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HUIG is het jaarlijkse magazine van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.
In 2003 werd het blad gelanceerd onder de naam AVBR. Vanaf 2005 ging het
magazine verder onder de huidige naam, verwijzend naar de medeoprichter
van de Academie, architect Huig Maaskant (1907-1977).
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Voor jullie ligt het 21e nummer van Huig, het jaarlijkse magazine van de 
Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Na twee jaar eindelijk weer een 
volwaardige uitgave, na een digitaal uitgebracht nummer 20 en een 
tusseneditie eind 2020 met vooral studentenwerk. 

Zoals gebruikelijk is een belangrijk deel van het nummer weer gevuld met 
bijzonder studentenwerk. We presenteren een aantal studioprojecten 
genomineerd voor de Iktinosprijs en de afstudeerprojecten genomineerd 
voor de Meester en de landelijke Archiprix. 

Net als andere jaren wordt het studentenwerk becommentarieerd door 
twee externe critics. Eilien Neumann, alumnus en dit jaar Iktinos-jurylid, 
geeft haar mening over het studiowerk en de studio’s van studiejaar 
2020-2021. Niels Groeneveld, winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2020 
en dit jaar extern lid van onze Archiprix-selectiecommissie, voorziet de 
projecten van de laatste lichting afstudeerders van commentaar. Beiden 
werden geïnterviewd door Robert-Jan de Kort.

Ook besteden we weer aandacht aan een aan de Rotterdamse Academie 
gerelateerd onderzoeksproject. Ditmaal laten we Willemijn Lofvers aan 
het woord. Zij vertelt over haar promotieonderzoek over de mogelijke 
betekenis en waarde van dramaturgie voor het ontwerponderwijs.

Voor de rubriek Rotterdamse Praktijken ging Andrea Prins op bezoek bij 
een aantal alumni, docenten en studenten. Ze sprak met studenten
Fabian Eggink en Marjolijn Vrolijk, alumni Mahaut Dael, Michał Długajczyk 
en Wolbert van Dijk, alumnus en docent Ivar Branderhorst en met 
vertrekkend staflid Hinke Majoor.

Het beeldessay is ditmaal op uitnodiging van Thijs van Spaandonk en 
Renske van der Stoep verzorgd door Loes van Duijvendijk  en staat in het 
teken van De Rotterdamse Klimaatopgave.

Huig #21 is het laatste nummer met Chris van Langen in de redactie.
Na zestien jaar bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst te hebben 
gewerkt, waarvan dertien als directeur, is hij dit najaar begonnen als 
programmaleider bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
We zullen hem missen!

Jan Duursma
eindredacteur
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ARCHIPRIX-NOMINATIES
Het afgelopen jaar leverde een rijke afstudeeroogst op, zowel 
in omvang als in diversiteit. Er studeerden 19 studenten af, 
waarvan 16 als architect en 3 als stedenbouwkundige. Uit dit 
afstudeerwerk koos de Academiestaf net als andere jaren 
drie projecten voor inzending naar de landelijke Archiprix. 
Gekeken wordt naar de door de studenten zelf geformu-
leerde opgave, de daaropvolgende analyse en het onderzoek, 
de conceptuele kracht van het plan, de ruimtelijke kwaliteit 
van het ontwerp en tot slot de ingezette middelen en de wijze 
waarop het project gepresenteerd wordt. De samenhang 
tussen deze elementen is ook van belang omdat de afgestu-
deerde daarmee aantoont het totale proces te beheersen; 
van het in de opgave gestelde probleem naar de ruimtelijke 
oplossing. De selectiecriteria kunnen samengevat worden 
als: het tentoongespreide vermogen om de zelfstandig 
gestelde afstudeeropgave vanuit een scherp geformuleerde 
vraagstelling, concept en programma, te vertalen in een 
coherent ruimtelijk ontwerp en dit ontwerp uit te werken 
in architectonische of stedenbouwkundige termen, én het 
vermogen om kritisch te refl ecteren op de consequenties van 
de gemaakte (ruimtelijke) keuzes. 

De staf nodigt voor de selectie elk jaar ook een extern jury-
lid uit, bij voorkeur de laatste winnaar van de Rotterdam-
Maaskantprijs. Dit jaar werd de jury bijgestaan door Niels 
Groeneveld (Werkstatt, winnaar Jonge Maaskantprijs 2021). 
Op 28 augustus, tijdens het afstudeerevent ‘Posities’ in het 
Keilepand in Rotterdam selecteerde de jury de volgende 
drie projecten: ‘Denkbeelden van Rotterdam’ van Marinda 
Verschoor (architectuur), ‘Eens een eiland’ van Hidde van 
der Grind (stedenbouw) en ‘Ideal City’ van Karel van Zanten 
(architectuur).

DE MEESTER 
Sinds 2015 maken afgestudeerden van onze Academie ook 
kans om genomineerd te worden voor ‘De Meester’. De Fleur 
Groenendijk Foundation heeft deze jaarlijkse promotieprijs 
in het leven geroepen. Studenten komen in aanmerking voor 
de prijs als hun afstudeerproject maatschappelijk relevant 
is, getuigt van vakmanschap, in zijn context past, maar ook 
onderscheidend is en communicatief sterk. De prijs kent een 
bijzondere opzet. Een elk jaar wisselende vakjury kiest uit het 
afstudeerwerk drie genomineerden. Tijdens De Avond van 
De Meester presenteren deze kandidaten hun plan in het 
openbaar aan het publiek en de jury. Na een dialoog met jury 
en publiek gaat de jury in conclaaf waarna dezelfde avond de 
prijs uitgereikt wordt. 

Op 28 augustus tijdens het afstudeerevent ‘Posities’ in 
het Keilepand in Rotterdam kwam de jury bijeen, dit jaar 
bestaand uit Jan Peter Wingerden (architect, medeoprich-
ter en partner van O©  ce Winhov), Bas Kurvers (wethouder 
Bouwen, wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving in 
Rotterdam), Elma van Boxel (landschapsarchitect en oprich-
ter van ZUS (Zones Urbaines Sensibles)), Ronald Schleurholts 
(architect en partner cepezed), onder voorzitterschap van 
vast jurylid Victor Mani (architect en voormalig decaan 
Münster School of Architecture). 

Op 24 september nomineerde de jury de volgende drie 
projecten: ‘Denkbeelden van Rotterdam’ van Marinda 
Verschoor (architectuur), ‘Nocturnal Animals’ van Saskia 
Lambers (architectuur) en ‘Ideal City’ van Karel van Zanten 
(architectuur). Op 12 november 2021 presenteerden deze drie 
genomineerden hun project tijdens een openbare bijeen-
komst aan de jury. Marinda werd uitgeroepen tot De Meester 
van 2021.

2020-20212020-20212020-2021
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MADELEINE MANS
POST PAST EDIT

11 september 2020 / architectuur

→ Marius Grootveld (mentor)
→ Fenna Haakma Wagenaar
 (externe deskundige)
→ Lara Schrijver
 (externe deskundige)
→ Jeroen Visschers (voorzitter)

NICK TETTERO
OPVANG NUL-10

9 oktober 2020 / architectuur

→ Froukje van de Klundert (mentor)
→ Jaakko van ’t Spijker (externe   
 deskundige)
→ Laurens Boodt (externe deskundige) 
→ Willemijn Lofvers (voorzitter)

SASKIA MOERENHOUT
BOVENKAMEREN VAN 
ZUIDPLEIN

11 december 2020 / architectuur

→ Sanne van Manen (mentor)
→ Helga Snel (externe deskundige)
→ Rien Korteknie (externe deskundige)
→ Robert von der Nahmer (voorzitter)

SASKIA LAMBERS
NOCTURNAL ANIMALS

18 december 2020 / architectuur

→ Mathis Bout (mentor)
→ Anne Karin ten Bosch (externe   
 deskundige)
→ Sereh Mandias (externe deskundige)
→ Jeroen Visschers (voorzitter)

AMBER NEDERHAND
DE VERBORGEN EILANDEN
VAN IJSSELMONDE

20 november 2020 / stedenbouw

→ Alexander Herrebout (mentor)
→ Jos Hartman (externe deskundige)
→ Ryanne Janssen (externe deskundige)
→ Thijs van Spaandonk (voorzitter)

SASKIA LAMBERS
NOCTURNAL ANIMALS
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MARINDA VERSCHOOR
DENKBEELDEN
VAN ROTTERDAM

2 februari 2021 / architectuur

→ Bart Hollanders (mentor)
→ Elsbeth Ronner (externe deskundige)
→ Lara Schrijver (externe deskundige)
→ Jeroen Visschers (voorzitter)

MAARTJE KOOL
HABITATS IN HET 
ANTROPOCEEN

19 februari 2021 / architectuur

→ Sanne van Manen (mentor)
→ Jacques Vink (externe deskundige)
→ Harro de Jong (externe deskundige)
→ Renske van der Stoep (voorzitter)

SHARMILA NASHEED
A PLACE TO HEAL

5 maart 2021 / architectuur

→ Maartje Lammers (mentor)
→ Andrea Möhn (externe deskundige)
→ Rolf Reichardt (externe deskundige)
→ Hinke Majoor (voorzitter)

ADRIAAN WEERHEIM
ORANJEBOOMSTRAAT, 
DE INCLUSIEVE STADSSTRAAT

28 januari 2021 / stedenbouw

→ Bart van Leeuwen (mentor)
→ Martin Aarts (externe deskundige)
→ Teun van den Ende (externe deskundige)
→ Thijs van Spaandonk (voorzitter)

HIDDE VAN DER GRIND
EENS EEN EILAND

26 februari 2021 / stedenbouw

→ Dirk van Peijpe (mentor)
→ Walter de Vries (externe deskundige)
→ Alexandra Sonnemans (externe   
 deskundige)
→ Thijs van Spaandonk (voorzitter)

HIDDE VAN DER GRIND
EENS EEN EILAND

MARINDA VERSCHOOR
DENKBEELDEN

EENS EEN EILAND
HIDDE VAN DER GRIND
EENS EEN EILAND
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EMILE BROUWER
KRACHTIG CROOSWIJK

6 juli 2021 / architectuur

→ Franz Ziegler (mentor)
→ Gert Jan te Velde (externe deskundige)
→ Jannie Vinke (externe deskundige)
→ Hinke Majoor (voorzitter)

