N O S N O M I N AT I E S — P. 17 + 18

BACK TO INDE X

Een museum
dat leeft

Studio: Universiteitsmuseum
Utrecht
Ontwerpdocenten: Sanne van
Manen & Remco Bruggink

M A A R TJ E KO O L

De Universiteit van Utrecht staat
bekend om haar studies
Diergeneeskunde en Plantenleer.
In het nieuwe universiteitsmuseum staat, naast de
uitgebreide historische collectie,
de levende natuur centraal. Veel
plant- en boomsoorten verdwijnen in Nederland. Bedreigde
soorten staan daarom op de
Rode Lijst. Het museum kan
een belangrijke rol spelen in het
beschermen van deze soorten
door deze op te nemen in het
gebouw, als nieuwe levende
collectie. Deze specifieke planten
en bomen dicteren de vorm en
sfeer van het museum. De verschillende vegetatielagen vormen
het programma, bestaande uit de
Kruinlaag, de Boomlaag en de
Kruid- en Struiklaag, elk met een
eigen karakter.
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Il nuovo complesso
residenziale
IRIS UY THOF

Studio: Het Napolitaans Stadsblok
Ontwerpdocenten: Hans van der
Heijden & Theo van de Beek

Het Napolitaanse palazzo vormt
in deze studio de basistypologie
voor het ontwerp van een
hedendaags woongebouw. De
typologie uit de Renaissance
kenmerkt zich door verwevenheid
en consequente doorvoering van
de wijze van ontsluiting, plaatsing van gevelopeningen en de
sequentie van ruimten. Subtiele
detaillering maakt de bouwkunst
van het palazzo leesbaar. Het
portiek met theatrale trappartij
is de hoofdattractie, een ruimte
om te verblijven en identiteit te
weerspiegelen. Het ontwerp
representeert het traditionele
palazzo en de Italiaanse cultuur:
op het eerste gezicht beheerst,
maar complex van karakter.

R AV B / I K T I N O S N O M I N AT I E S — P. 2 1 + 2 2

BACK TO INDE X

De hedendaagse
bank
YO R I C K H E N D R I C K X

Studio: Streetwise Köln-Rotterdam
Ontwerpdocenten: Franz Ziegler &
Ivar Branderhorst

Wat is de stedelijke betekenis
van bankgebouwen in de huidige
tijd? Wie komt er nog in een bank
en waarom? Financiële zaken doe
je via het internet en wie contant
geld wil halen heeft voldoende
aan een pinautomaat in een
supermarkt. Steden zouden erbij
gebaat zijn als de typologie van
de bankgebouwen verandert en

meegaat met de tijd. Er liggen
immers nauwelijks meer grote
sommen geld of waardevolle
spullen die beschermd moeten
worden door een massief
gebouw. Ook heerst nog steeds
een wantrouwen naar banken:
wat doen ze met ons geld, waar
investeren banken in, enzovoort.
De gesloten uitstraling helpt hier
niet in mee.
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&co-system
Hillesluis
K A I D E N H O LL A N D E R

Studio: Zuid op Komst
Ontwerpdocenten: Frank van
Wijngaarden & Laurens Boodt

In ‘Zuid op Komst’ is ontwerpend
onderzoek verricht naar een
inclusiever Hillesluis, een wijk
waar de komende jaren flink wat
gaat veranderen. Hoe kunnen we
de wijk verbeteren en weerbaarder maken zonder dat de
huidige bewoners hiervoor
hoeven te verhuizen? In &cosystem Hillesluis wordt ontwerpend onderzoek gedaan
naar herbestemming van de
functieloze openbare ruimtes uit
de stadsvernieuwingsperiode.
Hoe denken bewoners in de
huidige tijdsgeest over het
gebruik van deze openbare
ruimtes? Principes die uit dit
onderzoek gedistilleerd worden,
kunnen integraal worden
geïmplementeerd in de rest van
de wijk.

