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« Terug naar inhoud

R E N S K E VA N D E R STO E P E N T H I J S VA N S PA A N D O N K

“ Het verkennen zal dit jaar 
plaatsmaken voor het 
verhouden. We beseffen dat 
de klimaatcrisis vooral een 
culturele en mentale 
transitie vereist, die gaat 
over hoe we onszelf 
positioneren, als ontwerper 
en als mens.”

Programma 2021-2022
Rotterdamse
Academie
van
Bouwkunst
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Woord vooraf 

Studio’s / Inleiding Architectuur & Stedenbouw

Studio’s 1ste semester

Grounded Matter    (A) ☼ 

Gesamtkunstwerk     (A)

School for the Timber Age     (A) ☼ 

Grand Hotel Holland     (A)

Dutch Mountains     (A)  ☼  

Architecture of Removal    (A)    

Stadhuis     (A)

Habitat     (A/S) ☼  ><

Ruimte Zat in de Stad     (A/S)   ><

Studio Stormanker: Elke buurt een eigen markt    (S/A)

Intense Stad     (S/A)

Extreme Condities in de Stad     (S)

Transitie Haven van Rotterdam    (S)  ☼

Studio’s 2de semester

Het Ambigue Gebouw    (A)

Description by Design     (A)

Toekomst-tektoniek     (A)  ☼

Stad Onder Spanning     (A)  ☼  ><

Agri-Culture     (A)  ☼

Kunstmuseum     (A)

Crossing Borders     (A/U)   ><

Wild Card     (A/S)

Productive City M4H     (U/A)  ☼ 

De Mogelijkheid van een Eiland    (S/A)  ☼

Vinex Overdose     (S) 

Wet Urbanism     (S)  ☼
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Colleges 1ste kwartaal

Politiek

Stedenbouwgeschiedenis

Kritiek

Wild Card

Filosofie   ☼

Cultural Theory   

Ecologie   ☼

 

Beroepspraktijk

Colleges 3de kwartaal

History of Architecture  
and Urban Design 2       ☼

Kunstgeschiedenis

Kritiek 

Typologisch Ontwerpen

Schaalgericht Ontwerpen

Ontwerp & Maatschappij

Wild Card

Colleges 2de kwartaal

History of Architecture  
and Urban Design 1  

Kritiek

Architectuurtheorie 

Actualiteiten 

Ondernemend Handelen

Economie 

Landschapsarchitectuur   ☼

Colleges 4de kwartaal

Architectuurgeschiedenis

Kritiek

Architectuurtheorie

Architectuur- en 
Stedenbouwgeschiedenis 3

Designerly Action   

Ruimtelijke Ordening   ☼

Stedenbouwtheorie   ☼ 
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Colleges / Inleiding theorieonderwijs
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Beste student,

Het zijn verwarrende tijden. Op het moment dat ik dit schrijf, zit de wereld nog 
steeds midden in een pandemie. Hoe de situatie is wanneer jullie het lezen,  
is ongewis. En hoe de situatie zal zijn op het moment dat het nieuwe studiejaar 
daadwerkelijk begint, is al helemaal in nevelen gehuld.

Het schrijven van dit ‘woord vooraf’ vindt plaats op een kantelpunt. Het punt, 
zo horen we, waarop we ons kunnen afwenden van wat ons is overkomen en 
weer voorwaarts kunnen gaan. Het punt waarop de verzengende hitte van de 
pandemie in de ziekenhuizen de verfrissende koelte van een glas bier op een net 
opengesteld caféterras ontmoet. Het punt ook, waarop we misschien even de tijd 
zouden moeten nemen om onze zonden te overpeinzen.

Niet zo lang geleden zaten we in de ‘eerste golf’. De fase van de pandemie die 
je haar ‘jeugd’ zou kunnen noemen. Het was een fase van zowel pijn als hoop. 
De pijn die onlosmakelijk onderdeel is van het in de wereld komen, de hoop die 
onlosmakelijk onderdeel is van het in de wereld zijn – en andersom. Een fase 
waarin de hoop de overhand leek te hebben. Een fase waarin de chroniqueurs 
van de tijd, vanuit de uitzonderingstoestand, de verleidelijke toekomsten van  
het nieuwe normaal verkenden.

Ontwerponderwijs: studio’s

Woord vooraf

Chris van Langen, Directeur Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst
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Het wegebben van de ‘eerste golf’ sleurde de embryonale sprankjes hoop 
echter met zich mee. Met de ‘tweede golf’ betrad de pandemie een fase van 
‘volwassenheid’. Niet langer prevaleerde de door intuïtie en emotie gevoede hoop, 
maar de door rationeel en analytisch denken gevoede gelatenheid. Als de jeugd de 
toekomst heeft, heeft de volwassenheid het heden. De pandemie werd tegemoet 
getreden als een managementvraagstuk. Toen al hadden we kunnen weten waar 
het zou eindigen – als er ooit al sprake zou zijn van een einde.

Het terugtrekken van de ‘tweede golf’ gaf opnieuw hoop. Maar de uitgebluste 
vlakte die ze achterliet, bleek te dor. Een ‘derde golf’, die de fase van ‘ouderdom’ 
inluidde, volgde. Als de jeugd de toekomst en de volwassenheid het heden heeft, 
heeft de ouderdom het verleden. De door de ‘derde golf’ opgeroepen reflex kent 
nog maar één richting: terug naar het oude normaal, nog maar één devies: terug 
naar de comfortabele toestand van voor de pandemie – hoe ongemakkelijk die 
ook was.

Zo zou het kunnen zijn geweest. Hoewel het slechts één van de vele vertellingen 
over de voortwoekerende pandemie is, klinkt ze, tot op zekere hoogte, plausibel. 
Tenminste, als je verlangt naar zekerheden. Maar als de alles uitvergrotende 
pandemie mij één ding heeft geleerd, is het wel dat het menselijke, al te 
menselijke verlangen naar zekerheden een doodlopende weg is. Hoe groter het 
verlangen naar zekerheden, hoe kleiner de kans op een andere, duurzame en 
rechtvaardige toekomst.

Als we de pandemie overpeinzen, moet je constateren dat er een hoge nood is 
aan een vorm van denken en handelen die zich in verregaande mate richt op 
een productieve omgang met onzekerheden – en dus met de werkelijkheid. Wat 
mij betreft is dat waar ontwerpmatig denken en handelen over gaat. Voor mij is 
dat ook waar het in deze programmagids gepresenteerde curriculum over gaat. 
De noodzaak steeds weer opnieuw een productieve omgang met onzekerheden 
te vinden, geeft jou als ontwerper een opdracht die je, uit de aard van de zaak 
ontspruitend, natuurlijk zult omarmen. Maar het geeft je ook een enorme 
verantwoordelijkheid. 
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Ontwerponderwijs: studio’s

Door-ontwerpen  
aan de Rotterdamse 
Klimaatopgave

Renske van der Stoep,  
Hoofd Architectuur

Thijs van Spaandonk,  
Hoofd Stedenbouw

De afgelopen twee jaar stond het klimaat nadrukkelijk op de agenda van het 
onderwijs aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Het afgelopen jaar 
werd het virus toegevoegd aan de agenda, nog enigszins hoopvol. Hoopvol 
omdat we dachten dat het coronavirus tot een versnelling zou gaan leiden van 
de noodzakelijke transities. Een jaar geleden daalde de mondiale CO2-uitstoot 
door het tijdelijk stilzetten van de fabriek van de wereld, het parkeren van de 
luchtvloot en de vermindering van het wegverkeer door het thuiswerken. Ineens 
leken, zonder dat we écht bij onszelf te rade hoefden te gaan, alle doelen binnen 
handbereik. Het bleek wishful thinking. We zijn weer terug bij af, of zelfs verder 
weg dan ooit. De CO2-concentratie zat in april 2021 op het hoogste punt in 
twintig jaar; het tweede niveau ooit gemeten. 
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Het nieuwe normaal?
Ook dachten we iets te kunnen leren van de coronacrisis. Als de nood hoog is, 
komen regeringen ineens wel in actie om de crisis het hoofd te bieden. Ook dat 
bleek maar deels waar. Nu, na bijna anderhalf jaar coronacrisis, blijkt Het Nieuwe 
Normaal vooral Het Oude Normaal van de aanpak van de klimaatcrisis te zijn. 
Vrijblijvende pilots, zogenaamde innovaties die de aandacht afleiden van de echt 
moeilijke keuzes en bestaande belangen die beter behartigd worden dan de 
belangen in de toekomst. 

Door-ontwerpen aan de Rotterdamse Klimaatopgave
Kortom, het is nog steeds noodzakelijk om het Ontwerpen aan de Rotterdamse 
Klimaatopgave te verankeren in de onderwijsagenda van de Rotterdamse 
Academie van Bouwkunst. Maar het is ook goed om de ontwikkeling die we 
met elkaar doormaken te vertalen naar het onderwijs. De afgelopen twee jaar 
stonden vooral in het teken van het verkennen van de klimaatopgave in relatie 
tot architectuur en stedenbouw. Zo werd er ontworpen met materialen die 
minder schadelijk zijn voor de biosfeer, er werden typologische verkenningen 
gedaan naar de omgang met extreme weersomstandigheden, de toekomstige 
ontwikkeling van de haven werd onderzocht en er werd nagedacht over hoe de 
technische verduurzaming van gebouwen ook tot een sociale verduurzaming van 
een buurt kan leiden. 

Van verkennen naar verhouden
Het verkennen zal dit jaar plaatsmaken voor het verhouden. We beseffen dat de 
klimaatcrisis vooral een culturele en mentale transitie vereist, die gaat over hoe 
we onszelf positioneren, als ontwerper en als mens. Willen we daadwerkelijk de 
klimaatcrisis tot een enigszins positief einde brengen, dan moeten we ons leren 
verhouden tot de extremen, de/het andere, de commons en het afscheid. 

De extremen
De klimaatcrisis leidt tot extremere weersomstandigheden. Welke extremen van 
water, droogte en temperatuur kunnen we verwachten en wat vragen deze en 
toekomstige extremen van onze leefomgeving? Maar vooral ook: hoe verhouden 
we ons hiertoe? Moeten we deze extremen misschien ook manifester ervaren in 
onze leefomgeving waardoor onze bewustwording van de crisis wordt vergroot?

De/het andere
We zijn onderdeel van één biosfeer. Daar is geen ontsnappen aan. Ons handelen 
als mensen heeft invloed op andere organismen in de biosfeer en daarmee ook 
op onszelf. En ons (gebrek aan) handelen in Rotterdam heeft invloed op het 
handelingsperspectief van mensen en dieren op andere plekken op de wereld. 

De commons
De klimaatcrisis komt voort uit een extractieve omgang met de leefomgeving 
die gericht is op eeuwigdurende economische groei. Steeds meer raken we 
doordrongen van het feit dat we een ander waarde-model nodig hebben.  
Een model gebaseerd op wederkerigheid en verbondenheid met de plek en de 
gemeenschap. Hoe ziet stedelijke ontwikkeling gebaseerd op het idee van  
de commons er dan uit?

Het afscheid
We moeten afscheid nemen van bepaalde grond- en brandstoffen, maar vooral 
ook van bepaalde routines. Afscheid nemen doet pijn. Maar bij afscheid hoort 
ook reflectie op en waardering voor (of is dat weemoed over?) elementen van 
het verleden. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het voor iedereen 
beter is zo. Het afscheid creëert ruimte voor heroriëntatie zonder de ballast uit 
het verleden mee te moeten dragen. Achteraf denken we: “Dat hadden we veel 
eerder moeten doen!”

Alle ontwerpkracht is nodig!
Het komende jaar zullen we de opbrengst van de studio’s veel nadrukkelijker 
door de bril van deze begrippen bekijken. Het komende jaar gaan we bewust 
toewerken naar een product, of producten, waarin we de positie van de 
Rotterdamse Academie van Bouwkunst in de klimaatcrisis documenteren. 
Daarbij gaan we geen onderscheid maken tussen studio’s die wel of niet expliciet 
het label ‘Klimaatopgave’ meekrijgen. We zullen alle ontwerpkracht nodig 
hebben!

Ontwerponderwijs: studio’sOntwerponderwijs: studio’s
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Grounded Matter

Friday
Category: Small Building (A)
Approach: Experimental 
11 ECTS

Design:
Georges Taminiau
b9

Research:
Mark Minkjan
Failed Architecture  

This English spoken studio is part of  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

The studio aims to meet the question: 
With what to build? And: How to build? 
We will do research on materials and 
the importance of their use with 
efficiency and creativity in order to 
contribute to the necessary ecological 
and social transition in architecture. The 
studio will focus on working with earth.

Throughout the whole semester, and 
for the final presentation, we require 
working with physical models as 
samples but also fragments of your 
building in the actual material(s). During 
the whole process students are required 
to produce an architecture that results 
from their specific engagement with the 
materials. It is essential to involve the 
process of ‘making’ and to question the 
spatial condition to build with it. Within 
the design process it’s essential to be 
guided by the values of the material in  
a spatial way.

We believe that learning by doing 
while approaching a raw material is an 
important aspect of the design process. 
Creating models could offer a new 
insight towards possibilities and create 
a positive impact. Students will receive 
structured weekly feedback on the 
topics addressed in their research  
and design project.