ANNALOT BROCKHOFF
MANIFESTO

15 juni 2021 / architectuur

→ Gert Kwekkeboom (mentor)
→ Ana Rocha (externe deskundige)
→ Ryanne Janssen (externe deskundige)
→ Renske van der Stoep (voorzitter)

ALBIN VAN WIERINGEN
CULTUURGEBOUW HOOGMADE

28 juni 2021 / architectuur

→ Bart Hollanders (mentor)
→ Stefan Witteman (externe deskundige)
→ Klaas van der Molen (externe   
 deskundige)
→ Jeroen Visschers (voorzitter)

JASON OOSTERMAN
LIVE WORK CREATE

23 april 2021 / architectuur

→ Krijn Geevers (mentor)
→ Ryanne Janssen (externe deskundige)
→ Like Bijlsma (externe deskundige)
→ Jan Duursma (voorzitter)

MARCO OVERWIJK
THE ENCOUNTER

9 april 2021 / architectuur

→ Dik Houben (mentor)
→ Ana Rocha (externe deskundige)
→ Serge Schoemaker (externe deskundige)
→ Willemijn Lofvers (voorzitter)
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KAREL VAN ZANTEN
IDEAL CITY

9 juli 2021 / architectuur

→ Claudio Saccucci (mentor)
→ Dirk van der Meij (externe deskundige)
→ Marieke Kums (externe deskundige)
→ Margit Schuster (voorzitter) JEROEN DE HAAS

HIDEOUT

16 juli 2021 / architectuur

→ Thomas Dieben (mentor)
→ Anne Karin ten Bosch (externe   
 deskundige)
→ Frederik Pöll (externe deskundige)
→ Jeroen Visschers (voorzitter)

KIRSTEN DIELEN
STADHUIS VAN DORDRECHT

15 juli 2021 / architectuur

→ Klaas van der Molen (mentor)
→ Hans van der Heijden (externe   
 deskundige)
→ Laurens Boodt (externe deskundige)
→ Jeroen Visschers (voorzitter)

SEFER BURHAN
MORE THAN A MOSQUE

9 juli 2021 / architectuur

→ Klaas van der Molen (mentor)
→ Andrea Möhn (externe deskundige)
→ Laurens Boodt (externe deskundige)
→ Hinke Majoor (voorzitter)

KAREL VAN ZANTEN
IDEAL CITY

AFSTUDEERWERK

 deskundige)
→ 
→ Jeroen Visschers (voorzitter)



↘ Marinda Verschoor - Denkbeelden van Rotterdam,   
 Axonometrie bol, gezien vanuit de ondergrond
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Denkbeelden van Rotterdam

“Denkbeelden van Rotterdam verbeeldt een alternatief verhaal voor de Boompjes. 
Het project onderzoekt de potentie van de locatie in haar huidige en historische 
context. Herwaardering van de geschiedenis en toekomstplannen uit het verleden 
worden ingezet om denkbeelden te schetsen van hoe de stad er uitziet als contex-
tuele feiten zich verweven met herinneringen uit het verleden. Waardevolle elemen-
ten uit het verleden, zowel gebouwd als niet gebouwd, worden onderzocht en 
meegenomen naar een denkbeeldig Rotterdam. In een tijdperk van meedogenloos 
snelle verandering is er behoefte aan reflectie op wat er is geweest en wat geweest 
had kunnen zijn.”

“Tijdens deze opgave vormt de methodiek van Piranesi’s Campo Marzio de 
leidraad. In 1762 publiceerde Piranesi deze sublieme reconstructie van het oude 
Rome als een veld vol fragmenten van bestaande, verzonnen en verloren gebou-
wen uit de geschiedenis. De gebouwen zijn onderling met elkaar verweven door 
een intermediair dat bindt: de tussenruimte. De gebouwen en structuren creëren 
een zekere droomwereld, waarin je kunt dwalen en ontsnappen. Deze wereld van 
ambigue fragmenten fascineert me.”

“Met dit project wil ik laten zien dat de context van een gebied rijker en gelaagder is 
dan je op het eerste moment ziet. Enerzijds door de bestaande verborgen plekken 
bloot te stellen, anderzijds door de verloren tijdlagen van een gebied in kaart te 
brengen, en te beschouwen als context. Kunnen we ons een voorstelling maken 
van een alternatief Rotterdam bestaande uit oude en nieuwe fragmenten? Als 
gevonden stukken die ooit samen met de bestaande stad zijn bedacht? Een stad 
die nooit was, maar altijd had kunnen zijn.”

“Denkbeelden van Rotterdam toont verschillende tijdlagen van Rotterdam als één 
tijdlaag. Verloren plekken en plannen uit de geschiedenis vertellen een verhaal 
over een alternatief stedelijk landschap. Net als in Campo Marzio zijn dit zijn geen 
letterlijke kopieën, maar herinterpretaties, als herinnering aan hun oorspronkelijke 
karakter. De verloren elementen zijn publiek van karakter, en gaan ieder op hun 
eigen manier een relatie aan met hun omgeving. Met elkaar vormen zij een nieuwe 
context – en vanuit hier zou het verhaal opnieuw kunnen beginnen.”

“Om de verschillende tijdlagen met elkaar in verbinding te brengen introduceer ik 
een nieuwe laag, bestaande uit diverse context-gebonden interventies. De inter-
venties integreren op verschillende schaalniveaus plekken en ruimtes die allerlei 
vormen van publiek gebruik faciliteren. De open ruimte is hier voorwaarde-schep-
pend, niet inhoud-bepalend. Hierdoor ontstaan er toegankelijke ruimtes in de stad, 
waar de grenzen tussen publiek en privé, binnen en buiten, feit en herinnering 
vervagen.”

“Mijn project dringt aan tot meer bewustzijn van de ruimtelijke kwaliteiten van een 
locatie, zowel in de bestaande als in de verloren context. Historische paralellen 
dienen vooral om de verbeelding te prikkelen, om zo – in een snel veranderende 
context – verwondering op te wekken voor een mogelijke toekomst.”

Marinda Verschoor

→ nominatie Archiprix 2022 / → winnaar De Meester 2021
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↘ Marinda Verschoor - Denkbeelden van Rotterdam,
Analyse fragmenten Il Campo Marzo
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jury Archiprixselectie jury De Meester

“In het project Denkbeelden van Rotterdam wordt op een 
fascinerende en vernieuwende wijze de locatie onderzocht: 
het potentieel en de gelaagdheid van de oostzijde van 
de Boompjes wordt blootgelegd middels een specifi eke 
vorm van ontwerpend onderzoek waarbij, analoog aan de 
werkwijze die Piranesi gebruikte in zijn Campo Marzio, het 
verdwenen verleden, nooit uitgevoerde ontwerpen uit het 
verleden en interpretaties van het heden over elkaar heen 
gelegd en aan elkaar gerelateerd worden. Daarmee toont het 
project overtuigend aan hoe het ontwerp ingezet kan worden 
om een locatie, en in bredere zin: de bestaande stad, diep-
gaand op haar mogelijkheden te onderzoeken. En tegelijker-
tijd laat het project een verrassende en sterke reeks ingre-
pen zien die de locatie aanzienlijk zou verbeteren. Met het 
introduceren van de nieuwe gelaagdheid voegt het ontwerp 
toegankelijke ruimtes toe die de grenzen tussen publiek en 
privé doen vervagen. En tegelijkertijd roepen de ontwikkelde 
ruimtelijke kwaliteiten van de interventies meer bewustzijn 
op van de locatie.”

“Met het project Denkbeelden van Rotterdam wil Marinda 
laten zien dat de context van een gebied rijker en gelaag-
der is dan je op het eerste moment ziet. Enerzijds door de 
bestaande verborgen en ongeziene plekken bloot te leggen, 
anderzijds door de verloren tijdlagen van een gebied in kaart 
te brengen en te beschouwen als context. Het stelt de vraag 
naar wat de toekomst van onze gebouwde omgeving is. Met 
de keuze van De Boompjes als locatie vraagt zij zich af of 
we ons een voorstelling kunnen maken van een alternatief 
Rotterdam bestaande uit oude en nieuwe fragmenten, als 
gevonden stukken die ooit samen met de bestaande stad 
zijn bedacht. Een stad die nooit was, maar altijd had kunnen 
zijn. Om die vragen te kunnen beantwoorden ontwikkelt 
Marinda een methode om vanuit deze gefragmenteerde 
positie samenhang te creëren tussen de verschillende 
tijdlagen van de stad, voortbouwend op de rijke en gelaagde 
context van Rotterdam.”

“Het is een optimistisch plan dat interessante aanknopings-
punten biedt voor andere gebieden in de stad. Het plan is 
solide in alle facetten, hetgeen ook bleek uit de adequate 
antwoorden op de vragen van de jury. Marinda gaf op 
heldere wijze aan dat het geen concreet plan is maar een 
methodiek, waarmee ze zichzelf een instrument in handen 
heeft gegeven waarmee ze verder kan. Het project toont 
een manier van werken en ontwerpen die nog niet in een 
vast ontwerpvocabulaire gestold is. De methodiek is goed 
doordacht en de collagetechniek in de weergave adequaat 
toegepast. 

Overigens heeft zij het zich met deze aanpak niet gemak-
kelijk gemaakt, hetgeen het resultaat des te prijzenswaardi-
ger maakt. Dit project is ook nog niet klaar en past daarom 
helemaal bij het karakter van de prijs, namelijk het verder 
verdiepen van hetgeen iemand gecreëerd heeft. En met dit 
resultaat kan Marinda verder. Dat was ook het antwoord op 
de vraag die zij kreeg over een eventueel vervolg; namelijk 
de methodiek verfi jnen en de binnenstad van Rotterdam 
verder onderzoeken.

Het project houdt een grote belofte in zich en heeft de 
potentie om werkelijk een verdiepingsslag te maken. Daarom 
is Marinda door de jury verkozen tot De Meester 2021.”

↑ Marinda Verschoor - Denkbeelden van Rotterdam,
 Il Campo Marzio, Piranesi (1762)

jury Archiprixselectie
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↑ Marinda Verschoor - Denkbeelden van Rotterdam, Axonometrie, gezien vanuit de ondergrond

↑ Marinda Verschoor - Denkbeelden van Rotterdam, Anoxometrie, vogelvlucht
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↘ Karel van Zanten - Ideal City, Collage
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Ideal City

“Er speelt veel op politiek terrein in Nederland. Er heerst een spanning tussen poli-
tiek en haar burgers. Dit lijkt alleen maar toe te nemen. Er is een wantrouwen voel-
baar van burger richting politiek, en ook andersom wantrouwt de politiek de burger.”