R AV B / I K T I N O S N O M I N AT I E S — P. 2 5 + 2 6

BACK TO INDE X

Nationaal Voedselpark: waar
natuur en voedselproductie
hand in hand gaan
F R E E K VA N R I E T

Studio: Regio van de Toekomst
Ontwerpdocenten: Martin Aarts &
Bernadette Jansen

De regio Arnhem Nijmegen
FoodValley wordt het eerste
Nationale Voedselpark van
Nederland. Een park waar ruige
natuur en uitgekiende voedselproductie optimaal met elkaar zijn
verweven. In de ontwerpvisie voor
2060 wordt gepleit voor een

radicale ruilverkaveling van het
landschap. Daarbij worden de
natuurlijke condities van het
landschap gecombineerd met
nieuwe technologie. Zo ontstaat
een ecosysteem waarin
gewassen, bomen en dieren het
beste in elkaar naar boven halen.
Het project biedt hiermee een
perspectief voor de toenemende
vraag naar voedsel en de afname
van de biodiversiteit.
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Ruimte voor
jouw idee
SVEN SCHOUTEN

Studio: Positioneren
Ontwerpdocent: Klaas van der
Molen

Door te luisteren naar verhalen
van buurtbewoners zijn drie
uitgangspunten bepaald voor een
cultuurcentrum in Middelland:
betaalbaarheid, wijkveiligheid
en ruimte voor participatie. Het
voorstel is om een gebouw te
maken, een framework voor
buurtinitiatieven en tijdelijke
experimenten van zowel Rotterdammers als de gemeente.
Onder het houten geraamte staat
nog het oude trafohuisje dat
wordt ingericht als plaatselijke
kluskamer. Hier wordt bouwmateriaal op maat verkocht, maar
kun je ook een stuk frame huren,
bouwadvies krijgen en gekoppeld
worden aan andere bewoners.
Het resultaat is een dynamische
plaats waar je samen in hartje
centrum voor een prikje aan
ideeën kunt bouwen.
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Hudsonplein, de entree van
Bospolder
M A D E LO N P LU I S

Studio: Stadsuytleg
Ontwerpdocenten: Henk Hartzema
& Anne Zekveld

Het Hudsonsplein
Het voelt niet als een plein
Waarom nog een nieuw plein
binnen de contouren
Maar net buiten de gestelde
kaders
Daar aandacht op vestigen
Juist het huidige plein verrijken
Versterken, activeren
Daar waar nu leegte heerst
Het Hudsonplein definiëren
Het plein dat altijd wegvloeide
in het niets
Weg naar de Spanjaardstraat
Naar het water Middenkous of
het Dakpark

Enkel Diepeveen als begrenzing
Maar nu
Nu omsloten door een wand
Een wand van negen meter hoog
Een wand om de ruimte in te
kaderen
Schaal aan de plek te geven
Het weer menselijk maken
Er ontstaat leven
Leven op een verloren plek
Een plek die altijd anoniem was
Het is niet enkel een plek om
te passeren
Maar om te blijven hangen
Om te ontmoeten en te
ontspannen
Het wordt een plek van
Bospolder
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The city as
a collage
J O H A N VA N L I N G

STUDIO HOOPVOL LEEUWARDEN

Docenten: Ruurd Gietema, Frank
Werner & Jeroen Dirckx

Leeuwarden staat aan de
vooravond van fundamentele
keuzes. In tien jaar tijd moet de
stad in 35oo extra huishoudens
voorzien. De huidige manier van
uitbreiden aan de randen van de
stad is niet langer houdbaar. Er
ligt een kans voor duurzame
verdichting ligt op de (door
digitalisering en opschaling)
leegtrekkende bedrijven- en
kantorenparken.
Om een succesvolle ontwikkeling
op een plek als deze te realiseren
dient er een antwoord
geformuleerd te worden op de
complexe eigendomssituatie van
dit soort terreinen (circa 50
grondeigenaren). Tevens moet er
ruimtelijke kwaliteit worden
toegevoegd in een huidig veld
van non-places. Door het

