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Voorwoord

Huig 20 1/2 -  
een tussennummer voor een tussentijd
Deze zomer verscheen Huig #20,  
voor het eerst alleen digitaal. Dat  
had voordelen: een lekker dik nummer 
kunnen maken, geen tijd en geld kwijt 
zijn aan drukken en verzenden, en een 
- in principe - oneindige oplage. Eén 
belangrijk nadeel was er natuurlijk ook: 
een digitaal magazine kun je niet  
vasthouden.
  
Bij deze editie hebben we toch maar 
weer voor papier gekozen. Bijna sym-
bolisch, in een tijd waarin vasthouden 
niet langer vanzelfsprekend is. Deze Huig 
is een tussentijds nummer. Niet omdat 
we in een tussentijd leven maar gewoon 
omdat we, na een periode van onregel-
matig verschijnen, graag terug willen 
naar een jaarlijkse uitgave, uit te brengen 
na het eerste semester. Dan is het  
studentenwerk van het voorgaande 
jaar immers nog vers en is het nog  
leuk en relevant om genomineerden  
en laureaten van het afgelopen studie-
jaar in het zonnetje te zetten. Vandaar 
dit tussennummer, en vandaar ook dat 
het vrijwel volledig gevuld is met zinne-
lijke en zinvolle, fijnzinnige en eigen-
zinnige studio- en afstudeerprojecten.  
Volgend jaar weer een gewone Huig,  
in een hopelijk normalere, maar vast niet  
minder spannende tijd. Veel leesplezier!

Jan Duursma
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Afstudeerwerk 2020-2021

Archiprixselectie
Afgelopen studiejaar studeerden twaalf 
masterstudenten af als architect en vijf 
als stedenbouwkundige. Zoals ieder jaar 
worden de projecten niet alleen bij het 
afstuderen zelf beoordeeld, maar wor-
den ze ook tezamen beschouwd tijdens 
de selectie voor Archiprix Nederland. 
De Rotterdamse Academie van Bouw-
kunst (RAvB) mag hiervoor jaarlijks drie 
projecten inzenden. De Academiestaf 
selecteert de projecten en wordt daarbij 
altijd geassisteerd door een prominente 
externe vertegenwoordiger uit het vak-
gebied. Dit jaar was dat Bas van der Pol, 
directeur van AIR (Architectuur Instituut 
Rotterdam).

De selectiecommissie kwam bijeen op 9 
november, tijdens de afstudeertentoon-
stelling die van 3 tot en met 13 november 
te zien was op het RDM-terrein in  
Rotterdam, de thuis basis van de RAvB. 
De projecten werden door middel  
van presentatiepanelen, maquettes en 
afstudeerboekjes ge presenteerd aan  
de commissie. De voorzitters van de 
afstudeer commissies gaven een korte 
toelichting op de projecten, waarna 
iedereen de projecten individueel bestu-
deerde. Elk jurylid kon vervolgens drie 
projecten voordragen. Over alle voor-
gedragen projecten werd gezamenlijk 
gediscussieerd, waarna de commissie-
leden hun eerdere individuele voordracht 
nog konden aanpassen. Tot slot be-
paalde de commissie gezamenlijk de 
definitieve selectie.

De beoordelingscriteria die gehanteerd 
werden, zijn afgeleid van de Archiprix- 
eisen en kunnen samengevat worden als 
het tentoongespreide vermogen om de 
zelfstandig gestelde afstudeer opgave, 
vanuit een scherp geformuleerd(e) 
vraagstelling, concept en programma, 
te vertalen in een coherent en omge-
vingsgericht ruimtelijk ontwerp en dit 
ontwerp uit te werken in architectoni-
sche of stedenbouwkundige termen, 
alsmede het vermogen om kritisch te 
reflecteren op de consequenties van  
de gemaakte (ruimtelijke) keuzes.

Op basis van deze uitgangspunten  
zijn, met een grote meerderheid van  
stemmen, de volgende drie afstudeer-
projecten geselecteerd om in te zenden 
voor Archiprix Nederland 2021: Hoogtij 
van Freek van Riet (Stedenbouw), MEMA 
van Eilien Neumann (Architectuur) en 
EUandME van Johan van Ling (Steden-
bouw). Het juryoordeel over de drie 
projecten is op de volgende pagina‘s  
te vinden, bij de projectpresentaties.

De Meester 2020
Sinds 2015 kunnen afgestudeerden 
aan de RAvB ook meedingen naar de 
promotie  prijs De Meester. Deze prijs is 
door de Fleur Groenendijk Foundation  
in het leven geroepen ter ondersteuning 
en bevordering van het werk van jonge  
architecten en stedenbouwkundigen.  
De winnaar van de prijs ontvangt een 
bedrag van 5000 euro. 

De stichting nodigt elk jaar een andere 
vakjury uit die eerst drie projecten  
voordraagt, waarna de genomineerden 
in een publieke setting hun projecten 
tijdens ‘De Avond van De Meester’ live 
presenteren aan de vakjury en het pu-
bliek. Dit jaar bestond de jury uit Victor 
Mani, architect en voormalig decaan 
van de Münster School of Architecture, 
Annelies van der Vorm, sociaal onder-
nemer en investeerder, Liesbeth van der 
Pol, voormalig Rijksbouwmeester en 
medeoprichter van DOK architecten, 
Dick van Gameren, decaan van de 
faculteit Bouwkunde van de TU Delft  
en directeur/partner bij Mecanoo, en 
Alessandra Covini, winnaar van de Prix 
de Rome voor Architectuur in 2018 en 
partner bij Studio Ossidiana. 

RAvB – Huig 20 1/2 
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Afstudeerwerk

De jury nomineerde op 10 november, 
tijdens een bezoek aan de afstudeer- 
tentoonstelling op RDM, de volgende 
projecten: Hoogtij van Freek van Riet 
(Stedenbouw), Social Structures  
van Jeroen Turenhout (Architectuur)  
en EUandME van Johan van Ling  
(Stedenbouw).

De Avond van De Meester was dit jaar 
een online-evenement, in de vorm van 
een live gestreamde uitzending vanuit 
Blue City, op vrijdagavond 20 november. 
De genomineerden presenteerden daar 
hun project middels een gefilmde pitch 
aan de juryleden en het online aan-
wezige publiek, waarna de jury elk van 
hen ondervroeg. Dick van Gameren kon 
helaas niet deelnemen aan de avond. 
De vier juryleden verkozen uiteindelijk 
Johan van Ling, met zijn project EUand-
Me, tot winnaar. In 2020 werd voor het 
eerst ook een publieksprijs uitgereikt. 

Deze prijs ging naar Jeroen Turenhout 
met het project Social Structure.  
Ook het oordeel van De Meester-vakjury 
is hierna terug te vinden bij de genomi-
neerde projecten.

Jurering De Meester - Dick van Gameren, Liesbeth van der pol, Annelies van der Vorm, Allesandra Covini Selectie Archiprix - Willemijn Lofvers

Selectie Archiprix - Bas van der Pol en Chris van Langen

RAvB – Huig 20 1/2
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Afstudeerwerk

Sinds de komst van Europa in Brussel  
hebben roestvrij staal, graniet en glas  
het stedelijk leven in de Leopoldswijk ver-
drongen. Vastgoed als speculatiemiddel  
is uitgemond in een post-politieke uiting  
en in zichzelf gekeerde blokken die een 
minimale interactie aangaan met straat  
en/of stad. Deze representatie staat  
haaks op de basisprincipes van Europa.  
Inmiddels staat project Europa onder druk. 
Dat resulteert in een dalende opkomst  
bij verkiezingen en een groei van het  
po pulisme. De onmacht van Europa heeft 
inmiddels ook geleid tot de Brexit. 

Juist in haar ruimtelijke representatie wordt 
die onmacht pijnlijk zichtbaar: in Brussel lukt 
het Europa maar niet haar verantwoorde-
lijkheid ten opzichte van de gemeenschap 
en de stad te nemen. De manier waarop 
Europa in Brussel gestalte heeft gekregen, 
gaat compleet voorbij aan de complexe 
situatie van de stad. Sterker nog, de komst 
van Europa in de stad heeft de historisch 
gegroeide tweespalt tussen de rijke boven-
stad en de arme benedenstad alleen maar 
vergroot. En dat terwijl de grote politieke, 
ruimtelijke en sociale fragmentatie juist kan 
dienen als een ideale ground zero voor 

EUandME
Johan van Ling - Stedenbouw 

Europa. Hoe kan de Europese Unie de 
huidige situatie omkeren, haar missie zicht-
baar en de diversiteit en complexiteit van 
Brussel productief maken?

In de specifieke context van Brussel kán 
Europa bijdragen aan een nieuwe balans. 
Het voorstel is om het Europese programma 
te verplaatsen naar het Zuidstation. Naar 
het dichtstbevolkte deel van de stad, met 
de meeste culturele diversiteit en minste 
openbare ruimte. Juist op deze plek kan 
Europa voor ruimtelijke, sociale en politieke 
uitwisseling zorgen.

Op het Zuidstation landt een groot blok, 
met aan de binnenzijde een tuin van Euro-
pees formaat. Het nieuwe Europese Huis 
nestelt zich daarmee in het hart van het 
Europese sporennetwerk en bouwt voort  
op een historie van integrale aanpakken  
in de stad, waarin mobiliteit, stadsweefsel 
en landschap werden beschouwd als  
één geheel. Tegelijkertijd voegt deze 

‘Megaform’ zich, als stedelijke centraliteit,  
in haar directe omgeving door middel van 
langzame verkeersverbindingen en, erlangs, 
programmatische verdichting. De Europese 
Tuin loopt door in de openbare ruimte 
richting Boulevard Anspach, waardoor de 
Zennevallei, door het hart van de stad,  
weer leesbaar wordt als publieke structuur. 