“Dit wantrouwen is misschien wel het meest voelbaar in de representatie en de 
architectonische taal van de Tweede Kamer. De architectonische taal van het 
huidige Tweede Kamergebouw ontkent de huidige problemen die er zijn in de 
relatie burger en politiek en probeert ze te maskeren met transparante vliesgevels 
en bloembakken.

Dit project zet de potentie van het plein in, om de problemen tussen politiek en 
burgers te adresseren. Het plein speelde een belangrijke rol in het publieke leven 
zowel recent als in de geschiedenis. Het is bij uitstek de collectieve ruimte waar 
het publieke leven zich afspeelt. In die zin spelen pleinen een belangrijke rol in de 
Nederlandse samenleving en haar cultuurhistorie.”

“Op veel klassieke schilderijen speelt het plein een centrale rol, en is het dikwijls 
het decor voor de processie, gevecht, opstoot, markt, enzovoorts. De ruimte is 
gemeenschapsgrond, waar je je onderdeel voelt van de ruimte, van de massa en 
waar er sprake is van collectieve trots. 

Dit is duidelijk te zien bij een plein zoals de Dam in Amsterdam. Samen met het 
Malieveld en de beide pleinen bij de Tweede Kamer in Den Haag, blijken het nog 
steeds de belangrijkste plekken te zijn waar demonstraties en herdenkingen plaats-
vinden in onze tijd. Dit project onderzoekt de relatie tussen het plein en de gerepre-
senteerde macht. Het analyseert hoe verschillende machten zich manifesteerden 
in de geschiedenis, en zich nog manifesteren in onze hedendaagse maatschappij.”

“Met dit plan wordt een nieuw plein gecomponeerd voor de Tweede Kamer: de 
Hofplaats. Het plein is in onbruik geraakt, terwijl het plein juist representatief zou 
moeten zijn voor de Tweede Kamer. Want één van de belangrijkste en meest 
centrale momenten van het politieke apparaat grenst eraan: het debat. In die zin is 
het plein het gezicht van politiek naar de stad.”

“Het ontworpen plein is representatief voor de politiek, maar gaat niet voorbij aan 
de problemen die er zijn, door ze juist te adresseren. Door nieuwe gevels toe te 
voegen ontstaat er een heldere geometrische ruimte waarbinnen geëxperimen-
teerd kan worden hoe politici en burgers weer met elkaar in contact kunnen komen. 
Het maken van pleinen met gevels is geïnspireerd op een oude traditie. De gevels 
corrigeren de huidige, verrommelde omgeving, zoals bijvoorbeeld het Piazza 
Ducale in Vigevano doet.”

“De gevels van het plein zijn ontworpen als een ‘inhabitable wall’ de muur die dik 
genoeg is om functies te herbergen. De architectuur van de muren biedt een over-
weldigende reis in politiek, met een indrukwekkend hoogtepunt als einde: De ideële 
ruimte. De perfecte conditie voor een nieuwe, positieve toekomst voor de relatie 
tussen politiek en haar burgers. Een conditie waar men hopelijk nog eens naar 
terugverlangt…”

Karel van Zanten

→ nominatie Archiprix 2022 / → nominatie De Meester 2021
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↘ Karel van Zanten - Ideal City, Schets entreepartij
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↘ Karel van Zanten - Ideal City, Schets binnenplein
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“Het project Ideal City van Karel van Zanten beoogt de relatie 
tussen politiek en de burger te repareren en opnieuw te 
defi niëren. Hiertoe wordt een ingreep ter aanvulling van het 
Tweede Kamergebouw op de Hofplaats voorgesteld. Het 
ontwerp, dat onderdeel is van de parlementsgebouwen, 
geeft ruimte aan een weerbarstig ritueel waarmee de burger 
en de politiek weer tot elkaar kunnen komen. De burger 
legt, de huidige standaarden op het gebied van beveiliging 
respecterend en architectonisch vierend, een route af door 
de betreedbare muur die haar, na het doorkruisen van de 
publieke tribune in de zaal van de Tweede Kamer en het afda-
len via een ‘donjon’, naar een omsloten plein brengt. Dit plein, 
dat in haar ruimtelijke articulatie refereert aan verschillende 
klassieke, ‘politieke’ pleinen, is de plek waar politici en burgers 
elkaar op een veilige manier kunnen ontmoeten. De overtui-
gende vertaling van een grote maatschappelijke kwestie in 
een architecturaal narratief is indrukwekkend.”

jury Archiprixselectie

“Het project is geformuleerd als manifest en wil architectuur 
inzetten om de verstoorde verhouding tussen politiek en 
burger, macht en het wantrouwen van de burger ten aanzien 
van die macht, zichtbaar te maken en herstellen. Daarvoor 
zet Karel als stedenbouwkundige vorm het plein in, en intro-
duceert hij met het jaar 2050 de factor tijd, het jaar dat veel 
kilmaatplannen als termijn stellen. Het plein situeert hij voor 
de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer. De wanden 
van het plein worden gevormd door een holle muur die een 
rituele rondgang via de plenaire zaal mogelijk maakt. Deze 
als reis opgevatte route vindt haar apotheose in het plein, de 
ruimte voor het daadwerkelijke experiment in de ontmoeting 
tussen de politicus en bezoeker.”

“Karel presenteert zich van de drie genomineerde het meest 
als architect. Dat komt goed tot uiting in de wijze waarop 
hij zichzelf in het fi lmpje in beeld brengt, maar ook door de 
eff ectieve en informatieve wijze waarop het plan door de 
cameravoering als het ware geschetst wordt. Interessant 
aan dit plan is dat Karel een tijdspanne in het plan opneemt 
en daar heel betekenisvol 2050 voor neemt. Op een vraag 
van de jury naar deze tijdslimiet kwam als antwoord dat als 
in 2050 de verhouding tussen politiek en burger hersteld zou 
zijn, de muur rond het plein niet meer nodig is en afgebroken 
zou kunnen worden. Mooi is ook dat het plan niet verzandt in 
computertekeningen maar de poëtische kant van het verhaal 
verbeeldt door middel van intrigerende houtskooltekeningen. 
Een project met een hoger doel.”

jury De Meesterjury De Meester
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↑ Karel van Zanten - Ideal City, Deelmaquettes ommuring

↑ Karel van Zanten - Ideal City, Toekomstbeeld 2050 - ontmanteling pleinwanden
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↘ Hidde van der Grind - Eens een Eiland,
Impressie eindbeeld Calandpark
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Eens een eiland

“De Rozenburger woont midden in de havenindustrie, verschanst achter een 
opgeworpen dijklichaam. Onverstoorbaar voltrekt het alledaagse leven van een 
dorp met rijtjeshuizen, een voetbalvereniging en een winkelplein. De haven deelt de 
lakens uit, maar het dorp blijft onverstoorbaar. Een nieuwe transformatie doet zich 
aan. De haven wordt circulair en biobased. Een kans om de patstelling te doorbre-
ken en het dorp opnieuw te positioneren. Kortom, een toekomstperspectief waarin 
het dorp de vruchten plukt van de haventransitie.”

“Buitenstaanders verbazen zich over Rozenburg, nieuwkomers trekken weg. 
Rozenburg is vooral bemind door de Rozenburger die de saamhorigheid en het 
verenigingsleven koestert. De korenmolen op het dorpsplein verwijst naar een 
landelijker verleden. Omstreeks de 19e eeuw was Rozenburg een eiland in de 
Maasdelta, bewoond door boeren en zalmvissers. Vanaf de jaren 50 aten groot-
schalige haventerreinen het eiland beetje bij beetje op. Havenarbeiders uit alle 
windstreken vestigden zich in Rozenburg. Het dorp diende de noden en wensen 
van de haven. Nu werkgelegenheid in de haven afneemt liggen vergrijzing en krimp 
op de loer. Het dorp dreigt met lege handen te komen staan.”

“In 2050 is een circulaire biobased haven de nieuwe dorpsomgeving. Talloze 
rapporten, projecties en scenario’s verkennen het aanbrekende tijdperk. De 
eµecten van de transitie op de 12.000 Rozenburgers zijn, zoals vanouds, vragen 
voor later. Een ding is zeker. De biobased haven is niet een kleinschalige groene 
aangelegenheid. Evenmin is een onbekommerd voortbestaan van het dorp gega-
randeerd. Dit ontwerpend onderzoek stelt als doel het bestaansrecht van het 
havendorp aan te tonen en toegevoegde waarde te genereren door kansrijke 
havenactiviteiten te koppelen aan het dorpsleven.”

“De groene stelling tussen haven en dorp vormt het nieuwe tussenland waarin 
havenwerkers en dorpelingen elkaar treµen. Een menging van het dorpse en het 
industriële trekt nieuwe bewoners aan, genereert werkgelegenheid en schept 
natuurlijke industrielandschappen en bezienswaardigheden. Het dorp breekt uit 
zijn groene buµerzone en ontwikkelt zich langs de landschappelijke structuren in 
de haven.”

“In het Calandpark transformeert een scheepvaartkanaal in een productieve water-
kant voor teelt en boerderijen. Wierboeren voorzien als chemische agrariërs de 
biochemie met grondstoµen. Het dorp combineert zoetwaterberging voor de bioba-
sed haven met nieuwe woonvormen in zuiverende moerassen. In het Leidingpark 
langs de A15 kan de doorreizende havenwerker op zoek naar boodschappen, vertier 
of een overnachting. In het Symbiosepark gaat een nieuwe havenwerker aan het 
werk in kleinschalige fabrieken die gebruikmaken van circulaire stromen van de 
havenchemie. Ook voor de recreant is iets nieuws te ontdekken. Kale leidingstroken 
worden natte leidingmoerassen en een oud spoorweglichaam transformeert in een 
recreatieve route naar het dorp. De haven zal opnieuw de toekomst van het dorp 
beïnvloeden, maar dit keer heeft het dorp een tegenvoorstel.”