toevoegen van zes verschillende
architectonische objecten
ontstaat direct een menselijke
schaal van openbare ruimte en
wordt de complexiteit van
grondposities opgeknipt in nog
maximaal vijf verschillende
eigenaren. In de loop van de tijd
kunnen elk van deze nieuwe
urban arena’s transformeren en
haar eigen identiteit versterken.
Door het omkeren van het
‘traditionele bouwblok’ ontstaat
de stedelijkheid nu op het
binnenterrein, waardoor de
ruimtes tussen de urban arena’s
in vergroenen. Waar de huidige
wijze van ontwikkelen ervoor
zorgt dat het landschap verder
van de stad af komt te liggen,
wordt hier de kwaliteit van het
Friese landschap juist de stad
ingetrokken tot hartje
Leeuwarden.
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A ruin
for eternity
SVEN SCHOUTEN

Studio: Study of Form - Landmark
Design tutors: Alessandra Covini &
Frederik Pöll

Oostplein is a chaotic sea of
cars, metro entrances, trams and
bike lanes. All without any point
of reference or clear identity. But
historically Oostplein was full of
landmarks. Because of the war,
fire and bad city planning these
landmarks turned into ruins and
landfill. The story of Oostplein
and its identity were buried. The
new landmark is made by digging
up the old ruins and using the
rubble in the concrete mixture of
the structure. Bringing history to
the surface. Through a crack in
the wall, visitors can descend
from busy Oostplein into a green
oasis. This will be a place where
contrasts meet. A permanent
ruin.
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Stadsintimiteiten
D I E D E R I K VA N E

Studio: Operation Bypass
Ontwerpdocenten: Steven
Broekhof & Iris Wijn

De grens van het absorptievermogen van het historische
stadsweefsel lijkt in veel steden
te zijn bereikt. Versterking van dit
weefsel is noodzakelijk.
‘Stadsintimiteiten’ reorganiseert
het Red Light District in
Amsterdam. Door een clustering
van prostitutie wordt de invloed
op de omgeving kleiner. Het bij

elkaar brengen van de prostitutie
zorgt ervoor dat omliggende
grachten, restaurants, ontwerpateliers en de Oude Kerk beter
tot hun recht komen. Op de
vrijgespeelde plekken ontstaat
ontwikkelingsruimte voor gezinswoningen. Zo verbetert de woonen leefkwaliteit. De toerist komt
dankzij dit ontwerp weer uit op
het Damrak. De sekswerkers
krijgen een eigen(zinnige) plek in
Amsterdam.
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Het onzichtbare
landschap
M A D E LO N P LU I S

Studio: Narrative Urban
Landscapes
Ontwerpdocent: Florian de Visser

Twee landschappen boven elkaar.
Ze lijken geen relatie te hebben,
maar het ondergrondse en het
bovengrondse landschap zijn wel
degelijk verbonden met en
afhankelijk van elkaar. Dat geldt
onder andere voor de mijnindustrie. Deze is cultureel
erfgoed geworden en lijkt
daarmee een afgesloten hoofdstuk in de geschiedenis. Sinds

de pompen stilgezet zijn, vullen
de steenkoolmijnen en de diepe
ondergrond daaromheen zich
weer geleidelijk met water. Het
vollopen van de mijnen heeft
verschillende gevolgen. Het
mijnwater stijgt jaarlijks met een
paar centimeter en is nog maar
enkele decimeters verwijderd
van ons grondwater. Zo kan het
grondwater vervuild worden. Onze
aarde lijdt er nog steeds onder,
ook al zien we het niet. Deze
interventie maakt dit zichtbaar.
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The
Bodybuilding
SVEN SCHOUTEN