Het nieuwe Europese Huis is een monument 
zonder spektakel, waar het juist gaat om  
de bezoeker en niet het gebouw, als machine 
voor common ground. Waar geformaliseerde 
politieke bijeenkomsten en alledaagse 
activiteiten naast elkaar kunnen bestaan. 
Een machine tussen leegte en activiteit, 
voor alle Brusselaren. Voor Europeanen. 
Voor EUandME. 

Overzicht plan met onderaan het nieuwe Europese Huis

Maquette nieuwe Europese Huis

Nominatie  
Archiprix

Winnaar  
De Meester

RAvB – Huig 20 1/2
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Dakterras
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Afstudeerwerk

Selectiecommissie Archiprix
EUandMe agendeert een maatschappelijk 
thema dat geen vanzelfsprekende ruimte-
lijke vertaling kent; democratie en de  
instituten waarmee we deze, en dus ons 
‘samen-leven’, organiseren, lijken eerder 
politiek dan ruimtelijk van aard. De kracht 
van dit strategische afstudeerproject ligt 
hem deels in de directie relatie die tussen 
politiek en ruimte wordt gelegd. Het project 
kiest voor ‘het hol van de leeuw’: het hoofd-
kwartier van de EU als ultieme ontwerp-
opgave. Moedig, maar niet overmoedig;  
de keuze voor het centrum van de stedelijke, 
Brusselse samenleving en de frontlinie van 
de strijd om de stedelijke ruimte maakt 
duidelijk dat het project niet alleen om een 
ontwerpmatige kritiek op het politieke gaat. 
Het gaat er veeleer om de (Europese) 
democratie en de stad weer te verbinden 
binnen de reikwijdte van het ontwerp. 
Daarbij is de balans tussen enerzijds pre-
cisie, gedegen onderbouwing, verfijning  
en nuance en anderzijds de trefzekere 
territoriale, historische én mentale inbed-
ding van de verbindende Grossform – een 
krachtige vorm met in het midden een 
Europese tuin voor Brussel – even cruciaal 
als overtuigend, op vele schaalniveaus.  
Het solide stedenbouwkundige verhaal is 
geworteld in de stad, doet recht aan de 
complexiteit van de opgave én draagt echte 
oplossingen voor echte problemen aan.  
Het is een stedenbouwkundige reis naar een 
betere toekomst voor Europa, waarin Euro-
pa op de grond, lokaal, verschil kan maken. 
Een rond en volkomen project, dat tegelijker-
tijd een verlangen mobiliseert naar meer.  

Jury De Meester
Met dit plan moet Johan aan de slag. Niet 
nu maar straks, een plan voor de langere 
termijn. Een plan dat op verschillende 
schaalniveaus een aantal nijpende pro-
blemen van de stad Brussel oplost en met 
de herhuisvesting van Europese instituten 
een politiek statement maakt. Met dit 
ontwerp van Het nieuwe huis voor Europa 
maakt Johan nieuwe stedelijke ruimte van 
hoge kwaliteit waarin hij alle schalen van 
groot tot en met de kleine, menselijke 
schaal betrekt. Het complementeert op 
geraffineerde wijze het ruimtelijk plan van  
Leopold II door situering in de Zennevallei 
waardoor het van bovenaf zichtbaar is. 
Door het station onder het complex te 
brengen worden de omliggende gefrag-
menteerde stedenbouwkundige weefsels 
weer met elkaar verbonden, wordt er een 
hoge dichtheid behaald en ontstaat er een 
nieuwe openbare ruimte voor uitwisseling 
en verbinding. De jury typeert het project 
als een Grand Palais van deze tijd. Inhoude-
lijk en ontwerptechnisch is het heel sterk en 
daarom is Johan door de jury verkozen tot 
De Meester 2020. 

“ Een stedenbouwkundige  
reis naar een betere  
toekomst voor Europa.”

Straatbeeld

Centrale park

15

RAvB – Huig 20 1/2 



Hoogtij
Freek van Riet - Stedenbouw

Afstudeerwerk

Opwarming van de aarde, een stijgende 
zeespiegel en verdwijnende eilanden:  
het zijn duidelijke effecten van de huidige 
klimaatcrisis waar we niet onderuit komen. 
En dat terwijl de snelst groeiende steden in 
Nederland in kwetsbaar gebied liggen en 
dus zeer gevoelig zijn voor de effecten van 
de klimaatcrisis. Het is verbazingwekkend 
dat de doorgaande verstedelijkings-
processen zich hier weinig van aantrekken, 
terwijl juist nu de besluiten worden genomen 
voor de komende drie (en meer) generaties.  
Dit afstudeeronderzoek formuleert een 
langetermijnvisie op de verstedelijkings-
opgave. Een visie die anticipeert op de 
klimaat effecten in de vorm van vier locatie-
afhankelijke strategieën. In het project 
speelt mijn fascinatie voor het water, en 
voor het willen bedwingen en bespelen 
ervan door de mens in Nederland, een 
belangrijke rol. 
 
De aanpak binnen dit afstudeeronderzoek 
is gebaseerd op een analyse van het  
verstedelijkte landschap als een complex 
systeem én op een historische analyse.  
De opbouw van het gelaagde verstedelijkt 
landschap is diepgaand onderzocht,  
waarbij de effecten en investeringen door  
menselijke ingrepen, door de jaren heen,  
in deze systemen in kaart zijn gebracht.  
Elke laag kent een eigen procesdynamiek: 
de laag van de ondergrond, de laag  
van de netwerken en de laag van het 
occupatie patroon. De historische analyse 
maakt inzichtelijk hoe voortvarend we in 
Nederland, vanuit de verschillende lagen 
van het landschap, om zijn gegaan met 
veranderingen. Maar ook hoe lang het 
duurt om grote infrastructurele projecten  
en kunstwerken te realiseren. De lessen  
uit het verleden vormen daarmee de bouw-
stenen voor de toekomst.

Het eindproduct bestaat uit vier handelings -
perspectieven voor de toekomst. De per-
spectieven zijn gebaseerd op ogenschijnlijk 
tegen strijdige strategieën, namelijk: aanval-
len, verdedigen, terugtrekken en verbinden. 
Omdat Nederland echter uit een gedifferen-
tieerd palet aan landschappen en culturen 
bestaat, is in dit ontwerpend onderzoek 
gekozen voor het analyseren van en ont-
werpen voor vier verschillende locaties in 
Nederland. Deze locaties fungeren als case 
studies: Scheveningen aan de Hollandse kust, 
Krimpen aan de Lek als onderdeel van de 
Krimpenerwaard binnen het Groene Hart, 
Arnhem als stad op het grensvlak van de 
Veluwe en het Rivierenland en de corridor 
Rotterdam - Arnhem als verbindend snelweg-
landschap. De handelingsperspectieven 
worden gedifferentieerd én met elkaar  
in verband gebracht middels een tijdlijn  
met cruciale keuze- en beslismomenten.  
Samen bieden ze zicht op een nieuwe 
manier van ontwerpen aan de toekomst 
van Nederland.

Kronen Laan 2100

Dubbele Duinstad 2040

Nominatie  
Archiprix

Nominatie  
De Meester

RAvB – Huig 20 1/2
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Zand Stad 2080
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Afstudeerwerk

Selectiecommissie Archiprix 
Hoogtij start vanuit een helder bewustzijn 
van de consequenties van de klimaat-
verandering, in combinatie met de  
terechte verbazing over het feit dat de 
verstedelijkings  opgave in Nederland zich 
nog te weinig rekenschap aflegt van die 
consequenties. Het project weigert zich 
echter te verliezen in de zo vaak getoonde 
dystopische toekomst beelden (en kan 
trouwens ook steunen op het besef dat  
het beeld van een half overstroomd  
Nederland inmiddels bekend is). In plaats 
van het inzichtelijk maken van de rampen 
die op ons zullen neerdalen, kiest het  
project voor het optimisme van ontwerp-
kracht: het gaat op zoek naar een nieuw 
perspectief om naar uit te kijken, een lange 
termijn perspectief waarin de focus ligt  
op het mogelijke.

Dat resulteert in een visie die anticipeert  
op klimaateffecten en geworteld is in  
een grondige analyse van zowel het  
verstedelijkt landschap als complex en 
gelaagd systeem, als van de Nederlandse 
geschiedenis van de strijd tegen het water. 
Van daaruit worden vier locatiespecifieke 
handelingsperspectieven ontwikkeld,  
gebaseerd op verschillende strategieën,  
die bruikbaar en relevant zijn voor een 
groot palet aan vergelijkbare territoria.  

Die combinatie van ontwerpkracht,  
optimisme, diepgang en reikwijdte levert 
een zeer sterk project op, waarin een  
buitengewoon complexe opgave op  
bewonderenswaardige wijze tegemoet 
getreden is met een overtuigende en  
voor de verstedelijkingsopgave uiterst  
relevante benaderingswijze.  

Jury De Meester
De jury beoordeelt dit plan als een serieuze 
waarschuwing die getuigt van veel durf.  
Op basis van uitstekende analyses wordt er 
een geniale agenda aangeboden met vier 
verschillende locatiegebonden strategieën 
die zeer overtuigend in woord en beeld tot 
uitdrukking worden gebracht. Het project 
biedt inspirerende en verleidelijke toekomst- 
perspectieven. De jury moedigt Freek  
aan om na te denken hoe er meer mensen 
gemobiliseerd kunnen worden voor deze 
nieuwe manier van langetermijn ontwerpen.