Hidde van der Grind

→ nominatie Archiprix 2022
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↗ Hidde van der Grind - Eens een Eiland, Principes
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↑ Hidde van der Grind - Eens een Eiland,
Routekaart voorgestelde ingrepen
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“In Eens een eiland wordt een strategie ontwikkeld voor een 
hernieuwde wederkerigheid tussen stad en haven, door de 
complexiteit en grootschaligheid van de circulaire, biobased 
haven te omarmen. Het dorp Rozenburg wordt ingezet als 
case study voor een post-fossiele toekomst van het havenge-
bied. Het uitgebreide en diepgaande ontwerpend onderzoek 
toont het bestaansrecht van het havendorp aan en schetst 
de mogelijkheden om kansrijke havenactiviteiten te koppelen 
aan het dorpsleven. Centraal in het voorstel staat de ontwik-
keling van een nieuw ‘tussenland’ waarin haven(werkers) en 
dorp(elingen) elkaar treff en, dat gevormd wordt door een 
nieuwe, landschappelijk-infrastructurele structuur met een 
aantal nieuwe parken. Een krachtig en realistisch project dat, 
door de intieme relatie tussen (ontwerpend) onderzoek en 
ontwerp, stoelt op de grote verwevenheid van de verschil-
lende lagen en Rozenburg als havendorp een voorstelbare 
toekomst biedt.”

jury Archiprixselectie

↑ Hidde van der Grind - Eens een Eiland,
 Plankaart en zonering Rozenburg

HUIG MAGAZINE 2021
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↑ Hidde van der Grind - Eens een Eiland, Doorsnede nieuwe Calandpark

↑ Hidde van der Grind - Eens een Eiland, Doorsnede huidige Calandkanaal



↑ Saskia Lambers - Nocturnal Animals, Collage van het Mortuarium,
een van de manieren om de Anti-stad te verlaten

↓ Saskia Lambers - Nocturnal Animals, Collage,
impressie van een van de nachtclubs op het terrein
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NOCTURNAL ANIMALS

“De nachtclub heeft door de geschiedenis heen een belangrijke rol gespeeld bij het 
ontvluchten van een sombere realiteit. Tegelijk met de opkomst van de jongeren-
cultuur in de jaren zestig is de radicale nachtclub geboren. Binnen de muren van 
de nachtclub werd de vrijheid gevierd, gerebelleerd tegen conventies en geëxpe-
rimenteerd met innovatie. Op de dansvloer ontstond een politiek tegengeluid en 
balde men een vuist tegen de gevestigde orde. Sindsdien staat de radicale nacht-
club symbool voor hedonisme, immersie en emancipatie.”

“De hedendaagse stad verschuilt zich achter een onschuldig decor maar is in 
werkelijkheid een meedogenloze machine die slechts één doel lijkt te hebben; 
economische vooruitgang. Met name in een werkstad als Rotterdam wordt van 
de inwoners verwacht optimaal bij te dragen aan het goed functioneren van die 
machine. Het leven van de inwoners wordt gecontroleerd en bepaald door wetten, 
regels, patronen en verwachtingen waaraan geen ontsnappen mogelijk lijkt.”

“Te midden van het Rotterdams havengebied is het quarantaineterrein gevestigd. 
Een perfecte vluchtlocatie vanwege de afgezonderde ligging en de historische 
betekenis van de plek. Van elke havenstad werd ooit vereist om een quarantai-
neterrein in te richten om de stad te beschermen tegen ziektes of besmetting. 
In Rotterdam werd dit terrein gerealiseerd op de Heijplaat aan de Nieuwe Maas. 
Zeelieden die terugkwamen van een verre reis gingen hier veertig dagen in quaran-
taine om besmettingen in de stad te voorkomen. Ironisch genoeg wordt het gebied 
nu juist ingezet om de nocturnal animal te beschermen tegen de zieke stad.”

“NOCTURNAL ANIMALS verbeeldt een parallelle wereld – een tegengif – om van 
de stedelijke verslaving af te komen. Verslaafde inwoners met drang naar esca-
pisme kunnen zich volledig onderdompelen in de Anti-stad die is gebaseerd op het 
vrije leven.  Maar wat zijn eigenlijk de consequenties van een vrij leven? Het plan 
zoekt constant het spanningsveld op tussen vrijheid en veiligheid.”

“NOCTURNAL ANIMALS laat een experimentele manier van samenleven zien 
waarin de problematiek van de stad verbinding legt met het programma - of zoals ik 
het liever noem - activiteiten. Hierin is stelling genomen vanuit het individu die zich 
spiegelt aan haar omgeving. Door ruimte te maken voor onderwerpen waar een 
taboe op rust zoals drugs, polygamie en de dood bevraag ik het construct.”

“Binnen de muren van de Anti-stad worden condities geschapen die zowel de radi-
cale nachtclub als de historische laag van het bestaande erfgoed eren. Zowel de 
architectonische ingrepen, de overgangen als de elementen, vertellen een verhaal 
over een gebouwde omgeving met slechts één enkel doel: humane vooruitgang.”

Saskia Lambers

 → nominatie De Meester 2021
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“Nocturnal Animals heeft als ondertitel ‘een ode aan de 
radicale nachtclub en nachtelijke escapade’. Het project 
verbeeldt een paralelle wereld – een tegengif –  om van de 
stedelijke verslaving af te komen. Verslaafde inwoners met 
drang naar escapisme kunnen zich volledig onderdompelen 
in de Anti-stad die is gebaseerd op het vrije leven. Dat roept 
meteen de vraag op naar de consequenties van een vrij 
leven. Het plan zoekt constant het spanningsveld op tussen 
vrijheid en veiligheid. Het laat een experimentele manier van 
samenleven zien waarin de problematiek van de stad verbin-
ding legt met het programma of activiteiten, zoals Saskia het 
bij voorkeur noemt. Door ruimte te maken voor onderwerpen 
waar een taboe op rust zoals drugs, polygamie en de dood 
stelt Saskia de verhoudingen op scherp.”

“Het is een fascinerend plan dat consistent is, juist ook in 
al haar tegenstrijdigheden. Het is een vorm van escapisme 
die hier tot kunst is verheven. Zelfs in haar antwoorden 
op de vragen van de jury vermijdt ze eigenlijk de vragen. 
Ze wil ontsnappen, sluit zichzelf op en ontsnapt dan weer. 
Opvallend is ook dat zij in dit plan geen architectuur maakt, 
maar architectuur in het verhaal als figurant opvoert. De 
paralelle wereld die in het project gepresenteerd wordt is 
een gestructureerd, verkamerd en verhokt gebied. Het is 
zelfs een extreem gestructureerd plan voor iemand die aan 
structuur wil ontsnappen. De citaten uit de recente cultuur-
geschiedenis die in het verhaal verweven zijn, en de daarbij 
ingezette grafische technieken, zijn van opmerkelijke kwali-
teit. De collagetechniek wordt hier als ontwerp- en vertelin-
strument uitstekend toegepast. Dat maakt dat dit paradoxale 
plan op veel waardering van de jury mag rekenen. Een lichte-
lijk gek makend maar fascinerend project.”

jury De Meester

↑ Saskia Lambers - Nocturnal Animals, 
 Nocturnal animals op weg naar de 
 Anti-stad op het Quarantaineterrein

→ Saskia Lambers - Nocturnal Animals, 
 Il Campo Marzio, Piranesi (1762) 
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↑ Saskia Lambers - Nocturnal Animals, Collage, verstekelingen buiten
de muren, op het strandje van Heijplaat

↓ Saskia Lambers - Nocturnal Animals, Collage van het labyrint, 
onderdeel van het detox-programma voor stadverslaafden
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KOPPEL ACTIVISME AAN 
EEN SUPERREALISTISCHE 
UITWERKING

Niels Groeneveld is door de Rotterdamse Academie van Bouwkunst uitgeno-
digd om samen met de staf drie afstudeerprojecten te selecteren die mee gaan 
dingen naar de Archiprix 2022. Niels won in 2013 met zijn afstudeerproject ‘Wat 
de pot schaft - een lokale keuken voor een mondiale gemeenschap’ de 2e prijs 
van de Archiprix en werd dit jaar samen met zijn compagnon Raoul Vleugels 
onderscheiden met de Jonge Maaskantprijs. Hij wordt als buitenstaander bij het 
selecteren betrokken om te voorkomen dat de staf, in de woorden van directeur 
Chris van Langen: “in de val van de eigen oogkleppen trapt.”

INTERVIEW DOOR ROBERT-JAN DE KORT MET NIELS GROENEVELD

↓ Extern jurylid Archiprixselectie
 Niels Groeneveld, Werkstatt

INTERVIEW DOOR ROBERT-JAN DE KORT MET NIELS GROENEVELD
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Na een korte introductie van alle projecten lopen de commis-
sieleden individueel de projecten af met als doel er elk drie 
te selecteren. Ik loop met Niels mee om te kijken wat hem 
aanspreekt in de afstudeerprojecten. 

Maatschappelijke relevantie blijkt een belangrijk criterium 
voor Niels: “Als afstudeerder moet je je realiseren wat voor rol 
je hebt in de samenleving. Er zijn projecten die dit missen.” 
Als voorbeeld wijst hij op een plan voor een whiskey-centrum 
in Ierland: “Dit ontwerp komt voort vanuit een persoonlijke 
passie en de ambitie om daar een mooi plan voor te maken. 
Dat kan op zich heel goed worden, maar ik vind het een 
verspilling van talent. Zo’n plan valt voor mij direct af.”

Niels staat vervolgens stil bij het project ‘Krachtig Crooswijk’ 
van Emile Brouwer. Het betreft een alternatief voorstel voor de 
gebiedsontwikkeling Nieuw-Kralingen. Deze ontwikkeling lijkt 
door zijn naam bij het chique Kralingen te horen, maar feitelijk 
ligt het gebied naast de volkswijk Crooswijk. Brouwer ageert 
hiertegen met een alternatief plan dat een expliciete uitbrei-
ding van Crooswijk is. Het activistische uitgangspunt van dit 
plan spreekt Niels direct aan: “Hier wordt ruimtelijk ontwerp 
heel duidelijk ingezet voor een relevante opgave.”

Toch wringt er iets in het plan voor Crooswijk: “Het plan 
bevat woningbouw op basis van een coöperatief model, met 
aandacht voor inclusiviteit en gebouwen uit CLT (kruiselings 
gelamineerd hout). Als je deze onderwerpen noemt en met 
elkaar combineert moet je ook laten zien hoe je dat organi-
satorisch en financieel voor elkaar krijgt. Dat realisme mis ik. 
Door de hoge prijs van CLT is het bijvoorbeeld twijfelachtig of 
de woningen voor iedereen te betalen zullen zijn.” 