Studio’s  
1ste semester

14

« Terug naar inhoud

Semester 1

Estelle Barriol
Studio ACTE

Communication:
Sarah van der Giesen
ATELIERFRONT

Jasper Van der 
Linden
BC Architects
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Gesamtkunstwerk

Vrijdag
Categorie: Klein Gebouw (A)
Aanvliegroute: Theoretisch 
11 ECTS

Ontwerp:
Pieter Bedaux
Pieter Bedaux

Onderzoek:
Nader te bepalen

Communicatie:
Valentijn Kerstens
Valentijn Kerstens

‘It is not geniuses what we need now’ 
José Antonio Coderch

De maatschappij stelt ons voor 
ingewikkelde en grote vragen.  
Veel antwoorden zitten in het kleine 
verscholen, dicht bij huis, in het 
bewustzijn en in de liefde. Concreet 
voor deze studio betekent dat: liefde 
voor de medemens, de omgeving en 
het maken.

Gegeven is een prachtige villa, 
ontworpen door een spraakmakende 
architect van weleer. De opgave is 
deze gezinswoning uit te breiden met 
een royale zelfstandige woonunit voor 
twee grootouders. De bestaande villa 
wordt grondig geanalyseerd om een 
uitgekiende strategie te ontwikkelen 
voor de nieuwe vleugel, die tot in detail 
wordt uitgedacht. 

De studio opereert ‘van stoel tot 
stad’. Dat betekent dat zorgvuldigheid 
wordt betracht op alle schaalniveaus, 
beginnend bij de maatschappelijke 
betekenis van de ingreep tot en met 
de bouwkundige uitwerking van een 
detail. Vanuit empathie beelden we 
ons in wat het ontwerp voor de ander 
betekent, met bewustzijn van onze 
leefomgeving. In dit Gesamtkunstwerk 
smelten de disciplines architectuur, 
interieurarchitectuur en landschaps-
architectuur samen.

School for the Timber Age

Friday
Category: Medium-sized 
Monofunctional Building (A)
Approach: Analytical / Experimental
11 ECTS

The design part of this studio, part of 
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’,  
is English spoken

Design:
Benjamin Filbey
Studio Nauta

Communication:
Ernesto Yélamos  
Quesada
Studio Yelamos

Recent developments in Dutch school 
design are showing a shift in spatial and 
pedagogical focus from the collective to 
the individual, from a traditional class-
based learning environment to an 
increasingly fragmented condition 
based on individual learning paths. 
Digital tools such as iPads facilitate 
tailor-made curricula that continuously 
adjust based on the pupil’s develop-
ment, with existing spatial configura-
tions falling out of favour due to a lack 
of variety and flexibility. With this pro-
cess of dispersal in primary education, 
alternative forms of assembly and their 
spatial implications within the school 
require re-examination. We have asked 
school boards, and ourselves, what kind 
of collective experiences might replace 
the traditional classroom? 

This studio aims to respond to this 
question through the design of a 
primary school fit around a topic that 
brings children, teachers, and the wider 
community together. Play, water, music, 
nature, food or sport are just some of 
the themes that offer rich and varied 
moments that bring a school together. 
Students in the studio will develop their 
own responses, a thread that will run 
throughout their proposal, informing 
their design from 1:1 to 1:1000.

Tjeerd van  
de Sandt
Barcode Architects

Luca Moscelli
BUROMOSA

Research:
Joost Emmerik
EMMERIK garden  

design and research
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Grand Hotel Holland

Vrijdag
Categorie: Middelgroot 
Monofunctioneel Gebouw (A)
Aanvliegroute: Analytisch
11 ECTS

Ontwerp:
Bart van Kampen
De Zwarte Hond 

Onderzoek:
nader te bepalen

Communicatie:
nader te bepalen

Iedereen kent ‘Het Hotel’: niet nodig  
om uit te leggen. Het hotel heeft het 
vermogen om een plek werkelijk op  
de kaart te zetten. Om echt effect te 
hebben op haar omgeving en haar 
gasten. 

De metro vanuit de stad stopt bij het 
laatste stootblok OP het strand. Precies 
daar komt ons hotel. Daar raakt de 
stad de eindeloze zee. Wat heeft Hoek 
van Holland nodig? Wat brengt het 
Rotterdam? Wat past hier nu eigenlijk 
goed?

Positioneer Grand Hotel Holland in de 
huidige tijd. Het hotel is allereerst een 
kwalitatieve fantasiewereld die haar 
gasten verrast en behoedt. Het kan 
helpen, verbreden en onderwijzen. 
Natuurlijk uiterst duurzaam, adaptief, 
inclusief alle thema’s die onze 
maatschappij kenmerken.

Ontwerp dit hotel met 250 kamers. Dit 
is geen fantasie. Het moet eenvoudig-
weg werken door alle schalen heen. 
Voor gast, hotelier en Hoek van Holland.

Dutch Mountains

Friday
Category: Medium-sized Multifunctional 
Building (A)
Approach: Theoretical 
11 ECTS

This English spoken studio is part of  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

Design:
Nasim Razavian
studio ilinx / TU Delft

Research:
Hugo Corbett
The Berlage,  

La Cambre-Horta

Communication:
Mauricio Freyre
Mauricio Freyre,  

RIEN Study

While geological mountains are formed 
through the movements of the earth’s 
tectonic plates in the course of millions 
of years, anthropogenic mountains can 
appear on the surface of the planet 
over the course of hours. Examples are 
landfills, material depots, and dump 
sites. We understand such mountains 
as accumulation points; as peaks within 
the landscape which bear witness to the 
fast changes to our environment caused 
by human activities.  

In this studio, we will approach the 
landfills in the Netherlands, firstly, 
as sites of analysis where social, 
political, economic, geographical, 
and ecological forces come together 
and should be critically and spatially 
analysed. Secondly, we will use 
these new geographies, as possible 
sites for intervention and design; as 
places which have many potentials for 
architectural imagination.  

This studio weaves together theory, 
research, and design. The projects will 
vary from larger scale urban strategies 
to smaller scale design interventions. 
We will work with the medium of 
film and explore its potentials for the 
development of the projects. 

Ontwerponderwijs: studio’s — 1ste semesterOntwerponderwijs: studio’s — 1ste semester

David Rademacher
Rademacher de Vries 

Architects

Floris van der Poel
De Zwarte Hond
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Architecture of Removal

Friday
Category: Medium-sized Multifunctional 
Building (A)
Approach: Intuitive 
11 ECTS

This studio is English spoken.

Design:
Claudio Saccucci
Studio Verter

Research:
To be determined

Communication:
To be determined

In general architecture deals with the 
new, with creations, additions and 
replacements. In this studio we will 
instead turn our focus to an architecture 
of removal, an architecture of 
dismantling as an act of generosity, an 
architecture that rejects the logic of 
constant productivity.  
The students are challenged to design a 
removal. The act of dismantling starts 
with an intense process of recording. 
The students redraw and document the 
existing to fully understand it. The phase 
of recording is followed by a phase of 
removal. The students consider the 
different potentials of their removals, 
what to remove, where to remove, and 
how to mend. They remove parts from 
the existing architecture to create a new 
reality, offering a meaningful and radical 
intervention based on what already 
exists. What remains is rearranged into 
a new whole, paying close attention to 
the physical and conceptual connection 
between the parts.

Stadhuis 

Vrijdag
Categorie: Groot Gebouw (A)
Aanvliegroute: Analytisch
11 ECTS

Ontwerp:
Gert Kwekkeboom
Civic Public  

Architecture

Onderzoek:
Wouter Tooren
De Omgevings- 

psycholoog

Communicatie:
Kaita Shinagawa
Studio KU+

Het stadhuis is een oude gebouwtypo-
logie, die stap voor stap evolueert.  
Onze gebouwen voor lokaal politiek 
debat zijn ook nú relevant; de burger 
wordt mondiger en de publieke opinie 
over democratische debat- en besluit-
vor mings processen verschuift. 
Tegelijkertijd wordt besluitvorming 
steeds minder nationaal en steeds meer 
lokaal. De typologie van het raadhuis en 
de raadszaal zoals we die kennen lijkt in 
dat licht verouderd. 

In deze onderzoekende ontwerpstudio 
stellen we ons daarom verschillende 
vragen. Welke ruimtelijke principes 
passen bij hedendaagse scenario’s 
voor debat, opinievorming, inspraak en 
besluitvorming? Hoe kunnen we door 
middel van ruimtelijk ontwerp de stem 
van de burger een betere plek geven? 
Hoe representeert de architectuur de 
gemeenschappelijke idealen van álle 
inwoners? We bouwen voort op de 
eerdere studio ‘Stadhuis Rituelen’ en 
breiden de serie typologische analyses 
van stadhuizen uit. 

We zoeken naar ontwerpaanleidingen 
in de actualiteit en naar relevante 
alternatieve referenties voor de 
ruimtelijke organisatie van het gesprek. 
Op basis daarvan komen we tot 
prikkelende concepten voor nieuwe 
publieke politieke debatruimtes. Het 
eindresultaat is een serie doorsnede-
maquettes van ruimtelijke scenes, te 
maken onder begeleiding van een 
maquettebouwer.

Ontwerponderwijs: studio’s — 1ste semesterOntwerponderwijs: studio’s — 1ste semester

Roxane van Hoof
Studio Verter
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Habitat

Vrijdag
Estafettestudio
Categorie: Ensemble (A/S)
Aanvliegroute: Intuïtief / Experimenteel
11 ECTS

Deze studio is onderdeel van  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

Ontwerp (deel 1):
Marit Janse
De Urbanisten

Communicatie/ 
Onderzoek:
Txell Blanco
Plou

Ontwerp (deel 2):
Rolf Reichardt
RHAW

“De stad is een natuurgebied;  
bouwen betekent dus: natuur maken!  
Zo ingewikkeld hoeft het allemaal  
niet te zijn!” 
Thijs de Zeeuw (natuuroptimist)

Hoe ziet een stad eruit die voor méér 
dan alleen de mens is gemaakt? De 
tegenstelling tussen ‘stad’ en ‘natuur’ 
is niet langer houdbaar. We ontdekken 
steeds meer hoe rijk de stad is aan niet 
menselijk leven. In deze studio gaan we, 
via verkenningen, veldwaarnemingen, 
perspectiefwisselingen, schetsen en 
ontwerpen, een gedeelde habitat voor 
dieren, planten én mensen ontwikkelen. 

M4H zal door de komende stedelijke 
ontwikkelingen ingrijpend veranderen. 
Hoe kunnen we de nu aanwezige 
biotopen daarin een plek geven? 
Sluit bouwen de natuur uit of kan de 
ontwikkelingsdynamiek benut worden 
om bestaande ecologische en sociale 
habitats in dit gebied te versterken? 
Om dat te onderzoeken, starten we 
met het aanbieden van een habitat 
voor ‘het andere leven’: zij zijn onze 
opdrachtgever.
Het projectgebied bevindt zich rondom 
een parkeergebouw. Kan er een nieuwe 
esthetiek ontstaan die voortkomt uit 
het idee van een ecologisch proces 
en co-creatie, waarin de natuur in het 
ruimtelijk ontwerp wordt opgenomen? 
Als we beseffen dat het van essentieel 
belang is dat we de stad en haar 
ecologie met elkaar leren verzoenen, 
kan het natuurinclusieve ontwerp van 
het parkeergebouw dan onderdeel 
worden van de biodiversiteitshotspot 
rivier & stad? 

Ontwerponderwijs: studio’s — 1ste semesterOntwerponderwijs: studio’s — 1ste semester

Ruimte Zat in de Stad

Vrijdag
Estafettestudio 
Categorie: Ensemble (A/S)
Aanvliegroute: Analytisch 
11 ECTS

Ontwerp (deel 1&2) 

Wout Smits
KAW

Onderzoek:
Jeroen Drewes
KAW 

Communicatie:
Debora Schiltmans
(WalkieTalkie)

Het wordt steeds moeilijker om een 
betaalbare woning te vinden. Maar is 
het bijbouwen van woningen op de 
groene wei het antwoord op de vraag 
naar beschikbaar wonen? Nee, vooral 
als je beseft dat we voor grote 
problemen in de bestaande stad staan 
op het gebied van leefbaarheid, 
kansengelijkheid, biodiversiteit en 
duurzaamheid. Wil je je als architect in 
deze discussie mengen, dan is kennis 
van chirurgisch stadsontwerp net zo 
belangrijk als zicht op de opgave in de 
volle breedte.

Ruimte Zat in de Stad gaat over de 
architectonische en stedenbouw-
kundige ontwerpopgave om woning-
bouw in bestaande stadswijken op 
te nemen. Wat betekent dit voor 
de architectuur, de typologie en de 
relatie met de omgeving? Kun je 
de maatschappelijke meerwaarde 
benoemen? Je bouwt zelf een 
interessante casus op voor een 
ontwerpopgave en krijgt handvatten 
aangereikt om de betekenis van het 
ontwerp voor een bepaalde casus te 
vertalen naar een probleem dat op veel 
grotere schaal speelt. Het ontwerp 
wordt daarmee (ook) agenderend. Om 
dit extra kracht bij te zetten, zullen de 
resultaten van deze studio openbaar 
worden gemaakt om de aandacht voor 
de bestaande stad weer op de agenda 
te krijgen.