“ buitengewoon 
complexe opgave op 
bewonderenswaardige 
wijze tegemoet 
getreden“ 

RAvB – Huig 20 1/2
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Social Structure
Jeroen Turenhout - Architectuur

Afstudeerwerk

Social Structure is het resultaat van een 
zoektocht naar het bouwen in een hogere 
dichtheid dan laagbouw, maar met een  
gelijkwaardige sociale component. In  
de onderzoeksfase is gekeken naar de  
aspecten die van belang zijn voor deze  
sociale component en op welke wijze  
deze toegepast kunnen worden in een  
hogere dichtheid. 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 
programma van eisen dat vertaald is in een 
masterplan waarin verschillende eenheden 
en diverse ruimtelijke kwaliteiten gedefini-
eerd zijn. Dit masterplan is gekoppeld aan 
de uitwerking van de structuur. Deze ruim-
telijke structuur maakt het mogelijk om,  
met een hogere dichtheid dan bij laag-
bouw, een sociale structuur op te bouwen. 

De basis van het plan bestaat uit een carré-
vorm met vier niveaus, waarin per niveau 
drie bouwlagen zitten. Elk niveau heeft een 
eigen galerij vanwaar de entrees van de 
eenheden ontsloten worden. Deze galerijen 
liggen aan de binnenzijde. De buitenzijde is 
voorzien van buitenruimtes die gekoppeld 
zijn aan de woningen. De bouwlagen lopen 
naar de bovenzijde trapsgewijs terug om 
voldoende daglicht in het complex te krijgen. 

“ Goede balans  
tussen realisme  
en idealisme.“

Aanzicht vanaf het water

Impressie buurtkamer

Nominatie  
De Meester
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Doorsnede wooncomplex

RAvB – Huig 20 1/2

25



Afstudeerwerk

Voor de uitwerking van het plan is gekozen 
voor een braakliggend terrein op de  
Lloyd-pier. Deze locatie biedt door het  
uitzicht, de ontsluiting en de beperkte  
hoeveelheid belendende percelen een  
goede test locatie. Daarnaast zorgt het  
plan, dankzij de hogere dichtheid, voor  
een betere balans in het gebied zelf. 

Jury De Meester
Een mooi en inzichtelijk plan op basis van 
gedegen vooronderzoek met inspirerende 
voorbeelden en vormstudies. De jury zou 
een dergelijk plan graag direct gerealiseerd 
willen zien. Het plan doorloopt de schalen 
van wijk, buurt en straat met een duidelijke 
focus op sociale cohesie. De jury kon zich 
vinden in het door Jeroen aangehaalde  
citaat van Jules Deelder, “de omgeving van 
de mens is zijn medemens”. Het ontwerp 
overtuigt met een goede balans tussen  
realisme en idealisme. 

Laag 1 Masterplan

Laag 2 Masterplan Laag 4 Masterplan

Laag 3 Masterplan Laag 5 Masterplan

RAvB – Huig 20 1/2
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MEMA
Eilien Neumann - Architectuur 

Afstudeerwerk

Dit afstudeerproject luidt het einde in van 
het museum als autonoom icoon en gaat  
in tegen de bestaande bouwcultuur. Het 
brengt de kwaliteit én de schoonheid van 
het alledaagse en het gewone naar voren. 
Daarmee introduceert het nieuwe gebruiks-
perspectieven voor de ruimtes die een  
stad reeds heeft. Dit leidt tot andere, niet 
conventionele architectonische oplossingen 
voor de herbestemming van gebouwen. 
Oplossingen die zich verzetten tegen  
de wegwerparchitectuur en het alom  
aan wezige ruimtegebrek. 

Veel kunst in hedendaagse musea hangt  
in eenduidige, generieke en eenvormige 
ruimtes. Zo kan de kunstenaar het niet 
hebben bedoeld. Als curator put ik uit  
de Belfius collectie, een collectie over het 

alledaagse die nu elitair tentoon wordt 
gesteld op de 32ste verdieping van de 
Belfiustoren. De kunst stel ik tentoon in 
ruimtes die specifiek uitgekozen en ontwor-
pen zijn voor de kunst. Door enkel te werken 
met de bestaande publieke ruimte en het 
alledaagse bestaande patrimonium  
ontstaan nieuwe onbekende ensceneringen 
en collages. Het museum nestelt zich in 
leegstaande woningen, schuren, koterijen 
en parkeergarages in de Seefhoek in  
Antwerpen – een stadsdeel met een hoge 
densiteit en een lage kwaliteit van publieke 
ruimte, waar slechts één op de acht  
woningen de beschikking heeft over een 
buitenruimte.

Met subtiele en minimale ingrepen wordt 
het bestaande patrimonium een nieuw 
leven in geblazen. Elke ingreep geeft iets 
terug aan de wijk: een ontmoetingsplek, 
lokale artists in residence, nieuwe ver-
bindingen of de opwaardering van de 
publieke ruimte. De met de ingrepen  
ontwikkelde museum-as kan groeien en 
krimpen, verwerven en teruggeven. Steden-
bouwkundig ontvouwt er zich een nieuwe 
culturele route door het stadsdeel. De 
nieuw ontworpen museum-as loopt van  
het atelier van Sam Dillemans tot het atelier 
van Panamarenko. De zeven kilometer 
lange route, met 21 locaties, wordt zicht-
baar gemaakt door de introductie van een 
lijn, vormgegeven door groene betontegels, 
half zo groot als de standaard stoeptegel. 
Deze tegel slingert door het bestaande 

stedelijke weefsel en transformeert zichzelf 
van stoep tot plint en omkadering. 

Het museum herwaardeert de bruisende 
Seefhoek. Bezoekers vanuit de hele wereld 
vermengen zich met de bevolking. Jonge 
lokale artiesten worden in de schijnwerper 
gezet. De bestaande eethuizen en winkels 
varen wel bij de komst van het museum.  
De Seefhoek kan zich, als culturele wijk, 
weer meten met de rest van Antwerpen. 

“ Reeks even subtiele  
als trefzekere 
transformaties  
en interventies”

Impressie ontwerpinterventie bardage Isometrie ontwerpinterventie kippenhok
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Selectiecommissie Archiprix
MEMA toont ons een ontwerp voor een 
museum in de Antwerpse wijk Seefhoek.  
Het is echter geen ‘normaal’ museum, op 
een ‘logische’ locatie, gearticuleerd met de 
‘bekende’ architectonische middelen. Het 
ontwerp gaat in tegen bestaande ideeën 
over het museum en toont ons een ander 
toekomstbeeld voor wat een museum kan 
zijn: weg van het autonome icoon en de 
white cube. MEMA is geen iconische in-
greep, maar bestaat uit een reeks even  
subtiele als trefzekere transformaties en 
interventies in bestaande ‘objecten’ in de 
wijk, waardoor een spannende, meande-
rende, museale ‘promenade architecturale’ 
door de Seefhoek ontstaat. De sequentie 
van ingrepen is doordesemd van een  
verregaande en doorleefde interesse in  
het bestaande en het verlangen om tot  
een precieze omgang met dat bestaande  
te komen. Elk van de transformaties of 
interventies, onderling even verschillend als 
de geselecteerde locaties, plooit zich in 
architecturale zin rond het geselecteerde 
kunstwerk, teneinde de kunst de ruimte te 
geven om te ademen en de wijkbewoners  
de mogelijkheid te geven de kunst toe te 
eigenen. In architectonische zin gaat het 
steeds opnieuw om kleine ingrepen, soms 
nauwelijks zichtbaar, vragen oproepend 
over wat oud en nieuw is, maar ook steeds 
van een grote precisie en met een groot 
effect. Een bescheiden architectuur die  
echter van het kleinste detail tot het schaal-
niveau van de wijk een enorme impact 
genereert. 

Afstudeerwerk

Maquette ontwerpinterventie kippenhok

Isometrie ontwerpinterventie kippenhok
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Afstudeerwerk

Fotomontage - Kunst nestelt zich in leegstaande gebouwen in de Seefhoek

Isometrie ontwerpinterventie dakImpressie ontwerpinterventie dak

“ Het ontwerp toont ons een ander toekomstbeeld 
voor wat een museum kan zijn: weg van het 
autonome icoon en de white cube”
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De oogst van het studiejaar 2019/2020:  
17 afstudeerprojecten. Op de wandpanelen 
tientallen lopende meters schema’s, plattegronden, 
gevels en perspectieven. In de brede zone in het 
midden staan de maquettes. Een overweldigende 
verzameling van mooi werk, de vruchten niet 
alleen van het afstudeertraject, maar indirect ook 
van jarenlange inspanning. Aan de hand van het 
afstudeerwerk van een studiejaar, zo het idee, zou 
men een uitspraak kunnen doen over de kwaliteit 
van de individuele projecten én de opleiding zelf. 
En over de vraag waarin de relevantie van het 
afstudeerwerk ligt, zowel voor de maatschappij als 
voor Rotterdam. Samen met acht stafleden heeft 
Bas van der Pol - na een ronde langs alle projecten - 
onlangs een keuze voor de ArchiPrix-inzendingen van 
dit jaar gemaakt. Nu praten we met z’n tweeën na.
 

Over afstuderen gesproken
Bas van der Pol, externe criticus  
afstudeerwerk 20219-2020,  
in gesprek met Andrea Prins

‘Ik ben echt optimistisch als ik hier ben!’, 
zegt Van der Pol, ‘en dat ligt niet alleen aan 
het feit dat de rondgang “live” kon plaats-
vinden, maar vooral aan het getoonde 
werk.’ Deze studenten laten volgens hem 
zien dat ze opgaven kunnen detecteren en 
doorontwikkelen tot een conceptueel idee, 
vervolgens ertoe in staat zijn een intelligent 
ruimtelijk ontwerp te maken, en de essentie 
van alle stappen visueel kunnen overbren-
gen. Kort gezegd: kwalitatief hoogwaardig 
afstudeerwerk.

