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De Warming Stripes van Ed Hawkins visualiseren de stijgende 
temperaturen op aarde vanaf 1850. Blauwe strepen tonen  
jaren die kouder zijn dan gemiddeld, rode strepen tonen  
de warme jaren. Hoe donkerder de tint, hoe groter de afwijking.  
De reeks laat zien hoe urgent de klimaatopgave is. 

wikipedia.org/wiki/Warming_stripes
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Voorwoord
Jan Duursma



09Voor jullie ligt een bijzondere editie van Huig,  
het jaarlijkse magazine van de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst. Bijzonder omdat we 
alweer twintig nummers van ons blad hebben 
uitgebracht, en omdat dit het eerste nummer  
is dat primair ontworpen is als digitale editie,  
al blijft printen mogelijk. En natuurlijk bijzonder, 
gezien de periode waarin deze Huig is gemaakt,  
een tijd van thuiswerken en online-onderwijs,  
zonder elkaar te kunnen ontmoeten op de Academie.
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Het begin van studiejaar 2019-2020 vierden we met zijn allen,  
met een geslaagde jaaropening met medewerking van de  
kersverse BNA-voorzitter en Academie-alumnus Francesco Veenstra,  
met veel nieuwe studenten en natuurlijk met de kick-off van  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’. 

In dit nummer verkennen Renske van der Stoep en Thijs van Spaandonk 
wat die klimaatopgave kan – of móet - betekenen voor ons 
ontwerponderwijs. In de interviewrubriek ‘Rotterdamse Praktijken’ 
vroeg Joep Klabbers zeven ontwerpers – docenten en alumni –  
hoe zij aankijken tegen dit vraagstuk. Rhalda Jansen fotografeerde 
de geïnterviewden op hun (thuis)werkplek. Ossip van Duivenbode 
legde voor ons een serie projecten vast die elk op eigen wijze 
symbool staan voor de Rotterdams klimaatopgave en de huidige 
geïmproviseerde anderhalvemetersamenleving werd in beeld  
gebracht door Marieke den Ouden, die ook de vormgeving van  
dit nummer voor haar rekening nam.

We blikken verder terug op ons vorige onderwijsthema: ‘Bouwen  
aan de Buurt’. Robbert de Vrieze beschouwt voor ons de uitkomsten. 
Er zijn trouwens nog meer schrijvende alumni in dit nummer te vinden. 
Stedenbouwkundige Peter van der Helm bekijkt de opbrengsten van  
de studio’s van afgelopen jaar en architect Maarten de Haas geeft  
zijn persoonlijke visie op het afstudeerwerk.

Als Huig #20 verschijnt, gaat de wereld langzaam weer van het slot. 
Straten, pleinen en stations zijn nog steeds leger dan anders, maar 
op terrassen wordt weer gelachen en gedronken, vliegtuigen trekken 
weer strepen door de lucht, en de luchtvervuiling bereikt op sommige 
plekken alweer een pré-Corona niveau.



00.0 Voorwoord

11Op de Academie vindt het meeste onderwijs nog steeds ‘op afstand’ 
plaats. Dat gaat tot nu toe best goed, al blijkt de fysieke nabijheid 
van de ander in het onderwijs moeilijk vervangbaar. Het zal echter 
nog wel even duren voor al het ontwerp- en theorieonderwijs weer 
plaatsvindt op de Academie. Als dat al gebeurt. Ook in het onderwijs 
is immers onduidelijk wanneer we een soort van nieuw normaal zullen 
bereiken, en hoe dat er uit ziet.

Wat wel vaststaat, is dat we in dat nieuwe normaal nog meer 
dan voorheen geacht worden kritisch te zijn op ons eigen handelen.  
Wat heeft de ongekende mondialisering van de economie en van 
de samenleving ons opgeleverd, en wat heeft het ons gekost? 
En: hoe treden we als ontwerpers deze grote maatschappelijke vraag-
stukken tegemoet? Vragen die we als Academie nog sterker dan 
voorheen in ons onderwijsprogramma zullen proberen te verankeren 
omdat we ervan overtuigd zijn dat ontwerpers – met grote of kleine 
voorstellen en ingrepen – een waardevolle bijdrage kunnen leveren 
aan de prangende kwesties van nu.

De afstudeer- en studioprojecten in dit nummer tonen in elk geval 
de betrokkenheid van onze studenten, en de bereidheid om actuele 
opgaven nieuwsgierig en voortvarend tegemoet te treden. Kijk maar 
naar de projecten van onze Archiprix-genomineerden Amber Peters, 
Wander Hendriks en Mahaut Dael & Michał Długajczyk, naar de projecten 
die genomineerd waren voor De Meester 2019, van Dirk Hovens, 
Ruud van Leeuwen en Mikolai Brus, en naar het studiowerk van  
Dave van Toor, David Sonntag, Diederik Vane, Jelle van Kampen  
en Sven Schouten.

Veel plezier met het lezen van deze Huig!
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Rotterdamse Klimaatpraktijken 

Nina Aalbers en Ferry In ’t Veld 
Architectuur MAKEN
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Nina Aalbers en Ferry In ’t Veld 
Architectuur MAKEN
Nina en Ferry geven de studio No waste = No copy paste, over  
de schoon heid van duurzaamheid. Ze studeerden beide af aan  
de TU Delft en maakten naam met hun eigen woonhuis waarvoor  
ze circulaire bakstenen hebben ingezet, vervaardigd van bouwafval 
zoals steen, glas en keramiek. Met hun bureau Architectuur  
MAKEN werken ze aan een toekomst waarin de bouw geen afval  
meer produceert, maar de afvalberg zelfs verkleint.

‘Toen we bezig waren met het ontwerp van ons eigen huis in de 
Gouvernestraat, kwam er een startup langs op het bureau waar  
Ferry werkte. Ze maakten baksteen van vermalen bouwpuin.  
We waren al behoorlijk aan het freaken op het metselwerk en  
vonden het zo interessant dat we besloten met ze in zee te gaan.  
We waren hier onze eigen opdrachtgever en wilden wel zo’n  
inno vatief product toepassen en de ontwikkeling ervan verder 
brengen, ook al was die circulaire baksteen bijna drie keer duurder. 

We maken van  
die galerijflats  
klimaatmachines

RAvB – Huig #20
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03.3 Rotterdamse (Klimaat)praktijk

Wat we op de bouw zien is een enorme verspilling van energie  
en materiaal. Circa 40 procent van het afval dat we in Nederland 
produceren is bouwafval! We proberen daarom bij elke opdracht 
zoveel mogelijk hergebruikt en herbruikbaar materiaal toe te passen. 
Gelukkig hebben we veel opdrachtgevers met ambitie, die iets willen 
met duurzaamheid. In de particuliere woonhuizen die we realiseerden, 
hebben we het experiment niet geschuwd. Bij een villa in de duinen 
bij Castricum stond bijvoorbeeld nog een schuur die moest worden 
afgebroken. Het hout daarvan hebben we hergebruikt voor de constructie 
van de villa. Dat maakt de CO2 footprint van de bouw heel laag.

Op dit moment doen we ontwerpend onderzoek naar een aantal 
galerijflats in Het Lage Land die klimaatbestendig moeten worden.  
De woningcorporatie wil de bestaande en deels verouderde flats  
zo goed mogelijk aanpassen aan de nieuwe tijd. Dat betekent isoleren 
en zoeken naar alternatieve verwarmings bronnen, maar ook kijken 
naar de directe effecten van extreem weer zoals wateroverlast, 
hittestress en droogte. Deze flats kunnen klimaat machines worden  
die als een spons regenwater kunnen opvangen en vasthouden,  
zodat het water vervolgens in het gebouw kan worden gebruikt. 

We hebben geleerd om voor nieuwe opdrachten meteen motieven  
en ambities af te stemmen. Dat maakt ons en de opdrachtgever direct 
bewust van de inspanningen en de kosten die ermee gemoeid zijn. 
Wij kunnen wel het onderste uit de kan willen halen als het gaat om 
circulair en klimaatneutraal bouwen maar we moeten ons ook flexibel 
kunnen opstellen wanneer dat voor de opdrachtgever te ver gaat.  
We doen het vanuit ons hart, maar we zijn ook ondernemers.  
Gelukkig is er altijd een verhaal waar wij onze tanden in kunnen zetten.’
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Studiowerk 2018-2019 
01.1
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01.1 Studiowerk

Het groeiende aantal studenten aan de Academie 
vertaalt zich in steeds meer studio’s. Voor de 
introductie van de kwartaalstudio’s in 2014  
konden studenten nog maar kiezen uit 12 studio’s,  
6 per semester. In 2015 waren dit er, mede door  
de introductie van kwartaalstudio’s al 25. 
Afgelopen studiejaar werden maar liefst 31 studio’s 
aangeboden, waaruit 29 projecten werden 
voorgedragen voor deelname aan de Iktinosprijs. 
Een kleine selectie van de steeds grotere oogst  
aan studentenwerk wordt op de volgende pagina’s 
gepresenteerd.



Iktinosprijs
De Iktinosprijs is in 1969 ingesteld door architect Huig Maaskant, 
één van de belangrijkste wederopbouwarchitecten van ons land  
en mede oprichter van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.  
Maaskant is de architect van Rotterdamse iconen als de Euromast,  
het Groothandelsgebouw, Technikon en Agrakon bij de Hofhogen. 
Met de Iktinosprijs wilde Maaskant jaarlijks een Academiestudent 
prijzen die “door kwaliteit en karakteristiek van het studieresultaat  
een (culturele) bijdrage heeft geleverd aan onderwijs, onderzoek  
en praktijk van architectuur of stedebouw”. Het ging Maaskant  
daarbij uitdrukkelijk om tussentijdse studieresultaten en dus niet  
om afstudeerprojecten. 

Afgelopen studiejaar 
werden maar liefst  
31 studio’s aangeboden,  
waaruit 29 projecten 
werden voorgedragen 
voor deelname  
aan de Iktinosprijs
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01.1 Studiowerk

Jury
De jury bestond in 2019 uit Academiealumni Peter van der Helm 
(stedenbouwkundige, PH Urbanism), Froukje van de Klundert 
(architect, PosadMaxwan) en Academiedirecteur Chris van Langen. 
Er was veel lof voor het niveau van de plannen en de kwaliteit en 
veelvormigheid van de presentaties. Alle genomineerde projecten 
bleken, ieder op hun eigen manier, in staat een vakmatige discussie  
op te roepen. De jury was eveneens gecharmeerd van de veelheid  
en het niveau van de representatiemiddelen. Er is met de hand getekend, 
er waren animaties, materiaalstudies en veel maquettes. Wel gingen  
de posters van vooral genomineerde stedenbouwstudenten  
hier en daar gebukt onder een (te) grote hoeveelheid informatie.  
Omgekeerd waren sommige architectuurpresentaties weer zo 
summier dat de projecten lastig te beoordelen waren voor een jury 
met beperkte voorkennis. Ook constateerde de jury opnieuw dat 
het in elkaar schuiven van het ontwerponderwijs enerzijds en de 
onderzoeks- en communicatieoefeningen anderzijds de rijkdom  
en het niveau van de projecten zichtbaar ten goede komt.

Het werk is in vier ronden gejureerd. Uiteindelijk bleven er volgens  
de jury vier projecten over die, kijkend naar Maaskant’s criteria,  
in 2019 het meest in aanmerking kwamen voor de prijs:

Na een uitgebreide discussie werd Diederik Vane unaniem  
uitgeroepen tot winnaar van de Iktinosprijs 2019. De projecten  
zijn op de volgende pagina’s te bekijken.

Industry of Love van Dave van Toor
The Pigtown – Pit Stop van David Sonntag
Columns for Campanhã van Jelle van Kampen
De coöperatieve kust van Diederik Vane. 
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Priktinosprijs
Naast de Iktinos-prijs heeft de studentengemeenschap vijf jaar 
geleden een eigen prijs in het leven geroepen, de Priktinos. De prijs 
heeft tot doel om het gesprek uit te lokken tussen studenten over 
elkaars werk en om studenten meer oog te laten hebben voor  
het geproduceerde werk. De Priktinos beloont sinds 2015 elk semester 
de studenten die hun studio-ontwerp het best weten te verbeelden. 
Op de studio-tentoonstelling wordt kritisch naar elkaars posters en 
modellen gekeken en stemmen studenten op de meest overtuigende 
presentaties. De posters worden beoordeeld op verschillende aspecten, 
zoals sfeervolle renderings, messcherpe tekeningen, verleidelijke 
schetsen, heldere (info)graphics, samenhang tussen tekst en beeld  
en bijzondere maquettes. 

RAvB – Huig #20
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Beste poster 1e semester 2018-19
Diederik Vane
Stadsintimiteiten - chaos, liefde en mysterie  
(Studio Operation Bypass)

Beste maquette 1e semester 2018-19
Sven Schouten
Ruin for Eternity - Bringing history to the surface  
(Studio Study of Form)

Beste poster 2e semester 2018-19
Jelle van Kampen
Columns for Campanhã  
(Studio Urban Life Cycles Porto)

Beste maquette 2e semester 2018-19
Dave van Toor
Industry of Love 
(Studio AVL Ville)

01.1 Studiowerk
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Vier studioprojecten
01.2
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WINNAAR IKTINOSPRIJS 2019

De coöperatieve kust
Diederik Vane 

Semesterstudio Zeeland Lab met docenten Alexander Herrebout  

(OTO landscape architecture), Tim Devos (Endeavour) en Guido van Eijck 
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01.2 Studiowerk

Zeeland Lab
Zeeland is een aantrekkelijke bestemming voor veel tijdelijke bezoekers. 
Het hele jaar door zijn er toeristen te vinden. Zeeland is ook een 
hoogwaardige woonomgeving voor pensionado’s, de zogenaamde 
grijze golf. De offshore- en havenindustrie biedt werkgelegenheid 
aan specialisten (onderwaterlassers etc.) uit heel Europa. En niet 
te vergeten studenten die onderwijs genieten aan de Hogeschool 
Zeeland en het University College Roosevelt. 

Al deze tijdelijke bewoners hebben hun eigen leefomgevingen en 
voorzieningen. Tegelijk is er in veel delen van Zeeland een terugloop 
van voorzieningen, publiek en privaat. De studio richtte zich op  
het ontwikkelen van ruimtelijke strategieën voor het verbeteren van 
het voorzieningenniveau in Zeeland, gebruikmakend van de potentie 
van de tijdelijke Zeeuwen. Dit aan de hand van drie vragen:  
Welke nieuwe voorzieningentypologieën levert dit op? Waar in Zeeland 
landen deze? Welke stakeholders zijn er nodig om ze te realiseren?

Zeeland Lab is onderdeel van het onderzoeksprogramma van het  
lecto raat Future Urban Regions (FUR). FUR doet onderzoek naar 
gezonde verstedelijking, naar methoden en technieken van 
ontwerpend onderzoek én naar de rol van verschillende stakeholders 
(waaronder lokale en regionale overheden) bij het ontwerpen  
aan en doen van ontwerpend onderzoek naar nieuwe typologieën 
voor gezonde verstedelijking.

← DIEDERIK VANE - SEMESTERSTUDIO ZEELAND LAB

Coöperatief kustlandschap – overzichtskaart
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DIEDERIK VANE - SEMESTERSTUDIO ZEELAND LAB

Overzichtsbeeld met de onderzochte dorpen Zoutelande en Westerschouwen
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01.2 Studiowerk
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De coöperatieve kust
Coöperatieve vakantieparken maken de Zeeuwse kust toekomstbestendig

“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 vakantie-
woning 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 kust-
versterking. Een coöperatief model kan het versnipperde eigenaar-
schap 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 waar allerlei belanghebbenden 
worden verenigd. De scheiding die de vakantieparken vormt  
tussen kust en binnenland gaat juist verbindend werken. De vakantie-
parken zijn zo niet alleen onderdeel van Zeeland maar onderdeel  
van de oplossing.” 

Diederik Vane
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01.2 Studiowerk

DIEDERIK VANE - SEMESTERSTUDIO ZEELAND LAB

Westerschouwen, ruimtelijke ontwikkelingsfasen van het nieuwe vastgoedmodel 
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01.2 Studiowerk

Jury
Vanuit een sterke, heldere en zeer overtuigende analyse heeft Diederik 
een geloofwaardig concept voor de toekomst van Zeeland ontwikkeld. 
De moed om het coöperatieve denken dat inmiddels op gebouw-  
en buurtniveau ingang heeft gevonden, op regionale schaal voor  
te stellen, gaat gepaard met een zeer stevige, ontwerpmatige bewijslast 
in de vorm van een doordachte en gelaagde strategie die inderdaad 
een veelheid van voor Zeeland relevante aspecten adresseert.  
Het project maakt de coöperatieve toekomstbestendigheid van  
de Zeeuwse kust daadwerkelijk denkbaar. Een minpuntje is de ontwerp-
matige uitwerking van het gemengde programma op het laagste 
schaalniveau dat de kracht van de rest van het project ontbeert.

De jury wijst dit project aan als winnaar van de Iktinosprijs 2019 omdat 
het er naar de mening van de jury het meest in is geslaagd het 
ontwerpinstrumentarium te vernieuwen én daarmee de culturele 
betekenis van de ontwerpkracht te vergroten.