Reimar von 
Meding
KAW

Annemarie Arends
(WalkieTalkie)
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Studio Stormanker:  
Elke buurt een eigen markt

Vrijdag
Categorie: Straat (S/A)
Aanvliegroute: Analytisch / Intuïtief 
11 ECTS

Ontwerp:
Tessa Steenkamp
Bits of Space

Onderzoek:
Tijs van den  
Boomen
Tijs van den Boomen

Communicatie:
Nader te bepalen

Markten zijn minstens zo oud als de 
stad zelf, maar ze staan onder druk van 
de Amazons en Actions. Vormen ze dus 
een achterhaald verschijnsel? 
Integendeel: tijdens de coronacrisis 
bleek opnieuw hoe belangrijk markten 
zijn voor de voedselvoorziening – met 
name voor mensen met weinig geld – 
en als sociale ontmoetingsplek.

Een duurzame, inclusieve en 
veerkrachtige stad vergt niet minder 
markten, maar meer. Elke buurt een 
eigen markt. Wat heb je daarvoor 
nodig? Een paar stormankers in de 
grond om een kraam bij slecht weer 
vast te zetten, wat elektriciteitskasten 
en waterpunten. Maar vooral: een 
goede plek.

In de studio onderzoeken we de markt 
als schakel in de voedselketen én 
als sociaal fenomeen. De studio is 
exploratief en stedenbouwkundig van 
karakter: je duikt diep de stad in. We 
concentreren ons op Amsterdam: te 
voet en per fiets brengen we in kaart 
welke buurten geschikt zijn voor een 
markt, waar die markt vervolgens moet 
komen en wat de relatie van de markt is 
met de plint van het plein of de straat. 
Dat mondt uit in een model dat we 
onder andere testen in Rotterdam.

Intense Stad

Vrijdag
Categorie: Straat (S/A)
Aanvliegroute: Analytisch
11 ECTS

Ontwerp:
Ivar Branderhorst
(Ziegler / Branderhorst)

Onderzoek:
Frits Palmboom 
Palmhout 

 

 

 

Communicatie: 
Gerrit Timmers
onafhankelijk toneel /  

opera O.T.

Mobiliteitstransitie, pandemieën en 
migratiegolven zijn oude bekenden voor 
de stad en voor de ontwikkeling van het 
vak stedenbouw. Hoe hebben ze in het 
verleden steden doen groeien en 
intensivering aangejaagd? In deze 
studio wordt met een analytische blik 
gekeken naar de Nederlandse stad. 
Waar kan de vraag naar meer woningen 
in de stad landen en ook bijdragen aan 
het ontwikkelen van een aantrekkelijke 
en gevarieerde woon-werkstad? Is het 
mogelijk door verdichten ook de land-

schappelijke kwaliteiten van de stad te 
versterken? 

In deze studio zullen we je uitdagen 
om een verdichtingsopgave door 
de schalen heen te ontwerpen. 
Begrip van de bijzonderheden van 
het stedelijke landschap met al zijn 
facetten en analyse van de locatie zijn 
de basis voor het ontwerp. We maken 
morfologische reductietekeningen. 
We onderzoeken de landschappelijke 
onderlegger en de structuren waarop 
kan worden doorgebouwd. Wij bieden 
deze studio aan in samenwerking 
met Frits Palmboom, die jullie 
meeneemt in de morfologie en de 
verhalen achter de ontwikkeling van 
een stad. Gerrit Timmers leert jullie 
presentatietechnieken met oefeningen 
op het podium.

Ontwerponderwijs: studio’s — 1ste semesterOntwerponderwijs: studio’s — 1ste semester

Thijs van 
Spaandonk
Bright

Jaap van den Bout
Palmhout
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Extreme Condities in de Stad

Vrijdag
Categorie: Buurt (S)
Aanvliegroute: Experimenteel
11 ECTS

Ontwerp:
Jens Jorritsma
OBSCURA 

Onderzoek en communicatie:
Katarzyna Nowak
OBSCURA / MVRDV

“Instead of drawing up endless solids, 
we need to depressurize urbanity itself 
and create zones of low pressure. 
Vacuums that attract people, activity and 
the unforeseen. We need to highlight the 
importance of significant public space 
as an integral and necessary part of a 
healthy city.“

Met de groeiende populariteit 
van Rotterdam, en de daaruit 
voortvloeiende bouwopgave, zal de 
druk op de open ruimte toenemen. 
Nu de nadruk ligt op binnenstedelijk 
verdichten, lijken bestaande ‘leegtes’ 
in de stad snel ten prooi te vallen 
aan ontwikkelaars. In een schijnbaar 
open stad als Rotterdam lijkt vrije 
ruimte schaarser te worden. Kunnen 
we de verdichtingsvraag koppelen 
aan een leegtevraag? Hoe maken we 
betekenisvolle openbare ruimte en wat 
hebben we daarvoor nodig? 
In deze studio verkennen we, met 
behulp van fysieke modellen, de 
relatie tussen het bebouwde en het 
onbebouwde, waarbij ruimtelijkheid 
centraal staat. Hoe verhouden massa 
en leegte zich op de schaal van de 
stad tot elkaar en hoe ontwerp je 
hiermee? De studio combineert 
onderzoek met concrete ruimtelijke 
uitwerkingen binnen de Rotterdamse 
werkelijkheid: studenten kiezen een of 
meerdere locaties in Rotterdam waar 
de verdichtingsopgave wordt gekoppeld 
aan het ontwerp van een betekenisvolle 
open(bare) ruimte.

Transitie Haven van Rotterdam

Vrijdag
Categorie: Stad (S)
Aanvliegroute: Theoretisch / Analytisch 
11 ECTS

Deze studio is onderdeel van  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

Ontwerp:
Bram van Ooijen
bureauUfo

Onderzoek:
Nader te bepalen

Communicatie:
Nader te bepalen

Een haven is een gigantische hub 
tussen mondiale stromen en lokale 
ketens. Er worden niet alleen goederen 
geïmporteerd en geëxporteerd, ze is 
ook een draaischijf voor energie- en 
chemische stromen, een plek waar 
mensen werken, vertrekken en 
aankomen. Ten gevolge van de stevige 
groei van de Europese havens zijn 
haven en stad letterlijk uit elkaar 
gegroeid. Bedrijven zijn als eilanden 
verbonden via water, weg, spoor en 
pijpleidingen. Waar fossiele bronnen de 
motor waren voor de economische 
groei, dwingt de klimaatcrisis ons te 
schrijven aan een nieuw ‘glo(bal/lo)cal’ 
verhaal, onder meer gebaseerd op 
hernieuwbare energie en circulaire 
grondstoffen. Daarnaast heeft de 
corona-crisis met een schokgolf de 
mondiale ketens verstoord, de vraag 
naar olieproducten doen kelderen en 
bepaalde globale goederenstromen ter 
discussie gesteld. Dit kan weleens de 
transitie naar een post-fossiele haven, 
en wereld, versnellen. Hoe zou deze er 
uit kunnen zien en welke andere 
transities kunnen elkaar daarin 
versterken voor een weerbare en meer 
lokaal verbonden haven van de 
toekomst?

John de Groot
Felixx Landscape 

Architects & Planners

Maxime Peters
Haven van Antwerpen

Ontwerponderwijs: studio’s — 1ste semesterOntwerponderwijs: studio’s — 1ste semester
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Het Ambigue Gebouw

Vrijdag
Categorie: Klein Gebouw (A)
Aanvliegroute: Theoretisch
11 ECTS

Ontwerp:
Bart Hollanders
Eagles of Architecture

Onderzoek:
Nader te bepalen

Communicatie:
Nader te bepalen

Is een kolom functioneel of esthetisch? 
Is een gebouw functioneel of gaat het 
om verbeelding? Voor antwoorden op 
deze vragen bestuderen we Robert 
Venturi’s boek ‘Complexity and 
Contradiction in Architecture’. We 
starten ieder met de reflectie op één 
hoofdstuk uit het boek middels een kort 
essay. Het voorbeeld dat Venturi in het 
hoofdstuk adresseert, onderzoeken we 
door tekenwerk en maquettebouw. 
Individueel wordt er van een woning 
een hoek gemaakt, bestaand uit 
wanden, vloeren en het dak. In het 
groepswerk komen deze woningen 
samen in één woongebouw met 
collectieve voorzieningen, op een 
locatie in Rotterdam die in transitie is. 
Op deze manier testen we een 
langlopend en hedendaags debat: hoe 
breng je soms ogenschijnlijk tegen-
gestelde ideeën samen? Wat doen we 
collectief en wat zeker niet? Wat en hoe 
kunnen we materiaal hergebruiken van 
de omgeving waar je bouwt?

28

Studio’s  
2de semester

Ontwerponderwijs: studio’s — 2de semester« Terug naar inhoud

Laurens Boodt
Laurens Boodt 

Architect



3130

« Terug naar inhoud Ontwerponderwijs: studio’s — 2de semesterOntwerponderwijs: studio’s — 2de semester

Toekomst-tektoniek

Vrijdag
Categorie: Middelgroot 
Monofunctioneel Gebouw (A)
Aanvliegroute: Intuïtief 
11 ECTS

Deze studio is onderdeel van  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

Ontwerp:
Merijn Muller
Bovenbouw  

Architectuur

Onderzoek:
Nader te bepalen

Communicatie:
Malgorzata Maria  
(Gosia) Olchowska
Malgorzata Maria  

Olchowska

We houden van oude gebouwen; als het 
om erfgoed gaat, worden kosten nog 
moeite gespaard om het te restaureren 
en te renoveren. Dat geldt minder 
voor wat recent oud is geworden. De 
bouwkundige erfenis van de jaren ‘60, 
‘70 en ‘80 kan op een stuk minder 
waardering rekenen. Terwijl er in 
deze erfenis een grote opgave ligt. De 
gebouwen uit het midden en het eind 
van de 20ste eeuw moeten, in het licht 
van de klimaatcrisis, aangepakt worden 
om ze bestendig te maken voor de 
toekomst. Sloop is dan geen duurzame 
keuze. 

In deze studio richten we ons op 
de renovatie van een sociale-
woningbouwblok in Antwerpen. De 
bestaande modernistische architectuur 
vormt daarbij de leidraad en wordt 
tegelijkertijd kritisch ondervraagd. We 
onderzoeken hoe we het casco en de 
woningen kunnen aanpassen om te 
voldoen aan de huidige verwachtingen. 
Hoe een duurzame gevel zowel ruimte 
als betekenis kan geven aan een nieuw 
woonideaal.

Description by Design

Vrijdag
Categorie: Middelgroot 
Monofunctioneel Gebouw (A)
Aanvliegroute: Experimenteel
11 ECTS

Ontwerp en onderzoek:
Michał Długajczyk
md-2 architects 

Caspar Frenken
Caspar Frenken

Communicatie:
nader te bepalen

Description by Design stelt de 
ontdekking van een specifieke locatie 
centraal door architectonisch ontwerp 
in te zetten als beschrijvend instrument. 
Met deze experimentele ontwerp-
metho diek worden verborgen compo-
sities en details opgegraven om een 
tweede natuur van de plek aan het licht 
te brengen.

We richten ons daarbij op een locatie 
in het centrum van Rotterdam met 
een bijzondere dichtheid aan functies, 
die actief worden gebruikt door 
de buurt. Een recent, ongevraagd 
herbestemmingsplan van een ontwik-
kelaar voor generieke, dure woningen 
bedreigt de publieke waarde van deze 
plek.

In deze studio onderzoeken we 
alternatieven voor de toekomst van 
deze omgeving en formuleren we, op 
basis van componenten en narratieven 
die in de locatie besloten liggen, een 
voorstel waarbij de stedelijke omgeving 
onthuld, aangevuld en verrijkt wordt.

Gewapend met collages en modellen, 
of geholpen door historische analo-
gieën, vertalen we surrealistische 
methodes naar het architectuurontwerp 
en ontwikkelen we een eigen ontwerp-
instrumentarium.

Mahaut Dael  
md-2 architects
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Agri-Culture
Vrijdag
Categorie: Groot Gebouw (A)
Aanvliegroute: Analytisch 
11 ECTS

Deze studio is onderdeel van  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

Ontwerp:
Klaas van der  
Molen
GOLDSMITH

Onderzoek:
Felix Madrazo
IND  

[Inter.National.Design]

Communicatie:
Nader te bepalen

Voedselproductie is geëvolueerd van 
een relatief kleinschalige, diverse, op de 
bodem gebaseerde industrie, fysiek en 
sociaal verbonden met de stad, naar 
een steeds grootschaligere, 
exportgerichte, monofunctionele en 
intensieve industrie die alleen buiten de 
steden kan bestaan. Deze economisch 
gedreven schaalver groting heeft 
gezorgd voor een sterk concurrerende 
(export)prijs van voedingsproducten en 
een grote verscheidenheid aan 
innovaties die de output maximaliseren. 
De negatieve effecten – op het milieu, 
de biodiversi teit, de logistieke afstanden 
en het bewustzijn van de consument – 
komen nu, mede dankzij de Covid-19 
situatie, terug op ons netvlies. 