Studio: Elementair Ontwerpen
Ontwerpdocent: Jasper de Haan

Een dagje thuis blijven betekent
over het algemeen weinig
bewegen. De woning heeft in het
streven naar efficiëntie en comfort
het lichaam beteugeld. Maar in
plaats van gemakzucht kan een
woning juist ook beweging
stimuleren. Door ruimtes verticaal
te verbinden met klimwanden,
ladders en hellingbanen wordt de

snelste route de meest actieve
route. De diffuse gevel beweegt
door de dag mee met de
bewoners en met het licht. Dit is
een sportlandschap waar het
lichaam een levendige plaats
krijgt.
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Kinderhospice
Het Haventje
Kind zijn tot laatste
moment
S A E E D JA R R O U S

Studio: Zorgen voor Zeeland
Ontwerpdocenten: Andrea Möhn &
Femke Feenstra

Momenteel kent de palliatieve
zorg in Zeeland weinig aandacht
voor zorgtypologieën zoals het
kinderhospice. Zulke typologieën
zijn er om een reëel alternatief
voor de ziekenhuisomgeving te
bieden. De kinderboerderij Terneuzen aan de Otheense Kreek is
een zeer geschikte omgeving
voor dit zorgconcept.

De ligging buiten de geluidsoverlastzone zorgt voor een ideale
beleving van de natuur binnen het
stedelijk weefsel.
Het uitgangspunt is een intieme
relatie tussen het kind en het dier.
Het gebouw is dan ook toegankelijk voor mens en dier; de ezel
kan tot aan het bed van het kind
komen. De passage die dwars
het gebouw loopt, verbindt de
omgeving van de kinderboerderij
met het water.
De vormgeving van het gebouw
refereert aan de eenvoudige vorm
van een kas, een fabriek en de
bestaande panden van de kinderboerderij.
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De stad in de stad:
Schiedam
H A R M E N VA N D E R W I LT

Studio: De Stad in de Stad: Schiedam
Ontwerpdocenten: Krijn Geevers & Vincent Tuinema

Van oudsher is het hart van Schiedam een groen binnengebied. In dit
voorstel krijgt Schiedam wederom een groen binnengebied in het hart
van de stad. Een Grossform organiseert de ruimte aan de oostkant
van het gebied. Aan de westkant wordt aangehecht aan het
bestaande weefsel; daarmee geeft de ingreep de verrommelde
achterkanten een impuls tot ontwikkeling. Vrij in het stedelijke groen
staat een drietal torens. In de plinten van de torens zit programma dat
uitnodigt het gebied te betreden. Enkele doorbraken zorgen voor een
betere aantakking en maken zichtlijnen door het gebied mogelijk.

In de aanhechting op het bestaande weefsel tonen de bouwvolumes
zich als een formele, vertrouwde typologie. Ze bouwen voort op de
sequentie aan verspringingen en vormen van de bestaande stad.
Nadat je de hoek om bent geslagen, toont het bouwblok zich echter
als een solitair volume dat autonoom in het groene landschap ligt.
De versteende binnengebieden kennen een ander gevelbeeld, één die
zijn inspiratie vindt in het door de schrijver F. Bordewijk omschreven
Schiedam. Ze zijn ten opzichte van de gevels aan de straatzijde
willekeurig en roepen een mate van verwarring en complexiteit op.
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Industry of Love
DAV E VA N TO O R

Studio: AVL-Ville
Design tutors: Bart Hollanders &
Laurens Boodt

In 2001 stichtte kunstenaar Joep
van Lieshout zijn AVL- Ville, een
vrijstaat aan de Keileweg in
Rotterdam. Een plek met een
eigen grondwet, zelfvoorzienende
economie, landbouw, medische
zorg en zelfs wapens. Anno 2019
is er heel wat veranderd en heeft
AVL de ambitie om uit te groeien
tot een veertig tot zestig duizend
vierkante meter groot multifunctioneel complex.
In het ontwerp staat de vervaging
van de grens tussen kunst en de
context centraal. Het gebouw is
ontworpen vanuit één enkel detail
dat vervolgens uitgroeit tot een
spraakmakende structuur.