← DIEDERIK VANE - SEMESTERSTUDIO ZEELAND LAB

Ruimtelijke uitwerking en impressies
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PRIKTINOSPRIJS 2019 / NOMINATIE IKTINOSPRIJS

Industry of Love
Dave van Toor 

Semesterstudio AVL-Ville, met docenten Bart Hollanders  

(Eagles of Architecture) en Laurens Boodt (Laurens Boodt Architect)



41

01.2 Studiowerk

AVL-Ville
De Rotterdamse kunstenaar Joep van Lieshout heeft zijn atelier aan 
de Keileweg in M4H, een gebied dat momenteel sterk in beweging  
is en waarvoor ambitieuze plannen worden ontwikkeld. Een prikkelend 
gebied waar havenactiviteiten, industrie, stadslandbouw en creatieve 
werkplaatsen voor een interessante dynamiek zorgen. Van Lieshout 
wil zijn AVL Ville, nu een aaneengesloten conglomeraat van loodsen, 
ontwikkelen tot een groot multifunctioneel en spraakmakend complex 
met een expositieruimte, een depot voor eigen werk, een hotel,  
een restaurant, een museum en woningen. Studenten werden uitgedaagd 
om de potentie van het gebied en de bestaande gebouwen te onder-
zoeken en op basis van één enkel bouwkundig detail te komen  
tot het ontwerp van een nieuw spraakmakend kunstencentrum.

← DAVE VAN TOOR - INDUSTRY OF LOVE

Nominatie Iktinos - Beste maquette 2e semester
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Industry of Love
“In het ontwerp staat vooral de vervaging van de grens tussen kunst 
en de context centraal. Het gevraagde detail moet dan niet onder 
doen voor de esthetiek en gekte van het werk van de kunstenaar zelf. 
De spraakmakende structuur die voortkomt uit het gekozen 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.  
Deze vergroeiing zorgt voor een bijzondere interactie tussen de 
bezoekers, kunstenaars en bewoners van het complex.” 

Dave van Toor

Jury
Een visueel fantastische presentatie, met een prachtige maquette, 
die op verschillende niveaus overtuigt. Aan de ene kant wordt 
je daadwerkelijk volledig meegenomen en opgezogen in een 
architecturale maalstroom die recht doet aan de gedachtenwereld 
(en dus de kunst) van Joep van Lieshout. En aan de andere kant  
laat Dave met het project zien dat de werkelijkheid van het voormalig 
havengebied, als fysiek én mentaal objet trouvé, een uiterst relevant 
fundament onder de vernieuwing van het gebied kan vormen.  
Veel beter dan Joep‘s eigen plan voor AVL-Ville!

...de vervaging van de grens tussen 
kunst en de context centraal.

RAvB – Huig #20
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01.2 Studiowerk

H3. Hoek

   1:33 - billboard - steeg - depot loods - H I profielen - facade   # don’t overdesign it

structuur B + C 

1:33 model waarbij  de samenkomst van de depot structuur B met de billboard structuur C te zien is. 

DAVE VAN TOOR - INDUSTRY OF LOVE

Model waarbij het samenkomen van twee van de ontwikkelde structuren te zien is 
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H4. Gebouw
interieur lobby

billboard  -  depot - fiberglass - lobby - rauw - industrieel - steeg - routing  # make it exceptional

View vanaf de roltrap in de lobby waar zowel de public als private routing samenkomt. Hier is links de verticale ver-
groeiing van het opslag depot te zien en rechts de originele werkplaats van joep van Lieshout. De Billboard structure 

brengt deze twee als het ware samen in één geheel.DAVE VAN TOOR - INDUSTRY OF LOVE

View vanaf de roltrap in de lobby. Links is de verticale vergroeiing van het  

opslagdepot te zien en rechts de originele werkplaats van Joep van Lieshout.  

De twee worden verbonden door de nieuw ontwikkelde billboard structuur. 

RAvB – Huig #20
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H4. Gebouw
AVL ville 2.0 exploded axonometrie

axo  -  routing - billboard - H I profiel - industrieel - rauw - art community -  AVL   # make it exceptional

opengewerkte tekening van het gehele gebouw

de gele arrow line = de publieke route door het museum, depot en exporuimte

DAVE VAN TOOR - INDUSTRY OF LOVE

Exploded view van het hele complex met in geel de publieke routing

01.2 Studiowerk
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NOMINATIE IKTINOS

The Pigtown – Pit Stop
David Sonntag 

Semesterstudio JUST Baltimore, met docenten Rowin Petersma (Bureau Rowin  

Petersma), Wouter Veldhuis  (MUST), Ivan Nio (NIO stedelijk Onderzoek en Advies) 

en Saskia Naafs (Saskia Naafs Onderzoek en Advies)

RAvB – Huig #20
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01.2 Studiowerk

JUST Baltimore
Baltimore is een van de meest problematische steden van de 
Verenigde Staten. De stad is ongeveer even groot als Rotterdam,  
is net als Rotterdam een belangrijke havenstad en het vormt samen 
met de regeringsstad Washington een dubbelstad, net als Den Haag 
en Rotterdam. Maar waar Rotterdam op dit moment groeit krimpt 
Baltimore al enige decennia. De kredietcrisis heeft in 2009 keihard 
toegeslagen en vooruitgang is pijnlijk ongelijk verdeeld in deze stad. 
Criminaliteit domineert complete wijken en ook de laatste  
jaren zijn er grote rellen vanwege de diepgevoelde ongelijkheid.

Studenten keken naar de toekomst van de wijk Pigtown. Een wijk met 
een zichtbare rijke historie die teruggaat tot de eerste immigranten 
die zich hier tijdens de 19e-eeuwse industriële revolutie vestigden.  
De wijk schurkt tegen het centrum van Baltimore, maar ligt ook niet 
ver van de slechtere wijken aan de westzijde van de stad. Door de 
stedenbouwkundige en architectonische charme van de wijk is er  
in de afgelopen twintig jaar veel verbeterd en opgeknapt. Maar door 
de kredietcrisis is dit proces van wijkverbetering abrupt tot stilstand 
gekomen. Hierdoor is er een toevallig evenwicht ontstaan tussen kans -
rijke en kansarme bevolkingsgroepen. Maar wat zal de toekomst brengen?

In de studio is samengewerkt met afstudeerstudio ARC540-Studio4 
van de Morgan State University School of Architecture + Planning in 
Baltimore. De samenwerking kwam voort uit De Rechtvaardige Stad, 
een project van MUST en Trancity waarin verkend wordt hoe  
de steden bouw kan reageren op de economisering van de ruimte.

← THE PIGTOWN – PIT STOP - DAVID SONNTAG

Nominatie Iktinos - Beste maquette 2e semester
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THE PIGTOWN – PIT STOP - DAVID SONNTAG

Overzicht van het nieuwe complex en de voetgangersbrug over  

de drukke verkeersweg

RAvB – Huig #20
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The Pigtown Pitstop
“A long history of racial segregation killed the city of Baltimore.  
This only became stronger in the last century. The development of  
a strong infrastructure with wide avenues and boulevards contributed 
to this segregation. At the same time, this infrastructure network 
provides a very well-connected network within Baltimore: alongside 
the network there are service programs that serve the streets but also 
the city of Baltimore. They are mostly car oriented and are designed 
for a quick use. But the nice thing about these programs is that they 
act as a social hub within a neighborhood or a street. It doesn’t 
matter who you are or where you come from, everybody is allowed  
to make use of these spaces. Convenience stores, Gas stations  
and Car washes. They are approachable by anybody.

The characteristics of these public domains are a big quality within 
the city. In a way they make borders between neighborhoods less 
hard because the program is approachable. These characteristics 
were used as base principle for the design. This design proposition 
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.” 

David Sonntag
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It doesn’t matter who you are  
or where you come from, everybody 
is allowed to make use of these  
spaces

Jury
The Pigtown Pit Stop maakt op slimme wijze gebruik van de 
Amerikaanse mobiliteitscultuur om de twee volstrekt gescheiden 
werelden aan weerszijden van de doorgaande weg functioneel  
en fysiek met elkaar te verbinden: rijk en arm, wit en zwart verbonden 
door een verbindende architectuur (en programmatuur) die 
feitelijk bedacht is om slechts de auto te dienen. Het normaliter 
monofunctionele karakter van dergelijke omgevingen wordt 
vermeden door een letterlijk gelaagd plan te maken waar ook plek  
is voor spelende kinderen, skaters en andere niet-automobilisten.  
Dit alles gepresenteerd in een zeer aantrekkelijk vormgegeven verhaal. 
Het plan roept wel de vraag op of de ingreep niet krachtiger was 
geweest als het was doorgetrokken naar de andere zijde van de weg,  
in beide werelden.
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PRIKTINOSPRIJS 2019  / NOMINATIE IKTINOSPRIJS

Columns for Campanhã
Jelle van Kampen 

Kwartaalstudio Urban Life Cycles: Porto, met docenten Jan Vermeulen  

(Studio Thys Vermeulen) en Giacomo Gallo (MUST stedebouw)
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COLUMNS FOR CAMPANHÃ - JELLE VAN KAMPEN

Overzicht van de nieuwe publieke ruimte met de verbindende colonnade 
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Urban Life Cycles: Porto
The challenges of Porto are similar to those of many European cities. 
By stepping outside the Dutch context students had to come up with 
other planning and design instruments. Instruments that can deal with 
incremental growth and open-ended ambitions. Students looked  
for ‘strategic’ projects: strategic in kicking off a development process  
and in in creating social, economic and environmental synergies. 
Studio Porto did focus on two specific but markedly  different areas: 
Porto Innovation District or Asprela - a university campus location - 
and the Campanhã/Bonfim area - a deprived, former industrial district. 

This new development opens up unused  
spaces and invests in a public space 
surrounded by clustered functions for 
the community.

RAvB – Huig #20
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Columns for Campanhã
“Development is coming. The well-connected, yet affordable district 
of Campanhã has caught the attention of investors. New businesses, 
money and new people will enter the area. The informally grown district 
already has a strong soul and close community. However, the area 
lacks public space, is monofunctional and has a lot of unused and  
under developed spaces. This new development opens up unused 
spaces and invests in a public space surrounded by clustered 
functions for the community. The courtyard of Campanhã, a place  
for exchange between the new and excisting actors.  

A new 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 new-
comers can take place. The new development is attached to the civic 
path and offers workspaces, new functions and participation for  
the future development of the space and community in Campanhã.” 

Jelle van Kampen

Jury
Een heel knap, subtiel en op alle fronten overtuigend ontwerp,  
waarbij architectuur op krachtige en geloofwaardige wijze wordt 
ingezet om stedelijke ruimte te creëren én als katalysator van de 
beoogde stedelijke transformatie. De ingrediënten van de rondom  
de colonnade opgetuigde strategie, zowel waar het gaat om de fasering 
als waar het de fysieke onderdelen betreft, maken de geschetste 
transitie daadwerkelijk voorstelbaar. De redelijke summiere uitwerking, 
begrijpelijk bij een kwartaalstudio, wordt deels gecompenseerd  
door de zeer aanlokkelijke presentatie.
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← COLUMNS FOR CAMPANHÃ - JELLE VAN KAMPEN

Priktinosprijs 2019 – Beste poster 1e semester
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PRIKTINOSPRIJS 2019 

A ruin for eternity
Sven Schouten 
Kwartaalstudio Study of Form met ontwerpdocenten Alessandra Covini 

(Studio Ossidiana) en Frederik Pöll (Frederik Pöll Bureau voor Architectuur)

RAvB – Huig #20
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Study of Form
Form is part of our range of instruments that we use as architects  
on a daily basis. Yet we discuss form too little. We are more prone  
to discuss functional or economic aspects. Because these weigh heavier, 
or because they are simply easier to understand. While architects  
have excellent knowledge of size, scale, proportions and disproportions. 
Usually as only ones. Moreover, these kinds of visual components  
are ultimately very determining factors during the development  
of a successful building. During the ‘Study of Form’ studio we celebrate 
the experiment: we research and test a number of basic concepts 
through the production of fast models. Here the experience and 
meaning of form are central. The ultimate goal is to develop your  
own individual form grammar.

← A RUIN FOR ETERNITY - SVEN SCHOUTEN

Impressies maquette - Priktinosprijs 2019 - Beste maquette 1e semester
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A RUIN FOR ETERNITY - SVEN SCHOUTEN

Impressies maquette - Priktinosprijs 2019  - Beste maquette 1e semester

RAvB – Huig #20
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A RUIN FOR ETERNITY - SVEN SCHOUTEN

Impressies maquette  - Priktinosprijs 2019  - Beste maquette 1e semester
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Ruin for Eternity - Bringing history  
to the surface.
“Oostplein is a chaotic sea of cars, metro’s, trams and bike lanes. All 
without any point of reference or clear identity. But historically Oostplein 
was full of landmarks; the Eastgate, windmill de Noord, VOC shipyard 
and the barracks of the marines. Because of war, fire and bad city 
planning these icons turned to ruins, which were used as landfill  
in different locations throughout Rotterdam. The story of Oostplein 
and its identity were buried. This landmark is about bringing history  
to the surface, literally. By digging up the old rubble and using it  
in the concrete mixture of the landmark.

The landmark is placed in a small park with an exit to Metro Oostplein 
and surrounded by three busy intersections. In this concrete desert 
the landmark forms an oasis. It is perfectly round and smooth on the 
outside, interrupted by cracks and pieces of debris. The city nomad 
enters through a crack in the outside wall, slowly descending 2 meters 
down in the ground. It opens up to a thin layer of water surrounded  
by piles of rubble that go up the walls of the building. Enclosed by  
the trees that surround it. The porous interior erodes over time being 
not only a retreat for human visitors but also a habitat for plants,  
birds and other animals.” 

Sven Schouten
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PRIKTINOSPRIJS 2019 

Stadsintimiteiten –  
chaos, liefde en mysterie
Diederik Vane 

Kwartaalstudio Operation Bypass met ontwerpdocenten Steven Broekhof &  

Iris Wijn (atelier NOU)

RAvB – Huig #20
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Operation Bypass
Onze Randstedelijke centra zijn ongekend populair. Tegelijkertijd  
lijkt op diverse plaatsen de grens van het absorptievermogen van het 
historische stadsweefsel te zijn bereikt. Er zijn onorthodoxe ingrepen 
nodig om een nieuwe stedelijkheid te verkrijgen die de bestaande stad 
respecteert en ombuigt. In studio Operation Bypass zijn strategieën 
ontwikkeld om tot intensivering en groei van de binnenstad te komen, 
binnen de historische grenzen. Het historische centrum is behandeld 
als een oud hart dat tijdens een operatie moet kunnen overleven.  
De constructie van bypasses zorgt voor een betere doorbloeding.  
Met andere woorden: nieuwe straten en nieuwe gebouwenbieden extra 
ruimte voor zowel bezoekers als bewoners. Gezocht is naar nieuwe 
verbindingen en ruimte door middel van Haussmanniaanse ingrepen: 
nieuwe insnijdingen, doorbraken en toevoegingen in het dichtgeslibde 
historische weefsel. Doel: de fysieke mogelijkheden die het centrum  
te bieden heeft wezenlijk te vergroten.

← STADSINTIMITEITEN – CHAOS, LIEFDE EN MYSTERIE - DIEDERIK VANE

Exploded view gestapeld programma en inbedding in bestaand weefsel   

Priktinosprijs 2019 - Beste maquette 1e semester
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Stadsintimiteiten
“Stadsintimiteiten toont een reorganisatie van de prostitutie in Amsterdam. 
Door een clustering van prostitutie ontstaat elders ruimte voor het 
toevoegen van woningen. Gezinnen die momenteel de stad uitgaan 
kunnen weer in de binnenstad wonen. Het clusteren aan de binnenzijde 
van een bouwblok zorgt ervoor dat de omliggende grachten en neven-
kwaliteiten beter tot hun recht komen. De Hollandse traditionele 
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raamprostitutie blijft behouden. Het ruimtelijk model verandert van 
een uitgestrekt naar een opgerold model. Op deze manier komt de 
toerist, die momenteel verdwaalt, weer uit bij het Damrak. Zo wordt 
de stad beter leesbaar voor de toerist en de Amsterdammer.” 

Diederik Vane

STADSINTIMITEITEN – CHAOS, LIEFDE EN MYSTERIE - DIEDERIK VANE

Sequentie gebruiksfunctie, van binnenzijde blok tot straat 
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Reflectie op de 
Iktinosnominaties 2018-2019
Peter van der Helm

01.3
RAvB – Huig #20
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De Academie nodigt elk jaar een aantal oud-
studenten uit om een selectie van het studiowerk  
te beoordelen en de winnaar van de Iktinosprijs  
te kiezen. Eén van die juryleden vragen we om voor 
Huig Magazine een persoonlijke reflectie te schrijven 
naar aanleiding van de bekeken projecten. Dit jaar  
is dat stedenbouwkundige Peter van der Helm.

Peter van der Helm is opgeleid als planoloog aan de UvA en 
als stedenbouwkundige aan de RAvB. Hij werkte bij de gemeente 
Rotterdam, bij Rein Geurtsen & Partners en bij Kraaijvanger 
Urbis. Sinds 2011 heeft hij zijn eigen bureau, PH Urbanism.
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In eerste instantie was ik positief verrast over de hoge kwaliteit 
van zowel de architectuurprojecten als de stedenbouwprojecten, 
projecten met sterke en soms zeer verrassende verbeeldingen, 
afgewisseld met enkele  wonderschone maquettes. 

Wat ook opvalt is het brede spectrum van het werk. Het beslaat  
de hele breedte van het vakgebied, van het architectonisch detail  
tot en met transitieprocessen op regionaal niveau. Zo zijn er projecten 
over het architectonisch vormgeven van de gevel en het toepassen 
van materialen, typologische verkenningen, werd het samengaan 
van gebouw, programma en locatie onderzocht, of betekenisvolle 
interventies in het systeem van de stad. Ook zie ik projecten op  
het raakvlak tussen architectuur, sculptuur en land-art en zijn  
er experimenten met nieuwe datagestuurde technieken voor zowel  
het ontwikkelen van architectonische principes als voor het verbeelden 
en begrijpen van stedelijke processen. Ook de kracht van de trans-
formatie van de openbare ruimte komt aan bod, net als (duurzame) 
transities op regionaal niveau. Dit brede panorama komt natuurlijk 
voort uit de wijze waarop staf en docenten het curriculum neerzetten 
en vormgeven, maar wordt extra zichtbaar door de overtuigende 
wijze waarop studenten deze opgaven weten te vertalen. 