De studio richt zich op het ontwerpen 
van nieuwe typologieën voor stedelijke 
voedselproductie: de stadsboerderij. 
Studenten onderzoeken de manier 
waarop verschillende soorten voed-
sel worden geproduceerd vanuit 
de architectonische envelop, 
het structurele skelet, moderne 
productietechnieken en de voedings-
stoffen- en afvalstromen, opdat 
boerderij en stad van elkaar kunnen 
profiteren op het gebied van 
circulariteit. Het doel is uitdagend, 
de vragen zijn veelvoudig. De studio 
is daarom opgezet vanuit een sterk 
format met een eenduidige werk- en 
tekenwijze, waarbij onderzoek en 
ontwerp parallel lopen.

Ontwerponderwijs: studio’s — 2de semesterOntwerponderwijs: studio’s — 2de semester

Stad Onder Spanning

Vrijdag
Estafettestudio 
Categorie: Middelgroot Multifunctioneel 
Gebouw (A)
Aanvliegroute: Analytisch / Experiment
11 ECTS

Deze studio is onderdeel van  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

Ontwerp (deel 1):
Nader te bepalen

Onderzoek:
Nader te bepalen

Ontwerp (deel 2):
Nader te bepalen

Communicatie:
Nader te bepalen

Als we denken aan de energietransitie 
denken we vooral aan windmolens 
en zonnepanelen: de opwek van 
duurzame elektriciteit. Met deze 
decentraal opgewekte energie wordt 
de stad verwarmd, gekoeld, verlicht 
en bereisd. Gas en olie worden 
vervangen door elektriciteit. Maar hoe 
komt deze elektriciteit de stad in? Om 
in de groeiende spanningsbehoefte 
in de stad te kunnen voorzien zal 
het huidige elektriciteitsnetwerk in 
de stad moeten worden verzwaard. 
Dat betekent meer kabels onder de 
grond maar ook meer gebouwde 
voorzieningen boven de grond, van 
groot tot klein. Waar deze voorzieningen 
bij de introductie van elektriciteit 
in de stad werden ontworpen als 
monumenten voor de moderniteit 
wordt nu slechts het handboek van de 
netbeheerder gevolgd, met anonieme 
installatiegebouwtjes als resultaat. In 
deze studio wordt eerst het stedelijke 
elektriciteitsnetwerk in kaart, foto 
en tekening gedocumenteerd en de 
uitbreidingsopgave verkent. Vervolgens 
wordt een ontwerp gemaakt voor een 
nieuw elektriciteitsgebouwtje in de stad.

Deze studio is opgezet in  
samenwerking met AIR

Wesley Leeman
GOLDSMITH
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Crossing Borders 

Friday
Relay studio
Category: Ensemble (A/U) 
Approach: Experimental / Theoretical 
11 ECTS

This studio is English spoken

Design (part 1 & 2) 
Carolien  
Schippers
-c-a-s- 

Research:
To be determined

Communication:
To be determined

What does it mean to cross, draw,  
map, read or write a border today? 
Investigating the NL-BE border we 
explore the notion of the border in the 
various scales of territory, architecture 
and objects in a process with a strong 
relationship between research and 
design.

Following our investigations in 
2019 and 2020 we will continue 
our exploration of the NL-BE border 
eastward. The overnight transformation 
of the border due to the pandemic 
stressed the importance and urgency of 
investigating the topic of ‘Border’ from a 
concrete spatial perspective; mapping, 
projecting and studying the border 
territories as ‘zones’ of ‘flows’ of goods 
and people where ‘exchange’ and 
‘halting’ might occur at the same time.

The Arendonk-Maasplassen trajectory 
is characterized by intensive farming, 
heavy industries and cross-border 
logistics. At the same time there 
is demographic decline, extreme 
drought and high emissions affecting 
ecosystems and public health. These 
different layers and their mutual 
relationships in the physical landscape 
form the starting point for each 
student’s individual design project of an 
ensemble of buildings. In the ensemble 
you connect design on an urban and 
architectural scale to the challenges of 
the territory. 

Kunstmuseum

Vrijdag
Categorie: Groot Gebouw (A)
Aanvliegroute: Analytisch
11 ECTS

Ontwerp:
Jasper Spigt
architecten van Mourik 

Onderzoek:
Nader te bepalen

Communicatie:
Nader te bepalen

Het Kunstmuseum Den Haag, voorheen 
het Gemeentemuseum, is ontworpen 
door Berlage. Een geliefd museum met 
een ruime collectie, dat onder andere 
de grootste verzameling Mondriaans 
herbergt. Het museum is uitgebreid met 
het GEM (Schamhart & Heijligers) en 
ingebreid door het overkappen van één 
van de hoven (Braaksma en Roos). 
Deze studio richt zich op een derde 
uitbreiding: een zelfstandig specifiek 
gebouw voor de permanente tentoon-
stelling ‘Mondriaan en de Stijl’ 
gecombineerd met een artist in 
residence. 

Vanuit de analyse wordt een locatie 
geduid voor de uitbreiding en wordt 
een ontwerppositie ingenomen. Hoe 
verhoudt het gebouw zich tot Berlage 
en het verhaal van de tentoonstelling? 
Welke ontwerpbeslissingen neem 
je om tot een ontwerp te komen dat 
past in zijn tijd en recht doet aan de 
tentoonstelling?

Ontwerponderwijs: studio’s — 2de semesterOntwerponderwijs: studio’s — 2de semester

Negar Sanaan 
Bensi
TU Delft / ZUS
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Wild Card

Vrijdag
Categorie: Ensemble (A/S)
Aanvliegroute: nader te bepalen
11 ECTS

Ontwerp:
Nader te bepalen

Onderzoek:
Nader te bepalen

Communicatie:
Nader te bepalen

De opgave voor deze studio is bewust 
ongedefinieerd gelaten; het is een ‘wild 
card’-studio. Dat betekent dat jullie 
worden uitgenodigd om een   thema of 
opgave voor te stellen. Vervolgens 
beslist het studioteam welk voorstel we 
doorontwikkelen tot een volwaardige 
studio-opgave. Het spreekt voor zich 
dat de student die het winnende 
voorstel heeft ingebracht aan de studio 
moet deelnemen. Daarnaast gelden 
voor deze studio dezelfde regels als 
voor elke andere studio: een studio kan  
pas starten als zich ten minste zes 
studenten hebben ingeschreven.

Ontwerponderwijs: studio’s — 2de semesterOntwerponderwijs: studio’s — 2de semester

Productive City M4H

Friday
Category: Street (U/A)
Approach: Analytical
11 ECTS

This English spoken studio is part of  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

Design:
Izabela Słodka
Venhoeven CS /  

Studio Iza Słodka

Research:
To be determined

Communication:
To be determined

With the focus on innovation, 
strengthening local economies and 
introducing circular solutions, cities look 
again at the value of integrating urban 
manufacturing in their urban and 
architectural plans. “Making” returns  
in the current context of the Next 
Economy, where the difference 
between production and services 
becomes less evident and where new 
forms of sharing, collaborations and 
cooperatives are on the rise.

The challenge of creating compact, 
productive and healthy cities requires 
rethinking known solutions and 
typologies. The way in which people 
live and work is changing and with it the 
dynamics of the entire neighbourhoods. 
New ideas should encourage learning, 
exchange and interaction, while 
strengthening social cohesion and 
promoting sustainable developments.

Mixing living and urban manufacturing 
offers an opportunity to look for 
concrete answers to save energy, 
materials and introduce circular ideas.  
It is an invitation to explore how 
different functions and users can benefit 
from each other. It is also a search 
for spatial solutions that define and 
enable certain activities – at the same 
time offering flexibility and protecting 
affordable workplaces. There are no 
universal solutions – each location 
offers unique conditions that require  
a specific response.

Hein Coumou
MUST
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De Mogelijkheid van een Eiland

Vrijdag
Categorie: Straat (S/A)
Aanvliegroute: Theoretisch
11 ECTS

Deze studio is onderdeel van  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

Ontwerp:
Ryanne Janssen
Studio for New Realities

Onderzoek:
Lara Schrijver
Universiteit Antwerpen

Communicatie:
Nader te bepalen

Eilanden worden vaak bijzonder geraakt 
door klimaatproblemen: veranderende 
oceaanstromen, de plastic soep en de 
stijgende zeespiegel. Maar ook door 
andere problemen, variërend van de 
ontwrichting van het Mediterrane 
avondleven op de stoep door de komst 
van airconditioning tot buitenpropor-
tioneel toerisme door aanmerende 
cruiseschepen. 

Deze studio, onderdeel van een reeks 
van eiland-studio’s, richt zich op 
eilanden en de systemen die daarbij 
horen. We onderzoeken verschillende 
systemen op een eiland, zoals lokale 
ecosystemen, voedsel, drinkwater, 
energie, afval, gezondheidszorg, 
scholing en werkgelegenheid. Je leert 
onderzoek doen, hoe naar beschikbare 
data en teksten te kijken. Wat is daarin 
belangrijk en hoe leer je er ruimtelijke 
randvoorwaarden uit te destilleren 
die aanknopingspunten voor je 
ontwerp kunnen vormen? Vervolgens 
ontwerp je een stedenbouwkundige 
of architectonische ingreep die het 
eiland toekomstbestendiger maakt én 
de levenskwaliteit van de bewoners 
vergroot.

Vinex Overdose

Vrijdag
Categorie: Wijk (S)
Aanvliegroute: Intuïtief 
11 ECTS

Ontwerp en communicatie:
Madeleine Mans
jvantspijker & partners

Marinda Verschoor
Shift architecture  

urbanism

Onderzoek:
Paul van den Bergh
(Episode II)

Monotone rijtjes, oersaaie bewoners, 
doorsnee architectuur, schrale 
voorzieningen en schaamgroen: de 
Vinex-wijk, een twilight zone in het 
Nederlandse landschap. Hoewel ons 
land maar tweeënvijftig officiële Vinex-
locaties telt, wordt de afkorting voor 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 
inmiddels op bijna alle buitenwijken 
geplakt, en meestal niet in positieve zin. 
Architecten kijken er met enig dédain 
naar. Maar is dat wel terecht? Bewoners 
wonen er met veel plezier. Kunnen we 
het plezier dat bewoners steken in de 
inrichting van hun eigen postzegel 
overbrengen op de ruimtelijke profes-
sional door op een andere manier te 
leren kijken?

Wat is de (verborgen) kwaliteit van 
dit Hollandse poldermodel? Waar 
ligt in alle banaliteit een potentieel 
juweel verborgen? Daar gaan we 
naar op zoek. Persoonlijke fascinaties 
vormen vervolgens de basis voor 
radicale, gevoelige of juist ironische 
ontwerpvoorstellen die Vinex in een 
nieuw daglicht stellen. Onderzoek, 
overdrijf, overdoseer, abstract of 
juist letterlijk: alles mag – behalve 
slopen. In de context van de grote 
opgaven (klimaat, biodiversiteit, 
ongelijkheid, wonen) worden, vanuit het 
anekdotische, absurdistische, banale 
en/of alledaagse, toekomsten geschetst 
voor een specifieke Vinex-wijk.

Saskia Lambers
Broos de Bruijn 

architecten
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Wet Urbanism 

Vrijdag
Categorie: Regio (S)
Aanvliegroute: Experimenteel
11 ECTS

Deze studio is onderdeel van  
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’

Ontwerp:
Alexander  
Herrebout
OTO landscape  

architecture

Onderzoek:
Nader te bepalen

Communicatie:
Nader te bepalen

De regio Rotterdam moet verdichten 
maar tegelijkertijd ligt deze regio in een 
voor klimaatverandering zeer kwetsbaar 
gebied. Het water komt uit vier rich-
tingen: de zee, de rivieren, de lucht en 
de bodem. Ontkennen we dit probleem, 
zoals gebeurt met de ontwikkeling van 
het ‘Vijfde Dorp’ in de Zuidplaspolder, of 
gebruiken we de verstedelijkingsopgave 
als hefboom voor het vergroten van de 
veerkracht en het klimaatadaptieve 
vermogen van de regio Rotterdam?

Kan verstedelijking samengaan met 
ingrepen voor eerstelaags veiligheid en 
kunnen specifieke nieuwe typologieën 
bijdragen aan de tweedelaags veiligheid 
als bijvoorbeeld een dijk het begeeft. En 
wat voor nieuwe stedelijke omgevingen 
kunnen ontstaan als de permanente 
dreiging van het wassende water niet 
meer wordt behandeld als een gevaar 
maar als een constante waaraan we ons 
aan moeten passen en wat dus ook tot 
ruimtelijke kansen leidt?

Freek van Riet
MUST 

Ontwerponderwijs: studio’s — 2de semester
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Architectuur & Stedenbouw

Rotterdamse
Academie
van
Bouwkunst

Iktinos
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Titel01 Iktinosprijs 2020-2021

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

Het ging Maaskant daarbij 
uitdrukkelijk om tussentijdse 
studieresultaten en niet om 
afstudeerprojecten. 