Een afspiegeling van de lopende discussies
Het zijn allemaal projecten mét een agenda, 
constateert Van der Pol. Hierover door-
denkend, identificeert hij drie themacom-
plexen als aanleiding voor de ontwerpen. 
Het eerste complex draait om de connectie 
tussen mensen, om inclusie, de toenemende 
culturele diversiteit en - vooral - rechtvaar-
digheid. Voorbeelden zijn Een oase temidden 
van chaos: Gaza-Israël. Zone tussen Israël  
en Gaza over stappen van toenadering  
aan beide kanten van de grensmuur, en  
Tori Oso. Een Surinaams literair museum 
over koloniale onderdrukking van het  
inheemse. Ten tweede worden klimaat-
adaptatie, energieopgave en transitie van 
de maatschappij voorbij het Antropoceen  
in meerdere projecten aangeraakt. Op zijn 
scherpst uitgewerkt wordt deze problema-
tiek in Hoogtij, dat prototypen voor het 
omgaan met de zeespiegelstijging toont. 
Op beide thema’s zullen we later nog terug 
komen. 

Het derde themacomplex noemt Van der 
Pol ‘verankerd vakmanschap’, een kern-
waarde van de Academie. Voor hem bete-
kent het begrip dat ontwerpen wortelen  
in locatie-, cultuurhistorisch en type-morfo-
logisch onderzoek, waarna de ontwerper via 
de vakkundige organisatie van materialen, 
ruimtes en licht een kloppend project voor 
de specifieke plek maakt. Dit vak manschap 
hebben vele afstudeerders goed onder de 
knie. Bijzonder indrukwekkend is dit te zien 

in EUandME, een voorstel voor een meer 
inclusieve stedenbouwkundige en architec-
tonische representatie van ‘Europa’ en in 
het project MEMA, waarin via hergebruik 
van leegstaande ruimten in een wijk een 
nieuw museumconcept ontstaat. Ernaast 
noemt Van der Pol het typologische onder-
zoek op diverse schaalniveaus in Schakel-
hoven, en het project Stadsbad Rotterdam 
waarbij het badhuis opnieuw wordt opgela-
den met een divers openbaar programma 
als voorbeelden voor uiterst zorgvuldig 
vakmanschap.

In het vak zelf is volgens Van der Pol een  
ontwikkeling gaande waarvan studenten  
en opleidingen zich bewust moeten zijn:  
‘we moeten opletten dat er geen comfort 
ontstaat bij de verschuiving van architectuur 
naar de conceptuele fase van projecten. 
Negatief gesteld is dat de marge tussen 
opdracht stellende fase en de technische 
uitwerking. Architectuur moet zijn meer-
waarde in álle fases tot en met de realisatie 
blijven bevechten: het is belangrijk dat  
er in elke generatie ook weer studenten 
afstuderen die laten zien dat ze dat kunnen 
leveren.’ 

In het afstudeerwerk worden via de drie 
themacomplexen actuele vraagstukken 
behandeld. Er is een grote diversiteit aan 
thema’s, locaties en benaderingen. ‘Op 
basis van deze projecten kun je een debat 
voeren over de opgave van de stad én de 
rol van ons vak erin. Zodanig dat je er een 
nieuw perspectief uit kunt halen! Als afstu-
deerders het zover weten te brengen, is er 
heel goed werk gedaan,’ luidt Van der Pols 
basisconclusie. Maar er zijn ook een paar 
kanttekeningen. 
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Hoe maken we een duurzame toekomst?
‘Het niveau van het werk is hoog, maar er 
zijn wél niveauverschillen.’ Een tijdje praten 
we over de wijze waarop de projecten qua 
presentatie tot hun recht komen. Van der 
Pol spreekt over het ‘risico van jurering’: als 
buitenstaander kun je alleen beoordelen 
wat daadwerkelijk te zien is. En met betrek-
king hierop ziet hij grote verschillen in de 
mate waarin de ontwerper de ‘lezer’ helpt 
via het ingezette ontwerpinstrumentarium 
de essentie van het ontwerp te begrijpen.

In de drie kwartier dat we met elkaar  
spreken, snijdt Van der Pol een keur van  
onderwerpen aan, dat was te verwachten. 
Hij observeert en stelt vragen, overigens 
zonder dat er direct antwoorden klaar 
hoeven te liggen. Vanuit mijn eigen pre-
occupaties kies ik voor twee onderwerpen, 
beide over de relatie tussen het ruimtelijke 
ontwerp en de samenleving. Opvallend is, 
zegt van der Pol, dat de meeste afstudeer-
projecten het uitzonderlijke opzoeken  
om hun verhaal te vertellen: het museum, 
het station, het crematorium. De gewone 
leefomgeving - het fond in de woorden  
van Hans van der Heijden - dient eigenlijk  
nergens als uitgangspunt, terwijl juist in het 
alledaagse immense uitdagingen liggen, 
bijvoorbeeld in de woningbouwopgave  
of de transformatie van het werken. Waar-
om zien we het normale, alledaagse als 
architecten zo vaak over het hoofd? Een 
uitzondering hierop is het project Alexander 
Buiten! waarin het alledaagse recreëren 
uitgangspunt en ontwerpopgave tegelijk is.

Het tweede punt waarover we vragen 
hebben, draait om de antwoorden van de 
ontwerpers op dringende maatschappelijke 
vraagstukken. Terwijl de urgentie van de 
klimaatopgave nauwelijks hoger kan zijn, 
prominent op de agenda van de Academie 
staat en in enkele - stedenbouwkundige - 
projecten expliciet en uitstekend onder-
zocht wordt, speelt ze in de meeste ontwer-
pen hooguit een bijrol. Hoe komt dat? 

Waarom is de verhouding tot het klimaat 
nog niet dé basis van elke ontwerpopgave? 
Kan de klimaatopgave nog niet naar het 
architectonische ontwerp vertaald worden? 
En zou de Academie hierop eventueel 
sterker moeten sturen? - Duidelijk vaker dan 
de klimaatopgave wordt ‘rechtvaardigheid’ 
gethematiseerd. Wat hierbij opvalt: ondanks 
de scherpte van de analyse over bijvoor-
beeld koloniale onderdrukking of grens-
conflicten wordt het antwoord in het  
oorspronkelijke, in het ritueel gezocht.  
‘Zijn ambachtelijke materialiteit, mooie 
ruimte-sequenties en het comfort van het 
oorspronkelijke, werkelijk adequate ant-
woorden op onrechtvaardigheid? Als je het 
echt wilt hebben over rechtvaardigheid -  
en hieronder valt ook de vraag wie van-
daag de dag de stad maakt - dan zou je 
meer het ongemak, de harde werkelijkheid 
moeten opzoeken,’ analyseert Van der Pol.
‘Eigenlijk zou je altijd - zoals wij dat nu  
doen - over de afstudeerprojecten moeten 
spreken. Hier zit zoveel in, ook voor het  
brede publiek! De studenten reiken zo  
veel aan. Het debat daarover zou je samen  
met de Academie nog beter vorm kunnen 
geven. Je ziet dat er zeker rond de thema’s 
rechtvaardigheid, inclusie en culturele 
diversiteit nieuwe stappen worden gezet. 
Maar hoe kan je dit soort thema’s écht  
beet pakken?’

“ Zijn ambachtelijke 
materialiteit, mooie 
ruimte-sequenties en 
het comfort van het 
oorspronkelijke, werkelijk 
adequate antwoorden  
op onrechtvaardigheid?”
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Robby Smith
De Mols Breda
Afstudeercommissie: Klaas van der Molen 
(mentor), Like Bijlsma (externe deskundige), 
Mark de Bokx (externe deskundige) en 
Margit Schuster (voorzitter)

Jeroen Turenhout
Social Structure
Afstudeercommissie: Jaakko van ‘t 
Spijker (mentor), Fokke Moerel (externe 
deskundige), Jeroen Geurst (externe 
deskundige) en Margit Schuster (voorzitter)

Dylan van Wel
Een ambassade voor de wereldburger
Afstudeercommissie: Bernardina Borra 
(mentor), Thijs van Bijsterveldt (externe 
deskundige), Rolf Reichardt (externe 
deskundige) en Margit Schuster (voorzitter)

Stedenbouw

Christopher de Boer (Stedenbouw)
Hofadresse 
Afstudeercommissie: Frederik Pöll (mentor), 
Kris Schaasberg (externe deskundige), 
Violette Schönberger (externe deskundige) 
en Thijs van Spaandonk (voorzitter)
Johan van Ling (Stedenbouw)

Johan van Ling
EUandME
Afstudeercommissie: Ruurd Gietema 
(mentor), Peter Veenstra (externe 
deskundige), Jan Vermeulen (externe 
deskundige) en Margit Schuster (voorzitter)

Pui Lun Tam
Alexander Buiten!
Afstudeercommissie: Iris Wijn (mentor),  
Jens Jorritsma (externe deskundige),  
Arjen Knoester (externe deskundige) en 
Margit Schuster (voorzitter)

Koen Marks (Stedenbouw)
Het zuiverende tussenlandschap
Afstudeercommissie: Tim Devos (mentor), 
Sebastian van Berkel (externe deskundige), 
Jeroen Zuidgeest (externe deskundige) en 
Renske van der Stoep (voorzitter)

Freek van Riet (Stedenbouw)
Hoogtij
Afstudeercommissie: Riëtte Bosch (mentor), 
Dirk Sijmons (externe deskundige),  
Paul Gerretsen (externe deskundige) en  
Thijs van Spaandonk (voorzitter) 