Bij een nadere beschouwing van de projecten valt op dat de opgaven 
vaak in een bredere context zijn ingebed, waarbij naast pure 
vormgevingsvraagstukken ook maatschappelijke vragen nadrukkelijk 
aan de orde komen. Impliciet wordt de vraag gesteld wat je als 
ontwerper kunt bijdragen aan maatschappelijke opgaven. De vaak 
scherpe stellingnamen in veel projecten bevestigen het bewustzijn  
bij studenten van achterliggende vraagstukken, maar ook van hun  
hun positie en hun beperking daarin. Dit wordt bijvoorbeeld geïllus-
treerd door het project Stadsintimiteiten van Diederik Vane uit de 
studio Operation Bypass. De studio richtte zich op de ontwikkeling van 
strategieën om tot intensivering en groei van de binnenstad te komen, 
binnen de historische grenzen. Stadsintimiteiten richtten zich bij het 
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zoeken naar een oplossing op het sekstoerisme op de Wallen.  
Door een slimme doorbraak te maken en een ‘binnengebied’ te ont-
wikkelen worden de toeristenstromen gekanaliseerd en krijgt het 
sekstoerisme een eigen plek en ontstaat er op de rest van de Wallen 
ruimte voor kwaliteitsverbetering en ander programma en gebruik. 

Aan het onderliggend vraagstuk van de seksindustrie, van mensenhandel 
en criminaliteit wordt voorbij gegaan omdat dit buiten de scoop  
valt van de stedenbouw. Maar juist door optimaal gebruik te maken 
van het instrumentarium van de stedenbouwkundige wordt een 
nieuwe situatie gecreëerd waardoor de uitzwermende overlast kan 
worden beperkt en er meer mogelijkheden voor beheersing ontstaan. 
Deze analytische en technische benadering van de stedenbouw  
laat zien dat het zonder moralisme en idealisme toch een waardevolle 
oplossingsgerichte discipline kan zijn.

Daartegenover staat een project dat juist wel vanuit idealisme  
is neergezet. De toenemende ruimtelijke segregatie van bevolkings-
groepen in Amerika (en in toenemende mate in Europa), ‘patchwork 
metropolis’ volgens Richard Florida, is het raak gekozen thema van de 
studio JUST Baltimore. Hier gingen studenten juist op zoek naar wat 
de verschillende groepen bindt in plaats van scheidt. In Pigtown Pitstop 
nam David Sonntag een winkelcentrum, een plek waar iedereen toch 
al komt, arm of rijk, als uitgangspunt om twee naast elkaar gelegen, 
ruimtelijk en sociaaleconomisch zeer verschillende wijken met elkaar in 
verbinding te brengen. Dit door de alomtegenwoordigheid van de auto, 
normaal een negatieve factor in het functioneren van Amerikaanse 
binnensteden, juist tot uitgangspunt te nemen voor een breed nieuw 
programma dat de twee wijken programmatisch en daarmee ook 
sociaal bindt.
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Daarmee laat dit project zien dat het idealisme in de stedenbouw 
ook nog steeds een onmisbare component is. Echter wel idealisme 
dat door goed kijken en analyseren van de situatie resulteert in 
pragmatische oplossingen, en niet in maatschappelijke vergezichten: 
idealisme niet door ‘utopisme’ maar door pragmatisme. 

Naast idealisme tonen de projecten ook andere maatschappelijke 
betrokkenheid,  een vorm van maatschappelijk en politiek engagement 
die in eerste instantie doet denken aan de stedenbouw en architectuur 
uit de vorige eeuw. Het lijkt hier echter te gaan om een  heel ander  
soort (meer hedendaags?) engagement. Bijvoorbeeld in de studio 
Zorgen voor Zeeland, waarin naar nieuwe invullingen is gezocht voor 
de over wegend agrarische en toeristische provincie. Met zijn prachtig 
ingepast ontwerp voor een Kinderhospice geeft Saeed Jarrous een 
nieuwe maatschappelijke betekenis aan het Zeeuwse landschap.  
De relatie tussen mens, landschap en dier, en in dit geval de innige 
band tussen kind en dier, komt samen in een dienstbaar gebouw 
waarin de gebruiker centraal staat en niet de vormgeving.  
Een gedepolitiseerde en dienstbare vorm als hedendaagse uiting  
van maatschappelijk engagement. 

Ditzelfde geldt op een geheel andere manier voor de studio Narrative 
Urban Landscapes, op het snijvlak van architectuur, beeldende  
kunst en land-art. In Het Onzichtbare Landschap haalt Madelon Pluis 
met prachtig vormgegeven sculpturen de bewogen maatschappelijke 
geschiedenis van de Mijnstreek uit de ondergrond naar boven. 
Waardevrij maar met grote sensitiviteit.

...de innige band tussen kind en dier, 
komt samen in een dienstbaar gebouw 
waarin de gebruiker centraal staat  
en niet de vormgeving
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De breedte van het aanbod en de diepte van de individuele projecten 
die vaak in een relatief korte tijd tot stand zijn gekomen laten zien  
dat architectuur en stedenbouw nog steeds relevant zijn als het gaat 
om maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. De positie die  
de studenten innemen laat zien hoe je daar invulling aan kunt geven,  
op een wijze die analytisch en oplossingsgericht is, en die zeer adequaat 
en soms verwonderend is vormgegeven.  

Ik durf  te stellen dat het studiowerk afgelopen jaar veel kwaliteit  
laat zien, dat het werk opgavestellend, analytisch en oplossingsgericht  
is en erg goed is verbeeld met een divers palet aan middelen.  
Het laat zien dat de professie actueel is, en dat de beide disciplines 
nog steeds in staat zijn om overtuigende en relevante oplossingen  
te bieden, dat studenten zich er van bewust zijn dat het gaat om meer 
dan vormgeving alleen en dat ontwerpend onderzoek een waardevolle 
bijdrage kan leveren in de discussie over zeer actuele vraagstukken. 
De basis wordt daarbij gevormd door vakmanschap en vaststelling 
dat in de vormgeving en verbeelding van voorstelbare oplossingen, 
keuzen of richtingen de onmisbaarheid van de architect/steden-
bouwkundige zit. Het getoonde werk toont  overtuigend dat dit 
zelfbewustzijn er is, en dat is positief en bemoedigend!
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Rotterdamse Klimaatpraktijken 

Maartje Kool
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Rotterdamse Klimaatpraktijken 

Maartje Kool
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Maartje Kool 

Maartje is vijfdejaars student Architectuur en verwacht voor  
komende zomer klaar te zijn met haar afstudeeronderzoek naar  
een natuurinclusief woongebouw. Ze werkt bij Transformers  
en het Rijksvastgoedbedrijf en daarvoor bij Superuse Studios.

‘In Bospolder Tussendijken, of BOTU zoals de wijk ook wordt genoemd, 
werk ik mee aan de transformatie van een oud schoolgebouw.  
Hier komt het Zelfregiehuis, een plek die mensen helpt om zelf het 
heft in handen te nemen, een plek waar mensen voor elkaar zorgen. 
Transformers werkt in dit project samen met een heel divers team. 
Ik heb daarin als ontwerper de rol van mediator en breng mensen 
en ideeën bij elkaar. Architecten zijn gewend om door verschillende 
schalen te denken, van het detailniveau tot de invloed op de stad  
als geheel. Klimaat kan daarin nooit een bijzaak zijn, daar voel  
ik me als ontwerper wel verantwoordelijk voor. 

Ik heb het geluk gehad om vaak  
samen te kunnen werken met mensen  
die oog hadden voor het klimaat,  
zowel mijn werkgevers als hun  
opdrachtgevers

RAvB – Huig #20
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Het schoolgebouw in BOTU is een gemeentelijk monument dat we  
zo klimaatneutraal mogelijk willen transformeren tot workshopruimte. 
Daar wordt bijvoorbeeld de Wok Challenge georganiseerd om  
te kijken hoe je traditionele gerechten op elektriciteit  kunt bereiden  
nu de wijk van het gas af gaat. We kijken nu naar de mogelijkheid  
om een kas over het gebouw heen te zetten. Daarmee creëren we  
een wintertuin om planten en struiken op te kweken voor het naast-
gelegen park. Een groene gevel biedt straks meer privacy voor  
de ruimtes op de begane grond.

Ik heb bij Superuse Studios gewerkt aan Buitenplaats Brienenoord, 
waar een bestaande barak is afgebroken en met die materialen  
een nieuw gebouw is geconstrueerd. Het ontwerpproces begon   
bij circulariteit, form follows flow: wat hebben we en wat kunnen 
we ermee? Maar de duurzaamheid van dat project zit niet alleen in 
circulariteit. In het ontwerp is rekening gehouden met verschillende 
geklimatiseerde zones, zodat je niet altijd het hele gebouw hoeft  
te verwarmen. De bouwers waren mensen met een afstand tot  
de arbeidsmarkt. Voor hen was dit een opstap in hun carrière en de 
meesten hebben door deze ervaring een nieuwe baan kunnen vinden. 
Ik zie dat ook als een vorm van duurzaamheid. Voor de jury van  
de Rotterdam Architectuurprijs was deze onorthodoxe werkwijze 
reden om de Buitenplaats een eervolle vermelding toe te kennen.

Al deze kennis neem ik nu mee in mijn afstudeerproject voor een 
natuurinclusief woongebouw met dertig tot vijftig woningen waarvan 
de bewoners verschillende functies kunnen delen. Maar het gebouw  
is niet voor mensen alleen, het is bedoeld voor alles wat leeft, mens  
én stadsnatuur. Met een poreuze gebouwschil maak ik de overgang 
van binnen naar buiten om de biodiversiteit in de stad te stimuleren.’
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Afstudeerwerk 2018-2019

02.1
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Toch zijn in het studiejaar 2018-2019 studeerden 
twee studenten af als stedenbouwkundige 
en 17 als architect. Elke student wordt aan-
gemoedigd om een eigen afstudeeropgave 
te formuleren en een eigen mentor te kiezen 
waardoor elk afstudeerproject een uitgesproken 
eigen karakter heeft. 
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...een groot deel van de afstudeer
projecten zich, vanuit het eigen  
ontwerpvakmanschap, uitgesproken  
kritisch verhoudt tot onze  
weerbarstige werkelijkheid,  
zij het op verschillende wijze
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In het studiejaar 2018-2019 studeerden twee studenten af als steden-
bouwkundige en 17 als architect, elk met een eigen afstudeeropgave 
en een eigen mentor waardoor elk afstudeerproject een uitgesproken 
eigen karakter heeft. Toch zijn er ook overeenkomsten of verwant-
schappen te herkennen. Zo is de helft van de projecten in Rotterdam 
gesitueerd, en is de comeback van de woningbouwopgave een feit. 
Daarbij gaat het steevast om projecten in hogere dichtheden,  
met een sterke focus op het architectonisch articuleren van collectiviteit 
en het hedendaags samenleven. Ook veel van de projecten voor  
publieke gebouwen of plekken bevatten een maatschappelijke agenda. 
Tot slot kun je constateren dat een groot deel van de afstudeer-
projecten zich, vanuit het eigen ontwerpvakmanschap, uitgesproken 
kritisch verhoudt tot onze weerbarstige werkelijkheid, zij het op 
verschillende wijze. Waar bijvoorbeeld Amber Peters de vloeibare 
moderniteit tegemoet treedt vanuit een gespannen huwelijk tussen 
menselijkheid en machinaliteit, doet Dirk Hovens dat middels een 
door de genius loci geïnformeerde lichamelijkheid. Waar Mikolai Brus 
de eroderende samenleving agendeert door een herinterpretatie  
van de straat, schenken Mahaut Dael en Michal Dlugajczyk ons  
‘de andere blik van de architectuur’ als middel tegen een eroderende 
sensitiviteit. En waar Ruud van Leeuwen een klimaatbestendige 
toekomst van de hedendaagse stad zoekt in de integraliteit van  
het stedenbouwkundig vakmanschap, tracht Wander Hendriks  
haar te vinden in een metabolisch rationalisme.  
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Archiprix-nominaties
Uit het afstudeerwerk kiest de staf elk jaar drie projecten voor 
de landelijke Archiprix. Gekeken wordt naar de gestelde opgave, 
de analyse en het onderzoek ten behoeve van de opgave, de 
conceptuele kracht van het plan, de ruimtelijke kwaliteit van het 
ontwerp in combinatie met de ingezette middelen en de wijze  
waarop het project gepresenteerd wordt. De samenhang tussen 
deze elementen is ook van belang omdat de afgestudeerde daarmee 
aantoont het totale proces te beheersen, van het in de opgave 
gestelde probleem naar de ruimtelijke oplossing. De selectiecriteria 
kunnen zo samengevat worden als: het tentoongespreide vermogen 
om de zelfstandig gestelde afstudeeropgave, vanuit een scherp 
geformuleerde vraagstelling, concept en programma, te vertalen  
in een coherent ruimtelijk ontwerp en dit ontwerp uit te werken  
in architectonische of stedenbouwkundige termen, én het vermogen 
om kritisch te reflecteren op de consequenties van de gemaakte 
(ruimtelijke) keuzes.  

De volgende afstudeerprojecten zijn verkozen:

Rotterdamse Epifanieën - Description by Design  
van Mahaut Dael en Michał Długajczyk architectuur

Terminal 1 - De geconditioneerde reis naar de vrijheid  
van Amber Peters architectuur

Vermogen van de stad van Wander Hendriks stedenbouw 

RAvB – Huig #20



91

02.1 Afstudeerwerk

De Meester
Sinds 2015 maken afgestudeerden van onze Academie kans om 
genomineerd te worden voor ‘De Meester’. De Fleur Groenendijk 
Foundation heeft deze jaarlijkse promotieprijs in het leven geroepen. 
Studenten komen in aanmerking voor de prijs als hun afstudeerproject 
maatschappelijk relevant is, getuigt van vakmanschap en in 
zijn context past, maar ook dient het onderscheidend te zijn en 
communicatief sterk. 

De prijs kent een bijzondere opzet. Een elk jaar wisselende vakjury 
kiest uit het afstudeerwerk drie genomineerden. Op de avond van  
de prijsuitreiking presenteren de kandidaten hun plan in het openbaar 
aan publiek en jury. Na een dialoog met jury en publiek gaat de  
jury in conclaaf waarna dezelfde avond de prijs uitgereikt wordt.  
Op 30 oktober 2019 werd de prijs voor de vijfde keer uitgereikt, 
ditmaal door een jury bestaande uit Dirk Jan Postel, Harm Tilman, 
Joep van Lieshout, Victor Mani en Dikkie Scipio.

Bovenstaande teksten en de juryteksten bij de projecten  
zijn afgeleid van teksten uit de juryrapporten

Drie alumni presenteerden hun project: 

Verticale Buurtstraat  van Mikolai Brus architectuur 

Shakespeare Terminal van Dirk Hovens architectuur  

Van Hammerbrook naar Hammerstadt  
van Ruud van Leeuwen stedenbouw  

Ruud van Leeuwen werd uitgeroepen tot De Meester van 2019.
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Alle afstudeerders van  
het studiejaar 2018-2019

Architectuur

Casper van Leeuwen

Music Box R’dam
Afstudeercommissie: Udo Garritzmann (mentor), Allard Jolles  

(externe deskundige), Ana Rocha (externe deskundige) en  

Jeroen Visschers (voorzitter)

Architectuur

Esther Kats
Wonen en spelen in de stad
Afstudeercommissie: Liesbeth Brink (mentor), Harald Mooij (externe deskundige), 

Jeroen Geurst (externe deskundige) en Jeroen Visschers (voorzitter)

Architectuur

Pascalle Asgarali
Enablement
Afstudeercommissie: Maartje Lammers (mentor), Jeroen Geurst (externe 

deskundige), Henk Bultstra (externe deskundige) en Robert von der Nahmer 

(voorzitter)
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Stedenbouw

Ruud van Leeuwen
Van Hammerbrook naar Hammerstadt
Afstudeercommissie: Pieter Jannink (mentor), Jan Vermeulen (externe  

deskundige), Kris Schaasberg (externe deskundige) en Margit Schuster 

(voorzitter)

Architectuur 

Esther Bezem
Waar achterstand voorsprong wordt
Afstudeercommissie: Simone Drost (mentor), Ana Rocha (externe deskundige), 

Gianni Cito (externe deskundige) en Jeroen Visschers (voorzitter)

Architectuur

Franca Houg
Parlement voor de Wereldnatie
Afstudeercommissie: Serge Schoemaker (mentor), Annette Marx  

(externe deskundige), Helena Casanova (externe deskundige)  

en Robert von der Nahmer (voorzitter)

Stedenbouw 

Wander Hendriks
Vermogen van de stad
Afstudeercommissie: Eric Frijters (mentor), Han Dijk (externe deskundige), 

Frits Palmboom (externe deskundige) en Wouter Veldhuis (voorzitter)
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Architectuur

Leonard Nieuwenhuijse
Waterland
Afstudeercommissie: Niels Groeneveld (mentor), Bastiaan Jongerius  

(externe deskundige), Niels Tilanus (externe deskundige) en Jeroen Visschers 

(voorzitter)

Architectuur 

Dennis Berger
In Space
Afstudeercommissie: Harmen van de Wal (mentor), Jaakko van ‘t Spijker 

(externe deskundige), Remco Bruggink (externe deskundige) en Robert von 

der Nahmer (voorzitter)

Architectuur 

Anneke Heins
De Vakschool
Afstudeercommissie: Ludo Grooteman (mentor), Helena Casanova  

(externe deskundige), Oana Rades (externe deskundige) en Jeroen Visschers/

Renske van der Stoep (voorzitter)