Op voordracht van de docent(en) 
kan uit elke kwartaal- en 
semesterstudio een project 
genomineerd worden voor de 
Iktinosprijs. In deze programmagids 
presenteren we de nominaties uit 
het studiejaar 2020-2021.

4544
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01 Zinderende dynamiek
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N Studio: Het Grote Stenen Huis op het 

Land (kwartaalstudio architectuur) 

Docenten: Marjolein van Eig en  
Joost Emmerik

‘Het Grote Stenen Huis op het Land’ 
ging over het ontwerp van een 
duurzaam gebouwd, stenen huis in het 
vlakke, weidse landschap van de 
Hoeksche Waard aan de hand van 
klassieke architectonische thema’s als 
verhou dingen, lichtval, sculpturaliteit en 
materialiteit, en artistieke aspecten 
zoals het sublieme en vervreemding. 

Mees Dijkman ontwierp op de 
Korendijkse slikken een zowel robuuste 
als verfijnde donjon voor iemand die  
de stad wil ontvluchten. De verwering 
van het gebouw door de tijd heen is 
gerelateerd aan de ontwikkeling van het 
landschap en de zeespiegelstijging.
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02 L’Amour des Moules – a love story
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Studio: The Design of the Encounter 
(quarter studio architecture)

Tutors: Alessandra Covini and 
Giovanni Bellotti

‘The Design of the Encounter’ was an 
exercise in communication across 
scales, towards public realms dedicated 
to the spatial and political negotiation 
between different species, climates, and 
actions. The goal was to conceptualize 
and design mediative objects, spaces 
and tools capable of representing and 
engaging with critical and thoughtful 
practices of inter-species relations, 
towards new definitions of nature. 

The students designed a circular 
shaped mussel bank. The ring gives a 
degree of shelter to the mussels whilst 
allowing the salty water to come and go 
freely. Only birds and adventurous other 
species can reach this place, in-
between tides. Even people, if they  
take care.
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03 Maassilo, plein op hoogte
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Studio: Het Rotterdamse Dak 
(semesterstudio architectuur)

Docenten: Caspar Frenken,  
Sereh Mandias en Tomas Dirrix

Hoe kunnen ongebruikte daken 
onderdeel worden van de publieke 
ruimte van de stad? De aanwezige 
kwaliteiten van het daklandschap 
vormden in ‘Het Rotterdamse Dak’ de 
basis voor het ontwerp van een reeks 
daken in het centrum van Rotterdam,  
op het raakvlak tussen het dak als 
interieur en als onderdeel van het 
stedelijk landschap van de skyline. 

Het door Ivo van Doorn gekozen dak 
van de Maassilo is leegte, weids, wind 
en industrieel. Aan dit plein op hoogte 
hoeft niet veel toegevoegd te worden 
omdat het betreden van het dak al een 
ervaring op zich is. De ontworpen 
publieke functies – een podium, een 
bar, een uitkijkpunt – zijn daarom 
bescheiden van vorm en omvang en 
bevinden zich voornamelijk aan de 
randen van het dak. 
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04 Levensnevel
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Studio: Nieuwe Zorg voor de 
Toekomst (semesterstudio 
architectuur)

Docenten: Femke Feenstra,  
Andrea Möhn, René Toneman en 
Rogier Coopmans

‘Nieuwe Zorg voor de Toekomst’ was 
een speurtocht naar verschillende 
vernieuwende zorgconcepten die een 
antwoord bieden op de uitdagingen die 
aan de huidige zorg worden gesteld. 

Bram Franken ontwierp een circulair 
verzorgingshuis voor dementerende 
ouderen. Het ontwerp kan worden 
gezien als een fysieke geheugensteun 
voor de bewoners, ontstaan vanuit de 
gedachte dat wij mensen onszelf 
terugzien in de spullen om ons heen, 
die naast een intrinsieke ook een 
emotionele waarde bezitten.
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05 Theater Maakplaats 303
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Studio: Impact.Theater 
(semesterstudio architectuur)

Docenten: Bart van Kampen,  
Floris van der Poel, Floor Ziegler, 
Teun Gautier, Louis Janssen,  
Gerbrand Borgdorff, Ernest van der 
Kwast en Farbod Moghaddam

Zuidwijk mist een eigen theater dat kan 
dienen als katalysator voor de wijk. 
‘Impact.Theater’ stelde de vraag “Hoe 
ontwerp je een theater dat meer is dan 
een plek voor voorstellingen?” centraal. 

Luïsa Jacobse ontwierp op de plek  
van een voormalig wijkgebouw een 
laagdrempelig theater dat tevens 
werkplaats is. De grote multifunctionele 
ruimte is flexibel, opent zich naar het 
Zuiderpark en refereert aan eerdere 
ontmoetingsplekken op de locatie.
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06 Funghi Farm
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Studio: AGRI-culture  
(semesterstudio architectuur)

Docenten: Klaas van der Molen, 
Wesley Leeman en Felix Madrazo

Onze voedselproductie is geëvolueerd 
naar een steeds grotere monofunctio-
nele en intensieve industrie die alleen 
buiten de steden bestaat, met alle 
bekende negatieve gevolgen. ‘AGRI-
culture’ richtte zich op het ontwerpen 
van nieuwe typologieën voor stedelijke 
voedselproductie: de stadsboerderij. 

De ‘Funghi Farm’ van Léon Silderhuis is 
een grootschalige productiemachine 
voor verschillende soorten padden-
stoelen. Deze groeien in grote 
hangende zakken met substraat die 
door de fabriek getransporteerd 
worden. Een optimaal georganiseerde 
productiemachine waarin zelfs het 
substraat kan worden hergebruikt als 
verpakkingsmateriaal.
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07 The (new) Neighbourhood Home
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Studio: The Amenity Studio  
(semester studio architecture)

Tutors: Albert Takashi Richters,  
Mike Fritsch, Eminé Yilmasgil,  
Pieter Kuster and Stefan Filippas

The lock-down made us aware that 
humans come together in settlements 
for social interaction. As the density of 
the city increases and buildings become 
objects of investment and speculation 
the living and workplaces tend to 
become standardized spaces. ‘The 
Amenity Studio’ raises the question 
which ‘third space’ lies between the 
private city dwelling and the workplace?

Arianne Fleege designed a neighbour-
hood home for the inhabitants of the 
Oude Westen in an existing building. 
Using the old structure, but rearranging 
the building, she creates an open, 
transparent and flexible space that 
facilitates functions looking for a place 
to stay: coming together, being able to 
talk to someone in private or in a group, 
educating younger people, playing, 
cooking and working together.
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08 Rotterdamse Mythes
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N Studio: Living Apart Together 
(semesterstudio architectuur)

Docenten: Jaakko van ’t Spijker,  
Joan Almekinders, Kyra Galjee,  
Nadia Pepels en Vincent de Rijk

Hoe doorbreken we de macht van de 
gewoonte in wonen? Hoe gemakkelijk 
zijn woongebouwen aan te passen aan 
onverwachte situaties en routines? 
Welke basisbehoeften blijven juist 
onveranderd? Hoe woon je samen en 
hou je genoeg privacy? Hoe verhoudt 
dichtheid zich tot veiligheid en 
gezondheid? Wat is collectiviteit in 
wonen?  
 
Jeroen Bastiaansen stelt dat groeiende 
steden een collectief geheugen 
ontwikkelen, maar ook mythes laten 
ontstaan. In gebouwen zitten verhalen 
die van generatie op generatie 
doorverteld worden, ook al veranderen 
ze door de tijd. In Rotterdamse Mythes 
worden elementen van karakteristieke, 
mythische Rotterdamse gebouwen 
gemanipuleerd en geabstraheerd.  
De zo ontstane nieuwe vormtaal laat de 
Rotterdamse mythes oplichten en 
draagt bij aan stedelijke collectiviteit.

Titel:   “Rotterdamse Mythes”

Studio:  Living Apart Together
Student:  Jeroen Bastiaansen
Datum:  17-12-2020
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09 Draagpunt

R
IC

K
 A

P
O

N
 E

N
  

S
V

E
N

 S
C

H
O

U
T

E
N

Studio: De sociale verduurzaming  
van de Gijsingflats (semesterstudio 
architectuur en stedenbouw)

Docenten: Tim Devos, Zico Lopes, 
Marwan Magroun en Alexandra 
Sonnemans

De Gijsingflats in Bospolder-
Tussendijken (BoTu) staan aan de 
vooravond van een grootschalige 
renovatie. Hoe kan de technische 
verduurzaming van de gebouwen als 
hefboom werken voor de sociale 
verduurzaming van de gebouwen en 
hoe kan dit bijdragen aan een inclusieve 
transitie op wijkniveau? 

Buurtbewoners hebben gemengde 
gevoelens over BoTu als testwijk voor 
energietransitie omdat de generieke 
aanpak weinig ruimte biedt voor de 
specifieke wensen van bewoners. 
‘Draagpunt’ draait de relatie tussen 
ontwerper en gebruiker om; de 
bewoner participeert niet in het project 
van de ontwerper, maar de ontwerper 
participeert in de woonomgeving van 
de bewoner.
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10 Extractivism: On common ground
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studio architecture and urban design)

Tutors: Carolien Schippers,  
Negar Sanaan Bensi and  
Nassim Razavian

What does it mean to cross, draw, map, 
read or write a border today, under the 
influence of the European unification 
and the recent pandemic? ‘Crossing 
Borders’ started from the observation 
that the overnight transformation of the 
border due to the coronavirus shows 
the importance and urgency of 
investigating the topic of ‘Border’ from a 
concrete spatial perspective; mapping, 
projecting and studying the border 
territories as zones of exchange. 

‘Extractivism: On common ground’ by 
Daan de Jong reveals the depredations 
of extractivist logic by a brick company 
in the border zone around Baarle-
Nassau and aims to dislodge its 
hegemony by bringing the area back  
on common grounds.
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11 Daedalusdorp, Spontaan Zaans!
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Studio: Intense Stad (semesterstudio 
stedenbouw en architectuur)

Docenten: Ivar Branderhorst,  
Franz Ziegler, Frits Palmboom en 
Gerrit Timmers

Pandemieën, migratiegolven en mobili-
teits transitie zijn oude bekenden voor 
de stad en voor de ontwikkeling van het 
vak stedenbouw. ‘Intense Stad’ richtte 
zich, vanuit dat perspectief, met een 
analytische blik op de Zaanstreek, een 
zeer specifieke industriële bandstad die 
zich gestaag ontwikkelt tot een aantrek-
kelijke en gevarieerde woonwerkstad. 

Indra Kooge’s project schetst hoe 
Kogerveld er in de toekomst uit kan 
zien. Labyrintisch, intiem, spontaan, 
romantisch en intens Zaans, daarbij 
uitgaande van bestaande structuren en 
typologieën. Het Zaanse programma in 
een nieuw jasje: een informele en 
intense stad ontstaat.
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12 Catch & Release
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Studio: Weerstudio (semesterstudio 
stedenbouw)

Docenten: John de Groot, Jens 
Jorritsma en Reineke Otten 

Extreme weersomstandigheden gaan 
ons dagelijks leven meer en meer 
beïnvloeden. Dat vraagt, zo poneert 
‘Weerstudio’, om een stad die 
meebeweegt met de klimatologische 
veranderingen. Hoe kun je ontwerpen 
aan een klimaat-adaptieve stad?  
Om die vraag te beantwoorden, 
ontwikkelden de studenten een 
verdichtingsproject voor de bestaande 
stad waarbij het veranderende klimaat 
zowel gebouw als straat en buurt 
herdefinieert.

Rob Koningen constateert dat steden 
steeds groener worden om hittestress 
tegen te gaan. Maar daarmee stijgt de 
concentratie pollen binnen de stad en 
wordt het hooikoortsseizoen steeds 
langer. ‘Catch & Release’ stelt daarom 
voor water en wind te vangen en op 
gewenste momenten en plekken vrij te 
laten. Wind wordt ingezet om water te 
zuiveren en water wordt ingezet om de 
lucht te zuiveren. Zo wordt een prettig 
klimaat gecreëerd waar het ook voor de 
hooikoortspatiënt goed toeven is.
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13 Vlaanderen aan de leiding
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Studio: Haven van Antwerpen 
(semesterstudio stedenbouw)

Docenten: Bram van Ooijen,  
Maxime Peters, Carmen Van Maercke 
en Gosia Olchowska

Een haven is een gigantische hub 
tussen mondiale stromen en lokale 
ketens. In veel grote Europese 
havensteden zijn haven en stad letterlijk 
uit elkaar gegroeid. Bedrijven zijn als 
eilanden verbonden via water, weg, 
spoor en pijpleidingen. De klimaat- en 
coronacrisis zou wel eens de transitie 
naar een post-fossiele haven en wereld 
kunnen versnellen. Hoe zou een post-
fossiele ‘Haven van Antwerpen’ er uit 
kunnen zien? 