Het ontworpen detail moest niet
onder doen voor de esthetiek en
gekte van het werk van de
kunstenaar zelf.
Deze spraakmakende structuur
die opgebouwd is uit dit
specifieke detail maakt het
mogelijk om de bestaande
context te overbruggen en de
bestaande structuren te laten
vergroeien tot één gebouw.
Uiteindelijk vormt het gebouw
een gesamtkunstwerk waarbij
de kunst, functies, routing,
constructie en architectuur met
elkaar vergroeid zijn. Daarnaast
zorgt deze vergroeiing voor een
bijzondere interactie tussen de
bezoekers, kunstenaars en
bewoners van het complex.
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Rotterdamse
Leegte
MADELEINE MANS

Studio: Living in Rotterdam 2030:
A Manifesto for the City

woningen te bouwen, wordt deze
leegte bedreigd.

Design tutor: Alexander Sverdlov

Als ik dit schrijf, woon ik hier tien
jaar. Ik ben in Rotterdam gaan
wonen vanwege een voor jou
wellicht herkenbaar gevoel: het
gevoel dat hier dingen kunnen
ontstaan, er ruimte is voor experiment, voor het onbekende en
nieuwe, dat je hier iemand kunt
worden.
Dit gevoel wordt veroorzaakt door
een fysieke eigenschap van de
stad: hier zijn nog oningevulde
plekken, door velen benoemd als
karakteristiek voor Rotterdam.
Rem Koolhaas vergeleek Rotterdam eerder met Berlijn, als een
stad waar dingen kunnen gebeuren (zie Lara Schrijver in ‘de
kolonisatie van de leegte’, Archined, 2013). Lege, onbestemde
plekken, nog niet geschaakt door
ontwikkelaars voor enkel financieel gewin. Nu de gemeente
zichzelf heeft verplicht om 50.000

Het zijn precies die ongedefinieerde plekken waar interessante
dingen kunnen gebeuren. Waar
ons nog niet in over-suggestieve
ruimtelijkheden wordt opgedrongen hoe we ons moeten gedragen, bewegen. Wat je plek is, en
wat niet.
Leegte is een begrip, een zeldzame kwaliteit. Daarom roep ik de
gemeente Rotterdam op: koester
en bescherm deze leegte. Omarm
haar, in letterlijke zin. Laat de lege
plekken niet aan overbepaling ten
prooi vallen, maar laat de stedeling de ruimte voor haar interpretatie. Mijn project onderschrijft dit
gedachtegoed: het gebouw laat
ruimte, heeft geen voor- of achtergevel en laadt spanning op tussen
bezoeker en bewoner door op
ornamentele wijze gebruik te
maken van de leegte als logistieke
ruimte, of door theatrale gordijnen.
je plek is, en wat niet.
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Experiment with
uncertainty
T H IJ S D E B O E R

Studio: Campina Collective
Ontwerpdocenten: Elisabeth Boersma & Ryanne Janssen

Steden in heel Nederland staan voor verdichtingsopgaven. Ook
Eindhoven. In minder dan 15 jaar tijd moet de stad voorzien in 27.000
extra huishoudens. Politieke versplintering, specifieke woonwensen,
enorme doorstroming in de markt en een fluctuerende ‘bouwhartslag’,
maken het noodzakelijk om op een andere manier over stadsplanning
na te denken. Het is niet langer mogelijk om een plan een maatpak
aan te meten waarin het na een aantal jaren niet meer past!