Architectuur 

Nicky van der Kooij
Wonen en werken in de Dordtse spoorzone
Afstudeercommissie: Hans van der Heijden (mentor), Peter Kuenzli  

(externe deskundige), Hans Moor (externe deskundige) en Robert von  

der Nahmer/Thijs van Spaandonk (voorzitter)
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Architectuur 

Iris de Wit
Gestapelde tuinen
Afstudeercommissie: Mark de Bokx (mentor), Henk Hartzema  

(externe deskundige), Hans van der Heijden (externe deskundige)  

en Margit Schuster (voorzitter)

Architectuur 

Marieke Veling
De Olieman
Afstudeercommissie: Gijs Baks (mentor), Oana Rades (externe deskundige), 

Rien Korteknie (externe deskundige) en Job Floris (voorzitter)

Architectuur 

Mikolai Brus
Verticale Buurtstraat
Afstudeercommissie: Thijs van Spaandonk (mentor), Fokke Moerel (externe 

deskundige), Hans Moor (externe deskundige) en Robert von der Nahmer/

Thijs van Spaandonk (voorzitter)

Architectuur 

Amber Peters
Terminal 1, de geconditioneerde reis naar de vrijheid
Afstudeercommissie: Claudio Saccucci (mentor), Penne Hangelbroek  

(externe deskundige), Peter Rieff (externe deskundige) en Jeroen Visschers/

Margit Schuster (voorzitter)
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Architectuur 

Dirk Hovens
Shakespeare Terminal
Afstudeercommissie: Francesco Veenstra (mentor), Ana Rocha  

(externe deskundige), Carolien Schippers (externe deskundige)  

en Robert von der Nahmer/Hinke Majoor (voorzitter)

Architectuur 

Mahaut Dael & Michal Dlugajczyk
Rotterdamse Epifanieën – Description by Design
Afstudeercommissie: Marius Grootveld (mentor), Lara Schrijver  

(externe deskundige), David de Bruijn (externe deskundige),  

Albert Takashi Richters (externe deskundige), Jaakko van ‘t Spijker  

(externe deskundige) en Renske van der Stoep (voorzitter)

RAvB – Huig #20



97

02.1 Afstudeerwerk



RAvB – Huig #20



02.0 Afstudeerwerk

99



RAvB – Huig #20

Zes afstudeerprojecten

02.2
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Het grotendeels ontwikkelde  

deelgebied met de verschillende  

nieuwe functies

WINNAAR DE MEESTER 2019

Van Hammerbrook 
naar Hammerstadt

Ruud van Leeuwen
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Ruud van Leeuwen - Van Hammerbrook naar Hammerstadt 
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Gefaseerde ontwikkeling van het gebied rondom Freihafen Hammerstadt,  

het te transformeren pakhuis
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“Stel je een wijk voor waar wonen en werken hand in hand gaan. 
Waar duurzame mobiliteitssystemen worden ingezet. Een wijk 
die symbool staat voor decentrale afvalverwerking als integraal 
onderdeel van het stedelijk leven. Te mooi om waar te zijn?

Van Hammerbrook naar Hammerstadt is een transformatiestrategie 
van een binnenstedelijke industriewijk naar een diverse, dichte  
en levendige stadswijk. De verdichtingsopgave van Hamburg wordt 
aangegrepen om het bestaande raamwerk van kanalen en stads-
straten uit te bouwen en te versterken. Binnen dit raamwerk nestelt 
zich het nieuwe Hamburgse bouwblok dat model staat voor een 
toekomstbestendige en klimaatbestendige wijk. Wat is er nodig  
om ontwikkelingen op gang te krijgen en private investeringen  
te ontlokken?

Naast de transformatie van het bouwblok worden twee grote stads-
projecten geïntroduceerd die ontwikkelingen in de wijk aanjagen  
en Hammerstadt sterk verbinden met de omliggende stadsdelen.  
Het Stroompark is het visitekaartje van Hammerstadt. In een openbare 
parkruimte wordt de verwerking van reststromen zichtbaar en beleef-
baar gemaakt en gekoppeld aan het stedelijk leven in de wijk. 
Het Stroompark heft barrières op en vormt een belangrijk koppelstuk 
in de verbinding tussen Hammerstadt en het centrum van Hamburg.

De kansen voor een prachtig waterfront voor Hammerstadt liggen 
voor het oprapen. Het Oeverpark wordt het nieuwe gezicht 
van Hammerstadt aan de rivier de Bille. De groene oevers worden 
gecontinueerd waardoor de wijk direct met het open landschap  
wordt verbonden. Het oeverpark draagt bij aan de ecologie, bio diversiteit 
en waterkwaliteit van de wijk en versterkt de verblijfskwaliteit.” 

Ruud van Leeuwen

RAvB – Huig #20
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Binnen dit raamwerk 
nestelt zich het 
nieuwe Hamburgse 
bouwblok dat model 
staat voor een 
toekomst  bestendige en 
klimaatbestendige wijk
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Jury De Meester:
Van Hammerbrook naar Hammerstadt stelt een transformatie voor 
van een binnenstedelijke industriewijk in Hamburg naar een diverse, 
dichte en levendige stadswijk. Daarvoor is een ontwikkelingsstrategie 
opgesteld met een set aan spelregels die zowel regulerend als 
inspirerend zijn. Het bestaande raamwerk van kanalen en stadstraten 
wordt aangrepen voor de verdichtingsopgave en het verbinden  
van Hammerstadt met de omliggende stadsdelen. Op een iets lager 
schaalniveau worden twee stadsparken als aanjagers voor deze 
ontwikkelingen ingezet door een integrale benadering van landschaps-
ontwerp en ecologische aspecten als afvalverwerking, waterzuivering 
en herwinning van grondstoffen. Op blokniveau is één bouwblok 
verder uitgewerkt ter illustratie van hoe een toekomst- en klimaat-
bestendige ontwikkeling geïnitieerd en gestimuleerd kan worden  
in een publiek-private samenwerking. 



109

02.2 Afstudeerwerk

De jury heeft bewondering voor het gelaagde en interactieve model  
dat Ruud ontwikkeld heeft. Een model dat de stad ruimte biedt  
om zich verder te ontwikkelen en te organiseren. Wat ook bijzonder 
veel waardering oogst is de strategische kwaliteit van het model 
dat aanpassingen in ruimte en functies in de tijd mogelijk maakt. 
Het maakt de werking als katalysator en kader voor toekomstige 
stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen zeer 
voorstelbaar. Het plan geeft zowel richting als vrijheid. Tegelijkertijd 
weet Ruud als stedenbouwer in de uitwerking zowel de steden-
bouwkundige als de architectonische aspecten vorm te geven,  
echter zonder een definitief en absoluut beeld te scheppen. Wat opvalt  
is dat Ruud teruggrijpt op het idee van de regulerende overheid  
terwijl hij tegelijkertijd het private initiatief erkent en de ruimte geeft. 
Het is daarmee een maatschappelijk relevant, intelligent en  
realistisch plan. Reden voor de jury om dit project als winnaar  
van De Meester 2019 aan te wijzen. 

Ruud van Leeuwen- Van Hammerbrook naar Hammerstadt 

Impressie van stadsproject Stroompark



RAvB – Huig #20

Ruud van Leeuwen - Van Hammerbrook naar Hammerstadt 

Impressie van de stadsproject Oeverpark. Samen met stadsproject Stroompark 
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vormt dit één van de vitale onderdelen van het ruimtelijke raamwerk  

dat de ontwikkelingen in het plangebied moet faciliteren 
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Het maakt de werking als katalysator 
en kader voor toekomstige stedenbouw
kundige en architectonische  
ontwikkelingen zeer voorstelbaar
- de Jury over Van Hammerbrook naar Hammerstadt
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Ruud van Leeuwen - Van Hammerbrook naar Hammerstadt 

Impressie woon-werkhof ten noordwesten van pakhuis Freihafen Hammerstadt
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Epifanie, collage 

NOMINATIE ARCHIPRIX 
NEDERLAND 2020

Rotterdamse 
Epifanieën - 
Description  
by Design
Mahaut Dael 
en Michał 
Długajczyk 
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“Het afstudeerproject creëert een tweede natuur van een deel van  
het centrum van Rotterdam door de manipulatie van zijn architectonische 
ingrediënten. Zoals het ontwerp middeleeuwse karakteristieken  
in de bestaande moderne architectuur onthult, is het een resultaat  
van de versterking en toevoeging van middel eeuwse composities aan 
de hand van moderne elementen. Rotterdamse Epifanieën beschrijft  
de momenten van erkenning door de gebruiker, van de gelaagdheid 
van de locatie. De creatie van een parallelle realiteit stelt hem  
in staat ook andere bestaande kwaliteiten te herkennen, beleven  
en daar op te reflecteren.

De locatie, aan de kruising tussen Coolsingel, Hoogstraat en Beurstraverse,  
is altijd representatief geweest voor de ambitie en het karakter van  
de stad, een karakter gericht op de toekomst. ‘Vooruit dan maar!’. 
Sinds de wederopbouw is de locatie een terrein voor architectonische 
en stedelijke plannen, eerst gedefinieerd als open-air winkelcentrum 
met sterke modernistische principes, in de jaren 90 met de aanleg  
van de Beurstraverse en de ondergrondse kruising, en tegenwoordig 
met de transformatie van de Coolsingel in een voetgangersboulevard. 
Deze vooruitgang in de veranderingen van dit stadsdeel zijn aan  
de ene kant een sterke karakteristiek van Rotterdam, maar aan  
de andere kant veroorzaken ze een eclectisch geheel dat moeilijk te 
lezen is en daarom een gebrek aan publiek gebruik en toe-eigening 
veroorzaakt. Dit project omarmt dit eclecticisme en onderzoekt de 
beleving en betekenis van de locatie. In een tijd waar alles constant 
verandert, waar alles bekend is, is er een nood om transformaties  
van omgevingen te ondervragen en alternatieven op basis van 
bestaande elementen voor te stellen.
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Met dit project wordt een tweede natuur van dit stuk Rotterdam 
gecreëerd door manipulatie van zijn architectonische ingrediënten. 
Zoals het ontwerp middeleeuwse karakteristieken in de bestaande 
moderne architectuur onthult, is het een resultaat van de versterking 
en toevoeging van middeleeuwse composities aan de hand van 
moderne elementen.

Rotterdamse Epifanieën beschrijft de momenten van erkenning  
door de gebruiker, van de gelaagdheid van de locatie. De creatie 
van een parallelle realiteit stelt hem in staat ook andere bestaande 
kwaliteiten te herkennen, beleven en daar op te reflecteren.” 

Mahaut Dael en Michał Długajczyk

Met dit project wordt een tweede  
natuur van dit stuk Rotterdam  
gecreëerd door manipulatie van  
zijn architectonische ingrediënten
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Selectiecommissie:
Het project presenteert zich, bij een eerste, vluchtige beschouwing,  
als een reeks verrassende interventies op het Beursplein in het 
hart van Rotterdam. Maar het project wil veel meer zijn en is dat 
ook. De ontwerpers omarmen hun initiële observatie dat de locatie, 
met haar historische stapeling aan plannen en ambities, zowel een 
moeilijk leesbaar, eclectisch geheel als een icoon van de Rotterdamse 
vooruitgangsdrift is. Van daaruit is het ontwerpmatig denken en 
handelen ingezet om de beleving en betekenis van het gebied te 
onderzoeken. Als ontwerpende archeologen delven ze, meebewegend 
met hun eigen architecturale subjectiviteit, de gelaagdheid van  
de locatie op en herkennen ze ongeziene middeleeuwse ingrediënten. 

RAvB – Huig #20
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Deze vruchten van de ontwerpmatige blik staan vervolgens aan  
de basis van een diepgravend ontwerpend onderzoek dat resulteert 
in de creatie van een parallelle Rotterdamse werkelijkheid. De mani-
pulatie van bestaande architectonische ingrediënten laat een tweede 
natuur van de stad Rotterdam oplichten, die de beschouwer bewust 
laat worden van iets wat doorgaans niet gezien wordt en duidelijk 
maakt dat de stad veel gelaagder is dan vermoed. Tegelijkertijd laat 
het de beschouwer van het project ook begrijpen dat er nog vele 
andere bestaande realiteiten te herkennen zouden kunnen zijn  
in de stad. Daarmee maakt het project haar titel meer dan waar: 
de architectuur blijkt in staat een zich aan de ratio onttrekkende, 
plotselinge, kortdurende, diep inwerkende ervaringen tot stand  
te kunnen brengen waarin een zintuiglijk waarneembaar element  
in de gewone, alledaagse werkelijkheid een niet binnen een gangbaar 
kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat, door het 
ontwerp als ‘beschrijvings-instrument’, en in het verlengde daarvan, 
als instrument van theorievorming, te hanteren.
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Mahaut Dael en Michał Długajczyk - Rotterdamse Epifanieën - Description by Design

Bestaande objecten en de reeks ontwikkelde interventies
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Mahaut Dael en Michał Długajczyk - Rotterdamse Epifanieën - Description by Design

Isometrie van interventie Campo

Door de verbinding van de twee niveaus en de opening van het centrale plein 

wordt de kruising van de Coolsingel en de Koopgoot een echt hart. De nieuwe  

hellingen herinneren aan de Campo van Siena. Deze landschappelijke actie  

gecombineerd met de doorgang van de tram creëert een dynamische stadsbeeld. 

Alle stromen zijn behouden, maar hun tempi worden aan elkaar aangepast.  

De plek waar mensen alleen maar passeerden wordt een ontmoetingsplek,  

a place to be. 
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Mahaut Dael en Michał Długajczyk - Rotterdamse Epifanieën - Description by Design

Maquette met drie kleuren schuim: blauw = modern, geel = middeleeuws, paars = nieuw 
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Plattegrond met de verbindings-
route langs de verschillende 
collectieve plekken

NOMINATIE DE MEESTER 2019

Verticale 
Buurtstraat
Mikolai Brus
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Hoogbouw wordt  
vooral gedicteerd 
door de ambities  
van de gemeente  
en de ontwikkelaars 
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“De toekomst van de stad ligt in de stad zelf. Anno 2019 woont  
al meer dan 55 procent van de wereldbevolking in de stad. Dit zal 
in 2050 stijgen naar meer dan 70 procent. Dit leidt overal tot een 
verdichtingsopgave. De verdichtingsvraag voor Rotterdam wordt  
nu vooral opgelost met monotone en eenzijdige hoogbouw bestaand 
uit gestapelde plattegronden. Dit leidt tot een eentonige bebouwing 
en een eenzijdig ingerichte samenleving die slecht is voor de stedelijke 
performance op straat. 

Rotterdam heeft niet alleen hoogbouw nodig! Hoogbouw wordt 
vooral gedicteerd door de ambities van de gemeente en de ontwikkelaars. 
Hierdoor bepalen zij hoe de mensen moet wonen in de stad en niet  
de mensen zelf. Door zo te bouwen dat ontmoetingen en verbindingen 
niet worden gefaciliteerd ontstaat er sociaal isolement. 

Voor de toekomst is een duurzame samenleving nodig. Mijn afstudeer-
project gaat over het sociaal metabolisme in het gebouw en de  
stedelijke performance in en rond het gebouw, met als doel het bieden 
van een alternatief voor de verdichtingsvraag van de toekomst.  
Dit door een verdichtingsvorm te ontwerpen die sociale interactie 
en ontmoetingen stimuleert en faciliteert, met een programma  
voor een mix van bewoners. Het concept gaat uit van de buurt  
als gemeenschap en de straat als verbindend element. Dit resulteert  
in een meerwaarde voor de bewoners en voor omwonenden  
van het gebouw. Ontmoeten en samenkomen staan centraal in  
het ontwerp.” 

Mikolai Brus
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Mikolai Brus - Verticale Buurtstraat

Plattegrond met de verbindingsroute langs de verschillende collectieve plekken
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Jury De Meester:
Het project is een kritisch alternatief voor de verdichtingsvraag 
van de toekomst. Het ontwerp is een verdichtingsmodel waarin een 
mix van publieke functies en woningen voor verschillende bewoners-
categorieën garant moet staan voor een sociaal hechte en duurzame 
buurtgemeenschap. Dit doet Mikolai door de straat als een spiraal 
door het bouwblok te laten lopen. Aan deze straat zijn de publieke 
functies gelegen en worden de meeste woningen ontsloten. Dit type 
bouwblok moet een sociaal en duurzaam alternatief bieden voor 
hoogbouw dat volgens Mikolai een stapeling van eentonige woning-
plattegronden is, garant staat voor sociaal isolement en geen 
binding met de omringende stad biedt. 

De jury waardeert de sympathieke wijze waarop de straat als steden-
bouwkundig type met collectieve voorzieningen in de architectuur  
van het gebouw is verwerkt. De zorgvuldige en coherente uitwerking 
toont kwaliteit. De jury vaagt zich wel af waarom Mikolai ervoor 
gekozen heeft om geen enkele woningplattegrond te ontwikkelen  
en zich enkel te richten op de overigens zeer interessante route  
met gemeenschappelijke voorzieningen. Dat de laatste doodloopt, 
stelde enkele juryleden een beetje teleur. Over het geheel beoordeelt 
de jury het plan en met name de buurtstraat als een bijzonder 
gevonden evolutie van het bouwblok, waarvoor complimenten.
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De zorgvuldige en  
coherente uitwerking 
toont kwaliteit
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Ondergrondse terminal –  

plattegrond en impressie

NOMINATIE DE MEESTER 2019

Shakespeare 
Terminal
Dirk Hovens
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“Het Kanaaltunnel-station vormt het eindpunt van de reis. Het station 
ligt in een rijke context en vormt het sluitstuk van het grootste bouw-
werk ter wereld, de enige fysieke verbinding tussen Groot-Brittannië  
en het continent. Toch voelt het station onbeduidend. Het is een non-place, 
een afstandelijke ruimte zonder ambiance of enig verblijfs comfort. 
De contradictie van de non-place met de betekenis van het stations-
gebouw als gebouwtype, het wachtmoment, de context en transitie 
naar een andere context vormde de voedingsbodem voor mijn 
fascinatie voor deze gebouwen.