Architectuur

Francesco Catanese
Stadsbad Rotterdam
Afstudeercommissie: Klaas van der Molen 
(mentor), Remco Bruggink (externe 
deskundige), Andrea Möhn (externe 
deskundige) en Margit Schuster (voorzitter)

Michael Herfst
Schakelhoven
Afstudeercommissie: Like Bijlsma (mentor), 
Aldo Trim (externe deskundige),  
Klaas van der Molen (externe deskundige) 
en Margit Schuster (voorzitter)

Rémy Konings
Roffa District
Afstudeercommissie: Maartje Lammers 
(mentor), Tim Prins/Wouter Veldhuis 
(externe deskundige), Ryanne Janssen 
(externe deskundige) en Wouter Veldhuis/
Renske van der Stoep (voorzitter)

Mark Maasdam
Een gebouw voor de stad
Afstudeercommissie: Remco Bruggink 
(mentor), Miguel Loos (externe 
deskundige), Klaas van der Molen (externe 
deskundige) en Margit Schuster (voorzitter)

Eilien Neumann
MEMA
Afstudeercommissie: Bart Hollanders 
(mentor), Filip Dujardin (externe 
deskundige), Ninke Happel (externe 
deskundige) en Hinke Majoor (voorzitter)

Max Nossin
Een oase temidden van chaos: Gaza-Israël
Afstudeercommissie: Frank Loer (mentor), 
Marina van den Bergen (externe 
deskundige), Ludo Grooteman (externe 
deskundige) en Jeroen Visschers/Margit 
Schuster (voorzitter)

Eldrich Piqué
Tori Oso, Een Surinaams literair museum
Afstudeercommissie: Arna Mačkić (mentor), 
Jeroen Geurst (externe deskundige), 
Andrea Möhn (externe deskundige) en 
Hinke Majoor (voorzitter)
Niek van der Putten

Doodnormaal
Afstudeercommissie: Remco Bruggink 
(mentor), Gert Kwekkeboom (externe 
deskundige), Robert Winkel (externe 
deskundige) en Jeroen Visschers 
(voorzitter)

Maxim Ross
Alone Together
Afstudeercommissie: Laurens Boodt 
(mentor), Femke Feenstra (externe 
deskundige), Marieke Kums (externe 
deskundige) en Willemijn Lofvers 
(voorzitter)

Afgestudeerd in 2019-2020
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41Studioprojecten 2019-2020

Op de volgende pagina’s worden  
acht studioprojecten uit het studiejaar  
2019-2020 gepresenteerd. Ze zijn  
alle genomineerd voor de Iktinosprijs. 
Deze prijs is in 1969 ingesteld door  
architect Huig Maaskant, medeoprichter 
van de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst, met het oogmerk om 
jaarlijks die Academiestudent te 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.

Er is werk uit alle 31 studio’s voor de 
prijs voorgedragen. Vanwege COVID-19 
was er dit jaar helaas géén Iktinosten-
toonstelling. Ook kwam de jury ditmaal 
online bijeen. De jury werd geleid door 
Martin Aarts (voorzitter van de Stichting 
Vrienden van de Academie) en bestond 
daarnaast uit de alumni Stephan Boon 
(stedenbouwkundige, projectleider/ 
stedenbouwkundige bij MVRDV),  
Katarzyna Nowak (architect, partner 
OBSURA en architect bij MVRDV) en 
Amber Peters (architect, projectmanager/
conceptontwikkelaar bij Res & Smit). 
Chris van Langen (directeur RAvB) was 
de secretaris van de jury.

De jury was onder de indruk van het  
brede palet aan studio’s, en was ook  
blij dat de Academie zich zichtbaar aan 
het verbreden is, deels voorbij de nood-
zakelijke, maar niet zaligmakende focus 
op vakmanschap en is verheugd dat  
de vakmatige blik op de toekomst zo 
zichtbaar is in het studiowerk. 

In het verlengde hiervan was men ook 
aangenaam verrast door het hoge 
niveau en de rijkdom van de projecten. 
Hoewel het natuurlijk om de topselectie 
van de projecten uit 2019-2020 gaat, 
vormen de beoordeelde projecten een 
indrukwekkend geheel aan ontwerp-
kracht en originaliteit, durf en degelijk-
heid, sprankeling en professionaliteit, 
soms welhaast geniaal, soms uitmondend 
in een schitterend ongeluk. De jury sprak 
de wens uit dat deze trend zich voortzet 
en dat de opvolgers van de genomineer-
den nog verder, soms nog extremer, 
durven te gaan. 

Ook was men verheugd over de aan-
dacht voor Rotterdam in de studio’s  
en de opgaven. Rotterdam verdient  
het, maar heeft het ook nodig dat de  
studenten van de Rotterdamse Academie 
van Bouwkunst haar opgaves adresseert 
en tegemoet treedt met hun heerlijke, 
verfrissende, schurende en wringende 
ontwerpkracht. Blijf dat doen!

De jury was het er over eens dat acht 
van de 31 ingediende projecten kans 
zouden moeten maken op de Iktinosprijs 
2020. Deze acht projecten worden  
hierna gepresenteerd.
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Operatie Paalrot
door Thijs de Boer - Stedenbouw

Studio: Ontwerpen aan de Ondergrond
Docenten: Jens Jorritsma, John de Groot, 
Lucas Zoutendijk

Het BoTu-P als experiment binnen een  
dalend probleem
De ondergrond gaat een grote rol spelen  
bij het tegemoet treden van de klimaat- 
opgave, door ruimte te bieden aan infiltratie 
en buffering en aan een nieuwe energie- 
infrastructuur. Wat betekent dat voor de 
wereld erboven? In deze studio stond de 
wisselwerking en samenhang tussen boven- 
en ondergrond expliciet op de agenda. 
Werkgebied was Bospolder Tussendijken,  
die als een van de eerste wijken van  
Rotterdam van het aardgas afgaat. 

Een grondige verkenning van de ondergrond 
was vertrekpunt voor het ontwerpend 
onder zoek. Met maquettes op grote schaal 
werd de samenhang van onderzoek en 
ontwerp én van boven- en ondergrond 
verbeeld. Thijs de Boer nam in acht stappen 
de grondwaterhuishouding onder de loep 
en ontwikkelde Operatie Paalrot, het laatste 
redmiddel voor verzakkende steden in 
Nederland en de rest van de wereld. 

Een stille ramp is gaande. De bodem daalt 
en funderingen rotten op grote schaal weg, 
met alle gevolgen van dien. We hebben 
geen controle meer op ons grondwater-
systeem. Doorgaan met malen is geen  
optie en alles onder water zetten evenmin. 

Operatie Paalrot - aanpak

Energiek Peil - een warm bad voor de buurt

Winnaar  
Iktinos
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Het grondwaterpeil bepaalt de nieuwe stedenbouwkundige structuur op buurtniveau
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Leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en eco-
nomisch kapitaal staan op losse schroeven. 
Moeten we het zakkende westen van ons 
land verlaten? Als we wijken zoals BoTu 
bewoonbaar willen houden is een operatie 
nodig. In 8 stappen werd de grondwater-
huishouding onder de loep genomen,  
systematisch aangepast en ruimtelijk  
verrijkt. Vanaf nu rot er geen paal meer. 
Operatie Paalrot biedt een nieuw per-
spectief voor de verzakkende steden in  
Nederland en de rest van de wereld. Een 
nieuw waterexport-product is geboren!

Iktinosjury
Voor het eerst in jaren wees de omschrijving 
van het oogmerk van de prijs door Maaskant 
de jury maar in beperkte mate de weg. 
Immers, Maaskants’ opdracht om jaarlijks 
die Academiestudent te prijzen die “door 
kwaliteit en karakteristiek van het studie-
resultaat een (culturele) bijdrage heeft 
geleverd aan onderwijs, onderzoek en  
praktijk van architectuur of stedebouw”  
zou door meerdere  projecten gestand 
gedaan kunnen worden. Gedurende de 
discussie bleken aanvullende criteria nood-
zakelijk, zoals compleetheid, zeggingskracht 
en de wauw-factor, de “… winner quality”. 
Uiteindelijk moesten een ongelooflijk niveau 
en oogstrelende schoonheid het afleggen 
tegen de overtuigingskracht van de inno-
vatieve, eigen stem van de ontwerper.  
De winnaar van de Iktinosprijs 2020 is er  
het best in geslaagd de jury mee te slepen 
in een tot op heden onbekende, maar 
geloofwaardige en overtuigende toekomst.
 

“ Indrukwekkend, 
innovatief, coherent, 
prachtig gepresenteerd 
project.“

Soms zijn er projecten die juist wel het ratio-
nele register aanspreken, de beschouwer  
bij het hoofd grijpen en doen beseffen dat 
het ontwerpmatig denken en handelen  
er echt toe kan doen. Dit is zo‘n project: 
indruk wekkend, innovatief, coherent,  
prachtig gepresenteerd, super professioneel, 
vernieuwend en super relevant, juist ook 
voor Nederland en Rotterdam. Een strate-
gisch project, waarin technische, maat-
schappelijke en ruimtelijke aspecten innig 
verbonden zijn en dat tot echte oplossingen 
leidt, Rotterdams en tastbaar. De ontwerper 
heeft echt iets te pakken én doet dat  
op een geheel eigen wijze.