De kanaal-as vormt één van de belangrijkste zoekgebieden voor de
woningbouwopgave van Eindhoven. Door de introductie van een
adaptief raamwerk ontstaan hier volop mogelijkheden om nieuwe
vormen van verdichting te testen. Startpunt van het experiment vormt
het strategisch gelegen Campinaterrein. Het programma wordt flink
opgevoerd waardoor de gewenste activatie kan ontstaan. Naarmate
de kanaal-as verder groeit, verschiet Campina meerdere malen van
kleur. Binnen de robuuste stedenbouwkundige structuur groeien de
gebruikers mee met het plan. Ruimtelijke kwaliteit en identiteit worden
hierdoor keer op keer opnieuw uitgevonden. Zo blijft het zelfs met de
hoogste dichtheid aangenaam wonen op Campina!
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The Pigtown –
Pit Stop
DAV I D S O N N TAG

Studio: JUST Baltimore
Design tutors: Rowin Petersma &
Wouter Veldhuis

A long history of racial segregation killed the city of Baltimore,
only to become stronger in the
20th century. The development of
strong infrastructure both inside
and outside of the city contributed
even more to this segregation.
Highways and boulevards divided
Baltimore and its neighbourhoods.
Even though the city is segregated by its infrastructure, it also
provides a well connected network within Baltimore. Alongside
this network there are programs
which serve the city’s streets.
These programs are designed for
cars and quick usage. Some even
act as a social hub within a neighbourhood. It doesn’t matter who
you are or where you’re from,
everybody is allowed to make use
of these spaces. Convenience

stores, gas stations and car
washes: they are approachable by
anybody.
These approachable programs
are valuable for Baltimore since
they make borders between
neighbourhoods softer. The
characteristics of these spaces
form the principles of my design.
My proposal is a space where all
Baltimoreans, from every layer of
society, are welcome. The space
should act as an equalizer: everybody who enters the space is the
same, there is no difference in
appearance or status. This ‘equalisation’ can be reached because
the users share the same space
and program.
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De coöperatieve
kust
Coöperatieve
vakantieparken maken
de Zeeuwse kust
toekomstbestendig
D I E D E R I K VA N E

Studio: Zeeland Lab
Ontwerpdocenten: Alexander
Herrebout & Tim Devos

Toeristen in Zeeland zoeken vaker
luxe en comfort op. De camping
maakt plaats voor een luxe
vakantiepark. Tal van parken langs
de kust bieden de mogelijkheid
om een stukje grond met een
vakantiewoning erop te kopen.
Tijdelijke bezoekers veranderen zo
in eigenaren van een stukje van
de Zeeuwse kust. Deze versnippering van het grondbezit
bemoeilijkt grote en noodzakelijke
ingrepen aan de kust met het oog
op klimaatverandering.
Vakantieparken liggen op een
cruciale plek als het gaat over
kustversterking. Een coöperatief
model kan het versnipperde
eigenaarschap herstellen. Dit gaat
uit van collectief eigenaarschap
en gemeenschappelijke grond.
Zeeuwse ondernemers, kleine
campings, toeristen, overheidsinstanties en investeerders werken

samen in een vereniging. Het
primaire doel hiervan is kustversterking en natuurontwikkeling.
De coöperatieve parken blijven
een recreatieve plek voor de
toerist maar werken ook aan
belangrijke maatschappelijke
opgaves. Een coöperatief systeem
dat de kust versterkt, de lokale
bevolking en de toerist bij elkaar
brengt en allerlei belanghebbenden verenigt. De vakantieparken
vormen op deze manier niet langer
een scheiding tussen kust en
binnenland, maar gaan juist
verbindend werken. Ze zijn zo niet
alleen onderdeel van Zeeland,
maar worden ook onderdeel van
de oplossing.
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Tektoniek in een
houten gevel
YO R I C K H E N D R I C K X

Studio: Tektoniek
Ontwerpdocent: Merijn Muller

In de huidige architectuur is de
gevel vaak een bekleding zonder
relatie met de achterliggende
structuur. In dit ontwerp is de
expressie van een traditionele
stedelijke gevel, met een plint,
middenstuk en kroon, vertaald

naar een houten gevel.
De maakbaarheid is hierbij
afleesbaar en de bekleding gaat
een dialoog aan met de structuur
van het gebouw. Duurzaamheid
en de huidige klimaatproblematiek waren het uitgangspunt voor
deze houten gevel in een
stedelijke context.
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Het Cement tussen Bospolder
en Tussendijken
SEM VROOMAN