Het project onderzoekt hoe en of een terminal gemaakt kan worden 
die niet abstract en afstandelijk is, maar die betekenisvol is voor de reiziger. 
Dit wordt gedaan door het gebouw zijn identiteit te laten ontlenen 
ontleent aan de plek, en door de reiziger zich bewust te laten worden 
van het tijdelijke verblijf op deze plek.

De contradictie van de nonplace met  
de betekenis van het stationsgebouw  
als gebouwtype, het wachtmoment, de 
context en transitie naar een andere 
context vormde de voedingsbodem voor 
mijn fascinatie voor deze gebouwen

RAvB – Huig #20
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Het station bestaat uit een reeks segmenten die de reiziger telkens 
een nieuw deel van het station, de verbinding en de kanaaltunnel 
laten ervaren. Het ontwerp legt de ondergrondse wereld van de 
kanaaltunnel bloot die tot dusver verborgen was voor de gebruiker. 
Het station bestaat uit vier hoofdonderdelen: de entree met Britse 
douane, het vaste programma van het terminalhotel, de terminal en 
de afdaling naar en door de tunnels naar het vertrekpunt van de trein. 
De entree bevindt zich nog in de Britse context. Het neutrale gebied 
achter de douane is de plaats waar het verblijf zich hoofdzakelijk 
afspeelt. Omdat stations vaak weinig ruimte bieden voor de intieme 
aspecten van het verblijf wordt een publieke functie geïntroduceerd  
in de vorm van een park. Voor de organisatie van het programma,  
de paviljoens en de routing zijn twee landschappelijke principes gebruikt. 
Het stationsprogramma is volgens traditie van de Franse tuin geordend 
als geometrisch grid, waarbij op de kruispunten de Franse paviljoens 
zijn geplaatst. Zij vormen de toegang tot het ondergrondse station  
en Frankrijk. Het terminalhotel is volgens de Britse tuintraditie dwalend, 
en circuleert langs de Britse paviljoens.” 

Dirk Hovens, samenvatting
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Jury De Meester:
In Shakespeare Terminal, terminal voor de tunnelverbinding tussen 
Groot-Brittannië en het continent, houdt Dirk Hovens een pleidooi voor 
de beleving van de plek en aandacht voor het moment. Het is een 
aanklacht tegen zogenaamde ‘non-places’ waar de commercie 
hoogtij viert en mensen gereduceerd zijn tot consumerende passanten. 
Een zeer gedegen historisch onderzoek naar het beeld en de beleving 
van terminals en naar de locatie zelf heeft geleid tot de ontdekking 
van de vergeten tunnels, het werkeiland en de goed gevonden 
referenties van de Engelse en Franse tuin.

Schetsenderwijs heeft hij een diversiteit aan verblijfsplekken afgetast 
en in beeld gebracht alsmede de verschillende vormen van sequentie 
waarmee de reiziger al dwalend dan wel doelgericht zijn weg kan volgen. 

De radicaal andere werkwijze tegenovergesteld aan het gebruikelijke 
proces op basis van een functioneel programma van eisen en de 
zwaar aangezette tekenstijl roepen zeer verschillende en heftige emoties 
op bij diverse juryleden. Het is geen ontwerp in die zin dat het een 
exacte weergave probeert te zijn van hetgeen er gerealiseerd kan 
worden, maar vooral het conceptueel denken dat hieraan voorafgaat.  
Het resultaat maakt nieuwsgierig naar een eindbeeld en schept daarbij 
hoge verwachtingen. Het is daarom juist het ontbreken van dit eindbeeld 
dat de meeste juryleden tenslotte toch een beetje teleurstelt.  
Unaniem echter heeft de jury bijzonder veel waardering voor het 
proces en het onderzoek.



139

02.2 Afstudeerwerk



RAvB – Huig #20

Dirk Hovens - Shakespeare Terminal

Maaiveld – bovengronds programma georganiseerd op basis van Franse en Engelse 

landschapsstijl die respectievelijk de stationsfuncties en de hotelfuncties bevatten 
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Dirk Hovens - Shakespeare Terminal

Impressie uitgang Kanaaltunnel
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Het grotendeels herontwikkelde deel-

gebied rond Freihafen Hammerstadt 

met de verschillende nieuwe functies 

NOMINATIE ARCHIPRIX 
NEDERLAND 2020

Vermogen van  
de stad
Wander Hendriks
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“Op 12 december 2015 werd het Akkoord van Parijs gepresenteerd, 
een verdrag om klimaatverandering tegen te gaan. Want klimaat-
verandering is aan de orde van de dag en komt met lusten en lasten. 
Veelal is men zich bewust van de lusten; zo heb ik dit jaar aardig 
geboerd met mijn zonnepanelen en hebben we allemaal genoten  
van een heerlijke zomer. Helaas is klimaatverandering niet iets wat we 
per moment moeten bekijken en waar we alleen van kunnen genieten, 
want een te grote verandering kan vergaande gevolgen hebben voor 
toekomstige generaties. Om de toekomstige generaties te behoeden 
voor een onleefbare omgeving hebben de leiders van de wereld  
dit Akkoord van Parijs bereikt voor het (zoveel mogelijk) behouden 
van onze huidige leefomgeving. Dit akkoord moet processen in gang 
zetten om de aarde niet veel verder te laten opwarmen door de  
CO2 uitstoot te verlagen. Het produceren en gebruiken van energie is  
wat voornamelijk de CO2-uitstoot creëert en voor de opwarming zorgt.

Maar hoe kan een mondiaal akkoord ingepast worden in onze 
alledaagse leefomgeving? Welke stedelijke interventies moeten 
er gedaan worden om de stad zowel leefbaar te maken voor 
toekomstige generaties als de uitstoot van CO2 tegen te gaan?

In het ontwerpend onderzoek ‘Vermogen van de stad’ wordt de groei 
van de stad gekoppeld aan lokale energiebronnen. Er wordt gekeken 
naar nieuwe strategieën voor verdichting en een maximaal gebruik 
en inbedding van verschillende stedelijke energiebronnen. Het juiste 
type energiebron en de juiste gebruiker worden gekoppeld waarna 
bepaald wordt in welke vorm van stedelijk ontwerp dit het best past. 
Als testcase is de gemeente Nijmegen gekozen, de oudste stad  
van Nederland, die diverse periodes van transitie kent en voor 2018 
gekozen is tot European Green Capital. 
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Na een analyse van de energievraag en de CO2 uitstoot van de stad 
worden binnen de gemeentegrens diverse energiebronnen met 
hun mogelijke potentie gekwantificeerd. Vanuit deze verschillende 
energiebronnen wordt een strategisch stedelijk netwerk uitgerold  
die de grote energieverbruikers koppelt aan de grote energiebronnen. 
Deze nieuwe slagader van de stad is zo vormgegeven dat energie en 
toekomstige infrastructuren, als smart-charching, fijne snelfietspaden, 
klimaat adaptieve structuren en woningbouw, gekoppeld worden  
en zowel boven- als ondergronds een eenheid vormen.

De woningbouwopgave krijgt vorm langs deze nieuwe stedelijke 
slag ader en takt aan de op de uitwisseling van energiestromen. 
Hierdoor wordt de woningbouwopgave direct verspreid door de stad 
en worden logische herstructurerings- en nieuwbouwlocaties 
gevonden. De bestaande woningvoorraad wordt locatie-specifiek 
gekoppeld aan uitwisselbare energie alswel autarkische vormen  
van energie. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bebouwing worden 
de stedenbouwkundige structuren heroverwogen en in een voorbeeld- 
uitwerking getest op de koppeling tussen energie en een gepast 
leefklimaat.” 

Wander Hendriks
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Selectiecommissie:
Het project is een vernieuwende benadering van de wijze waarop 
stedenbouw heden ten dage bedreven kan, of zelfs moet worden.  
Het is een navolgenswaardig project dat alle relevante vragen  
op het gebied van verregaande stedelijke CO2-reductie en klimaat-
neutraliteit heeft opgedolven én een flinke reeks van die vragen  
van een overtuigend antwoord voorziet. De opgave is super-actueel. 
Het project onderzoekt deze opgave met behulp van het ontwerp-
instrumentarium op het schaalniveau van de stad als geheel (Nijmegen). 
Daarbij kan de ontwerper niet of nauwelijks steunen op voorbeelden. 
Het resultaat van het onderzoek is een strategie op verschillende 
schaalniveaus, waarin de transformatie en ontwikkeling van de stad, 
op basis van energie-strategieën en gestuurd vanuit energieknopen, 
herdacht wordt. Eén van de uitvindingen van het project, het verbinden 
van bestaande en nieuw te ontwikkelen stedelijke typologieën  
aan specifieke vormen en bronnen van energienetwerken, maakt  
niet alleen duidelijk dat energieopwekking een forse ruimtelijke  
impact heeft, maar ook dat energiegebruik en de wijze waarop  
deze wordt gedistribueerd, in sterke mate afhangt van de in te zetten  
en te hanteren stedenbouwkundige typologieën en van daaruit  
een productieve basis vormt voor het opnieuw definiëren van de 
stedelijke structuur.

Wander Hendriks - Vermogen van de stad

Koppeling van de verschillende ondergrondse  

energienetwerken aan de bebouwing



147

02.2 Afstudeerwerk



RAvB – Huig #20

Wander Hendriks - Vermogen van de stad

Het koppelen van de potentiele energiebronnen aan de strategiekaart laat  

zien dat, als de energiebronnen volgens de strategie gekoppeld worden aan  

de afnemer, er genoeg energie beschikbaar is om de bebouwde omgeving 

en het vervoer te voorzien van CO2 vrije energie.
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Wander Hendriks - Vermogen van de stad

Overzichtsbeeld. De energienetwerken sturen de nieuwbouwprogramma’s
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NOMINATIE ARCHIPRIX 
NEDERLAND 2020

Terminal 1 -  
De gecondi tio-
neerde reis  
naar de vrijheid
Amber Peters

Collage
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“Op grote schaalniveaus zoekt architectuur een complexe interactie. 
Deze interactie zorgt er echter voor dat steeds meer gebouwen 
machines worden waarin ruimtes worden afgevlakt en de mens  
wordt overgenomen door het gebouw. Zo zijn hedendaagse terminals – 
als onderdeel van een vliegveld – grote verwerkingsmachines  
van reizigers die zich afzetten tegen de menselijke maat. Het zijn 
superstructuren waarin ruimtes zo generiek mogelijk worden ingezet. 
De ruimtes van een terminal als machine zijn allemaal vanuit functio-
naliteit ontworpen. Anoniem en steriel. Het is een ruimte waarbinnen 
reizigers kunstmatig in een vacuüm worden gedrukt. In Terminal 1  
is dit anders; binnen het uiterst functionele ligt een sterke ruimtelijke 
en esthetische component, die de reis van de reiziger benadrukt.

Binnen ‘het gecontroleerde vacuüm’ wordt de superstructuur samen-
gebracht met het detail van het interieur. De verschillende fases  
van het aankomst- en vertrekproces worden benadrukt. Per ruimte  
is er een specifiek programmaonderdeel zodat gebruikers een betere 
oriëntatie hebben wanneer zij deel uitmaken van de machine.  
Binnen het gecontroleerde vacuüm benadrukt het ruimtelijk ontwerp 
de zware controle en is de ‘reis voor de reis’ meer dan alleen het goed 
laten functioneren van diverse stromen en het consumeren van reizigers.

‘De machine’ is gelegen in het meest kunstmatige stuk Nederland,  
de Flevopolder, op de huidige locatie van Lelystad Airport. De locatie 
is ondergeschikt aan het gebouw en interieurontwerp en dient als 
case study voor het autonome vacuüm. 

Reizen gaat over vrijheid, maar om op reis te kunnen moet je eerst 
in ieder onderdeel van het proces steeds meer delen van je vrijheid 
opgeven. Daarna kan de vrijheid gevierd worden.” 

Amber Peters
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Selectiecommissie: 
Het project betreft het ontwerp van een vliegveldterminal. Centraal 
daarbij staat onderzoek naar en het ontwerp van de (on)mogelijkheid 
om de superstructuur die de terminal als machine is, volledig serieus 
te nemen én samen te brengen met de humane kwaliteiten van 
het interieur-detail. Het doel daarvan is om aan te tonen dat de 
superstructuur van de terminal geen onmenselijke non-place hoeft  
te zijn, juist omdat uit het extreem functionele, krachtige ruimtelijke 
en esthetische componenten opgedolven kunnen worden. Het ontwerpend 
onderzoek resulteert in een ontwerp voor een lineair terminalgebouw, 
waarin de verschillende fases van het traject van aankomst op het 
vlieg veld tot boarden, op een overtuigende wijze uiteengelegd en archi -
tectonisch gearticuleerd worden. De beweging door en het verblijf  
in de terminal wordt een reis die de machine bevatbaar maakt  
zonder de spanning tussen mens en machine te willen ontkennen  
of op te willen heffen. Analoog daaraan is het project een doel - 
bewust dubbelzinnig, want hoopgevend én angstbevend,  
schurend én betoverend, architectonisch narratief over de 
geknechte mens in de tactiele zero friction space van de machine.
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Amber Peters - Terminal 1 - De geconditioneerde reis naar de vrijheid

Passport box
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Amber Peters - Terminal 1 - De geconditioneerde reis naar de vrijheid

Market cells
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Amber Peters - Terminal 1 - De geconditioneerde reis naar de vrijheid

Maquette
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Amber Peters - Terminal 1 - De geconditioneerde reis naar de vrijheid

Impressie interieur hal
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Memo voor een afstudeerder
Maarten de Haas

02.3
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Elk jaar nodigt de Academie een Rotterdamse 
laureaat uit om samen met de staf het afstudeerwerk 
te beschouwen, en naar aanleiding daarvan  
zijn of haar gedachten op papier te zetten. Vaak 
wordt daarvoor een winnaar van de Rotterdam-
Maaskant prijs gevraagd, maar dit jaar was alumnus 
en Archiprix-international laureaat Maarten de Haas 
onze gast.

Maarten de Haas studeerde in 2017 af als architect aan de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst met het project ‘In navolging van  
het voorafgaande’. Het project werd geselecteerd voor deelname  
aan Archiprix Nederland en Archiprix International. In 2019  
werd het project in Chili uit 321 inzendingen verkozen tot  
één van de beste afstudeerprojecten wereldwijd. Maarten werkt  
voor RHAW Architecture in Utrecht. Eerder was hij werkzaam  
voor onder andere Barcode en Morfis. In 2017 richtte hij Bureau 
voor de pretentie op.
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Woensdag 20 augustus 2019, selectie RAvB-inzending Archiprix 2020. 
De posters strak aan de muur en de maquettes uitgestald op de wit 
geverfde sokkels. Hier en daar een zwarte veeg, afkomstig van  
het op- en afbouwen. Waar zou een goed afstudeerproject aan 
moeten voldoen? Waar selecteer je op bij een inzending voor 
Archiprix NL? Wat is het statement dat de Academie wil afgeven  
aan de buitenwereld? Is het een tactiek? Een inschatting van  
de verwachting, van wat andere mensen zouden willen zien?  
Of vaart zij een eigen koers? In het navolgende memo mijn mening 
over waaraan een goed afstudeerproject zou moeten voldoen. 

Zo wordt ons voorgehouden…
Eén ding waar we in ieder geval niet meer over na hoeven te denken, 
is het engagement. Ik zou mij nauwelijks architectuur kunnen voor-
stellen die niet geëngageerd is. Zoals te merken tijdens de selectie 
ben ik daarin niet de enige; ieder project is, op zijn eigen manier, 
betrokken op een maatschappelijke kwestie. Iedere afstudeerder geeft 
daarin zijn of haar eigen idee over hoe hij of zij dingen denkt op 
te lossen. Een project heeft nu eenmaal zijn context en zou daarmee 
automatisch verbonden zijn met een maatschappij. Dit onderwerp 
afgevinkt hebbende, waar zou een afstudeeropgave verder aan 
moeten voldoen?

Lef van contextloosheid…
Wat doet de context ertoe als een woonblok op zichzelf staat?  
Als het zichzelf voorziet in zijn eigen behoefte en zich daarmee  
alleen richt op zijn eigen bewoners? Wat gebeurt er als we de context  
naast ons neerleggen en ons concentreren op de behoefte van de 
bewoners die er daadwerkelijk hun intrek gaan nemen? Wat gebeurt 
er als we onze wereld verkleinen en we ons niet laten sturen door 
wat er een halve wereldlengte verderop gebeurt? Noem je dit dan 
jezelf verstoppen voor de realiteit of verleg je dan je eigen prioriteiten? 
Voor beiden valt genoeg te zeggen.
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Alles is interessant…
Waar parkeert iemand zijn auto? Hoe sterk wordt de koffie ‘s ochtends 
gezet en waar drink je hem op? En, komt er een schutting tussen jou  
en de buren? Wat doet dat dan met je? Het zijn vragen waar zelfs  
Ernst Neufert bij het schrijven van zijn handboek geen antwoord op heeft. 
Misschien werd het gevoel hem te specifiek en was het generieke  
meer zijn ding. Is het het niet waard om te onderzoeken wat voor 
effect de hoogte van een schutting heeft op de gang van alledag?

