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Iktinos
De Iktinosprijs is in 1969 ingesteld door architect 
Huig Maaskant, medeoprichter van de Rotterdamse
Academie van Bouwkunst. De prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt met het oogmerk de Academiestudent te 
prijzen die “… door kwaliteit en karakteristiek van 
het studieresultaat een (culturele) bijdrage heeft 
geleverd aan onderwijs, onderzoek en praktijk van 
de architectuur of stedenbouw”. 

Het ging Maaskant daarbij uitdrukkelijk om 
tussentijdse studieresultaten en niet om afstudeer-
projecten. Op voordracht van de docent(en) kan uit 
elke kwartaal- en semesterstudio één project 
genomineerd worden voor de Iktinosprijs.

In deze programmagids presenteren we de 
nominaties uit het studiejaar 2018-2019. De bekend-
making van de winnaar van de Iktinosprijs vindt 
plaats tijdens de opening van het academisch jaar. 

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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STUDIO: STEMMEN VAN DE PEPERKLIP

DOCENTEN: TIM DEVOS, WILLEMIJN 

LOFVERS EN SASKIA NAAFS

 “We gebruiken het icoon de 
Peperklip om het op een heel 
concrete manier over de toe-
komst van betaalbare huisvesting 
in de stad te hebben”. 

Want betaalbare huisvesting in 
de stad staat onder druk. De 
Peperklip, het icoon voor betaal-
bare huisvesting, draagt in het 
pleidooi op verhalende (narratie-
ve) 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 betaal-
bare huisvesting in Nederland. 
Dat is niet eenvoudig, het vraagt 
namelijk om een mentaliteitsver-
andering op alle schaalniveaus in 
onze samenleving. 
Het resultaat is een manifest. 
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‘Pleidooi voor 
het groots 

experimenteren’
De Peperklip als pionier voor betaalbaar wonen in de stad

HIDDE VAN DER GRIND & UMUT TÜRKMEN

BACK TO INDE X

WINNA ARS
2018
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Title
NAME SURNAME
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UIT HET JURYRAPPORT

“De studio nodigde de deelne-
mers 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 activis-
tische 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 speer-
punten, waarbij de relatie tussen 
de actualiteit en de geschiedenis 
en context van Weebers’ Peperk-
lip zeer goed navolgbaar is. Het 
onderzoek straalt veel enthousi-
asme uit, toont het belang van 
samenwerking aan en is helder 
gepresenteerd. Daardoor is niet 
alleen de kwaliteit van het onder-
zoek zelf zichtbaar, maar wordt 
ook duidelijk dat het een verdie-
pende 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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Studio: Trilogie

Ontwerpdocenten: Caspar Frenken 
& Sereh Mandias

Aan het water in Luik ligt een 
sporthal die op zondagen trans-
formeert naar een markthal. Voor 
drie verschillende locaties is een 
voorstel gedaan: verstopt achter 
de bestaande bebouwing of juist 
als open plein. Door de positio-
nering 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 doorde-
weeks 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. 

Een plein als verbinding tussen 
een sport- en marktdag

MELISSA VERMEULE

GSPublisherVersion 0.2.100.100

Doorsnede
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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 some-
how 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 Rotter-
damse 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
CLENDA BOONMAN & 

ANNALOT BROCKHOFF

STUDIO: HI-RISE

ONTWERPDOCENTEN: STEFAN PRINS & 

ALBERT TAKASHI RICHTERS 

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 Zomerhof-
kwartier, 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 Zomerhof-
kwartier (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 minima-
listische levensstijl.
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Bleuland colletie

65m 2

Geneeskunde
70m 2

Geneeskunde
35m 2

Onderzoek en apparatuur

100m 2

Mens & dier
45m 2

Mens & dier
75m 2

instalatieruimte
15m 2

Bleuland kabinet

65m 2

Geneeskunde
70m 2

Geneeskunde
35m 2

Onderzoek en apparatuur

100m 2

Mens & dier
45m 2

Mens & dier
75m 2

instalatieruimte
15m 2

instalatieruimte
15m 2

Rariteiten kabinet

100m 2

Plantenrijk
170m 2

Geneeskunde
70m 2

instalatieruimte
15m 2

Geneeskunde
70m 2

instalatieruimte
15m 2

Wisseltentoonstelling

9m 2

Educatie
95m 2

Plantenrijk
42m 2

Wisseltentoonstelling

255m 2

Café & educatieruimte

280m 2

Wisseltentoonstelling

+/- 85m 2

Wisseltentoonstelling

40m 2

Tochtsluis

Receptiebalie
25m 2

Museumwinkel
96m 2

Educatie
50m 2

Auditorium (flexibel)

120m 2

Tochtsluis

Garderobe
50m 2

Ontvangstruimte

+/- 50m 2

‘‘de Kruinlaag’’
3e verdieping

‘‘de Boomlaag’’
1e & 2e 

verdieping

‘‘de Kruid- en 
Struiklaag’’

begane grond

Een museum 
dat leeft

MA ARTJE KOOL

Studio: Universiteitsmuseum 
Utrecht

Ontwerpdocenten: Sanne van 
Manen & Remco Bruggink

De Universiteit van Utrecht staat 
bekend om haar studies 
Diergeneeskunde en Plantenleer. 
In het nieuwe universiteits-
museum staat, naast de 
uitgebreide historische collectie, 
de levende natuur centraal. Veel 
plant- en boomsoorten ver-
dwijnen 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 ver-
schillende 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 