Bospolder Sawa - een nat perspectief voor stadslandbouw

Watercollectief - een sterk fundament voor samen wonen
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The New Delta Economy 
Luuk van Zwam - Stedenbouw

Studio ‘Marseille-Fos-Rotterdam’
Tutors: Albert Richters, Mike Fritsch,  
Stefanos Filippas, Dimitri Jeannotat,  
Valentin Bansac

Both in Rotterdam and Marseille the  
expanding harbour moves away from its 
original settlement. This leads to a kind of 
paradox in the cities’ identities. Both cities 
proudly use the harbour’s heritage and 
emphasise the multicultural and gritty 
nature, though nowadays the ports have 
developed into complex and anonymous 
mega machines that are ruled more by the 
global market than local culture. The studio 
focused on a territorial investigation and 
comparative research into these pheno-
mena. The Rhône delta also known as the 
Camargue, a region with unique nature  
and the most important port of France,  
is threatened by the negative impact of 
climate change. The strategy proposed 

by Luuk van Zwam will decline this negative 
impact and includes a new agricultural  
and economic system which ensures a 
sustainable economic growth within the 
Delta. This strategy has been elaborated  
on a smaller scale in a masterplan for the 
village of Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Iktinosjury 
Soms zijn er projecten die je simpelweg de 
adem benemen omdat het eigenlijk te veel is 
om te bevatten. Dit is zo‘n project: ongeloof-
lijk en welhaast meedogenloos compleet, 
eigenlijk op het niveau van een goed afstu-
deerproject, en super relevant en actueel,  
in zijn overtuigende combinatie van eco-
logische en economische sensitiviteit en 
geloofwaardigheid. Een project waarin echt 
alles is onderzocht én ontworpen, echt door 
de schaalniveaus heen, waarin alle kritische 
vragen die je kan hebben, gaandeweg 
worden beantwoord. Overdonderd én blij- 
moedig gaat de beschouwer zitten en geniet.

Bebouwing Groene netwerk

Water

RAvB – Huig 20 1/2 Studioprojecten

49



Brojerdi Paleis 
Mojdeh Amiri - Architectuur

Studio ‘Architectura & Natura’
Docenten: Sander Rutgers,  
Lauren Dierickx, Jan Minne,  
Frederik Willemarck

Studio Architectura & Natura verkende een 
nieuw evenwicht tussen architectuur en 
natuur, tussen binnen en buiten, exterieur  
en interieur. Architecturale materiaal keuzes 
en plantenkeuzes staan niet los van elkaar. 
Groen is ook licht en ruimte, met een extra, 
levende tijdsdimensie. Een bestaand ge-
bouw wordt een publieke tuin en verandert 
de architectuur. Het ontwerp van de tuin 
gaat samen met de aanpassing van het 
bestaande gebouw. Afbraak, behoud, 
transformatie. Constructie, structuur, ruimte. 
Door de tuin is een andere taal van toe-
passing op het gebouw. Gevels worden 
tuinmuren. Binnen wordt buiten. 
Geklimatiseerd wordt verwarmd door  
de zon. Waterdicht wordt watervast. Zon, 
regen, warmte, koude: het gebouw wordt 

overgeleverd aan de elementen.  
Mojdeh Amiri nam het Brojerdi-paleis,  
een beroemd historisch woonhuis in de  
stad Kashan in Iran, als vertrekpunt voor 
haar verkenning.

Iktinosjury
Er zijn soms van die projecten die het  
rationele oordeelsvermogen de mond  
snoeren omdat de beschouwer door de 
schoonheid van de poëtische beelden  
volledig door het project wordt opgezogen. 
Dit is zo‘n project dat een ander register  
van beschouwen aanspreekt: inspirerend, 
intrigerend, betoverend en meeslepend.  
Een project dat je pakt, je raakt, een moge-
lijke werkelijkheid ontvouwend die je nog 
niet eerder hebt waargenomen (zelfs in 
digitale vorm) en dat een stevig vermoeden 
van een eigen stijl van de ontwerper laat 
indalen. Maar daardoor ook een project 
dat moeilijk te duiden is in rationele termen, 
waarschijnlijk ook helemaal niet geratio-
naliseerd wil worden.

Paleis kustgebied

Entree nat klimaat

Paleis berggebied 

Entree berggebied
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Een nieuwe reconstructie van M4H 
door Sven Schouten & Jesse Wijnen - Architectuur

Studio ‘Hi-Rise’ Docenten: Stefan Prins,  
Albert Takashi Richters, Arjen Knoester,  
Gert Ververs, Pim Peters

Rotterdam heeft de laatste vijf jaar in  
razend tempo aan populariteit als woon-
bestemming gewonnen. Kwalitatief en 
comfortabel wonen in het centrum is zeer 
gewild. Maar kan dat ook samengaan 
met de eisen die de klimaatopgave stelt? 
Met hoogbouw creëer je goed bereikbare 
woon- en werkruimte, maar kan een toren 
een bijdrage leveren aan duurzame stede-
lijkheid? Hoe ziet klimaatbestendig stedelijk 
wonen er uit in een ‘genereuze’ stad, en hoe 
kan een woontoren daar een rol in spelen?
De studio ging op zoek naar antwoorden 
zonder daarbij de bekende uitdagingen bij 
het ontwerpen van hoogbouw uit het oog 
te verliezen, zoals menging van programma, 
de relatie tussen structuur en flexibiliteit  
en de interactie tussen plint en stad.

Jesse van Wijnen en Sven Schouten namen 
het constructieve karakter van de bebou-
wing in het Merwe-Vierhaven gebied als 
uitgangspunt voor hun ontwerp van een 
activistisch gebouw dat inzet op hergebruik 
en dat profiteert van de ruimtelijkheid van 
nieuwe constructiemethodieken.

Iktinosjury
Dit moedige project treedt een relevante 
thematiek tegemoet met een krachtig 
statement en een goede strategie. De 
prachtige visuele uitwerking (het sterkst van 
alle projecten) maakt duidelijk dat de 
ontwerpers ervan niet alleen een heldere 
visie kunnen formuleren, maar ook kunnen 
leveren. De jury was echter enigszins  
verdeeld over het karakter van het project 
– nogal corporate, maar ook weer niet 
super stiff – dat enigszins wringt met de 
visie. En om echt mind blowing te zijn,  
had de uitwerking radicaler gemogen.

Ruimte in hart woontoren

Hi-rise - gebouw vanaf het water
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Garage 
door Joppe Kusters - Architectuur

Studio ‘Drager en Inbouw’
Docenten: Renske van der Stoep,  
Servie Boetzkes, Georges Taminiau,  
Kirsten Hannema

Een bedrijfspand aan de rand van de 
Spaanse Polder moet getransformeerd 
worden naar een gezond woongebouw, 
gebruik makend van bio-based en her-
nieuwbare materialen. Joppe Kusters bouwt 
in zijn plan voort op het gedachtegoed van 
John Habraken. Habraken stelt in zijn mani-
fest ‘De Dragers en de Mensen’ uit 1961 een 
nieuwe vorm van bouwen voor. Hij beperkt 
de verantwoordelijkheid van de architect 
tot drie onderdelen: het ontwerpen van een 
draagstructuur het ontwerpen van prefab 
(woning)onderdelen en het ontwerpen  
van de inbouw samen met de gebruiker.  
De architect ontwerpt een structuur, waarin  
de gebruiker vrij is om te doen wat hij wil. 
Dit denken, dat ook over co-creatie en 
eigenaar schap gaat, vormt de basis voor 
de transformatie van een voormalig  

bedrijfspand in de Spaanse Polder tot 
multifunctioneel woon- en werkgebouw. 
Door het catalogiseren van alle voor de 
transformatie benodigde elementen wordt 
het mogelijk om tot de laatste schroef  
duurzame oplossingen voor te stellen.  
De catalogus is tegelijkertijd de eerste stap 
in de co-creatie van de gebruiker: pre-
fabricatie betekent geen standaardisatie, 
maar levert juist een enorme rijkdom aan 
keuzemogelijkheden op.

Iktinosjury
Een indrukwekkende en super interessante 
en relevante studie, resulterend in een 
prikkelend én ontworpen statement over  
de rol van de architect in tijden van de 
klimaat crisis. De catalogus als ontwerp-
resultaat is knap, interessant én geloof-
waardig en maakt het tot een echt cool 
project. Maar wel een project dat enerzijds 
net iets meer focus had verdiend en  
anderzijds, zelf om een volgende, meer 
generieke stap vraagt.

Maquette getransformeerde pand

Woningplattegronden
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Mekong in the Making 
door Ronja Dmoch - Architectuur

Studio ‘Wet Urbanism’
Docenten: Bram van Ooijen,  
Anne Loes Nillesen, Joep Janssen,  
Joost van Dijk, Liselotte de Haan

The Mekong River is the twelfth largest  
river system in the world. It flows from  
Nepal through Myanmar, Laos, Thailand 
and Cambodia into the South China Sea  
in the south of Vietnam. The Mekong and  
its catchment area is an invaluable eco-
system that is often seen as an indefinite 
resource for hydro power. A renewable 
energy source, but through massive dam 
building projects upstream, the lifeline for 
millions of people living at the very end  
of the stream, in the Mekong Delta, is  
being cut off. Threats such as erosion,  
land subsidence and salinity intrusion are 

getting worse. Sedimentation carried within 
the Mekong allowed the delta to maintain 
its elevation above sea level. However, the 
reduction of upstream sediment supply has 
disturbed this natural balance. Understand-
ing that through sediment accumulation the 
Mekong Delta basically built itself during 
the last 4000 years sets a step to a different 
approach on the future growth of the land. 
Because the inevitable will happen and 
some land will be taken back by the ocean, 
we need to either protect the land that is 
there or “make more”. Expand. Luckily the 
deltas entire ecosystem is just that... a nat-
ural land expansion machine. Ronja Dmoch 
used this as the base for an adaptive design 
strategy, that supports future land growth 
around the current shoreline and integrates 
renewable energy sources in the process.