Het voorstel om de houten gebouwen af te werken met 
steenstrips kan Niels wel waarderen: “Als je daarmee een 
specifiek gebaar kan maken is dat prima. Ik was als student 
gefascineerd door eerlijkheid, maar kwam er op een gegeven 
moment achter dat zelfs grootmeesters als Peter Zumthor 
zich, als het technisch niet anders kan, bedienen van trucage. 
Een fantastisch gebouw als het thermaalbad in Vals zit er vol 
mee. Uiteindelijk gaat het over het creëren van een overtui-
gende uitstraling die de zintuigen prikkelt.” 

Het plan ‘Hide Out’ van Jeroen de Haas draait om zulke zintui-
gelijke ervaringen. Haas stelt voor om het netwerk van stegen 
van Amsterdam te benutten als rustruimtes. Hier leidde een 
uitgebreid onderzoek naar dit ‘onzichtbare’ stedelijke netwerk 
tot een serie interventies. De grote maquettes die de Haas 
hiervoor maakte zijn helaas niet aanwezig. In plaats daar-
van mogen we naar filmopnames van de maquettes kijken. 
Daarmee kan de materiële impact van het ontwerp niet echt 
ingeschat worden.

De afwezigheid van materialiteit valt bij meerdere plannen 
op. Niels wijst me op een grote maquette van cirkelvormige 
ruimtes. Het betreft een ontwerp voor een stiltecentrum op 
het dak van winkelcentrum Zuidplein. De maquette is van 
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papier en het karakter van de ruimtes is er niet uit af te lezen. 
Ook een aantal 1:50 fragmentmaquettes weten dit niet over te 
brengen. Onbegrijpelijk vindt Niels: “Dan heb je zo’n afgeba-
kende opgave en dan blijft de materiële uitwerking steken op 
het niveau van een schetsontwerp.”

Uiteindelijk voegt hij nog het plan ‘Stadhuis van Dordrecht’ 
van Kisten Dielen toe aan zijn selectie: “Dit is een schoolvoor-
beeld van een architectuuroefening, waarbij structuralisme 
wordt ingezet om te bemiddelen bij de relatie tussen politiek 
en burger. Het is consequent doorgevoerd en de beeldtaal is 
knap. De kracht zit in de zuiverheid van de uitwerking.”

De keuze valt uiteindelijk op drie andere projecten. Blijken 
de oogkleppen van de Academiestaf te groot? Niels kan 
zich er prima in vinden: “Je hoopt altijd dat je de wijsheid 
hebt om direct die drie plannen te kiezen die het beste zijn, 
maar je komt erachter dat het allemaal met argumenten te 
maken heeft. Zo kan je a©niteit al pratende veranderen.” Dit 
was bijvoorbeeld het geval bij het plan ‘Ideal City’ van Karel 
van Zanten waarin een nieuwe publiekstoegang voor het 
Binnenhof is ontworpen: “Hier moet je je echt wel even in 
verdiepen om de kwaliteit te snappen, want aanvankelijk zie 
je vooral een gesloten muur en iets dat lijkt op een wachtto-
ren. Het blijkt een mooi poëtisch plan, maar ik moet aan Henk 
en Ingrid denken. Snappen die het ook?” 

Na afloop praten we nog even na over de jurering en de 
zaken die Niels daarbij zijn opgevallen. Hij komt daarbij terug 
op het plan voor het Binnenhof: “De ontwerper moet het plan 
begrijpelijker maken voor iedereen. Daar ligt voor de Archiprix 
ook een opgave. De prijs geeft je de erkenning dat je erin 
geslaagd bent om je plan uit te leggen aan vakgenoten, 
maar daarmee zijn we er als architecten nog niet. We hebben 
namelijk een toegepast beroep en moeten ook in staat zijn 
onze plannen uit te leggen aan mensen die niet in het vakge-
bied zitten.”

De sterke aanwezigheid van maatschappelijke opgaves in 
de huidige afstudeerplannen vindt Niels erg positief: “Deze 
generatie studenten krijgt veel meer mee dat het vijf voor 
twaalf is en voelt de urgentie om een bijdrage te leveren aan 
moeilijke opgaves. Toen ik in 2012 afstudeerde was dit veel 
minder op de voorgrond.”

Niels voelde die urgentie destijds zelf wel. Het was zelfs de 
reden om voor een technische studie te kiezen. Zo begon 
hij ooit aan een studie werktuigbouwkunde aan de TU 
Eindhoven: “Ik wilde als ingenieur de wereld beter maken.” 
Later switchte hij naar Bouwkunde en ontdekte dat de archi-
tect ook een ingenieur is en zich met veel meer dan alleen 
esthetiek bezig dient te houden. Hij raakte in de ban van 
ecologie en materiaalstromen. En nam zichzelf voor om altijd 
met gezonde materialen te werken. Door stage te lopen bij 
een architectenbureau kwam hij erachter dat ambities al snel 
strijdig zijn met financiële processen en dat het niet makkelijk 
is om een ideologie door te voeren. 

↓ Emile Brouwer, Krachtig Crooswijk -
bouwblokken en programma

↑ Jeroen de Haas -
Hideout, maquettefoto
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Voor zijn afstudeeropgave koppelde hij daarom een idealis-
tisch en groot verhaal over voedselproductie aan een super-
realistische ruimtelijke opgave waarbij hij een keuken en 
gastenverblijf ontwierp op een bestaand boerenerf. 

Wat dat betreft kunnen de afstudeerders nog stappen maken: 
“Ik geloof in de intenties van de plannen, maar nog niet altijd 
in de uitwerking. Vaak speelt architectuur een ondergeschikte 
rol in een programma. Dan heb je niet het realisme dat de 
gebouwde omgeving iets kan oplossen.”

Niels is ervan overtuigd dat de focus op materiaal van groot 
maatschappelijk belang is. Een transitie in materiaalgebruik 
kan leiden tot aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot. Deze 
component mist hij momenteel in het afstudeerwerk. Het 
vereist begrip van de bouwpraktijk: “Ik geloof in het vertalen 
van een grondstoµ eneconomie naar een lokale bouwcul-
tuur. In Zwitserland bouwen ze al lang in CLT, omdat ze daar 
bossen hebben. Het land heeft een houtbouwcultuur. Wij 
zitten hier in een natte delta met een baksteenbouwcultuur. 
Alle aannemers zijn daarop ingesteld.” Hij betoogt dat het 
van belang is te zorgen dat de bouwbedrijven zich kunnen 
aanpassen aan alternatieve, minder vervuilende materialen.

Juist over het begrip bouwcultuur kreeg Niels nauwelijks 
iets mee tijdens zijn studie: “Toen ik na mijn afstuderen een 
opdracht kreeg voor een botenhuis kwam ik erachter dat 
ik helemaal niet wist hoe ik zo’n normaal gebouwtje moest 
maken. Ik besloot te starten met twee laarzen in de modder 
en ben bij de aannemer in dienst gegaan. Zo heb ik zelf 
meegebouwd.” 

Later won hij samen met studievriend Raoul Vleugels een 
pitch voor een woning in Oudega. Het betekende de start van 
hun gezamenlijke bureau Werkstatt, Duits voor werkplaats 
en een verwijzing naar bureaus zoals dat van Peter Zumthor, 
waar de maquettewerkplaats de plek is waar alle belangrijke 
ontwerpbeslissingen worden gemaakt: “Het werken met grote 
maquettes dwingt je om materiaal te kiezen.” De afwezigheid 
van materiaal in de afstudeerprojecten toont aan dat hier veel 
meer de nadruk op moet komen te liggen, wil je studenten 
ervan bewust maken dat ze de maatschappelijke opgaves die 
ze zichzelf stellen vooral met materiaal te lijf moeten gaan. 

Visualisaties of modellen gericht op bouwtechniek en mate-
riaal zijn doorslaggevend om voeling te krijgen voor het 
bouwen en om een idee te krijgen over sfeer, een component 
die zo nadrukkelijk voorkomt uit de manier waarop gebouwen 
zijn gematerialiseerd. Want met een gebouw de juiste sfeer 
neerzetten, dat is wat je maakt vindt Niels: “Ik wil eigenlijk 
gewoon van een project weten: Hoe voelt dat dan?”

↓ Emile Brouwer, Krachtig Crooswijk -
 bouwblokken en programma

← Kirsten Dielen,
 Stadhuis Dordrecht, Raadszaal
← Kirsten Dielen,
 Stadhuis Dordrecht, Raadszaal
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In elk nummer van dit magazine interviewen we zes 
vakgenoten: twee docenten, twee alumni en twee 
studenten. Naar aanleiding van het aantreden van 
Sjoerdieke Nicolson-Feenstra, die Robert von der 
Nahmer opvolgde als Coördinator Beroepspraktijk, 
gingen de gesprekken op haar verzoek ditmaal 
over de aandacht voor het maken. Weg van iconen 
en fi ctieve plannen, en van de rol van architect of 
stedenbouwkundige als alleen maar regisseur, 
maar juist met aandacht voor materiaal, ruimte, 
het alledaagse en het gebruik als focus van de 
architectuur- en stedenbouwpraktijk, ook met het 
oog op duurzaamheidsvraagstukken.

De gesprekken werden gevoerd door Andrea Prins.