Studio: Functional Ambiance
Ontwerpdocenten: John de Groot &
Jens Jorritsma

Een andere kijk op de Rotterdamse stadsstraten, met als
hoofddoel een betere balans
tussen verkeren en verblijven:
een belangrijke opgave voor
Rotterdam. In ‘Het Cement
tussen Bospolder en Tussendijken’ krijgt de Schiedamseweg
opnieuw vorm als verbinding
tussen twee stadswijken. Door
de ontwikkeling van multimodale

knooppunten aan de randen van
de stad en meer gebruik van
openbaar vervoer en fiets krijgen
stadsstraten als de Schiedamseweg een andere invulling. Een
nieuw profiel zorgt voor minder
barrièrewerking. Dwarsverbindingen gaan functioneren als
koppelstukken en krijgen nieuwe
betekenis. Ze reageren daarbij op
de context en identiteit van de
plek. Hier wordt het openbaar
domein letterlijk teruggegeven
aan de voetganger.
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Glitch City

Studio: De Utopische Buurt
Ontwerpdocent: Bart Cardinaal

DA A N D E J O N G

Een Smart City is een stad
waarbij informatietechnologie
gebruikt wordt om de stad te
beheren en te besturen en zo
efficiënter te maken. Dat heeft
voordelen, maar ook nadelen:
de benadering van de stad als
systeem is dodelijk voor de
spontaniteit. ‘Glitch City’ is een
pleidooi om die spontaniteit toe
te laten in de Smart City. Falende
digitale techniek is hierbij het
uitgangspunt. De inspiratie komt
uit Glitching. Dit fenomeen is een
spontane output als gevolg van
een digitale storing. Met ‘Glitch
City’ stel ik mij een toekomst voor
waarin een algoritmisch ontwerp
de norm is en waar spontane
ruimtelijke glitches onderdeel
van zijn.
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Vivaldi
M E E S D IJ K M A N

Studio: (e)Co-Living
Ontwerpdocenten: Daniël Venneman & Leen Bogerd

Klassieke muziek heeft aan populariteit en status ingeboet en dat
heeft zijn weerslag op het muziekonderwijs op basisscholen. Dat
beperkt kinderen uit de buurt in hun educatie, terwijl dat juist in deze
levensfase belangrijk is. Klassieke muziek zou zich hier perfect voor
lenen.

Vivaldi fungeert als collectief woonintermediair en biedt net
afgestudeerde klassieke musici de kans om hun carrière verder op te
bouwen middels een klassieke muziekwoonkamer voor de buurt dat
leert en inspireert.
Door de basisschool, de kinderdagopvang, de speelplaats, de buurt
en de musici ruimtelijk te koppelen, ontstaat er een hechte symbiose
tussen muziekeducatie, de buurt en de musici. Het woonprogramma
voor musici, met elk een eigen muziekstudio, zorgt voor interactie en
ontmoeting, onderling en met de buurt. De doorkijk vanuit de straat,
door de plint, via het hart en het podium, naar de (speel)buitenruimte,
versterkt de laagdrempeligheid. Door middel van doorkijkjes,
exposerende plinten en de combinatie van individuele en collectieve
(buiten)schoolse (les)studio’s ontstaat er een synergie waarbij
kinderen en de buurt zichtbaar, tastbaar en hoorbaar geïntroduceerd
worden in de klassieke muziek.
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Triticum DNA

Studio: Digitaal Vakmanschap
Ontwerpdocenten: Wessel van Beerendonk, Florian Marcus &
Renske van der Stoep