Michelle Ritzen stelt voor om de bin-
nenkort overbodige aardgasleidingen 
tussen Zeebrugge en Antwerpen in te 
zetten voor het transport van waterstof. 
De grotere risicocontour die hierdoor 
ontstaat kan gebruikt worden voor een 
grootschalige herinrichting, opwaarde-
ring en verduurzaming van het verzilte 
niemandsland rondom de leidingen. 
Ook de dorpen nabij de leidingen 
profiteren hiervan.
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14 Paviljoen aan de Kralingse Plas
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Studio: Prototyping  
(kwartaalstudio architectuur)

Docenten: Antoine van Erp en  
Mitchel Verkuijlen

In de studio ‘Prototyping’ ontwikkelden 
studenten, door middel van materiaal-
verkenningen in fysieke en digitale 
vorm, een bouwkundig detail dat 
modulair toepasbaar is en eenvoudig 
kan worden opgeschaald. De studie 
mondde uit in de ontwikkeling van een 
prototypisch paviljoen met horeca en 
tentoonstellingsruimte aan de Kralingse 
Plas.

Het ronde houten paviljoen van Evy 
Verbakel heeft binnen- en buitenruimtes 
verdeeld over twee lagen en is op 
ingenieuze wijze af te sluiten. Het 
schelpvormige object gaat door de 
vorm, situering en details een optimale 
relatie aan met de omringende groene 
omgeving.
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15 Pakhuis VICO, Rotterdam
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N Studio: Transformatie Pakhuis VICO 
(kwartaalstudio architectuur en 
stedenbouw)

Docenten: Frederik Pöll en  
Rubén Dario Kleimeer

De studio onderzocht de transformatie 
van pakhuis VICO in Rotterdam Noord. 
Moest het bestaande gebouw 
behouden blijven, vervangen worden 
door nieuwbouw of was een hybride 
oplossing voorstelbaar? De vormgeving 
van de voorgevel en de relatie tot de 
straat stonden daarbij centraal.  

Juliette den Breejen kiest voor een 
hybride oplossing door het pakhuis te 
transformeren tot een woongebouw 
met acht appartementen en een 
publieke achtertuin. Een grote poort en 
een uitnodigend vormgegeven steeg 
verbinden de tuin en stad met elkaar.
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Hidden Life in the Grassy Triangle16 Studio: Het Ontworpen Concept 
(kwartaalstudio architectuur)

Docenten: Dik Houben en Hans 
Venhuizen

Ontwerpen is per definitie opgespannen 
tussen de ambities van de ontwerper en 
de randvoorwaarden van de context. De 
studio begon dan ook met de eigen 
interpretatie van de context: Almere-
Pampus. Dit was startpunt, doel en 
middel om het ontwerp van een 
bijzondere pioniersvestiging richting te 
geven. Nadat de studenten gezamenlijk 
een verkavelingsplan voor een 
pioniersdorp hadden ontwikkeld, 
ontwierp ieder van hen, op basis van 
een set gegeven regels én een set 
zelfgeformuleerde opgaven, een woning 
met publieksfunctie.  

Het ontwerp van Nicky Schakelaar rekt 
de collectiviteit van het dorp op door 
maximaal op te gaan in het landschap 
en de biosfeer. 
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Het toekomstbestendige Texelse 
water- en ecosysteem

17 Studio: De Mogelijkheid van een 
Eiland (kwartaalstudio architectuur  
en stedenbouw)

Docenten: Ryanne Janssen en  
Lara Schrijver

De studio, pilot voor een reeks eiland-
studio’s, richtte zich op eilanden en de 
fysieke en sociale systemen die daarbij 
horen. Onderzoek naar eilanden op 
systemisch niveau leverde kaders op 
voor ontwerpinterventies die het eiland 
toekomstbestendiger maken én de 
levenskwaliteit van de bewoners 
vergroten.
 
Michelle Tanis herstelt de verdwenen 
verbinding tussen het wad en het 
Texelse binnenland. Het nieuwe 
brakwatermilieu levert een uniek 
woonlandschap op en vormt een ideale 
habitat voor allerlei bedreigde en 
verdwenen diersoorten. 
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Inner Lake18

Studio: The Architecture of Removal 
(semester studio architecture)

Tutors: Roxane van Hoof, Claudio 
Saccucci, Hedwig van der Linden and 
Sereh Mandias

The pandemic has revealed a lack of 
empty space, a lack of the undefined, in 
the city. That’s bad, because the 
undefined is flexible, while the over-
defined inherently inflexible. That’s why 
this studio turns our focus to an 
architecture of removal, an architecture 
of dismantling as an act of generosity. 
An architecture that rejects the logic of 
constant productivity.
 
Berthel van het Goor excavated the 
courtyard of a post-war block in the city 
center. The resulting inner lake doubles 
as an urban water storage and a 
sanctuary for birds and other animals. 
The lake connects inhabitants of the city 
and their habitat as well as past and 
present of the city.
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Het Lagemeerkoetshof19 Studio: Rewrite Charlois 
(semesterstudio architectuur)

Docenten: Servie Boetzkes, Gabriel 
Peña, Peter Mensinga en Valentijn 
Kerstens

De gemeente wil Charlois 
transformeren. In de studio werd 
ontwerpend onderzocht of de 
architectuur kan bijdragen aan een  
door de gemeente gewenste toekomst 
zonder de identiteit van de wijk te 
vernietigen en gentrificatie en disruptie 
van de woningmarkt te veroorzaken.
 
Tiemen Visser introduceert de typologie 
van de Chinese Hutong in Carnisse.  
Hij maakte een doorbraak in een 
eenvormig naoorlogs blok met 
portiekwoningen. Langs de nieuwe 
route ontwierp hij een grote variatie  
aan nieuwe wooneenheden in een  
hoge dichtheid, elk met een eigen 
buitenruimte.
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Rotterdams Palazzo20

Studio: Het Nederlandse Palazzo 
(semesterstudio architectuur)

Docenten: Hans van der Heijden,  
Theo van de Beek, Like Bijlsma en 
Remy Jansen

De studio ging op zoek naar de manier 
waarop het Italiaanse woonpalazzo, dat 
steden als Napels vitaal, dynamisch en 
bruisend maakt, in Nederland is 
verwerkt. In die zoektocht analyseerden 
studenten een reeks palazzi, om van 
daaruit een woongebouw te ontwerpen, 
waarin het verband tussen stadsweefsel, 
woningtypologie en architectonische 
uitwerking centraal staat. 

Ayla Stomp ontwierp op het 
Noordereiland een klassiek bouwblok 
met een sterk horizontaal gelede gevel. 
Binnen een strak grid zijn veel 
verschillende plattegronden 
gerealiseerd, ontsloten door een 
effectieve combinatie van portieken  
en galerijen.
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Migrant, Reizend Museum21

Studio: Nationaal Centrum 
Duurzaamheid (semesterstudio 
architectuur)

Docenten: Remco Bruggink, Sanne 
van Manen, Lizanne Dirkx en Mirjam 
Veldhuijzen van Zanten

De studio startte met het opstellen van 
een doemscenario voor de toekomst. 
Van daaruit moesten de studenten een 
Nationaal Centrum voor Duurzaamheid 
ontwerpen dat bestand is tegen dat 
donkere toekomstbeeld, daarmee 
werkelijk resilient. Het verhaal dat het 
gebouw vertelt, zou zicht moeten geven 
op ‘het nieuwe beeld van duurzaamheid 
in de architectuur’.
 
Wessel ontwierp een reizend object, 
een gigantisch mechanisch bolvormig 
bouwwerk dat zijn eigen 
reisgeschiedenis vastlegt. Het laat de 
bezoekers van het gebouw ontdekken 
hoe ze zich verhouden tot de wereld, en 
het biedt ze de mogelijkheid om die 
houding wezenlijk te veranderen.  
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De Bewoonbare Formatie22

Studio: De Eeuw van de Amateur 
(semesterstudio architectuur en 
stedenbouw)

Docenten: Tomas Dirrix, David 
Habets, Mark Minkjan en Ruben 
Castro

‘De eeuw van de amateur’ gaat over de 
relatie tussen lokale technieken en 
materialen en de betekenis van het 
bestaande voor onze leefomgeving.  
Op basis van een analyse van 
verschillende vernaculaire gebouwen in 
Nederland werden in de studio een 
serie ontwerpvoorstellen ontwikkeld, 
waarbij onderzocht werd hoe 
hyperlokale bouwtradities bij kunnen 
dragen aan het ontwerp van het 
hedendaagse ‘platteland’.
 
Gian Burgers vertaalt de ‘Formatie van 
Maastricht’ met zijn gangenstelsels naar 
een bewoonbaar gebouw. Het staat 
boven op het mergelmassief waaraan 
de bouwmaterialen zijn onttrokken.  
De kalksteen dicteert de wanddiktes en 
de vormgeving van de volumes, 
trapelementen en wandopeningen.



92

Programma 2021-2022 — Iktinos Programma 2021-2022 — Iktinos« Terug naar inhoud « Terug naar inhoud Iktinos
T

H
IJ

S
 D

E
 B

O
E

R

De Staat van Uitzondering23 Studio: Mensenwerk M4H 
(semesterstudio architectuur en 
stedenbouw)

Docenten: Bernardina Borra, Monica 
Adams, Wouter Vos, Damo Holt en 
Mauricio Freyre

De opgave in de studio was ‘ruimte’ te 
geven aan de waarde van werk als 
commons. In de ontwerpzoektocht naar 
de toekomst van stedelijk werk binnen 
M4H werden studenten uitgedaagd om, 
middels een integraal project, kritisch te 
reageren op de stelling dat werk een 
commons is en dat dit een specifieke 
ruimtelijke impact heeft.
 
De Van Helmontstraat in M4H biedt 
volgens Thijs de Boer kansen om een 
bijzonder stedelijk ontwikkelingsmodel 
te introduceren, een alternatief voor 
traditionele vormen van 
gebiedsontwikkeling. In een publiek-
private samenwerking krijgen 
initiatiefnemers de ruimte én de steun 
om te experimenteren, een Staat van 
Uitzondering die zich op basis van een 
aantal spelregels evolutionair kan 
ontwikkelen en die gebaseerd is op 
vertrouwen. 
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Claim Space24 Studio: Just Baltimore (semester 
studio urban design and architecture)

Tutors: Rowin Petersma, Wouter 
Veldhuis, Cristina Murphy, Daryl 
Mulvihill and Debora Schiltmans

Just Baltimore’ took off with research 
into the urban and social context, the 
neighborhood, the spatial 
preconditions, the social and spatial 
wishes and the history of the 
neighborhood surrounding Harlem 
Square Park in Baltimore. Based on the 
outcomes, students designed urban 
and architectural strategies that create 
space for self-development and that 
contribute substantially to a just city.
 
The local youth in Pigtown is largely 
stigmatized and deprived. It is difficult 
to become a proud, creative and pro-
active adult. The ClaimSpace initiative 
proposed by Justus Schaefer puts the 
youth of West Baltimore into focus and 
encourages them to claim their rights to 
their neighborhood, to themselves and 
their personal development - so that 
they have a fair chance.
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‘s GravendijkWALK25

Studio: Het Recht van de Traagste 
(semesterstudio stedenbouw)

Docenten: Riëtte Bosch, Mascha 
Onderwater, Joost Emmerik en Teun 
van den Ende

‘De studio onderzocht het gebied rond 
de ’s-Gravendijkwal, waarbij de 
studenten de auto moesten wegdenken 
uit het straatbeeld. Kunnen we de 
routines van het auto-denken achter 
ons laten en opnieuw nadenken over 
hoe we door de stad kunnen bewegen? 
Wat betekent dat voor de fysieke 
inrichting van het gebied rond de 
’s-Gravendijkwal? 
 
Bewoners langs de ’s Gravendijkwal 
hebben vaak geen idee wie hun 
overburen zijn en kunnen dankzij de 
verkeersbarrière geen ommetje maken 
door hun wijk. Het plan van Angéla 
Kortleven maakt van de drukke weg 
een rustige wandelroute die de buurten 
juist met elkaar verbindt.



98

Programma 2021-2022 — Iktinos Programma 2021-2022 — Iktinos« Terug naar inhoud « Terug naar inhoud Iktinos
D

A
A

N
 D

E
 J

O
N

G

Het Vooruitkijkende Monument26

Studio: Post-fossiele Stedelijke 
Narratieven (semesterstudio 
stedenbouw)

Docenten: Florian de Visser, Thijs van 
Spaandonk, Lynne Brouwer en Chidi 
Onwuka

In de studio werden voorbeelden van 
fossiel erfgoed verzameld, in kaart 
gebracht en onderzocht, om van daaruit 
nieuwe stedelijke verhalen voor de 
regio Rotterdam te formuleren. Door 
het ontwerpen van plaatsen, rituelen en 
typologieën, ontwikkelden de studenten 
mogelijke verbeeldingen van een 
post-fossiele samenleving.
 