ROTTERDAMSE PRAKTIJKEN 039
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‘Wij zijn stedebouwers die bouwen!’ Dat is een van de 
eerste zinnen van Ivar Branderhorst (44), alumnus van 
de Academie en mede-eigenaar van het bureau Ziegler | 
Branderhorst stedenbouw en architectuur. Het bureau ligt 
aan een gedeelte van de Coolhaven dat nog niet zo lang 
geleden de tekens van verwaarlozing vertoonde: gaten in 
het trottoir, spuiten, vuil. De vergaderruimte waarin we zitten, 
biedt uitzicht op het werkhof van het ernaast gelegen klus-
bedrijf. Hier is nog iets van de oude rommeligheid te zien. 
Het bureau zelf is tiptop, strakke witte wanden en glazen 
bovenlichten. ‘Nee, dat hebben we niet zelf gebouwd, wel zelf 
ontworpen,’ lacht Branderhorst. ‘Als stedenbouwers beden-
ken we niet alleen visies en verkavelingen, het gaat vooral om 
de ruimtelijke kant, het vormgeven van de stad à la Palmbout, 
om ambacht in de zin van maatwerk. Met ons ontwerp willen 
we ook de architect inspireren, die na ons aan het werk gaat 
met het stedenbouwkundig plan.’ Ook als gastdocent aan de 
Academie gaat het Branderhorst om de ruimtelijke aspec-
ten van de stedenbouw: ‘Ik wil de studenten de precisie van 

het vak leren. Wat betekent dít vlak op je tekening – déze 
ontwerpbeslissing – voor de gebruiker?’ De ontworpen 
ruimte moet voor de gebruiker als vanzelfsprekend aanvoe-
len. Denk bijvoorbeeld aan de aansluiting tussen privé en 
publiek. ‘Deze overgang zorgvuldig te doordenken, dat vind 
ik essentieel. Daarbij moet je niet het uitzonderlijke, zoals 
een grote party, maar juist het dagelijkse als uitgangspunt 
nemen: thuiskomen met je boodschappen, naar het werk 
gaan, op straat spelen. In een nis kun je bijvoorbeeld even 
je spullen afzetten. Je staat er droog als je de deur opent. In 
een klepbankje kunnen skates opgeborgen worden. Zo’n nis 
is compact en schept toch voldoende afstand tussen straat 
en woondomein.’ Aan de achterkant werkt een niveauverschil 
tussen privéterras en collectief domein heel goed. ‘Het hoog-
teverschil schept privacy en laat je toch onderdeel zijn van 
het geheel. Mocht je echt op jezelf willen zijn, kan dat op een 
dakterras. Diverse gradaties van privacy in één doorsnede. 
Dat noem ik vakmanschap.’



HUIG MAGAZINE 2021044

DINSDAG
3 AUGUSTUS

HET
INDUSTRIE-
GEBOUW,
3e VERDIEPING.



ROTTERDAMSE PRAKTIJKEN 045

‘Ik was eerst een beetje verrast dat de Academie mij over 
dit onderwerp wilde interviewen. Ik werk meer vanuit sche-
ma’s en concepten en pas later focus ik op de materialisatie.’ 
Marjolijn Vrolijk (27) is derdejaarsstudent Architectuur. Ze 
werkt bij Jade Architecten, gevestigd in Het Industriegebouw. 
Eerder studeerde Vrolijk in Brazilië, waarbij sociale vragen 
in de focus stonden: het toegankelijk maken van gebouwen 
voor iedereen, onafhankelijk van sociale klasse en gevulde 
of juist lege beurzen. Dat dit thema in Nederland onder de 
radar blijft, vindt ze een gemis. Omdat het fysieke maken 
niet het beginpunt is tijdens het ontwerpproces, is ze gaan 
nadenken wat ‘maken’ dan wel voor haar betekent. ‘Hoe 
máák je een werkbaar concept? Hoe zorg je ervoor dat een 
schema een echt ontwerp wordt? Wat heb je nodig om vol 
overtuiging te kunnen zeggen: zó lukt het! Zó maak ik een 
gebouw voor iedereen.’ Op haar smartphone toont Vrolijk de 
doorsnede van een museumontwerp: glazen torentjes die 
door het maaiveld steken. Het eigenlijke museum ligt onder 
het oppervlak. ‘In de torentjes kun je de kunst al ervaren, 
maar je hoeft geen entreekaartje te hebben. Je bent in het 
museum – en ook weer niet. Iedereen kan er eventjes komen 
kijken. Ook als je geen geld hebt. Kunst wordt openbaar.’ 
Maken is dus het behapbaar maken van een probleemstel-
ling, een opgave. Voor zichzelf, en voor de ander. ‘Hoe krijg je 
dat voor elkaar? Het gaat om overtuigingskracht.’ En om het 

schetsen, voor Vrolijk ook een aspect van ‘maken’. Hoe laat je 
iets zien? ‘Ik besteed veel aandacht aan het presentatiecon-
cept’. Uiteindelijk wordt het een gesprek over de verwach-
tingen waarmee een (aankomend) architect te maken krijgt. 
Het onbegrip van sommigen wanneer je de conceptualise-
ring van een opgave even belangrijk vindt als goede details. 
‘Maken,’ zegt Vrolijk, ‘is werken aan de definitie wie je eigenlijk 
wilt zijn als architect.’ Maken is iets in een bepaalde toestand 
brengen, bevestigt het woordenboek. Dat ‘iets’ hoeft niet 
materieel te zijn.
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Mahaut Dael (28) en Michał Długajczyk (32) werken samen 
als md-2 architects, een naam samengesteld uit de verdub-
beling van hun initialen. ‘Het aantal ideeën gequadrupleerd’, 
glimlacht Długajczyk. Beiden zijn alumni van de Academie en 
zullen daar binnenkort samen een ontwerpatelier geven. In 
hun werk gaat het om een andere kijk op het ontwerpen, op 
de werkelijkheid. Daarbij hoort een andere ontwerpmetho-
diek, waarbij waarnemingsvermogen, associaties en ambi-
valentie een belangrijke rol spelen. ‘Het proces is het meest 
belangrijke. Wat bij het ontwerp eruit komt, is afhankelijk van 
het gekozen proces,’ stelt md-2. Vertrekpunt is een gelaagde 
waarneming van stedelijke en architectonische ruimten. Wat 
is het specifieke karakter van een locatie, van een gebouw? 
‘We vullen de bestaande lagen aan, de materiële en de 
niet-materiële. Het is een subjectieve interpretatie, waarbij het 
resultaat niet van tevoren vaststaat. We werken met surrealis-
tische technieken, met associaties en collages. We omarmen 
het onverwachte.’ Door het aanvullen krijgt het bestaande een 
nieuwe betekenis. ‘Alles wat we doen, heeft alleen waarde 
als het het bestaande herlaadt,’ zegt Długajczyk, ‘we ontdek-
ken het onbewuste van een plek.’ Dael: ‘Met onze ontwerpen 

doen we sterke uitspraken. De subjectieve interpretatie wordt 
een objectieve waarheid. Niet dé waarheid natuurlijk.’ Hoe 
vertaal je de ontwerpmethodiek naar een concreet interieur 
of gebouw? Hoe kan het bestaande verrijkt en gelijktijdig 
verjongd worden? Een voorbeeld is het project Casaletto bij 
Rome, een natuurstenen agrarisch bouwsel op een steile 
helling omgeven door olijfbomen. ‘We vormen de verwaar-
loosde casale om in een artistieke ermitage, een toevluchts-
oord voor kunstenaars.’ Het gebouw wordt niet alleen 
gerenoveerd, de dakstructuur en het interieur zullen ingrij-
pend veranderen. ‘De renovatie geeft een nieuwe betekenis 
aan een oorspronkelijk puur functionele plek. Maar deson-
danks blijft het gebouw van buitenaf gezien precies zo als het 
nu is: een verlaten plattelandsbouwsel. Deze charme moet 
bewaard blijven, dus zal er van buiten geen nieuw element te 
zien zijn. De heropstanding van de casale als een bescheiden 
ermitage blijft verhuld.’ ‘Maken’ is hier het ontwikkelen van een 
specifieke methodiek. Maken is theorievorming. Een theorie 
in overeenstemming met wat als de huidige realiteit wordt 
ervaren, een ‘werkelijkheid zonder absolute waarheid, ergens 
tussen realiteit en interpretatie’.

ROTTERDAMSE PRAKTIJKEN
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Als zwart-rode beestjes klampen zich zes stoere schroef-
klemmen vast aan een plank. Een werkbank, een oven en de 
geur van hout: Studio Lommer van architect Hinke Majoor 
(31) en zijn partner, architect en keramist. ‘Wij zijn begonnen 
vanuit het máken. Eerst waren het meubels, nu zijn het ook 
architectuurprojecten,’ zegt Majoor. Hij is gastdocent bij de 
Academie en aan de TU Delft, en was bij de eerste tot voor 
kort ook opleidingscoördinator. Naast de houtwerkplaats 
is er een ‘schone’ kamer met computers. Beide ruimten 
hebben uitzicht op het collectieve dakterras met planten 
en houten picknicktafels, en de auto’s van de naastgelegen 
parkeergarage. Het makerspand aan de Zomerhofstraat is 
onderdeel van een grootschalige ontwikkeling, vertelt Majoor. 
Een charmant-informeel paradijs op afroep, dus. In Majoors 
stellingkasten een verzameling van materiaalmonsters en 
schaalmodellen. ‘Wij werken vooral met maquettes. Vroeger 
maakten we ook prototypen van onze meubelontwerpen. 
Maar daarvoor is deze werkbank te klein.’ Alles staat in het 
teken van ambachtelijk kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar het 

project ‘Laag’. Je kunt het lezen als een serie van meubel-
objecten, maar het is ook een architectonisch onderzoek 
naar de relatie tussen de mens en de grond. De traditionele 
scheiding tussen meubel en architectuur is niet aan de orde. 
‘De denkwijze is dezelfde. We denken vanuit het materiaal, de 
beschikbare maten, de hanteerbaarheid bij het bewerken en 
het monteren. De maatvoering, de verbindingen, alles moet 
zo zijn dat we het zelf zouden kunnen maken,’ legt Majoor 
uit. Ze werken zoveel mogelijk met lokaal – Europees – hout. 
Europese es, zoals bij ‘Laag’ bijvoorbeeld. ‘Alleen bij Europese 
materialen hebben we écht grip op de kwaliteit.’ Circulariteit 
en hergebruik zijn ook belangrijk, maar beslissend is de 
kwaliteit van het materiaal en van het gerealiseerde ontwerp. 
Maken is ambachtelijke virtuositeit in combinatie met een 
zo volledig mogelijke grip op kwaliteit en proces. Het woord 
‘maken’ staat trouwens niet alleen in verbinding met het 
Latijnse maceria, de muur, maar ook met massein, een Grieks 
woord voor kneden. Bouwen en keramiek staan dichter bij 
elkaar dan je denkt.
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‘Heb jij een initiatief en wil je samen aan de slag gaan?’ In 
een feloranje ballonnetje zweeft deze vraag over de startpa-
gina van Wolbert van Dijks website. Van Dijk (43) is steden-
bouwkundige en landschapsontwerper. En alumnus van de 
Academie. De vraag is typerend voor zijn aanpak. Hij werkt 
schaaloverschrijdend, van straat- tot regionaal niveau. Hoe 
kan Nederland klimaatadaptief worden? ‘Mijn woning annex 
studio is mijn stadsobservatorium,’ vertelt Van Dijk. Hier in het 
Oude Westen heeft hij de Geveltuinen XXL en vele andere 
projecten gerealiseerd. Verharde gebieden zijn veranderd in 
geveltuinen, groene hoven en vegetatiedaken, die het water 
vasthouden en de hittestress reduceren. Het Oude Westen 
wordt zo klimaatbestendiger. De wijkprojecten zijn samen 
met bewoners geïnitieerd. ‘Mensen zien de positieve effecten 
van groen en regenwaterberging heel direct in hun eigen 
straat, in de binnentuin van hun eigen bouwblok. Zo ontstaat 
een bewustwordingsproces.’ Groen stadsmaken, waarbij 
iedereen mee kan doen. ‘Naast het stadsobservatorium heb 
ik een buiten in het oosten van het land. Daar werk ik samen 