M O N T E I D I M AT T E O

Algoritmische ontwerptools maken het mogelijk om rijkelijk gedetailleerde baksteenconfiguraties te ontwerpen die met een
robotarm gefabriceerd zouden kunnen worden. Stroken bakstenen,
ingeklemd of gestapeld tussen betonnen lijsten, lopen als een subtiel
vlechtwerk over de robuuste gevel. De naastgelegen meelfabriek
Latenstein in Rotterdam vormt een belangrijke inspiratiebron voor de
toegewezen parameters in het ontwerp. Graanstengels, als oorsprong
van het meel, zijn hierbij gerationaliseerd tot een geometrische vorm
die de basis vormt voor de patroonkunst in de gevel. Rotaties en
horizontale pushbacks genereren accenten in de gevel die suggereren
dat het graan in de gevel geweven zit. De gevelopeningen zijn
uitgelijnd met het grid van het patroon zodat alle elementen in
harmonie zijn met elkaar.
Vanuit de plint stijgen de bakstenen penanten met een subtiele
kromming omhoog. Het weefpatroon komt op geraffineerde wijze
tevoorschijn en verdwijnt tegelijkertijd ook door de meanderende
‘stengels’ tussen de raampartijen. In het middenstuk van de gevel loopt
het patroon vloeiend over in een inverse van zichzelf tot dat het abrupt
gestopt wordt door een betonnen lijst. Deze lijst markeert de start van
de kroon waarbij de baksteen op ingenieuze wijze een symbiose vormt
met het beton door ze letterlijk in elkaar te laten weven.
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Columns for
Campanhã
J E LL E VA N K A M P E N

Studio: Urban Life Cycles: Porto
Design tutor: Jan Vermeulen

Development is coming. The well
connected, yet inexpensive district Campanhã has caught the
attention of investors. New business, money and therefore new
people will be part of the future
community.

The informally grown district has
a strong soul and close community. However, the area lacks public
space, is monofunctional and has
a lot of unused and underdeveloped spaces.
New development can open up
unused spaces and invest in a
public space surrounded by
clustered functions for the
community.

The courtyard of Campanhã, a
place for exchange between the
new and existing actors.
An architectural intervention
brings structure to the courtyard
by zoning. It will be the transition
between places for new development and a public park for the
community. The intervention is a
civic roofed path where exchange

between the existing community
and the newcomers can take
place. The new development will
be attached to the civic path and
should offer workspaces, new
functions and participation for the
future development of the space
and community in Campanhã.
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IJplein
TO M VA N LO O N

Studio: IJplein
Ontwerpdocenten: Sebastian van
Berkel & Stijn de Weerd

Wie vanuit Amsterdam
Centraal het IJ oversteekt, waant
zich plots in één andere wereld.
Een vriendelijke, behapbare wijk
die zich kenmerkt door zijn bijna
schilderachtige compositie van
volumineuze massa’s. De wijk
IJplein is een van de eerste
stedenbouwkundige plannen van

OMA dat in de jaren ‘80 tot
uitvoering is gekomen.
Een wijk die nu het gevaar loopt
te bezwijken onder de enorme
druk van de populariteit van
Amsterdam Noord. Het
stedenbouwkundig plan heeft
veel te bieden voor nieuwe
bewoners. Het ziet er niet alleen
op een luchtfoto zeer goed uit,
het biedt de huidige gebruiker/
bewoner met unieke doorzichten,
onderdoorgangen, zeer open en

zeer intieme ruimtes.
De diversiteit in de woningtypes
en ontsluitingstypologiën zorgt
daarbij voor een prettige
woonomgeving.
Vanuit de randvoorwaarden van
OMA en de kwaliteiten van de
wijk is een nieuwe compositie
opgezet die inspeelt op de
verdichtingsopgave van
Amsterdam. Hierbij zijn de
bestaande gebouwstructuren
behouden en wordt er een nieuw

volume op de bestaande
bebouwing geplaatst. Bestaande
ontsluitingen worden door gelust
en nieuwe woningtypologieën
worden toegevoegd. Ondanks de
toevoeging van een groot volume,
wordt schaal van het openbare
gebied meer toegespitst op de
bewoners.
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