IR IS UYTHOF

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, plaat-
sing 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. 
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De hedendaagse  
bank

YORICK HENDRICK 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 AI DEN HOLLANDER

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 weer-
baarder maken zonder dat de 
huidige bewoners hiervoor 
hoeven te verhuizen? In &co-
system Hillesluis wordt ont-
werpend 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.
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Nationaal Voedselpark: waar 
natuur en voedselproductie 

hand in hand gaan
FREEK VAN RIET

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 voedsel-
productie 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 Rotter-
dammers als de gemeente. 
Onder het houten geraamte staat 
nog het oude trafohuisje dat 
wordt ingericht als plaatselijke 
kluskamer. Hier wordt bouw-
materiaal 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

MADELON PLUIS

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

JOHAN VAN LING

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
DIEDERIK VANE

Studio: Operation Bypass

Ontwerpdocenten: Steven 
Broekhof & Iris Wijn

De grens van het absorptie-
vermogen 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, ontwerp-
ateliers en de Oude Kerk beter 
tot hun recht komen. Op de 
vrijgespeelde plekken ontstaat 
ontwikkelingsruimte voor gezins-
woningen. Zo verbetert de woon- 
en 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 

MADELON PLUIS

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 mijn-
industrie. Deze is cultureel 
erfgoed geworden en lijkt 
daarmee een afgesloten hoofd-
stuk 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 

SAEED JARROUS

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 Ter-
neuzen aan de Otheense Kreek is 
een zeer geschikte omgeving 
voor dit zorgconcept. 

De ligging buiten de geluidsover-
lastzone 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 toegan-
kelijk 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 kinder-
boerderij.
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De stad in de stad: 
Schiedam

HARMEN VAN DER WILT

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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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 multifunc-
tioneel 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.

Industry of Love
DAVE VAN TOOR
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Rotterdamse 
Leegte
MADELEINE MANS

Studio: Living in Rotterdam 2030:  

A Manifesto for the City

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 experi-
ment, 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 Rotter-
dam eerder met Berlijn, als een 
stad waar dingen kunnen gebeu-
ren (zie Lara Schrijver in ‘de 
kolonisatie van de leegte’, Archin-
ed, 2013). Lege, onbestemde 
plekken, nog niet geschaakt door 
ontwikkelaars voor enkel financi-
eel gewin. Nu de gemeente 
zichzelf heeft verplicht om 50.000 

woningen te bouwen, wordt deze 
leegte bedreigd.  
 
Het zijn precies die ongedefinieer-
de plekken waar interessante 
dingen kunnen gebeuren. Waar 
ons nog niet in over-suggestieve 
ruimtelijkheden wordt opgedron-
gen hoe we ons moeten gedra-
gen, bewegen. Wat je plek is, en 
wat niet.  
 
Leegte is een begrip, een zeldza-
me 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 stede-
ling de ruimte voor haar interpre-
tatie. Mijn project onderschrijft dit 
gedachtegoed: het gebouw laat 
ruimte, heeft geen voor- of achter-
gevel 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

THIJS DE BOER

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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Studio: JUST Baltimore

Design tutors: Rowin Petersma & 
Wouter Veldhuis

A long history of racial segrega-
tion 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 neighbour-
hoods.

Even though the city is segrega- 
ted by its infrastructure, it also 
provides a well connected net-
work 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 neigh-
bourhood. 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: every-
body who enters the space is the 
same, there is no difference in 
appearance or status. This ‘equal-
isation’ can be reached because 
the users share the same space 
and program. 

The Pigtown – 
Pit Stop

DAVID SONNTAG
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De coöperatieve 
kust 

Coöperatieve 
vakantieparken maken 

de Zeeuwse kust 
toekomstbestendig

DIEDERIK VANE

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 versnip-
pering 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, overheidsin-
stanties en investeerders werken 

samen in een vereniging. Het 
primaire doel hiervan is kustver-
sterking 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 belanghebben-
den 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

YORICK HENDRICK 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 klimaatproblema-
tiek waren het uitgangspunt voor 
deze houten gevel in een 
stedelijke context.

R AVB / IK TINOSNOMINATIES — P. 56 + 56
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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 Rotter-
damse stadsstraten, met als 
hoofddoel een betere balans 
tussen verkeren en verblijven:  
een belangrijke opgave voor 
Rotterdam. In ‘Het Cement 
tussen Bospolder en Tussen-
dijken’ 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 Schiedamse-
weg een andere invulling. Een 
nieuw profiel zorgt voor minder 
barrièrewerking. Dwarsver-
bindingen 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
DA AN DE JONG

Studio: De Utopische Buurt

Ontwerpdocent: Bart Cardinaal 

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 
MEES DIJKMAN

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.



R AVB / IK TINOSNOMINATIES — P. 63 + 64BACK TO INDE X

Triticum DNA
MONTEI DI MATTEO

Studio: Digitaal Vakmanschap

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

Algoritmische ontwerptools maken het mogelijk om rijkelijk gedetail-
leerde 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

JELLE VAN K AMPEN

Studio: Urban Life Cycles: Porto

Design tutor: Jan Vermeulen

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

The informally grown district has 
a strong soul and close communi-
ty. However, the area lacks public 
space, is monofunctional and has 
a lot of unused and underdevel-
oped 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 develop-
ment 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
TOM VAN LOON

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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