met locale mensen, met aannemers, akkerbouwers, tuiniers. 
Er valt zoveel te leren van hun ervaring met de grond. Over 
de bodem gesproken: de grondsoorten, de dynamiek van 
het water, het grondwater, zij zijn de basis van mijn werk. 
Mijn fascinatie is de relatie tussen stad, klimaat en water, van 
een regenwaterberging tot rivierdelta.’ Op een middelschaal 
bevindt zich het project Stadionpark Rotterdam, waar nieuwe 
en bestaande landschappen samen een aaneengesloten 
route vormen.  ‘Als “gebiedslandschapper” heb ik de rol van 
visionair, ontwerper en regisseur inéén. Alles komt bij elkaar 
bij het optimaliseren van een landschap in samenhang 
met de natuur. Ik wil mens en buitenruimte zoveel moge-
lijk samenbrengen.’ Onderdeel van het Stadionpark is het 
Getijdenpark op het Eiland van Brienenoord. Onder meer 
zijn er een getijdengebied aan de luwe kant van het eiland 
en een voormalig droogdok, nu een rustige waterpartij met 
een vlonder. ‘Maken, dat is voor mij het vertalen van een visie 
naar een concreet plan. De mens, de bodem, de techniek, de 
uitvoering, alles komt dan samen.’

ROTTERDAMSE PRAKTIJKEN



HUIG MAGAZINE 2021052

DINSDAG
31 AUGUSTUS

EEN KANTOOR
IN LITTLE C, 
BEGANE GROND.



053

‘Fabian heeft een unieke kijk op de wereld en de openbare 
ruimte: ongeveer dertig centimeter boven de gemiddelde 
mens,’ staat op de website van Juurlink+Geluk, waar Fabian 
Eggink (27) werkt. ‘Dat slaat op mijn lengte,’ zegt hij desge-
vraagd. Eggink is derdejaars student stedebouw op de 
Academie. ‘Ik werk graag met maquettes,’ vertelt hij. In zijn 
laatste ontwerpstudio ‘Post-fossiele stedelijke narratieven’ 
werd als uitkomst een verhalende maquette gevraagd. Eggink 
focuste op het thema ‘geur’. ‘Nu wordt onze reukzin gedo-
mineerd door fossiele verbranding. Hoe zou de stad geuren 
als er minder of geen fossiele verbranding meer plaats mag 
vinden? En hoe kan geur in de stad van de toekomst ingezet 
worden? Het was fantastisch om te zien, hoe het maquet-
te-maken – het maakproces – ons allemaal heeft uitgedaagd 
bij het nadenken over de toekomst!’ Hoe vang je de complexe 
werkelijkheid in een plan, in het ontwerpproces? ‘Op mijn 
werk leer je alles tot in het kleinste detail uit te zoeken, waarbij 
je wel het grote geheel in de gaten houdt.’ Bijvoorbeeld bij 

het herontwerpen van het Hofplein van een verkeersplein tot 
een verblijfsplek. ‘Natuurlijk is de verkeersveiligheid belang-
rijk. Maar daarnaast is er veel meer. Welke soorten bomen 
zijn geschikt voor deze plek? Hoe maak je een wateropvang 
onder het plein, zodat de planten tijdens de droogteperiodes 
bewaterd kunnen worden? Hoe ontwerp je een half-verharde 
bodem waarbij geen deeltjes op de rails van de tram terecht 
komen? Maken is voor mij het bij elkaar brengen van déze en 
nog meer detailvragen tot één kloppend ontwerp. Maar bij het 
maken hoort ook: bij wie krijg ik welke informatie vandaan? 
Waar is de juiste kennis?’ Het gaat trouwens niet alleen over 
het alledaagse gebruik van het plein, ook om een event dat 
maar een keer per jaar voorkomt. ‘Tijdens de marathon is het 
Hofplein uitloopgebied na de finish. Het moet zo ontworpen 
zijn dat de deelnemers zich makkelijk naar de juiste kant 
bewegen.’ In zijn werk combineert hij detailkunde en over-
zicht. Wellicht heeft de ‘unieke kijk’ niet alleen met zijn lengte 
te maken maar ook met dit bijzondere perspectief.

ROTTERDAMSE PRAKTIJKEN
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Willemijn Lofvers is voor haar promotieonderzoek verbonden  
aan de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft. [titel: STADS  
KLAS. Experimental learning of transdisciplinary practitio-  
ners in dramaturgical arranged urban situations.] Zij gebruikt  
kennis uit de dramaturgie om actiegericht onderzoek te begrij- 
pen en te vertalen naar onderwijskundige settings. Daarin   
staat het werken aan complexe stedelijk opgaven centraal zoals   
in de FUR-RAvB studio’s Getijdenrivier en Peperklip (Van den  
Boomen 2017; HUIG-2017; 2018). De kern van haar werkzaam-  
heden op de academie betreft de afstudeerfase. Zij is vaste  
docent van het Atelier Afstudeeropgave en voorzitter van
diverse afstudeercommissies. Willemijn is architect en heeft  
haar eigen ontwerp- en onderzoeksbureau (Bureau Lofvers).

Willemijn Lofvers
Leren van Dramaturgie

Willemijn Lofvers is voor haar promotieonderzoek verbonden  
aan de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft. [titel: STADS  
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Het afstuderen aan de Rotterdamse academie is het 
samenvallen van de praktijk en het onderwijs, van 
denken en doen, gekenschetst door het uitdragen 
van een tweeledige boodschap: de profi lering als 
architect of stedenbouwkundige middels refl ectie 
op maatschappelijke dan wel ruimtelijke context 
door een ontwerp als proeve van bekwaamheid.
Dat is geen sinecure.Dat is geen sinecure.Dat is geen sinecure.
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[1] “Contact zone”, a term coined by Mary  
 Louise Pratt (1999), is the gap in which  
 transculturation takes place- where two  
 diÂ erent cultures meet and inform each  
 other, in uneven ways. A contact zone  
 allows for interaction between cultures,  
 so cultural boundaries can be broken.

Stadsklas
Stadsklas is onderzoek, leren en ervaren ineen (Lofvers, van Westrenen, Devos, 
& Venhuizen 2017). Zij is ontworpen als een actiegericht onderzoeksmodel naar 
nieuwe rollen en vaardigheden van stedenbouwkundige beroepsbeoefenaars. 
Stadsklas stelt de stedenbouwkundige expertise ter discussie, verbreedt het veld 
en nodigt anderen aan tafel. Zij keert het werkveld binnenstebuiten en gaat de 
confrontatie aan met traditie, professionals en canoniek. Zodoende brengt zij tradi-
tionele en nieuwe spelers samen en laat wisselwerking via uitwisseling en ervaring 
plaatsvinden. Die uitwisselingen – als contactzone[1] van de performance – vormen 
de crux van Stadsklas. Als publiek event heeft zij tussen 2014 en 2017 twaalf keer, 
op verschillende locaties in Nederland en België, met in totaal zo’n 250 mensen, 
plaatsgevonden. Refl ecteren middels ervaringen lag ten grondslag aan het lerend 
vermogen van Stadsklas. Om het ontwerp en de wisselwerking tussen onderzoek, 
leren (door uitwisseling) en ervaring te beschrijven is in mijn PhD gekozen voor het 
perspectief van dramaturgie. 

Op verschillende andere terreinen wordt ook gebruik gemaakt van dramatur-
gische principes om de wederkerigheid te begrijpen: architectuur (Turner 2010; 
2015), planologie (Hajer, 2005; Bronsvoort, 2021), sociologie (Goµ man, 1959; Burke, 
1969) of onderwijs (Martin, 2001; Østorn, 2021). Maar wat betekent een dramatur-
gische zienswijze of houding voor het onderwijs op de Rotterdamse Academie 
van Bouwkust? Enerzijds biedt het een onderlegger en een houding om complexe 
opgaven tegemoet te treden (zie de FUR-RAvB studio’s of de studio Post Fossil 
Urban Narratives). Anderzijds biedt dramaturgie een kader voor refl ectie en hande-
ling tussen context en ontwerp. Mede naar aanleiding van de start van het huidige 
academiejaar wil ik hier expliciet op in gaan.

Dramaturgie
Wat is dramaturgie? De Vlaamse dramaturge Marianne van Kerkhoven omschreef 
dramaturgie (1994) als volgt:

“(…) dramaturgy involves everything, is to be found in everything, and is hard to 
pin down. Is it only possible to think of dramaturgy in terms of spoken theatre, or is 
there a dramaturgy for movement, sound, light and so on, as well ? Is dramaturgy 
the thing that connects all the various elements of a play together? Or is it, rather, 
the ceaseless dialogue between people who are working on a play together? Or is it 
about the soul, the internal structure, of a production? Or does dramaturgy deter-
mine the way space and time are handled in a performance, and so the context and 
the audience too? And so on. We can probably answer all these questions with “Yes, 
but...”.” (Turner, & Behrndt, 2016)

Die schijnbaar eenvoudige vragen blijken lastig te beantwoorden. Het is productie-
ver een benadering te geven van wat dramaturgie doet. Dramaturgie is genealo-
gisch verbonden met theater en geworteld in een lange Europese geschiedenis die 
terug te voeren is tot de Grieken. Aristoteles wordt beschouwd als de grondlegger 
van de dramaturgie. De vertaling van Griekse literatuur (Homerus, Sophocles en 
vele anderen) naar drama is door Aristoteles onderbouwd met een set van elemen-
taire regels in Poëtica. Doorheen de tijd is dramaturgie geëvolueerd als praktijk 
en als theorie. In hedendaagse praktijken is een grote en uiteenlopende hoeveel-
heid van dramaturgische werkvormen geworteld waarbij het narratief niet langer 

In mijn PhD onderzoek gebruik ik de dramaturgie om complexe situaties te bestu-
deren en tegelijkertijd het actiegericht ontwerp van Stadsklas als onderzoeksmodel 
te bevragen op de relevantie voor de praktijk van onderzoek en onderwijs. In dit 
artikel wil ik de betekenis van mijn PhD onderzoek voor het onderwijs, en specifi ek 
het afstuderen, duiden. Wat kan dramaturgie bieden?