Iktinosjury 
Dit project heeft ongelooflijk veel in zich:  
het is een mooi project, enorm relevant, 
visionair ook (en dus tegelijkertijd een beetje 
naïef), in zijn visuele verbeelding extreem 
goed, helder en krachtig én het durft, naast 
oplossingen aan te dragen, ook vragen te 
stellen en vragen onbeantwoord te laten. 
Ondanks dat er hier en daar wat losse eindjes 
zijn, is het, zeker voor een 1ste jaars project, 
echt stunning.

Pier met getijdencentrale

Mekong Delta Collage

Tijdlijn urbanisatie van de zandruggen
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Iktinosjury
Een heel goed project dat in zijn trefzekere 
combinatie van stedenbouw, architectuur 
en landschapsarchitectuur, een belangrijke 
thematiek adresseert. De prachtige presen-
tatie neemt de beschouwer mee in de 
gelaagdheid en compleetheid van het 
project, dat van een superhoge, professio-
nele kwaliteit is en het zich vormende hand-
schrift van een topontwerper verraadt. 
Maar, wellicht omdat het als resultaat van 
een kwartaalstudio toch maar moeilijk kan 
concurreren met semesterprojecten, uitein-
delijk niet van voldoende zeggingskracht.

“ De prachtige  
presentatie neemt  
de beschouwer mee  
in de gelaagdheid  
en compleetheid  
van het project.”

Recreation Revisited
door Thijs de Boer - Stedenbouw

Studio ‘Lekker weg in eigen land’
Docenten: Alexander Herrebout, Mieke 
Dings, Catja Edens

Recreatiepark de Banjaard werd in zijn tijd 
gebouwd als experiment. Nu de kijk op 
recreatie in rap tempo verandert en de 
waardering voor het landschap, de plek en 
de beleving ervan toenemen wordt het tijd 
voor een nieuw experiment. Thijs de Boer 
positioneert op een gestructureerde wijze 
vakantiehuisjes in drie recreatieve land-
schappen. Elk huisje heeft vanaf nu een 
’eigen’ landschap. De huisjes vormen een 
logisch ritme en gaan door hun vaste  
positie een spel aan met de context. Soms 
maken ze het landschap, en soms voegen  
zij zich naar het landschap. Geen plek is 
nog hetzelfde. Door de stapeling van ver-
schillende structuren verschilt het ontwerp 

radicaal van het doorsnee vakantiepark. 
Recreation Revisited is zowel door haar 
verschijningvorm als de ruimtelijke gelaagd-
heid een krachtig statement. Het plan  
geeft aanleiding om terug te keren,  
biedt 21e eeuwse romantiek en dient  
als inspiratie bron om tal van opgaves  
op Noord-Beveland en in Zeeland kleur  
te geven!

Soms maken de woningen het landschap, zoals in de polderSoms voegen zich de woningen zich in het landschap, zoals in de duinen 
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COPY CAT 
Dave van Toor - Architectuur

Studio ‘Generic vs Specific’
Tutors: Bart Hollanders, Laurens Boodt,  
Vlad Ionecu, Dirk Jaspaert, Sven Beirnaert

Major ecological and political changes are 
rattling at the gate. How can you determine 
your own position and define ideas in the 
debate facing those changes? Students 
investigated how to reinterpret the city and 
the countryside on the basis of texts such as 
‘The Generic City’, ‘Ornament and Crime’, 
‘A Green Archipelago’ etc. What makes the 
environment generic or specific? Are there 
still monuments today? Is ‘the monumental’ 
in contemporary terms defined by Face-
book, Google, a sidewalk tile, Louis Vuitton 
or the vanished spire of Notre Dame? And 
can you, subsequently, derive a structure 
from the research on the basis of which  
you can design? Dave van Toor redesigned 
an agricultural estate near Brussels and 
designed generic and a specific varieties of 
the existing country house for the new park.

Iktinosjury 
Een project met een verwarrende, enigs-
zins mystificerende, maar vooral eigenwijze 
gelaagdheid. Het onderzoek bereikt een 
zelden getoonde theoretisch-historische 
diepgang en de vertaling ervan naar het 
ontwerp is zowel intrigerend als pakkend. 
De open uitnodiging, zelfs zachte dwang, 
om je in het project te verdiepen, maakt 
echter ook zichtbaar dat de eigen ontwerp-
matige stoerheid enigszins ondersneeuwt in 
het geweld van de collage van referenties. 

“ Are there still 
monuments today? Is 
‘the monumental’ in 
contemporary terms 
defined by Facebook, 
Google, a sidewalk tile, 
Louis Vuitton or the 
vanished spire of  
Notre Dame?”

Copy Cat

Fotocollage map
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We hebben in het Industriegebouw afgesproken. 
Het is er erg rustig. Her en der zit iemand achter 
een laptop in een van de met glas afgescheiden 
kantoren van het fraai gerestaureerde 
bedrijfsverzamelgebouw, ontworpen door de 
naamgever van dit blad en Willem van Tijen.  
Aan de overkant van het hof zien we het kantoor 
van MVRDV, het bureau waar Stephan Boon werkt. 
We spreken over de Iktinos-nominaties, 31 in  
totaal. Ik vraag Boon naar zijn inschatting over  
de kwaliteiten van deze studentenprojecten.  
Terwijl het gesprek met AIR-mededirecteur Bas 
van der Pol (zie bladzijde 34) draaide om de wijze 
waarop het (afstudeer)werk onszelf en vooral het 
discours inspireert, komen we nu uit op tips voor 
studenten en bespiegelingen over het studio-aanbod.

Met gezonde naïviteit...
Stephan Boon, jurylid Iktinosprijs 
2020, in gesprek met Andrea Prins

‘Ik ben stedenbouwer, en vanuit mijn vak 
ben ik zelf bijzonder geïnteresseerd in de 
“grote” projecten, die door opgave en 
schaal meerdere vraagstukken tegelijk 
aanraken. Zoals: hoe zit een stad in elkaar? 
Hoe gaan we om met inclusiviteit, met de 
klimaatopgave, biodiversiteit en met water,’ 
zegt Boon. Allemaal dringende vraag-
stukken met grote invloed op de toekomst. 
Meerdere studio’s, zowel stedenbouw-
kundige én architectonische, namen dit 
soort gelaagde en complexe opgaven als 
uitgangspunt. Dat de studenten misschien 
nog niet voor alle vragen een kloppende 
oplossing kunnen ontwerpen, vindt Boon 
geen punt. Het gaat om het vragen. Juist  
bij deze brede projecten zat er werk tussen 
dat volgens hem al bijna op afstudeer-
niveau was: complexiteit als een trigger 
voor uitstekend werk.

Breed én toegespitst 
Om de voor hem belangrijke kwaliteiten te 
verduidelijken, schetst Boon de contouren 
van vier ‘grote’ projecten. In The New Delta 
Economy wordt een nieuw agrarisch en 
economisch systeem voor de Rhônedelta 
ontworpen. Het project gaat over water-, 
productie- en havenlandschappen, over 
mobiliteit en economie. Operatie Paalrot 
focust niet op een oorzaak maar op een 
gevolg van de klimaatverandering: de 

dalende grondwaterspiegel in Rotterdam. 
Het ontwerp onderzoekt hoe men het 
waterniveau weer kan laten stijgen, een 
strategie die in beginsel ook in andere 
verzakkende steden toegepast zou kunnen 
worden. In Een nieuwe reconstructie van 
M4H, ook een Rotterdams project, ziet  
Boon circulariteit als hét thema, op het 
niveau van de ontworpen woontoren én  
de stad. Mekong in the Making gaat om  
het gebruikmaken van natuurlijke sediment-
accumulatie als ontwerpstrategie.  
Het interessante aan deze projecten is 
volgens Boon dat ze naar de grote thema’s 
reiken en gelijktijdig heel concreet een  
plek onderzoeken. Op deze wijze verbinden 
ze het grote thema met de beleving van het 
individu: dé manier om mensen mee te 
krijgen bij ingrijpende veranderingen.

Naast deze brede projecten was er bij de 
nominaties ook werk te zien dat op een 
andere manier rijk was, beklemtoont Boon: 
‘Het kan ‘m ook in kleine, ogenschijnlijk 
eenvoudige dingen zitten, in opgaven waarin 
één onderwerp heel precies wordt be-
vraagd.’ Dat zijn bijvoorbeeld projecten  
die onderzoeken, wat ‘publiek’ of ‘inclusief’ 
ruimtelijk precies betekent. In het project 
Stadhuis Passage gaat het volgens Boon om 
de relevante vraag, hoe een gemeentehuis  
- nota bene het meest publieke gebouw - 
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werkelijk onderdeel van de stad kan worden. 
In het ontwerp krijgt het stadhuis de vorm 
van een passage voor toevallige ontmoe-
ting en bewuste toenadering tussen politiek 
en burger. Een heel andere invalshoek kiest 
Copy Cat: een conceptueel en theoretisch 
onderzoek waarbij het resultaat niet zo  
zeer een gebouwontwerp is, maar een ver-
beeldende stelling over het ‘generieke’.  
Brojerdi Paleis laat dromerige ruimte- 
sequenties zien, met een schilderachtige 
schoonheid getekend.

Na deze afgewogen bespiegelingen over 
‘kwaliteit’ kan ik Boon toch een kritische 
aanmerking ontlokken: soms ontbreekt  
bij de projecten volgens hem een duidelijk 
statement. Dat speelt bij beide ‘soorten’ 
ontwerpen, de brede en de toegespitste. 
‘Vaak zie je een hele uitgebreide analyse, 
een helder statement zie je al minder vaak. 
Maar vooral: dat statement moet je ook 
bewijzen in het ruimtelijke ontwerp!’  
Daarnaast helpt een duidelijk statement 
ook bij de begrijpelijkheid van het project, 
dus ‘hoe je mensen echt kan doen geloven 
in je verhaal.’