Daan de Jong gebruikt de obelisk in  
het Museumpark, opgericht ter 
nagedachtenis aan de negentiende-
eeuwse stadsbouwmeester G.J. de 
Jongh, als vertrekpunt voor het 
ontwikkelen van een nieuw monument, 
een rituele plek die gericht is op de 
post-fossiele toekomst van de stad. 
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Theorieonderwijs: 
colleges

Theorieonderwijs: colleges

Op het moment van schrijven kijk ik terug op een bewogen Academiejaar.  
Een jaar waarin het theorieonderwijs geheel ‘online’ ging. Gezien de 
omstandigheden verliep dit wonderbaarlijk goed. Ondanks een wereldwijde 
pandemie bleef het Academieonderwijs doorgaan. Daar mogen we met 
ons allen, docenten én studenten, trots op zijn. Oók ik kijk hoopvol uit 
naar een onderwijsjaar waar we elkaar weer fysiek kunnen zien tijdens de 
collegebijeenkomsten. ‘Leren’ is een sociale activiteit: leren van anderen 
en leren met anderen blijken meer dan ooit de ruggengraat van de 
Academiegemeenschap.

Minder piekbelasting, meer betrokkenheid
Natuurlijk is het fijn om terug te keren naar een ‘normaal’, maar laten we dat 
niet gedachteloos doen. We hebben tijdens het onderwijs-vanuit-huis ook veel 
geleerd over het onderwijs zelf. Veel hoor- en discussiecolleges vroegen niet 
meer om één eindproduct in te leveren ná afloop, maar smeerden de opdrachten 
over de gehele reeks uit. Dit blijven we doen waar het kan, want niet alleen zorgt 
het ervoor dat je effectiever en actiever kan studeren, het vermindert ook de 
piekbelasting.

Meer afwisseling
Omdat twee uur lang online ‘luisteren’ even vermoeiend is als twee uur lang 
online ‘spreken’, hebben meerdere colleges differentiaties aangebracht in de 
werkvormen. Zo werden sommige collegebijeenkomsten opgesplitst in een 
hoorcollege én individueel of groepswerk én een gesprek of discussie en leidde 
de reflectie daarop weer tot nieuwe kennis. Die hybride werkvormen vergroten 
het leereffect en zullen dan ook blijven als de Academie weer open gaat.

Jeroen Visschers,  
Coördinator Theorieonderwijs

« Terug naar inhoud
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De digitale leeromgeving vult de fysieke aan
De inzet van digitale leermiddelen die online onderwijs en samenwerken 
mogelijk maken, nam vorig studiejaar ook een grote vlucht. Dit studiejaar 
gaan we zeker genieten van fysiek theorieonderwijs, maar tegelijkertijd ook 
de vruchten plukken van wat we geleerd hebben van de inzet van digitale 
leermiddelen: het makkelijk vanuit thuis samenwerken aan gezamenlijke 
opdrachten via ‘Sharepoint’, het archiveren van eigen werk via ‘OneDrive’ of het 
even samen overleggen buiten onderwijstijden om via ‘Zoom’ of ‘Teams’. En 
natuurlijk zullen de instrumenten om creativiteit in groepsverband te kanaliseren, 
zoals ‘MIRO’, ingezet blijven worden. Alleen zullen we, naar verwachting, al deze 
‘nieuwe’ technologie inzetten in aanvulling op fysiek onderwijs in plaats van als 
substituut.

Meer en beter
Daarnaast zijn er ook drie grote, inhoudelijke wijzigingen in het theorieonderwijs. 
Allereerst bieden we meer keuzemogelijkheden aan: elke kwartaal kun je uit 
zeven colleges kiezen in plaats van zes. Ten tweede bieden we nu viermaal per 
jaar de werkcollegereeks Kritiek aan. Deze reeks zal zich, naar aanleiding van de 
opmerking van docenten en werkveld dat de schrijfvaardigheid van architecten 
en stedenbouwkundigen in opleiding verder ontwikkeld moet worden, nog 
scherper richten op schrijven en argumenteren dan voorheen. Vanzelfsprekend 
zullen de werkgroepen kleiner zijn, maximaal 12 studenten, zodat de 
schrijfbegeleiding optimaal is.

Wild Card
Tot slot vieren we de keuzevrijheid in het theorieonderwijs, één van de 
pijlers onder de persoonlijke professionele profilering, door twee nieuwe 
disciplinegebonden (op vakkennis gerichte) colleges toe te voegen. Deze 
zogenaamde ‘Wild Cards’ worden niet van tevoren door de Academiestaf 
ingevuld, maar worden vormgegeven in samenwerking met en gevoed door 
voorstellen van de Academiegemeenschap zelf. Hierdoor vergroten we niet 
alleen de keuzevrijheid, maar openen we ook onze eigen ogen voor die urgente 
en relevante onderwerpen binnen ons vakgebied die we zelf niet gezien hebben. 
Daarmee wordt het theorieonderwijs en de Academiegemeenschap inhoudelijk 
nog inniger verbonden.

Daarom … 
… kijk ik niet alleen uit naar een nieuw studiejaar met versoepelingen van de 
Corona-maatregelen in het vooruitzicht, maar verheug ik me ook op een rijker, 
diverser en slimmer theorieprogramma!

Theorieonderwijs: collegesTheorieonderwijs: colleges

Colleges  
1ste semester

103
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Colleges 1ste kwartaal

Politiek

Chris van Langen
Academiedirecteur 

Donderdagavond
Categorie: Veld
1 ECTS

Deze reeks kan verzwaard worden 
afgerond voor 2 ECTS.

Politiek gaat over het organiseren  
van de orde van een samenleving. 
Architectuur en stedenbouw worden 
(mede) gestuurd door politieke 
krachten, mechanismen en opvattingen, 
maar geven er omgekeerd ook vorm 
aan. In de collegereeks ‘Politiek’ 
onderzoeken we de meervoudige 
betekenis van het politieke voor onze 
vakgebieden.

Stedenbouwgeschiedenis

Ernie Mellegers
Onderzoeker 

Donderdagavond
Categorie: Heden 
& Verleden
2 ECTS

Deze collegereeks is bedoeld voor 
studenten die de collegereeks 
Architectuur- en Stedenbouwgeschie-
denis op niveau 1 en 2 (of de 
Engelstalige equivalenten daarvan) 
hebben behaald. Stedenbouw studenten 
dienen voorafgaand aan hun afstudeer-
project deze collegereeks succesvol te 
hebben afgerond.

In deze collegereeks benaderen we de 
geschiedenis vanuit thema’s die een rol 
spelen in het hedendaagse steden-
bouw kundig debat en de beroeps-
praktijk. Dit maakt een ‘meer losse’ 
benadering van de geschiedenis 
mogelijk, met als doel jouw eigen 
standpunt te kunnen funderen en 
expliciet te maken. Het oogmerk is om 
je te faciliteren bij het bepalen van jouw 
eigen kritische standpunt ten aanzien 
van de besproken onderwerpen. 
Idealiter vormt dit een prikkel of training 
om de actualiteit binnen je eigen 
vakgebied intensief te volgen en te 
verwerken tot praktische en gefun-
deerde inzichten en uitgangspunten.

Theorieonderwijs: colleges — 1ste semesterTheorieonderwijs: colleges — 1ste semester

Kritiek

Marina van Bergen
Hoofdredacteur 

Donderdagavond
Categorie: 
Discours
2 ECTS

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

Architectuur en stedenbouw zijn geen 
autonome disciplines, maar komen in 
een maatschappelijke en fysieke 
context tot stand en verhouden zich 
daartoe. Het is daarom belangrijk dat 
architecten en stedenbouwkundigen de 
impact van hun ontwerpen begrijpen en 
positie innemen binnen hun vakgebied. 
Ze moeten kunnen onderbouwen 
waarom ze doen wat ze doen. De 
collegereeks ‘Kritiek’ daagt studenten 
daarom uit om stelling te nemen ten 
opzichte van hun rol binnen 
hedendaagse vraagstukken. 

Wild Card

Nader te bepalen

Donderdagavond
Categorie: Vakkennis
1 ECTS

Deze collegereeks kan verzwaard 
worden afgerond voor 2 ECTS.

Deze collegereeks stelt theoretische 
kennis centraal die ontwikkeld is binnen 
of vanuit één van de, of beide, vakge-
bieden: zogenaamde ‘discipline-
gebonden kennis’. De invulling van deze 
collegereeks staat open en wordt 
bepaald door voorstellen van studenten 
zelf.
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Filosofie

Katrijn van  
de Vrande
Architect 

Donderdagavond
Categorie: Veld 
1 ECTS

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

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

Cultural Theory

Claudio Saccucci
Architect

Thursday evening
Category: Field
1 ECTS

This English spoken lecture series can 
be completed for 2 ECTS.

The culture of the 21st century is a 
vibrant mix of globalization, 
individualization, mobilization, 
mediatization and digitization. These 
processes require a critical position 
from architects and urban designers. 
Determining such a position is the 
objective and purpose of the lecture 
series. How does your own discipline 
relate to the dynamic context?

Roxane van Hoof
Architect

Ecologie

Esmee Geerken
Kunstenaar en  

aardwetenschapper

Donderdagavond
Categorie: Veld
1 ECTS

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

Het besef dat onze leefomgeving een 
open systeem van processen en 
stromen vormt, biedt ons een andere 
blik op stad en landschap. De reeks 
‘Ecologie’ besteedt aandacht aan de 
stad als circulaire entiteit. Dat betekent 
dat een stad, naast een fysieke 
verschijning, ook een dynamisch 
evenwicht is van stromen van materiaal, 
energie, water en afval. We stellen 
onszelf de vraag hoe we als architect en 
stedenbouwkundige kunnen ontwerpen 
aan deze metabolische stad. De 
collegereeks biedt ruimte aan 
gastsprekers, elk met hun eigen 
expertise binnen de gebouwde 
omgeving.
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Colleges 2de kwartaal

History of Architecture  
and Urban Design 1

Ernie Mellegers
Researcher 

Thursday evening
Category: Past & 
Present
2 ECTS 

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

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

Kritiek

Violette 
Schönberger
Stedenbouwkundige 

Donderdagavond
Categorie: 
Discours
2 ECTS

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

Architectuur en stedenbouw zijn geen 
autonome disciplines, maar komen in 
een maatschappelijke en fysieke 
context tot stand en verhouden zich 
daartoe. Het is daarom belangrijk dat 
architecten en stedenbouwkundigen de 
impact van hun ontwerpen begrijpen en 
positie innemen binnen hun vakgebied. 
Ze moeten kunnen onderbouwen 
waarom ze doen wat ze doen. De 
collegereeks ‘Kritiek’ daagt studenten 
daarom uit om stelling te nemen ten 
opzichte van hun rol binnen 
hedendaagse vraagstukken. 

Architectuurtheorie

Jeroen Visschers 
Onderzoeker

Donderdagavond
Categorie: 
Discours
2 ECTS

Deze collegereeks is bedoeld voor 
studenten die de collegereeks 
Architectuur- en 
Stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 
en 2 (of de Engelstalige equivalenten 
daarvan) hebben behaald. Architectuur-
studenten dienen vooraf gaand aan hun 
afstudeerproject deze collegereeks 
succesvol te hebben afgerond. De serie 
wordt twee keer per jaar aangeboden.

Architectuurtheorie is een weerbarstige 
academische discipline. Sommigen 
beschouwen het als een specialisatie in 
architectuurgeschiedenis en anderen 
als leverancier van maatschappij-
kritische instrumenten of als een 
filosofische kijk op de hedendaagse 
architectuur. Deze serie interpreteert 
theorie als een manier om kritisch om te 
gaan met de eigen discipline en de 
maatschappelijke context waarin 
architectuur tot stand komt. We 
beschouwen één of meerdere theo-
retische standpunten op basis van 
‘close reading’ van sleutelteksten.

Actualiteiten

Jan Duursma
Architectuurhistoricus 

Donderdagavond
Categorie: Heden 
& Verleden
1 ECTS 

Deze collegereeks kan verzwaard 
worden afgerond voor 2 ECTS.

In de collegereeks ‘Actualiteiten’ staan 
casussen centraal die de vermogens 
bevragen van de disciplines architectuur 
en stedenbouw om te anticiperen op 
het tijdsgewricht en verschuivingen 
binnen het veld, opgespannen door 
sociale, politieke, economische en 
culturele krachten. Voor de reeks 
nodigen we uiteenlopende sprekers uit 
die door een gastlezing en een 
aansluitend gesprek met de deelne-
mende studenten hun kennis over 
nieuwe methoden, technieken en 
instrumenten delen.
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Ondernemend Handelen

Ries Meertens
Businesscoach

Donderdagavond
Categorie: 
Vakkennis
1 ECTS 

Deze collegereeks kan verzwaard 
worden afgerond voor 2 ECTS.

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

Economie

Serah Calitz
Onderzoeker

Donderdagavond
Categorie: Veld
1 ECTS

Deze collegereeks kan verzwaard 
worden afgerond voor 2 ECTS. 

Economische krachten hebben altijd,  
in een steeds wisselende verschijnings-
vorm, een grote impact op de 
stedenbouw en architectuur. Indirect 
omdat economische processen een 
sturende invloed hebben op hoe de 
stedelijke samenleving vorm krijgt; 
direct omdat gebouw-, vastgoed- en 
gebiedsontwikkeling gestuurd worden 
door financieel-economische kaders.  
In de collegereeks ‘Economie’ komen 
economische krachten en mechanis-
men aan de orde die relevant zijn voor 
stedenbouw en architectuur.