BEELD 1

Pascalle Asgarali, Enablement – Analyse van een  

traditionele woningbouwtypologie in Paramaribo
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BEELD 2

Amber Peters, Terminal 1, de geconditioneerde reis naar de vrijheid – Onderweg 

naar de volgende fase wordt er een reiziger afgevoerd richting het cellencomplex
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BEELD 3

Wander Hendriks, Vermogen van de stad – Modellen van het nieuwe stedelijk netwerk

Met een menselijk tekort…
Een project dat zichzelf niet meteen prijsgeeft. Het is niet wat het 
is. Het kwartje, en daarmee de intentie, valt misschien pas later.  
Wordt het project daarmee mooier of juist lelijker? Het aanzetten 
tot denken heeft een schoonheid in zich. Dat is helemaal interessant 
als het om architectuur gaat. Architectuur omvat echter, naast een 
‘schoonheid der kunsten’, de factor ‘gebruiksvoorwerp’ om mee  
te spelen. Als het je lukt om beiden op een subtiele manier met elkaar 
te verweven, kan het haast niet anders dan een geslaagd 
afstudeerproject zijn, toch?
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BEELD 4

Impressie uitgang Kanaaltunnel



169

02.3 Afstudeerwerk

De grap van architectuur…
Maar wie ziet de dubbele bodem dan? Waarvoor maken we het? 
Is het de uiteindelijke gebruiker die je opzadelt met jouw fantasieën? 
Of is het niet meer dan een grap, die alleen binnen een kring van 
architecten gewaardeerd wordt? Gaat het dan om architectuur 
specifiek voor architecten, waarvoor we elkaar ook nog eens prijzen 
gaan geven? Los van deze kwestie, en ervan uitgaande dat dit  
niet (helemaal) aan de orde is, is het een spel van architectuur.  
Een fijne oefening om richting te bepalen en om er je eigen lessen  
uit te trekken. De zaak op een geheel andere manier benaderen,  
leidt meestal toch tot interessantere en leukere oplossingen.  
Vertaalt in sprekende afbeeldingen en maquettes, natuurlijk!

In een duurzame wereld…
Dan over noodzaak gesproken. Duurzaamheid is wel hét onderwerp 
waar we nu echt niet meer omheen kunnen. Hoe het kleine dan weer 
kan meewerken aan acteren op wereldschaal. Als architect ben  
je betrokken bij het begin van een bouwproject en daardoor mede  
de oorzaak van de stikstof ellende. Of, iets minder gechargeerd,  
waar je als architect direct invloed op hebt. Het zou op zijn minst 
vreemd zijn om hier geen verantwoording over af hoeven te leggen.

Tot een afstudeerproject
Al met al zou je de bovenstaande punten kunnen vatten in één 
afstudeerproject. Of dat tot het beste afstudeerproject zou leiden, 
vraag ik me dan wel weer af. Ik denk dat het belangrijker is altijd  
de eigen intuïtie te blijven volgen. Dingen altijd te blijven ondervragen. 
En nog veel belangrijker: breng het vooral met veel overgave in  
zowel woord als beeld, en bluf daarbij waar nodig.
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Rotterdamse Klimaatpraktijken 

John de Groot
Felixx
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John de Groot
John is alumnus van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst  
en werkt als stedenbouwkundige en landschapsarchitect bij Felixx. 
Hiervoor werkte hij bij verschillende bureaus, waaronder Palmbout 
Urban Landscapes en Juurlink+Geluk. Samen met Jens Jorritsma 
geeft hij de studio Ontwerpen aan de Ondergrond.

‘Maatschappelijk bewustzijn ligt in het vak van ontwerper verankerd. 
Ons bureau Felixx is dan ook vernoemd naar een zelfbedachte 
wereldverbeteraar, een bescheiden held. Ontwerpers werken niet 
alleen voor de opdrachtgever maar ook voor de maatschappij  
in brede zin. Het gaat om het schetsen aan / of van een toekomst,  
aan / of van een nieuwe samenleving.  De verantwoordelijkheid  
voor het klimaat zit daarin altijd ingebakken. De noodzaak van 
duurzaamheid wordt inmiddels maatschappelijk breed gedragen,  
ook onder opdrachtgevers.

We maken Shenzen typhoonproof  
met een soort drietrapsdijk 

Onlangs wonnen we samen met KCAP een internationale competitie 
met een project om de oostkust van Shenzen typhoon-proof te maken. 
Als gevolg van klimaatverandering komt ook daar steeds vaker  
extreem weer voor. Zo bracht orkaan Mangkhut in september 2018 
enorme schade toe aan de infrastructuur. Ons ontwerp is een soort 
drietraps-dijk die golven breekt, hoog water tegenhoudt en ook 
bescherming biedt tegen water dat uit de bergen komt. Het is geen 
standaardoplossing, geen generieke vorm van kustbescherming.  
Dit ontwerp bestaat uit drie zones die zich voegen in het landschap 
en ruimte bieden voor toekomstige ontwikkelingen. Als je begrijpt hoe 
een landschap in elkaar zit, kun je het ook toekomstbestendig maken.
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Toekomstbestendigheid speelt een grote rol in de studio die ik samen 
met Jens Jorritsma geef. In Ontwerpen aan de ondergrond richten we 
ons op wat zich onder onze voeten bevindt. De grond raakt langzaam 
vol en vaak weten we niet eens precies waarmee. Tegelijkertijd hebben 
we de ondergrondse ruimte hard nodig om de effecten van het 
veranderende klimaat op te vangen. Daarbij kun je denken aan  
de infiltratie van regenwater en aan nieuwe energie-infrastructuur 
die nodig is nu we van het gas af gaan. Bospolder Tussendijken  
is de eerste wijk in Rotterdam waar dat gebeurt. Het biedt de ideale 
proeftuin om onderzoek te doen en een integraal ontwerp te  
maken voor boven- en ondergrond.

We zouden als maatschappij bewuster moeten omgaan met  
de ruimtelijke opgave. Ruimte wordt steeds schaarser. Ruimtelijke 
ontwikkelingen hebben ons veel te bieden, maar ze nemen ook  
veel weg van de aarde. Superstudio toonde rond 1970 met visionaire 
toekomstbeelden de effecten van een doorgeslagen bouwlust  
op de natuurlijke omgeving. Door heel bewust over grenzen heen  
te stappen wordt maatschappelijk bewustzijn gestimuleerd. Het zijn  
bij uitstek ontwerpers die dat verhaal kunnen vertellen en verbeelden.’
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Het klimaat,  
het akkoord en  
het ontwerp
Renske van der Stoep &  
Thijs van Spaandonk
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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 zee-
spiegel stijgt. We moeten 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 dat koolstofdioxide (CO2) 
uitstoot. Dat gaat veel verder dan minder lang douchen, 
een paar 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.  
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Thijs van Spaandonk is sinds 2018 hoofd stedenbouw op de RAvB. 
Thijs studeerde aan de TU Eindhoven en heeft vijftien jaar 
ervaring met ontwerpend onderzoek, opgedaan bij onder andere 
Urban Affairs, Studio Marco Vermeulen en VenhoevenCS. In 2017 
richtte hij samen met Gerjan Streng BRIGHT op, dat zich binnen 
ontwerperscollectief The Cloud Collective richt op het verkennen 
van onzekerheden in de toekomst. Thijs is als onderzoeker 
verbonden aan het Lectoraat Future Urban regions. Voor de IABR 2020 
is hij curator van het programma Energietransitie als hefboom.

Renske van der Stoep is sinds 2018 hoofd Architectuur op de RAvB, 
waar ze eerder zelf afstudeerde. Renske werkte lange tijd  
bij MVRDV, waar ze deel uitmaakte van het managementteam en  
als projectarchitect onder andere het ontwerpteam van de Markthal 
leidde. Ook werkte ze bij Inbo Architecten, Ector Hoogstad  
en KCAP. In september 2018 is ze haar eigen architectenbureau 
gestart in Rotterdam: Roffaa, waar ze met een compact team 
ontwerpers werkt met een conceptuele benadering, continue op zoek 
naar vernieuwing en verbindingen op verschillende schaalniveaus.
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Dit was voor ons de motivatie om bij onze aanstelling op  
de Rotterdamse Academie van Bouwkunst de klimaatopgave  
tot inhoudelijke kern van het onderwijsprogramma te maken.  
Dat is uiteraard niet in één dag gebeurd. Hoe vertaal je iets groots 
en veelomvattends als de klimaatopgave naar een praktisch 
jaarprogramma van studio’s, colleges en andere activiteiten? 
Welke specifieke aspecten van de klimaatopgave zijn ook 
ontwerpvraagstukken? Hoe kan de complexiteit van de opgave 
worden gevangen in studio’s van maximaal zestien weken?  
Welk theoretisch kader hoort bij de opgave? Hoe gaan studenten 
reageren op ingezette koers? Kunnen we de juiste docenten  
vinden die een bijdrage willen én kunnen leveren? En moeten  
we als Academie ook zelf positie kiezen? En hoe verankeren 
we de omgang met de klimaatopgave in het vakmanschap 
van de architecten en stedenbouwkundigen in spé? 
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Vragen op zoek naar antwoorden
In onze introductie in de programmagids 2019-2020 deden we een 
eerste poging een antwoord te formuleren op dergelijke vragen2: 

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 de actuele, prangende opgaven in hun complexe onderlinge 
samenhang te zien. Dat vraagt een open houding van ons,  
evenals een ontwerpmatig denken en handelen vanuit open 
systemen in plaats vanuit gesloten systemen.

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.
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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 vakman-
schap 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, zeespiegel-
stijging, mobiliteit, economie, globalisering enzovoorts. De ontwerpen 
die we maken voor de Rotterdamse Klimaatopgave moeten flexibel 
genoeg zijn om in te kunnen spelen op dergelijke onzekerheden. 
Tegelijkertijd moeten ze voldoende houvast bieden als wenkend 
perspectief voor de toekomst.

2 Renske van der Stoep & Thijs van Spaandonk, De Rotterdamse 
Klimaatopgave, Ontwerpen aan klimaatadaptatie en -mitigatie, 
RAvB programmagids 2019-2020, p. 7 t/m 12
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Thijs de Boer - Operatie Paalrot, studio Ontwerpen aan de ondergrond  

1e semester 2019-2020
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Geen vastgoed, maar losgoed

Een paviljoen als tijdelijke opslag/magazijn van materialen 

Sanne Velthuizen – Geen vastgoed, maar losgoed,  

studio No Waste No Copy Paste, 2e kwartaal 2019-2020
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Geen vastgoed, maar losgoed

Een paviljoen als tijdelijke opslag/magazijn van materialen 
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Klimaatakkoorden, geen slotakkoorden
Het bovenstaande heeft voornamelijk betrekking op de competenties 
en kennis die wij als ontwerpers moeten ontwikkelen. In het geval  
van de Academie gaat het dan om de competenties die wij onze 
studenten willen bijbrengen. Maar het heeft deels ook betrekking  
op de rol die de Academie zou kunnen vervullen in de stad, de context 
waarin de Academie opereert. En die context staat niet stil. 

Op 22 november 2019 werd het Rotterdamse Klimaatakkoord gepresen-
teerd door het stadsbestuur. Dit akkoord moet invulling geven aan 
het transitiepad waarlangs Rotterdam en haar haven CO2 neutraal 
moeten worden in 2050. Het is het resultaat van een dialoog, aan  
een vijftal tafels, tussen allerlei relevante stakeholders in de stad. 
Daarmee lijkt het Rotterdamse Klimaatakkoord, in vorm in ieder geval, 
op haar grote zus, het nationale Klimaatakkoord dat op 29 juni 2019 
werd gepresenteerd. De Raad van State kwam recent met een  
reactie op dat nationale Klimaatakkoord. Kern van de kritiek was  
dat het vooral bestaat uit losse maatregelen zonder samenhang.  
De Raad van State pleit dan ook voor een integraal perspectief: 

‘Het gaat om ingrijpende veranderingen in de economie en de 
samenleving. We moeten anders gaan produceren, consumeren  
en ons op een andere manier verplaatsen. Er moeten zoveel 
keuzes gemaakt worden, die kunnen we niet voor ons uitschuiven. 
Maar de klimaatplannen van het kabinet geven nog te weinig 
blijk van dat besef.’ 3

3 Raad van State: Klimaatplannen kabinet missen 
samenhang, Financieel Dagblad, 25 november 2019.
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Het Rotterdamse Klimaatakkoord neigt, met het opknippen in vijf 
sector   tafels en het presenteren van concrete maatregelen als negenen-
veertig bilaterale klimaatdeals, ook naar een verzameling losse 
maatregelen. In de inleiding van het akkoord stelt verantwoordelijk 
wethouder Arno Bonte dat het sluiten van het Klimaatakkoord slechts 
het begin is. Dat biedt mogelijkheden om de samenhang te zoeken 
tussen de verschillende maatregelen. Veel van de negenenveertig 
klimaatdeals hebben directe of indirecte ruimtelijke implicaties.  
Ze gaan over de fysieke inrichting van de stad en haar ondergrond  
of zijn verweven met de wijze waarop we de stad gebruiken.  
Daarmee raken ze ook aan andere opgaven in de stad. 

Op zoek naar dwarsverbanden
In een aantal studio’s wordt dit studiejaar al verkend hoe die verschillende 
opgaven elkaar raken. Zo heeft de studio ‘Ontwerpen aan de Ondergrond’ 
voor de wijk Bospolder Tussendijken alle opgaven van de ondergrond 
letterlijk in kaart gebracht: bodem, water, energie en infrastructuur.  
In deze studio wordt samengewerkt met de gemeente Rotterdam,  
de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) en Architectuur 
Instituut Rotterdam (AIR). Zo krijgen de projecten van de studenten 
direct een podium om de verkenning met een breder publiek te delen. 

De studenten hebben vervolgens ontwerpvoorstellen uitgewerkt 
waarin de ondergrond en de openbare ruimte elkaar letterlijk raken. 
Hoe kan de cascadering van warmte in de wijk leiden tot nieuwe 
publieke voorzieningen? Hoe kunnen bomen en ondergrondse infra-
structuur zo geordend worden dat ze elkaar niet in de weg zitten?  
Hoe kan, op basis van het type fundering, een andere waterhuis-
houding voor de wijk worden voorgesteld, gekoppeld aan een strategie 
voor wijkvernieuwing?
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Dit is precies de rol die wij, als Rotterdamse Academie van Bouwkunst, 
voor ons zien in het licht van het Rotterdamse Klimaatakkoord.  
Op een vergelijkbare wijze als in ‘Ontwerpen aan de Ondergrond’ gaan 
we de komende semesters meer opgaven verkennen. Hoe ontwerpen 
we voor biodiversiteit in de stad? Hoe verhoudt een post-fossiele 
haven zich tot de stad en hoe gaan havensteden op andere plekken  
in de wereld om met de transitie naar een post-fossiele haven?  
Hoe kunnen we wijken die ver onder zeeniveau liggen klimaat adaptief 
maken bij de aankomende grootschalige verbouwing? Hoe ontwerpen 
we een circulair gebouw? Levert bouwen met hout ook andere 
typologieën op? Vraagt de energietransitie ook nieuwe typologieën  
van gebouwen en openbare ruimte? 

Die bouwstenen kunnen helpen  
de uitwerking van het Rotterdamse  
klimaatakkoord te verweven met  
de andere opgaven in de stad

Door onderzoekend te ontwerpen en ontwerpend te onderzoeken 
aan dergelijke vraagstukken kunnen wij de bouwstenen voor een 
toekomstbestendig Rotterdam voorstelbaar en inzichtelijk maken.  
En, zodoende, het gesprek over de toekomst mogelijk maken.  
Die bouwstenen kunnen helpen de uitwerking van het Rotterdamse 
klimaatakkoord te verweven met de andere opgaven in de stad.  
Dat is noodzakelijk om de doelstelling voor 2030 maar zeker die voor 
2050, namelijk volledig CO2 neutraal, te halen.
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De verantwoordelijkheid van de ontwerper
De kritiek van de Raad van State op het Klimaatakkoord onderstreept 
dat we niet meer vrijblijvend kunnen handelen richting de toekomst. 
Met de recente uitspraak van, wederom, de Raad van State over 
het stik sto fbeleid werd dit ook al benadrukt. In het kort komt het 
erop neer dat het beleid vertrouwt op de intrinsieke motivatie van 
veroorzakers van vervuiling om deze vervuiling in de toekomt te 
compenseren. Dat is, zo stelt de Raad van State feitelijk, niet meer  
dan een rekenkundige exercitie als uitweg voor de onhoudbare claims 
die ons huidige economische systeem legt op ons ecosysteem,  
onze gezondheid en onze ruimte. 

Als de uitwegen die gezocht werden om te blijven doen wat we doen 
niet blijken te werken, hebben we andere, échte oplossingen nodig. 
Een groot deel van de wereldwijde CO2 uitstoot wordt gegenereerd 
door de gebouwde omgeving. Deels door mobiliteit en energie-
gebruik van gebouwen, maar ook door de materialen waarmee  
we de steden bouwen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid neer 
bij ons, de ontwerpers van die gebouwde omgeving. Die verant-
woordelijkheid kunnen we op verschillende manieren invullen.
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We kunnen, dicht bij onze core business blijvend, onze opdrachtgevers, 
partners en gebruikers van de ruimtes die wij ontwerpen, overtuigen 
van het maken van duurzamere keuzes. Maar we kunnen ons ook 
mengen in het publieke debat en stelling nemen. Een aantal voor-
aanstaande Noord-Amerikaanse vakgenoten gaat daarin misschien 
wel het verst. Zij nemen, onder aanvoering van de Canadese journaliste, 
publiciste en activiste Naomi Klein, politiek stelling door het huidige 
economische systeem te veroordelen en zich te scharen achter de, 
door het democratische congreslid Alexandria Ocasio-Cortez geïnitieerde, 
‘Green New Deal’. In de ‘Green New Deal’ wordt de energietransitie 
aangewend om de Amerikaanse economie om te bouwen naar een 
economie die duurzaam, inclusief en circulair is en met respect met 
lokale cultuur en ecologie omgaat. In september organiseerde een 
aantal ontwerpopleidingen aan de Oostkust een conferentie met 
de titel ‘Design for a Green New Deal’. Maar liefst veertienhonderd 
studenten en academici bezochten deze conferentie. 