Nét iets verder denken
‘De beste van deze projecten zijn al heel 
“compleet”: ze raken niet alleen aan meer-
dere vraagstukken, maar er is ook sprake 
van een “uitvinding”, een slimmigheid.’  
Want dit is volgens Boon misschien het 
belangrijkste kenmerk van kwalitatief  
goed studenten werk: een net iets ándere 
gedachte, een verrassend idee. Daarbij is 
het niet erg, als de ontwerpoplossing van 
de student nog niet geheel realistisch is. 
‘Met gezonde naïviteit net iets verder  
denken!’ Deze na zijn mening uitstekende 
ontwerphouding ziet Boon in vele genomi-
neerde projecten terug - al is hij zich ter-
dege ervan bewust dat dit gegeven nog 
niet zoveel zegt over de kwaliteit van  
al het studentenwerk op de Academie. 
‘Dit is immers het top-werk, het beste  
project van elke studio.’

Daarnaast is hij ‘blij verrast’ door de 
breedte van de studio’s. ‘Ik kan me niet 
herinneren dat er in mijn studietijd zo’n 
diversiteit aan studio’s was.’ De band-
breedte reikt van kleinschalige eerstejaars 
opgaven en kunstzinnige studio’s die een 
thema op poëtische wijze benaderen tot  
de al genoemde grote vraagstukken, van 
studio’s waarin de eigen ontwerpmethodiek 
centraal staat tot het thema co-creatie  
bij de aanpak van stadswijken. Ook geo-
grafisch gezien is er veel variatie: 
projectlocaties zijn er in Nederland en 
daarbuiten, waarbij locaties in Rotterdam 
prominent aanwezig zijn. Dat laatste is 
bewust zo: de Academie zet in op Rotter-
damse vraagstukken, ook vanuit het besef 
dat vele studenten hier (zullen) werken.  
Het diverse studio-aanbod is volgens Boon 
cruciaal: ‘Als student moet je niet te snel  
op één thema focussen. Je moet kunnen 
ontdekken, welke thema’s bij je passen en 
de hele breedte in de studie meenemen.’  
En vanuit de bureaupraktijk geredeneerd, 
voegt Boon toe, zijn studenten die zich 
breed konden oriënteren én praktijkervaring 
hebben, heel goed in te zetten.

Aan het einde van ons gesprek wil Boon 
nog een opmerking kwijt. ‘Een tijdje geleden 
had ik het gevoel dat de studio’s op de 
Academie vooral draaiden om kleine  
projecten en de studenten leerden hoe je 
dan heel gedetailleerd en superprecies te 
werk moet gaan. Ik vroeg me dan af: wat 
los je daarmee op? Zijn er geen belangrijkere 
opgaven? In die zin ben ik heel tevreden 
met het feit dat de Academie nu ook weer 
met de grote thema’s bezig is!’

“ Ik kan me niet herinneren 
dat er in mijn studietijd 
zo’n diversiteit aan 
studio’s was.”

Studioprojecten
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Hoog & Droog 
door Robert Zandjans - Stedenbouw
Studio ‘Zoektocht naar suburbane stedelijkheid’
Docenten: Wander Hendriks, Like Bijlsma, 
JaapJan Berg, Liesbeth Levy

The Joint, Cork in a new Light 
door Laura Aletrino - Architectuur
Studio ‘Prototyping Transformator’
Docenten: Antoine van Erp, Mitchel Verkuijlen

Het tektonisch raamwerk 
door Mark van Wasbeek - Architectuur
Studio ‘Tektoniek’
Docenten: Merijn Muller, Gosia Olchowska

Het dal van de nachtegaal 
door Mees Dijkman - Architectuur
Studio ‘De straat als ecologische vrijplaats’
Docenten: Piet Vollaard, Jacques Vink,  
Marit Janse

Oud-Mathenesse onder BTK 
door Gian Burgers - Architectuur
Studio ‘De stad onder BTK’
Docenten: Bas Driessen, Eric Frijters,  
Duong Bui

Groene Drager 
door Sophie Mensonides - Architectuur
Studio ‘De strijd om het Poortgebouw’
Docenten: Steven Broekhof, Wouter Hermans, 
Iris Wijn

Monument Oude Westen 
door Mark van Wasbeek -  Architectuur
Studio ‘Het min of meer verborgen hofje’
Docenten: Frederik Pöll, Brigitta van Weeren

Een nieuwe reconstructie van M4H 
door Sven Schouten &  
Jesse Wijnen - Architectuur
Studio ‘Hi-Rise’
Docenten: Stefan Prins, Albert Takashi Richters, 
Arjen Knoester, Gert Ververs, Pim Peters

COPY CAT 
door Dave van Toor - Architectuur
Studio ‘Generic vs Specific’
Docenten: Bart Hollanders, Laurens Boodt,  
Vlad Ionescu, Dirk Jaspaert en Sven Beirnaert

Garage
door Joppe Kusters - Architectuur
Studio ‘Drager en Inbouw’
Docenten: Renske van der Stoep,  
Servie Boetzkes, Georges Taminiau,  
Kirsten Hannema

Mekong in the Making 
door Ronja Dmoch - Architectuur
Studio ‘Wet Urbanism’
Docenten: Bram van Ooijen, Anne Loes Nillesen, 
Joep Janssen, Joost van Dijk, Liselotte de Haan

Recreation Revisited 
door Thijs de Boer - Stedenbouw
Studio ‘Lekker weg in eigen land’
Docenten: Alexander Herrebout, Mieke Dings, 
Catja Edens

Brojerdi Paleis 
door Mojdeh Amiri - Architectuur
Studio ‘Architectura & Natura’
Docenten: Sander Rutgers, Lauren Dierickx,  
Jan Minne, Frederik Willemarck

Operatie Paalrot 
door Thijs de Boer - Stedenbouw
Studio ‘Ontwerpen aan de Ondergrond’
Docenten: Jens Jorritsma, John de Groot,  
Lucas Zoutendijk

The New Delta Economy 
door Luuk van Zwam - Stedenbouw
Studio ‘Marseille-Fos-Rotterdam’
Tutors: Albert Richters, Mike Fritsch,  
Stefanos Filippas, Dimitri Jeannotat,  
Valentin Bansac

Elementair Ontwerpen
door Aria van Steijn - Architectuur
Studio ‘Elementair Ontwerpen’
Docenten: Jasper de Haan, Violette 
Schönberger, Ernie Mellegers, Kras Bocklandt

Romeins Palazzo 
door Melvin van den Houdt - Architectuur
Studio ‘Romeinse Palazzi’
Docenten: Hans van der Heijden,  
Theo van de Beek, Like Bijlsma, Rémy Jansen

Stadhuis Passage 
door Willemijn Meeusen - Architectuur
Studio ‘Stadhuis Rituelen’
Docenten: Gert Kwekkeboom, Wouter Tooren, 
Kaita Shinagawa, Christianna Tsigkou

Diezepark ’s-Hertogenbosch  
door Kevin van Elten - Stedenbouw
Studio Atlas Den Bosch
Docenten: Ivar Branderhorst, Franz Ziegler,  
Paul Broekhuisen, Gerrit Timmers

Welcome Home(s) 
door Maarten de Witte - Stedenbouw
Studio ‘Global Village Veldhoven’
Docenten: Jan Vermeulen, Maxime Peeters,  
Tijs van den Boomen, Remco van de Craats

Rituals of the Bathhouse 
door Bart-Jan van Wijk - Architectuur
Studio ‘Cooking and Making’
Tutors: Andy Yu, Hinke Majoor

Olympic Phenotype
door Montei di Matteo - Architectuur
Studio ‘Positioneren’
Docenten: Klaas van der Molen, Lucas Verweij

Een nieuwe blik op stadsvernieuwing
door Ayla Stomp - Architectuur
Studio ‘Stadsvernieuwing Revisited
Docenten: Marjolein van Eig, Stef Bogaerds, 
Sebastian van Damme

De duur van duurzaamheid 
door Charlotte Meijerink - Architectuur
Studio ‘No Waste = No Copy Paste’
Docenten: Ferry in ‘t Veld, Nina Aalbers,  
Woud Jansen

Cultuurhuis Pompenburg  
door Ayla Stomp - Architectuur
Studio ‘Een centrum voor Pompenburg’
Docenten: Ryanne Janssen, Tobias Tonch

Border and Event  
door Frieder Vogler - Architectuur
Studio ‘Crossing Borders - Overslag’
Tutors: Carolien Schipper, Negar Sanaan Bensi

Mausoleum 0-RD-10-M 
door Lars Fraij - Architectuur
Studio ‘Pozen’
Docenten: Tim Peeters, Thomas van den 
Berghe, Stef Bogaerds, Paul Swagerman

Basisschool De Bonte Geit 
door Luïsa Jacobse - Architectuur
Studio ‘School for the Timber Age’
Tutors: Jan Nauta, Benjamin Filbey,  
Wilma Kempinga, Ernesto Yélamos

Sculpting Time I Owl Enclosure 
door Bram Franken - Architectuur
Studio ‘Artis Islands’
Tutors: Claudio Saccucci, Roxane van Hoof, 
Joost Emmerik, Lynne Brouwer

STADSmuseum Den Haag 
door Marjolijn Vrolijk - Architectuur
Studio ‘Kunstmuseum Den Haag’
Docenten: Jasper Spigt, Oscar Vos,  
Thomas Dieben, Birgitte Hansen, Luciano Pinna

De kracht van de buurt 
door Merve Böyük - Stedenbouw
Studio ‘Nieuwe Typologieën voor Zuid’
Docenten: Jan Konings, Arna Mačkić,  
Mark Minkjan
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