Landschapsarchitectuur

Cor Geluk
Landschapsarchitect 

en 

stedenbouwkundige

Donderdagavond
Categorie: Veld 
1 ECTS 

Deze collegereeks, die in het teken van 
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’ staat, 
kan verzwaard worden afgerond voor 2 
ECTS.

Deze spoedcursus landschapsarchitec-
tuur voor stedenbouwkundigen en 
architecten is opgebouwd rond de 
meest fundamentele onderdelen van 
het vakgebied: de tuin, de straat, het 
plein, het park en het landschap. Ze 
worden belicht vanuit de historie en de 
verschillende ontwerptradities, maar 
ook vanuit praktische feitelijkheden die 
voor stedenbouwkundigen en 
architecten onontbeerlijk zijn bij het 
ontwerpen. Drie gastsprekers komen 
aan het woord vanuit de begrippen-
paren landschap-strategie, landschap-
ecologie en landschap-stedenbouw.  
De ontwikkelde kennis zet je in bij de 
afrondende opgave die een analyse van 
park, straat of plein omvat.
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Colleges 3de kwartaal

History of Architecture  
and Urban Design 2

Ernie Mellegers
Researcher 

Thursday evening
Category: Past & 
Present
2 ECTS 

This English spoken lecture series is 
devoted to “De Rotterdamse 
Klimaatopgave” and is intended for 
students who have completed the series 
of Architecture and Urban History at 
level 1. Prior to starting their graduation 
project students in Architecture and 
Urban Design should have finished this 
lecture series successfully.

The second series on the history of 
architecture and urbanism focuses on 
some of the topics discussed more 
generally during the first series. To do 
this, we consider, for example, the work 
of a specific architect, urbanist, school 
or group. This allows us to track the 
development of ideas and principles 
within the work of the chosen topic in a 
more detailed way – from a theoretical 
level to the level of the individual 
(performed) work (building, plan, etc.).

Kunstgeschiedenis

Jasper de Haan
Architect 

Donderdagavond
Categorie: Heden 
& Verleden
1 ECTS

Deze collegereeks kan verzwaard 
worden afgerond voor 2 ECTS.

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

Theorieonderwijs: colleges — 1ste semester Theorieonderwijs: colleges — 2de semester« Terug naar inhoud
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Kritiek

Teun van den Ende
Schrijver en 

onderzoeker

Donderdagavond
Categorie: 
Discours 
2 ECTS

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

Architectuur en stedenbouw zijn geen 
autonome disciplines, maar komen in 
een maatschappelijke en fysieke 
context tot stand en verhouden zich 
daartoe. Het is daarom belangrijk dat 
architecten en stedenbouwkundigen de 
impact van hun ontwerpen begrijpen en 
positie innemen binnen hun vakgebied. 
Ze moeten kunnen onderbouwen 
waarom ze doen wat ze doen. De 
collegereeks ‘Kritiek’ daagt studenten 
daarom uit om stelling te nemen ten 
opzichte van hun rol binnen 
hedendaagse vraagstukken. 

Typologisch Ontwerpen

Erik Blits
Architect 

Donderdagavond
Categorie: 
Vakkennis 
1 ECTS 

Deze collegereeks kan verzwaard 
worden afgerond voor 2 ECTS. 

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

Schaalgericht Ontwerpen

Laurens Boodt
Architect

Donderdagavond
Categorie: 
Vakkennis
1 ECTS

Deze collegereeks kan verzwaard 
worden afgerond voor 2 ECTS.

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

Ontwerp & Maatschappij

Carolien Hoogland
Onderzoeker 

Donderdagavond
Categorie: Veld
1 ECTS

Deze collegereeks kan verzwaard 
worden afgerond voor 2 ECTS. 

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

Theorieonderwijs: colleges — 2de semester Theorieonderwijs: colleges — 2de semester
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Wild Card

nader te bepalen

Donderdagavond
Categorie: Vakkennis
1 ECTS

Deze collegereeks kan verzwaard 
worden afgerond voor 2 ECTS.

Deze collegereeks stelt theoretische 
kennis centraal die ontwikkeld is binnen 
of vanuit één van de, of beide, vakge-
bieden: zogenaamde ‘discipline-
gebonden kennis’. De invulling van deze 
collegereeks staat open en wordt 
bepaald door voorstellen van studenten 
zelf.

Colleges 4de kwartaal

Architectuurgeschiedenis

Sjoerdieke 
Nicolson-Feenstra
Architectuurhistoricus 

en architect

Donderdagavond
Categorie: Heden & Verleden
2 ECTS

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

Deze collegereeks benadert de 
geschiedenis van de architectuur vanuit 
het heden door een verbinding te 
leggen tussen de geschiedenis en het 
hedendaagse architectuurdebat. Door 
deze benadering stellen we de kritische 
en reflectieve houding van architecten-
in-opleiding centraal. Zij moeten zich 
immers kunnen positioneren in het 
contemporaine discours vanuit een 
historische lijn. 

De reeks daagt studenten uit om hun 
eigen houding te ontwikkelen ten 
aanzien van de vakuitoefening en het 
eigen werk. Per college wordt een 
actueel thema uit de architectuurpraktijk 
historisch geduid. De colleges 
behandelen elk thema aan de hand van 
een selectie van relevante ontwik-
kelingen in de architectuur geschiedenis 
uit verschillende periodes.

Theorieonderwijs: colleges — 2de semester Theorieonderwijs: colleges — 2de semester
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Kritiek

Tim de Boer
Schrijver en 

onderzoeker

Donderdagavond
Categorie: 
Discours 
2 ECTS

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

Architectuur en stedenbouw zijn geen 
autonome disciplines, maar komen in 
een maatschappelijke en fysieke 
context tot stand en verhouden zich 
daartoe. Het is daarom belangrijk dat 
architecten en stedenbouwkundigen de 
impact van hun ontwerpen begrijpen en 
positie innemen binnen hun vakgebied. 
Ze moeten kunnen onderbouwen 
waarom ze doen wat ze doen. De 
collegereeks ‘Kritiek’ daagt studenten 
daarom uit om stelling te nemen ten 
opzichte van hun rol binnen 
hedendaagse vraagstukken. 

Architectuurtheorie 

Ernie Mellegers – 
Onderzoeker 

Donderdagavond
Categorie: 
Discours 
2 ECTS

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

Architectuurtheorie is een weerbarstige 
academische discipline. Sommigen 
beschouwen het als een specialisatie in 
architectuurgeschiedenis en anderen 
als leverancier van maatschappijkri-
tische instrumenten of als een 
filosofische kijk op de hedendaagse 
architectuur. Deze serie interpreteert 
theorie als een manier om kritisch  
om te gaan met de eigen discipline en 
de maatschappelijke context waarin 
architectuur tot stand komt. We 
beschouwen één of meerdere 
theoretische standpunten op basis van 
‘close reading’ van sleutelteksten.

Architectuur- en 
stedenbouwgeschiedenis 3

Paoletta Holst
Schrijver en 

onderzoeker

Donderdagavond
Categorie: Heden 
& Verleden
2 ECTS 

Deze reeks is bedoeld voor studenten 
die Architectuur- en Stedenbouwge-
schie denis 1 en 2 hebben behaald en 
kan ingezet worden om aan de verplich-
ting te voldoen Architectuurge schie-
denis of Stedenbouwgeschiedenis te 
behalen. De reeks alterneert met 
Architectuur- en Stedenbouwtheorie.

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

Designerly Action

Jeroen Visschers
Researcher 

Thursday evening
Category: 
discipline-related 
knowledge
1 ECTS

This English spoken lecture series can 
also be assessed for 2 ECTS.

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

Theorieonderwijs: colleges — 2de semester Theorieonderwijs: colleges — 2de semester
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Ruimtelijke Ordening

Frank van den 
Beuken
Inhoudelijk 

projectmanager

Donderdagavond
Categorie: Veld
1 ECTS 

Deze collegereeks, die in het teken van 
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’ staat, 
kan verzwaard worden afgerond voor 2 
ECTS.

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

Stedenbouwtheorie

Chris van Langen
Academiedirecteur 

Donderdagavond
Categorie: 
Discours 
2 ECTS

Deze collegereeks, die in het teken van 
‘De Rotterdamse Klimaatopgave’ staat, 
is bedoeld voor studenten die de 
collegereeks Architectuur- en Steden-
bouwgeschiedenis op niveau 1 en 2 (of 
de Engelstalige equivalenten daarvan) 
hebben behaald. Stedenbouwstudenten 
dienen voorafgaand aan hun afstudeer-
project deze collegereeks succesvol te 
hebben afgerond.

In de collegereeks ‘Stedenbouwtheorie’ 
verkennen we stedenbouwkundige 
theorieën, stellingen en/of opvattingen 
vanuit de actualiteit van de steden-
bouw kundige praktijk. Een dergelijke 
verkenning van momenten uit het 
theoretisch corpus van de stedenbouw 
levert relevante inzichten en kennis op. 
Tegelijkertijd krijg je zicht op de 
mogelijke doorontwikkeling van de 
stedenbouw, vanuit en in relatie tot de 
weerbarstige werkelijkheid.

Theorieonderwijs: colleges — 2de semester



123122

« Terug naar inhoud

Studeren in de 
beroepspraktijk

122

Beroepspraktijk
Het werkveld van de 
Academiestudenten is breed en 
divers: in de omvang, specialisatie 
en portefeuille van de bureaus 
en instellingen, maar ook in hun 
vestigingsplaats: Rotterdam, de regio 
en (ver) daarbuiten. 

#
2802 ontwerpt en adviseert

A
A3 Architecten
a/d amstel architecten
Architecten aan huis
Architectenbureau Aerlant Cloïn
Architectenbureau Drijvers Oisterwijk
Architectenbureau Rutten van der 
Weijden 
Architectenbureau van der Vijver
ArchitectuurMAKEN
Atelier Kempe Thill
Atelier PRO
Atelier van Berlo

B
Bakers Architecten
BAS1S Architecten
BAU
BB architecten
BBVE
BGSV
Bob Manders Architecture
broekbakema
Broos de Bruijn architecten
BureauEAU
BureauVanEig
buro MA.AN

C
ConverseArchitects

D
De Bruin Architecten
De Nijl Architecten
De Zwarte Hond

E
Ector Hoogstad Architecten
Eentien architecten
EVA architecten

F
Felixx
FOAM architecten
Frederik Pöll Bureau voor Architectuur

« Terug naar inhoud Studeren in de beroepspraktijk
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G
GBS architecten
Gemeente Amsterdam
Gemeente De Bilt
Gemeente Dordrecht
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Middelburg
Gemeente Rotterdam
Ge’staltung
geWOON architecten
Gortemaker Algra Feenstra
Groeneweg Van der Meijden 
Architecten
Groosman
Groothuijse de Boer architecten
Grosfeld Bekkers van der Velde 
Architecten
Group A

H
Hans van der Heijden Architect
HD Architecten
Heembouw
helgasnelarchitecten
HFB Groep
Hoogte Twee Architecten
Houweling Architecten
HOYT

I
IAA Architecten
Ideal Projects
inbo

J
JADE Architecten
JDWA
jvantspijker & partners

K
KAW Architecten
Kampman Architecten
KCAP
Ketting Huls
KLUNDER ARCHITECTEN
Koen van Velsen Architecten
KOETS+RUYTER
Kokon
Kort Geytenbeek Architecten
Kraaijvanger Architects
Kristinsson Architecten
KuiperCompagnons

L
LIAG
Loer Architecten

M
MAD modeling and design
Marc Koehler Architects
MAS architectuur
Mecanoo
Mei Architects
Moke Architecten
MORE architecture
MUST
MVRDV

N
new-ton Architects & Engineers
NOHNIK architecture and landscapes

O
OASA Architecten
OOK Architecten
Oomen Architecten
OZ Architect

P
Palmbout Urban Landscapes
Powerhouse Company
Provincie Noord-Holland

R
RA. Studio
Rienks Architecten
RO&AD Architecten
ROFFAA
Rothuizen Architecten 
Stedenbouwkundigen
RROG stedenbouw en landschap
Rudy Uytenhaak + Partners Architecten

S
Sacon Architecten
Shift architecture urbanism
Space & Matter
Spacevalue
Spatial Codes – Studio for Architecture 
& Inclusion
Spring architecten
Starling Structures
Stats Architecten
Studio Ground to Ground
Studio Hartzema

T
TEEMA Architecten
Tétris Design & Build
Timek
Toko Fuze

U
UNO Architekten
Urban Climate Architects
Urban Synergy
UVOBA

V
Van Boven Architecten
Vera Yanovshtchinky Architecten
Vis Architecten

W
WakkerArchitecten
Wessel van Geffen architecten
West 8
Witteveen+Bos
WnS Architecten
WOON Architecten
WTS Architecten

Z
Zecc Architecten
Zeinstra Veerbeek Architecten
Ziegler I Branderhorst stedenbouw en 
architectuur
ZUS [zones urbaines sensibles]

Studeren in de beroepspraktijkStuderen in de beroepspraktijk
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“Leren is een  
sociale activiteit:  
leren van anderen  
en leren met anderen 
blijken meer dan  
ooit de ruggengraat 
van de Academie-
gemeenschap.”
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