Hoe verhouden wij ons tot een dergelijke politieke stellingname?  
Is dat aan ons, de Academie, of is dat aan onze studenten?  
In ons theorieprogramma wordt de verbondenheid van politiek  
en ontwerp in het kader van de klimaatopgave reeds verkend.

In de ‘Green New Deal’ wordt  
de energietransitie aangewend  
om de Amerikaanse economie  
om te bouwen naar een economie  
die duurzaam, inclusief en circulair  
is en met respect met lokale  
cultuur en ecologie omgaat
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De Academie en het Rotterdams Klimaatakkoord
Ook in Nederland wordt stelling genomen. De krachtige oproep 
van vakgenoten Bjarne Mastenbroek en Marco Vermeulen in VPRO’s 
‘Tegenlicht’ om volledig over te stappen naar de bouw in hout is  
daar een voorbeeld van. Ook dit biedt interessante aanleidingen  
voor het onderwijsprogramma. Moeten we (verloren gegane)  
kennis opdoen over het ontwerpen en bouwen met hout? Moeten 
we onderzoeken of het bouwen in hout zou kunnen leiden tot nieuwe 
typologieën die in beton en staal ondenkbaar (lees: niet efficiënt) zijn?  
En moeten we, naar mate onze eigen kennis zich steeds verder ontwikkelt, 
het bouwen in staal en beton steeds verder in de ban doen?

Een andere oproep werd gedaan door collega’s in het Verenigd Koninkrijk. 
Daar hebben ondertussen bijna achthonderd(!) architectenbureaus 
zicht verenigd in ‘Architects Declare’. Hun gezamenlijke verklaring zet 
in op, onder andere, bewustwording, zorgvuldig gebruik van materialen 
en energie en hergebruik. Ook het beschikbaar stellen en actief delen 
van elkaars kennis en ervaringen is een belangrijk onderdeel van  
het manifest. Dat zou ook een rol kunnen zijn voor de Academie, als 
vrije denkruimte waar (aankomend) vakgenoten elkaar wekelijks fysiek 
treffen en kennis delen. Maar ook de plek waar de doordeweekse 
rolverdeling (opdrachtgever – opdrachtnemer, werkgever – werknemer, 
partner – concurrent) terzijde wordt geschoven om samen te verkennen 
hoe wij als ontwerpgemeenschap bij kunnen dragen aan een toekomst-
bestendig Rotterdam. 

Dat is ook wat de Academie Arno Bonte te bieden heeft: maak gebruik 
van de kennis, ervaring en ontwerpkracht van de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst bij de verdere uitwerking en uitvoering  
van het Rotterdams Klimaatakkoord!
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Jesse Wijnen en Sven Schouten - Een nieuwe reconstructie van M4H,  

Studio Hi-Rise, 1e semester 2019-2020



197

03.1 de Rotterdamse Klimaatopgave



RAvB – Huig #20

...maak gebruik van  
de kennis, ervaring 
en ontwerpkracht  
van de Rotterdamse 
Academie van  
Bouwkunst bij de  
verdere uitwerking  
en uitvoering  
van het Rotterdams  
Klimaatakkoord!
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Nawoord: en het virus
Bovenstaande tekst is een uitnodiging van de Rotterdamse Academie 
van Bouwkunst aan de stad Rotterdam. Een aanbod om de gebundelde 
ontwerpkracht van architecten en stedenbouwkundigen in te zetten 
voor het ontwerpen aan de Rotterdamse Klimaatopgave. Op het 
moment van schrijven van bovenstaande uitnodiging was de eerste 
menselijke COVID-19 besmetting in China nog niet bekend. 

Ondanks de beperkingen die zijn opgelegd ter voorkoming van verdere 
verspreiding van COVID-19 blijft het aanbod van de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst aan de stad Rotterdam staan. Het voorstel 
om samen met de stad Rotterdam te verkennen wat de mogelijke 
toekomsten van onze leefomgeving kunnen zijn, is relevanter dan ooit. 
De agenda is echter wat breder en urgenter geworden. 

Breder omdat het er heel erg sterk op lijkt dat de klimaatcrisis, de corona-
crisis en de aanstaande economische crisis verweven zijn met elkaar. 
Alles wijst erop dat het extractieve karakter van onze omgang met  
de aarde de oorzaak is van zowel de klimaatverandering als de over-
stap van dierlijke virussen op mensen. We moeten dus gaan verkennen 
hoe een niet-extractieve leefomgeving er uit kan zien en hoe we die 
kunnen ontwikkelen. En voor wie ontwerpen we deze leefomgeving?  
Er is de afgelopen jaren vooral veel aandacht geweest voor het maken 
van stad voor de internationale, creatieve kenniswerker en (te) weinig 
voor wat we nu de vitale beroepen noemen. Niet geheel toevallig  
zijn banen in het onderwijs, de zorg, de publieke sector én de cultuur 
ook nog eens de banen met de laagste CO2-uitstoot. 
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Meer pragmatisch zal ook de anderhalve-meter-samenleving verkend 
moeten worden. Overmaat is opeens geen luxe meer, maar een basis-
conditie voor menselijke activiteit, terwijl de noodzaak van nabijheid 
overeind blijft staan. Hoe richten we straten en andere openbare 
plekken in? Welke voorzieningen heeft een thuiswerk-woonwijk nodig? 
Hoe om te gaan met beperkte liftcapaciteit in hoogbouw? 
Is de angst voor een volgende uitbraak een risico voor de stedelijke 
ambities van Rotterdam?

De huidige crisis maakt ook de urgentie van aanpassing duidelijk. 
Onze wereldwijd verknoopte economie is duidelijk niet bestand  
tegen een crisis als deze. Voor een stad als Rotterdam, sterk afhankelijk 
van de haveneconomie, levert dat direct grote problemen op. 
Maar Rotterdam is ook dé architectuurstad. De sector van ruimtelijk 
ontwerp is in hoge mate conjunctuurgevoelig. Hoe kunnen we  
ons als sector, als gemeenschap, zo organiseren dat een heftige 
economische crisis niet leidt tot kaalslag onder bureaus, en tot  
het verlies van vele vakgenoten.

Het huidige pauzemoment biedt een uitgelezen mogelijkheid  
om bovenstaande opgaven met open vizier te verkennen. De impact  
van de druk op de pauze-knop is merkbaar in onze omgeving. 
Minder verkeer, schonere luchten, meer dieren in de stad. Wat we eerder 
moesten verbeelden als wenkend perspectief, is nu in het echt te 
ervaren. Maar misschien is onze verbeeldingskracht nog het meest 
gebaat bij de huidige situatie. Het scala aan voorstelbare toekomsten 
is een stuk groter geworden. Radicale verandering blijkt toch mogelijk. 
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03.2
De klimaatopgave gespot
Ossip van Duivenbode
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De redactie van Huig Magazine vroeg architectuur-
fotograaf Ossip van Duivenbode om in Rotterdam 
op zoek te gaan naar projecten die op verschillende 
manieren antwoord proberen te geven op het klimaat-
vraagstuk. Hij vond ze op de Tweede Maasvlakte  
en op het Eiland van Brienenoord, in het centrum  
en aan de Maas, in Feijenoord en in Kralingen.

Ossip van Duivenbode studeerde architectuurgeschiedenis in Utrecht. 
Hij begon in 2007 als beeldredacteur bij AiR, waar snel duidelijk 
werd dat hij zelf een uitstekende fotograaf was. Hij werd full-
time fotograaf en hoewel hij nog jaren voor AiR bleef werken 
heeft hij inmiddels tientallen opdrachtgevers, van MVRDV, OMA 
en Mecanoo Architecten tot Mark magazine en en Dezeen. Ossip 
is ook één van de oprichters van en drijvende krachten achter 
architectuurcentrum OMI – Office for Metropolitan Information.
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Atrium Polak gebouw –  
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Paul de Ruiter Architecten  
2015
Paul de Ruiter is in ons land één van de voorlopers op het gebied  
van energiebewust en duurzaam bouwen. In dit onderwijsgebouw  
van de EUR draagt de detaillering en vormgeving van de gevels  
en het dak van het atrium in hoge mate bij aan een comfortabel  
en energiezuinig gebouw.
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Blue City –  
Superuse Studios 
2015
BlueCity, een verzamelgebouw in een voormalig zwemparadijs  
aan de Maas is een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun 
reststromen aan elkaar koppelen, en fungeert als voorbeeldstad  
voor de circulaire economie. Architect van BlueCity is SuperUse Studios, 
één van de pioniers wereldwijd in het toepassen van hergebruik in 
architectuur. Twee van de partners, Jan Jongert en Floris Schiferli, 
studeerden aan de RAvB.
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Windmolen 2e Maasvlakte 
GE Renewable Energy 
2019

De Haliade-X windturbine is met een hoogte van 260 meter 
de grootste windmolen ter wereld. De 107 meter lange bladen 
produceren maar liefst 12 MW, voldoende om tot wel 16.000 
huishoudens van stroom te voorzien. Het betreft een proefopstelling 
voor vijf jaar. De windmolen is bedoeld voor in de Noordzee.
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Klimaatplein Benthemplein 
De Urbanisten  
2013
Het waterplein ontlast in tijden van hevige regenval het riool, maar  
is de rest van de tijd een aantrekkelijk binnenstedelijk verblijfsgebied. 
Deze unieke combinatie leverde het plein wereldwijde belangstelling op. 
Het ontwerp zorgde voor de doorbraak van De Urbanisten,  
opgericht door Florian Boer en Academie-alumnus Dirk van Peijpe.
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Havenlofts Nassauhaven 
Public Domain Architects 
2019
Een ‘straat’ van ruime, energieneutrale en duurzame huizen in Feijenoord, 
drijvend op getijdenwater in antwoord op de stijging van water  
door klimaatverandering. Eerder ontwierp PDA het drijvende paviljoen 
in de Rijnhaven. 
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Buitenplaats Brienenoord 
Superuse Studios 
2019
Buitenplaats Brienenoord is een sociaal, artistiek en duurzaam 
herontwikkelingsproject. Het voormalige kampgebouw op dit eiland 
aan de Maas is volledig gestript. Alle herbruikbare materialen  
zijn daarbij geoogst, en onder leiding van Superuse Studios gebruikt 
om een nieuw pand te bouwen.
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Woning De Gouverneur 
ArchitectuurMaken 
2016
Verdichtingsproject in het Oude Westen, een duurzame stadswoning 
met een gevel van bijzondere baksteen, vervaardigd uit bouwafval 
van steen, glas en keramiek.
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Rotterdamse Klimaatpraktijken 

Jens Jorritsma
OBSCURA
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Jens Jorritsma 
Jens is alumnus van de RAVB en docent bij studio Ontwerpen aan  
de Ondergrond. Hij werkte bij De Nijl Architecten, VHP, De Urbanisten, 
DELVA en bij ZUS. Samen met Katarzyna Nowak startte hij in 2018 
een eigen bureau, OBSCURA. Op dit moment ontwikkelt hij in opdracht 
van de provincie Zuid Holland een strategie voor de verstedelijkings-
opgave van tweehonderdduizend nieuwe woningen.

‘Als ontwerper denk je vooral in kansen om de stad beter te maken.  
Het leuke aan ontwerpen is dat het de mogelijkheid biedt  
om oplossingen te verkennen die nu nog niet zo realistisch lijken  
maar wel helpen de discussie verder te brengen. Heel pro-actief.  
Hoe ziet een stad eruit die wél kan omgaan met het veranderende 
klimaat? Daarbij spelen vraagstukken als bodemdaling, hitte-
eilanden, energietransitie, zeespiegelstijging, overvloedige regenval 
en grondwaterstanden een rol. We willen werken aan een stad  
die meebeweegt met het klimaat, in plaats van ertegen te vechten. 
Waterproblematiek vind ik het leukst. Mijn afstudeerproject ging  
over de wateropgave van Rotterdam en bij De Urbanisten heb ik 
aan het Waterplein gewerkt. Het ging daarbij om een relatief nieuwe 
opgave: hoe ga je om met een piekbelasting aan water in de stad? 

Werken aan een stad 
die mee beweegt met 
het klimaat in plaats 
van ertegen te vechten
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Voor een ontwerper is nieuwsgierigheid je beste tool. Wat is het  
probleem precies en hoe zit het in elkaar? Daarvoor hebben 
we goed geluisterd naar deskundigen op het gebied van water-
management, variërend van experts bij het Hoogheem raadschap  
tot de mensen bij de gemeente die alles weten over rioolbuizen. 
Esthetiek moet nooit in de weg zitten. 

 
Een steden bouwkundige die werkt aan het systeem van de stad, is onder-
geschikt aan een netwerk van deskundigen. Hoe kun je op basis 
van al die kennis ontwerpen, dat is de vraag. Voor de provincie Zuid-
Holland onderzoek ik nu waar je duurzaam tweehonderdduizend 
nieuwe woningen kunt bouwen in een gezonde en groene omgeving. 
Op basis van GIS-data verken ik verschillende strategieën waarin 
groen en water op de grotere landschappelijk schaal goed worden 
benut. Bodemdaling blijkt een groot vraagstuk. We zijn gewend  
om het land droog te pompen, maar dit heeft als effect dat we 
steeds dieper wegzakken. Dat geeft allerlei problemen, bijvoorbeeld  
in de stad waar funderingen en leidingen kunnen breken als gevolg 
van verzakking. 

Er zijn veel goede ideeën en ambitieuze plannen, of het nou gaat  
om de vergroening, de wateropgave of energietransitie. Veel van 
deze opgaves vragen inzicht en begrip van de werking van de stad 
onder het maaiveld. In de studio Ontwerpen aan de Ondergrond 
verkennen we daarom de verborgen wereld onder de stad. Hoe kun  
je daar ruimte maken voor de opgaves van nu en wat betekent dat 
voor de straat en de wereld erboven? Ik denk dat we de investeringen 
die nodig zijn voor al deze opgaves, gelijk kunnen inzetten om de 
stad een stuk aantrekkelijker te maken. 
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Rémon Mulder
Rémon is derdejaars student Stedenbouw en werkt bij Matthijs de Boer 
Stedenbouw b.v. Met Verdronken Land zond hij samen met Tiffany Pergens 
een alarmerend beeld in voor de oproep Schetsen voor Nederland 2300 
van tijdschrift Blauwe Kamer.

‘Ontwerpers kunnen iets wat anderen niet kunnen en dat is het verbeelden 
van toekomstscenario’s. Die verbeeldingskracht wordt vaak gebruikt 
om het ideale plaatje te schetsen van een rooskleurige toekomst, 
maar kan ook worden ingezet om minder aantrekkelijke scenario’s  
te verbeelden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als wij geen oplossing 
weten te vinden voor de klimaatverandering?

Tiffany Pergens en ik hebben dit verbeeld in onze inzending Verdronken 
Land voor de oproep Schetsen voor Nederland in 2300 van Blauwe Kamer. 
Aanleiding was het artikel dat op 7 februari 2019 verscheen in Vrij Nederland.  
Het ging over de zeespiegelstijging en het ontbreken van een plan B 
voor Nederland. Fysisch geograaf Kim Cohen van de Universiteit  
van Utrecht laat daarin zien hoe Nederland vanaf 2100 zal veranderen, 
zonder grote rampen, maar door geleidelijke ontwikkelingen.  
De Randstad, Friesland en Groningen zijn ondergelopen en Nijmegen 
ligt aan zee, op een landtong tussen Maas, Rijn en IJssel. Het resultaat 
is een kaart die geweldig is voor deskundigen, maar onleesbaar  
voor leken. Wij besloten deze alarmerende toekomst aansprekender 
te verbeelden met een historische verwijzing naar een middeleeuws 
kunstwerk dat de gevolgen van de Sint Elisabethsvloed van 1421  
laat zien. Nederland stroomt daarin vol als een badkuip, het dagelijks 
leven raakt ontwricht en de bevolking moet huis en haard achterlaten 
om te vluchten voor het water. 
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We zetten ons hiermee duidelijk af tegen al te gezellige en positieve 
toekomstbeelden waarin de klimaatverandering als kans wordt gezien 
voor een nieuw Nederland. Hoewel we de strijd tegen het water  
tot nu toe steeds hebben weten te winnen, denken wij dat de kracht 
van het water wordt onderschat. Het is belangrijk om de Nederlandse 
bevolking bewust te maken van de ongekende catastrofe die gaat 
plaats vinden als er geen oplossing wordt gevonden. 

Klimaat moet een logisch onderdeel zijn 
van wat je doet, geen hoofddoel

Als ontwerpers hebben wij verstand van goed ruimtelijk ontwerp. 
Dat is op zichzelf duurzaam, maar daarmee kom je er nog niet. 
Klimaat hoort een logisch onderdeel te zijn van het werk, maar ontwerpers 
moeten niet denken dat ze het allemaal zelf weten. Het is belangrijk 
om technici en wetenschappers aan tafel te vragen. We moeten  
leren overleggen en ons dan concentreren op de kern van het vak:  
het maken van goed ruimtelijk ontwerp.’
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Bouwen aan/voor/door* de Buurt 
*doorhalen wat niet in uw straatje past

 
Robbert de Vrieze

04.1
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Onder de gemeenschappelijke noemer ‘verankerd 
vakmanschap’ verbindt de Rotterdamse Academie 
van Bouwkunst sinds een aantal jaren ruimtelijke 
ontwerpvragen met actuele maatschappelijke  
en sociale vraagstukken. Na Streetwise, waarin de 
rol en betekenis van de Rotterdamse en Europese 
stadsstraat centraal stond onderzocht de Academie 
de afgelopen jaren de buurt als kleinste korrel van 
stedelijk samenleven en ontmoeten. Stadmaker 
Robbert de Vrieze blikt terug op twee jaar Bouwen 
aan de Buurt.

Robbert de Vrieze (Westenschouwen, 1973) is maatschappelijk 
ontwerper en afgestudeerd aan de RAvB als architect.  
Hij opereert op het snijvlak van ontwerp, politiek en economie 
met zijn bureau en netwerk Transformers. Hij is curator 
‘Energietransitie als Hefboom’ tijdens de IABR_2020. In 2018 
ontving Robbert de Job Dura Prijs met Stadslab luchtkwaliteit, 
en in datzelfde jaar ook de Van der Leeuwprijs op het 
Stadsmakerscongres van Rotterdam voor zijn 10-jarige oeuvre 
als stadsmaker. 
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Het lijkt de jaren 70 wel. Toen heette het Bouwen voor de Buurt,  
nu was het thema Bouwen aan de Buurt. Een subtiel verschil,  
maar wel een die het perspectief bepaalt. In de golfbewegingen 
tussen centrale en decentrale planning zijn er verschillen maar vooral 
overeenkomsten: ‘’L’histoire se répète”.  En iedere generatie moet 
opnieuw de kennis uit het verleden via ervaring zelf internaliseren. 

Voor dit ontwerp- en onderzoeksprogramma werd gebouwd op  
de principes van Open City van de socioloog Richard Sennet, waarbij 
toevalligheid, non-lineariteit, interactie, diversiteit, membranen en 
verbinding belangrijke termen zijn. Welke lessen zijn er nu te trekken 
uit 2 jaar Bouwen aan de Buurt? Wat kan het betekenen voor een 
Rotterdamse wijkenaanpak en de stad als geheel?

Een korte vogelvlucht over de opzet en de resultaten van de zes 
studio’s en twee winterworkshops:
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Jeroen Bastiaansen, ruimte kompas
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ONTMOETINGSPLEKKEN
ARCHITECTUUR

Buurthuis Cool
Lilith van Assem & Leeke 
Reinders
Hoe geef je door architectuur uitdrukking aan cultuur? Een op dit 
moment actuele opgave van een buurthuis voor de wijk Cool waar  
de komende jaren door de bouw van 5 torens het inwoneraantal  
bijna verdubbelt. De benadering van de opgave is nog wat afstandelijk 
architectonisch. Door succesvolle lokale typologieën te bestuderen, 
wordt een vertaling gemaakt naar een nieuwe ruimte. Het levert 
interessante voorstellen op, zoals ‘Keep it Cool’ en ‘het panorama 
ruimtekompas van Melief Bender”. Maar wat betekent dat voor  
de stedenbouwkundige en programmatische inbedding? En draagt 
het bij aan een lokale agenda? 
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Maxim Ross, de verbinder van Hilleslsuis
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Huis op Zuid
Harmen van de Wal, Carolien 
Hoogland & Rinske Brand
Nog een buurthuis, maar ditmaal was de opgave een prototype  
voor een buurthuis te ontwikkelen dat op meerdere plekken gerealiseerd 
kan worden. Hallooooo, jaren zestig! Op zich een interessante 
architectonische studie, maar deze generieke vraagstelling past niet 
in Bouwen aan de Buurt. Iedere wijk is anders; stedenbouwkundig, 
geschiedenis, architectuur, bevolkingssamenstelling.  Hoe versterk je 
ook met je ontwerpproces sociaal-economische veerkracht en hoe kun 
je lokale cultuur representeren in een ontwerp? Wat is een buurthuis in 
deze tijd? Een van de meest avant-gardistische buurthuizen in Rotterdam 
is Huize Middelland; een gedistribueerd netwerk van verschillende 
hyperdiverse buurthuiskamers die samen het huis van de wijk vormen. 

ONTMOETINGSPLEKKEN
PROGRAMMA
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David Sonntag, Pigtown Pit Stop
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Just Baltimore
Rowin Petersma, Wouter Veldhuis, 
Ivan Nio en Saskia Naafs
Deze opgave gaat over een semi-publiek gebouw voor een wijk 
tussen achterstand en gentrificatie in de Amerikaanse stad Baltimore. 
Het interessante aan de opgave is dat de studio verder kijkt dan  
de usual suspects (bestuurders, investeerders, kapitaalkrachtigen)  
die de stad vormgeven. Er was ruimte om ter plekke verbinding te 
zoeken met lokale initiatieven en ondernemers, en die te versterken. 
Dat leverde interessante concepten op van combinaties van binnen  
en buiten (Pigtown Pitstop), een stedenbouwkundige verbinding 
tussen residential en industry in één gebouw en voedsel als verbindend 
element. Ook de aandacht voor journalistiek onderzoek versterkte  
de studenten in hun eigen handelingsperspectief.

STEDENBOUWKUNDIGE STRATEGIEËN
RECHTVAARDIGE STAD 
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Kai den Hollander, &co-system Hillesluis
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Zuid op Komst
Frank van Wijngaarden, Laurens 
Boodt, Carolien Hoogland,  
Jorn Wemmenhove en Lior Steinberg

In dit stedenbouwkundige atelier wordt een interessante en nodige 
omkering van het probleemperspectief toegepast: “focus on what’s 
strong, not on what’s wrong”, om de woorden van community builder 
Cormac Russel te gebruiken. De ruimtelijke, sociale, economische en 
ecologische kracht van de wijk Hillesluis vormt het startpunt en heikele 
kwesties als gentrificatie en differentiatie worden niet geschuwd in  
de opgave. En niet alleen het ruimtelijk ontwerp, maar ook het proces-
ontwerp komt aan bod. De resultaten van de studenten zijn door de 
brede vraagstelling zeer verhalend en toegankelijk voor een breder publiek.

STEDENBOUWKUNDIGE STRATEGIEËN
BOTTOM-UP STEDENBOUW



RAvB – Huig #20

Jelle van Kampen, Nog ruimte in de autostad!
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Streetwise Hamburg-Rotterdam
Wouter Veldhuis, Rowin Petersma, 
Tijs van den Boomen en Kim Bouvy
Dit atelier hanteert een meer klassieke top-down benadering van  
een actueel thema: verdichting van de autostad. Je zou het 
-gechargeerd- ook een projectontwikkelaarsstudio kunnen noemen; 
publieke ruimte en groen komen er wat bekaaid vanaf in de ontwerpen 
van de studenten. Hoe geef je vorm aan de goede groei van  
stedelijke centra bij verdichtings opgaven? Bouwen aan de Buurt  
heeft hier ook een andere modus-operandi: hoe dichter bij het centrum, 
hoe meer belangen en hoe complexer de opgave. De community 
in het centrum is ook vluchtiger. Dat maakt dat er enerzijds meer 
behoefte is aan centrale sturing, maar anderzijds is er ook een rijker 
palet aan lokale initiatieven die voedingsbodem voor het project 
kunnen zijn.

STEDENBOUWKUNDIGE STRATEGIEËN
VERDICHTING
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Voorblad van de Peperkrant
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Stem van de Peperklip
Tim Devos, Willemijn Lofvers, 
Saskia Naafs en Guido van Eijck
Bij deze studio is sociale veerkracht (resilience) het uitgangspunt.  
70 nachten sliepen de studenten in het gebouw waaraan ze ontwierpen. 
Dit leidt -zichtbaar in de resultaten- tot minder afstand en meer 
empathie, begrip en betere ontwerpinterventies als commons, water, 
tuinen, vastgoed. De resultaten zijn activistisch zelfs! Hiermee laten 
de architecten en stedenbouwkundigen zien hoe zij weer een verbinding 
kunnen maken met de maatschappij en de mens. Niet de wat 
afgezaagde 2 A0 panelen met allemaal dezelfde opgave, maar heldere 
presentaties over verschillende thema’s die samen een coherent 
verhaal vormen. 

ARCHITECTONISCHE STRATEGIEËN
VANUIT DE WONING



RAvB – Huig #20

Hairy drawing
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Hairy Drawing
Dave van Toor, Fleur Verhoeff, Karel van Zanten,  
Kevin van Elten, Rémon Mulder, Saskia Lambers,  
Stefan Brouwer, Yannick Hoogstrate

De winterworkshops zijn een bijzonder fenomeen aan de academie. 
Korte, intense, 4 daagse pressure-cookers waar de hele academie-
gemeenschap samenwerkt. In Feijenoord was de opgave om 
verschillende buurten sociaal-cultureel en economisch met elkaar te 
verbinden. Met ‘hairy drawings’ werden de verschillende deelgebieden 
verkend, verbeeld en onderzoekend ontworpen. Hiermee ontstond 
er vanuit de fragmentarische onderzoeksresultaten een samen-
hangend beeld van gedeelde waarden. Een mooi vertrekpunt voor 
volgende opgaves in het gebied.

ARCHITECTONISCHE STRATEGIEËN
WINTERWORKSHOP AFRIKAANDERPLEIN 2018
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Hairy model
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Hairy Model 
Damla Demir, Gidon Hoogeveen, Ian Dane,  
Mark van Wasbeek, Niek Nesheretov, Rob Koningen,  
Tom Eichler 

De daaropvolgende winterworkshop speelde in een naastgelegen 
gebied en ging over het in kaart brengen van maatschappelijke 
krachten met ‘hairy models’. Wat is collectiviteit in de buurt in een 
wereld van gescheiden leefwerelden? Hoe kun je publieke familiariteit 
vergroten en sociaal-economische positie versterken? In de opgave 
wordt een wat reductionistische keuze voor een ‘open Feijenoord’  
of een ‘eiland van buurtschappen’ voorgelegd.Ontneemt een  
te sturende vraagstelling niet de blik op mogelijke andere opgaves  
die tijdens het proces ontdekt worden?

ARCHITECTONISCHE STRATEGIEËN
WINTERWORKSHOP OPEN FEIJENOORD 2019



Na het thema Vakmanschap heeft de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst met het thema Bouwen aan de Buurt een nieuwe richting 
ingezet. Wat de verschillende ontwerpstudio’s mooi laten zien, is dat 
iedere context van een Buurt waaraan gebouwd wordt verschillend is, 
en dus verschillende strategieën en aanpakken nodig heeft. Toch zijn 
er een aantal wetmatigheden te extraheren. 

1.  De vraagstelling van de opgave is van wezenlijk belang:  
wie is (zijn) de opdrachtgever(s), hebben alle stakeholders  
een stem, op welke informatie baseer je het ontwerp? 

2.  Alles begint met een open, geïnteresseerde houding voor  
het DNA van een buurt voorbij de statistische cijfers en goed-
bedoelde gemeenplaatsen.

3.  Op het schaalniveau van de buurt wordt je gedwongen  
om integraal over disciplines heen te ontwerpen. Je kunt  
niet zomaar een autistisch gebouw neerzetten of een vaag 
steden bouwkundig plan over de schutting gooien. 

4.  Wanneer er een verbinding met een lokale context en cultuur 
gemaakt kan worden, draagt een plan zo veel verder.  
Beter voor het draagvlak, de doorlooptijd en de duurzaamheid  
van stedelijke interventies.

5.  Laat het ontwerp ruimte voor de toekomst? Is het een hermetisch 
plan met een hermetisch consortium of is het flexibel genoeg  
om mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en 
nieuwe initiatieven toe te laten?
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Zitten hier nu kiemen in voor een Rotterdamse Buurtaanpak?  
Ik zou zeggen: ja, zeker wel. Het onderzoeksprogramma wordt 
beïnvloed door de in het afgelopen decennium opgedane kennis  
en ervaring van de stadmakerspraktijk. Daarnaast wordt ontwerp-
kracht ingezet om de caleidoscopische werkelijkheid van stadswijken 
te ontrafelen, weer te geven en te versterken. Het is die gevoelde  
en geleefde werkelijkheid, het lokale historisch geheugen, de som van 
de individuele én collectieve inspanningen waar je als ontwerper een 
bijdrage aan levert. En waar jouw ontwerpinterventie hoop, helder-
heid en handelingsperspectief kan geven voor een gedroomde toekomst.

En dat is hard nodig voor de volgende opgave en het thema  
van een nieuw langlopend onderzoeksprogramma: de Integrale 
Rotterdamse Klimaatopgave. Om de allesdoordringende 
maatregelen voor een CO2-neutrale maatschappij te doen slagen, 
zijn lokale buurten en netwerken onmisbaar. Onmisbaar om een 
intrinsiek gevoelde beweging van onderop te voeden die resoneert 
met de Groote Verbouwing. Want de belangrijkste factor in de 
klimaatadaptatie en energie transitie is de transitie die wij -allemaal- 
zelf in ons eigen hoofd moeten doormaken. Als de gevolgen van  
de Corona-pandemie ons iets leren, is dat stoutmoedige veranderingen 
mogelijk zijn. En dat, als de extractieve en lineaire wereldeconomie 
knarsend tot stilstand komt, de buurt des te belangrijker wordt  
als aanknopingspunt bij het vinden van nieuwe waarde-modellen.
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Dirk van Peijpe
Dirk studeerde in 1997 als stedenbouwkundige af aan de RAVB. 
Hij werkte bijna vijftien jaar als stedenbouwkundige en ontwerper 
buitenruimte bij de gemeente Rotterdam en richtte in 2009 met 
Florian Boer De Urbanisten op. 

‘Het klimaat is sinds Parijs een niet te negeren opgave. Er is een agenda 
van urgentie waaraan iedereen kan bijdragen. Ontwerpen aan de 
klimaatadaptieve stad is voor ons een enorm avontuur, een interes-
sante zoektocht zonder bekende afloop. Waar ingenieurs problemen 
oplossen, vragen ontwerpers zich af wat het probleem precies is 
en hoe het in elkaar zit. Wij kunnen stedelijke kwesties agenderen 
middels ontwerpend onderzoek dat opgaven verbindt en ruimtelijke 
mogelijkheden verkent. Door vrijuit te speculeren en toekomsten 
in beeld brengen, dienen zich nog ongekende oplossingen aan. 
Ontwerpers zijn ook in staat om die inzichten ruimtelijk te maken  
– en dus bespreekbaar – en dat is heel belangrijk.

We hebben geld voor riolering kunnen 
besteden in de openbare ruimte

Het Waterplein op het Benthemplein is ontstaan door grotere 
programma’s op het niveau van de stad met elkaar te verbinden. 
Er was een Waterplan voor de stad als geheel, met de ambitie en  
het geld om het stedelijk watersysteem te verbinden met de stedelijke 
inrichting. Door deze opgaves te bundelen werd het ook mogelijk om 
budgetten te stapelen en konden we het geld dat normaal gesproken 
bestemd is voor riolering inzetten voor een aantrekkelijke inrichting 
van de openbare ruimte.
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Uiteindelijk staat bij mij de mens centraal. Het gaat erom het leven in  
de stad aangenamer en comfortabeler te maken, om mensen bijeen 
te brengen in het publieke domein. Een goed stadsklimaat hoort daarbij. 
Het is belangrijk om je als ontwerper de vraag te stellen welk stedelijk 
leven je mogelijk maakt. Daarom is het goed om eindgebruikers bij 
het ontwerpproces te betrekken en ze te vragen hoe ze het publieke 
domein willen gebruiken. Daarna komt het daadwerkelijk vormgeven 
van de ruimte. Daarbij is het altijd ons uitgangspunt om een stedelijk 
landschap te maken dat uitnodigt tot verschillend gebruik.

We werken op dit moment aan een ontwerp voor het dakpark van  
de Hofbogen. Samen met DS landschapsarchitecten en De Dakdokters 
ontwerpen we daar een openbaar dakpark van twee kilometer lang 
en acht meter breed. Het wordt een natuur-inclusief park, niet alleen 
bestemd voor de mens, maar ook voor de vlinder, de vleermuis, de egel 
en de huismus. Water speelt een belangrijke rol in ons ontwerp: 
regenwater wordt opgevangen, gezuiverd en opgeslagen en kan 
daarna gebruikt worden voor besproeiing en waterspel.’
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Huig is het jaarlijkse magazine van de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst. In 2003 werd het blad 
gelanceerd onder de naam AVBR. Vanaf 2005 ging 
het magazine verder onder de huidige naam, 
verwijzend naar de medeoprichter van de 
Academie, architect Huig Maaskant (1907-1977). 
Voor het bestellen van een gratis exemplaar kunt  
u contact met ons opnemen via info@ravb.nl.

Deze Huig is online te vinden op onze website  
www.ravb.nl /huig/
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Rotterdamse Academie van Bouwkunst
Heijplaatstraat 23
3089 JB Rotterdam
010-4974855
www.ravb.nl
info@ravb.nl
Huig #20 – juni 2020
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Aan deze uitgave is de uiterste zorg besteed; voor onvolledige  
en/of onjuiste informatie aanvaarden auteur(s), vormgevers, redactie 
en academie geen aansprakelijkheid. Bij de keuze van beeldmateriaal 
is zoveel mogelijk geprobeerd om de daarop berustende auteurs-  
en publiciteitsrechten te honoreren, de bron te vermelden en bij de 
academie bekende rechthebbenden te infor meren. Voor verbetering 
van onjuistheden houdt de academie zich aanbevolen.

Erratum Huig #19
In het artikel over Bouwen aan de buurt – Een pleidooi voor de tekening 
ontbreekt in het bijschrift op p.86 de naam van Rob Koningen
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Design for distance
Lege steden, met geductapete vloeren. De serie foto’s laat  
een nieuwe realiteit zien. Welke elementen zullen blijven  
wanneer de pandemie verdwenen is? Een voor nu tijdelijke 
interventie die hoogstwaarschijnlijk invloed zal hebben  
op de architectuur en stedenbouw van de toekomst. Moeten  
architecten en stedenbouwkundigen de publieke ruimtes  
opnieuw ontwerpen? - Marieke den Ouden