[1][1] “Contact zone”, a term coined by Mary  
 Louise Pratt (1999), is the gap in which  

tionele en nieuwe spelers samen en laat wisselwerking via uitwisseling en ervaring 
plaatsvinden. Die uitwisselingen – als contactzone[1][1] van de performance – vormen 
de crux van Stadsklas. Als publiek event heeft zij tussen 2014 en 2017 twaalf keer, 
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gedomineerd wordt door tekst maar ook door muziek, beweging, plekken – acties 
in allerlei vormen en gedaanten in theaters en op de meest uiteenlopende, daartoe 
toegeëigende plekken plaats vinden. 

Deze zogenaamde postdramatische praktijken (Lehmann, 1999; Turner, & Behrndt, 
2016) geven allen op eigen wijze vorm aan de drie componenten die dramaturgie 
op hoofdlijnen organiseert: de compositie van de performance (compositie, struc-
tuur rondom actie), de context en de relatie met het publiek(e). En de wisselwerking 
daartussen. Volgens het etymologisch begrippenkader is dramaturgie samenge-
steld uit de begrippen drãma (‘actie’) en -ergos, van érgon (‘werk’), wat verwant is 
met doen. Met andere woorden: de werkzaamheid van (die) dramaturgie = werk-
zame bestanddelen = benutten om te interveniëren in een maatschappelijk gede-
fi nieerde context door een artistiek, speculatief werk te produceren (Georgelou, & 
Theodoridou, 2017). Refl ectie op die dramaturgische praktijk draagt bij aan haar 
theoretische ontwikkeling. “Het denken kan niet los gezien worden van het prak-
tische bedrijf; het heeft zijn wortels in de materiële werkelijkheid. Maar de relatie 
tussen theorie en praktijk is ook een ‘dubbele’, dialectische verhouding. Aan de ene 
kant bepaalt het (materiële) zijn het bewustzijn. Aan de andere kant bepalen de 
ideeën die wij in ons hoofd hebben de wijze waarop wij de wereld zien en waarop 
wij dan ook in die wereld handelend optreden.” (Van Kerkhoven, 2002, p.201)

Het afstuderen
Aan het begin van hun afstuderen formuleren de studenten persoonlijke afstudeer-
projecten die variëren van traditionele tot grote, maatschappelijke (deel)opgaven. 
Het werken aan de meer traditionele opgaven wordt doorgaans gemotiveerd door 
persoonlijke aanleidingen en gekenmerkt door een vaak elementaire benadering. 
De complexe maatschappelijke opgaven worden veelal tegemoet getreden door 
een ontwerpmatig handelen en denken als proces dat samenvalt met onderzoeken 
en ontwerpen (zie ook Van den Boomen, 2017), waarbij het ontwerp als instrument 
wordt ingezet om een beeld te schetsen van een mogelijk antwoord op de vraag-
stelling. Die processen zijn niet lineair, maar leggen een grillig pad af om tot een 
resultaat te komen. Bij de selectie van afstudeerprojecten voor Archiprix op 28 
augustus 2021 werd eens te meer duidelijk hoe lastig het is de uitkomsten van die 
verschillende aanpakken te vergelijken[2] – en hoe moeilijk het is (voor de pas-af-
gestudeerden) om de context van de vraagstelling, de uitwerking en de refl ectie 
daarop af te stemmen en te representeren. Zeker wanneer ze het eindresultaat niet 
zelf, in levenden lijve, kunnen presenteren. 

Wat kan dramaturgie als zienswijze betekenen voor het afstudeertraject? Van 
Kerkhoven (1999) maakte een onderscheid tussen grote en kleine dramaturgie: “‘De 
kleine dramaturgie’ is voor mij het dramaturgische werk dat zich rond een concrete 
productie situeert, ‘de grote dramaturgie’ zou men in algemene en wellicht te vage 
bewoordingen kunnen omschrijven als het dramaturgische werk waardoor het 
theater gestalte geeft aan zijn maatschappelijke functie”. Die productie komt tot 
leven door wisselwerking met haar publiek en de context waarop zij reageert. 

We zouden de concrete productie kunnen zien als een architectonisch of steden-
bouwkundig (afstudeer)project en dit kunnen beschouwen als een kleine drama-
turgie. De grote dramaturgie biedt de maatschappelijke context, oftewel: het 
kader, waarbinnen de opgave gestalte krijgt – en haar tegelijkertijd conceptueel, 
programmatisch en ruimtelijk (contextueel) voedt. Met andere woorden: het zijn 
de thematische setting van het (afstudeer)project en de visie van de student die 
richting geven aan de uitwerking en presentatie van het voorgestelde. Dit frame 
(Bleeker, 2003) stuurt de blik van de commissie en het publiek om zich zo te kunnen 
verhouden tot het gepresenteerde en zich daarover kritisch te kunnen uitspreken 
(eerder genoteerde derde component die een dramaturgische praktijk op hoofdlij-
nen organiseert).

[2] Op zaterdag 28 augustus 2021 vond de  
 selectie voor Archiprix NL 2022 en de  
 nominatie voor De Meester 2021 plaats  
 in de afstudeertentoonstelling in de  
 Keilezaal.

[2] [2] Op zaterdag 28 augustus 2021 vond de  
 selectie voor Archiprix NL 2022 en de  

augustus 2021 werd eens te meer duidelijk hoe lastig het is de uitkomsten van die 
verschillende aanpakken te vergelijken[2][2] – en hoe moeilijk het is (voor de pas-af-
gestudeerden) om de context van de vraagstelling, de uitwerking en de refl ectie 

gedomineerd wordt door tekst maar ook door muziek, beweging, plekken – acties 
in allerlei vormen en gedaanten in theaters en op de meest uiteenlopende, daartoe 
toegeëigende plekken plaats vinden. 

Deze zogenaamde postdramatische praktijken (Lehmann, 1999; Turner, & Behrndt, 
2016) geven allen op eigen wijze vorm aan de drie componenten die dramaturgie 
op hoofdlijnen organiseert: de compositie van de performance (compositie, struc-
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Ordeningsprincipes 
De praktijk volgens de kleine dramaturgie betreft het werk rondom een voorstelling 
en dus, in het kader van een ontwerpproject, de inzet van middelen en vaardig-
heden om een complete voorstelling van dat project tot stand te brengen[3]. Net 
als een dramaturgisch werk bestaat een stedenbouwkundig of architectonisch 
ontwerpproject uit een compositie van elementen (eerder genoteerde tweede 
component die een dramaturgische praktijk op hoofdlijnen organiseert: de compo-
sitie van de performance). Elementen die voortkomen uit de traditie van die prak-
tijken. Zoals de hedendaagse praktijk van dramaturgie nog steeds te herleiden is 
naar de regels van Aristoteles, spreekt de stad nog immer middels elementaire 
principes en systemen, en de architectuur nog altijd via gebouwen, die zijn samen-
gesteld uit fundamentele elementen (Koolhaas, 2014; 2020). Het zijn die kerne-
lementen die vervolgens de architectuur tot uitdrukking brengt én tot spreken 
dwingt[4]. Het is de inter-actie van die elementen en principes die leidt tot ervarin-
gen en de tijdgeest die de vorm en het format bepaalt.

Context
Dramaturgie is ook een samenvallen met complexiteit. Als situatie en als werkwijze. 
Naast de elementaire benadering van afstudeeropgaven zien we context-
gestuurde of agenderende opgaven die zich verhouden tot grote maatschappelijke 
veranderingen. Deze opgaven zijn verankerd in een a-lineair gestuurd proces waar-
van de uitkomst onzeker is. Werken in dergelijke complexe situaties vraagt van de 
student een ruimere set vaardigheden en een andere houding ten aanzien van de 
opgave. Juist bij dergelijke opgaven kunnen alle drie componenten die een drama-
turgische praktijk op hoofdlijnen organiseert houvast bieden. Dramaturgie helpt 
dan bij het ‘zijn’ in complexiteit. Ze reduceert de opgaven niet tot een enkelvoudige 
benadering maar is in staat haar vanuit een meervoudige benadering te aanschou-
wen, te reduceren en uit te dragen. Het belangrijkste instrument in dat proces van 
schakelen, tussen context en ontwerpvoorstel, tussen denken en doen is refl ectie.

→ Stadsklas Brussels (2015) leert in situ  
 over de inzet van vaardigheden en  
 instrumenten om grote maatschappelij- 
 ke opgaven op de politieke en ruimtelij 
 ke inclusieve agenda’s te krijgen.
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[3] Zie het Verankerd vakmanschap RAvB
 of De Ambachtsman van Richard Sennet  
 (2008)

[4] Het onderwijs zoals onderricht door  
 Hans van der Heijden over Palazzi
 (typologie, context, elementen) is voor  
 vele afstudeerders de leidraad voor hun  
 afstuderen.

[3] [3] Zie het Verankerd vakmanschap RAvBZie het Verankerd vakmanschap RAvB
 of De Ambachtsman van Richard Sennet   of De Ambachtsman van Richard Sennet  

[4] [4] Het onderwijs zoals onderricht door  Het onderwijs zoals onderricht door  

en dus, in het kader van een ontwerpproject, de inzet van middelen en vaardig-
heden om een complete voorstelling van dat project tot stand te brengen[3][3]. Net 

lementen die vervolgens de architectuur tot uitdrukking brengt én tot spreken 
dwingt[4][4]. Het is de inter-actie van die elementen en principes die leidt tot ervarin-



ONDERZOEK 059

Refl ectie
Als levende discipline richt theater zich direct tot zijn publiek en communiceert zij 
middels zijn voorstelling. Het heeft een uitgesproken sociale functie die tot uitdruk-
king komt in de vertaling van de maatschappelijke context naar de realiteit van de 
voorstelling. Die voorstelling is het instrument om kritisch op de werkelijkheid te 
refl ecteren. Tegelijkertijd, zo betoogt Van Kerkhoven (2002), is theater als kunstvorm 
zelf onderwerp van een continue kritische refl ectie. Refl ectie is één van de drama-
turgische tactieken die sinds Bertold Brecht (Willet, 1964; Luckhurst, 2006; Turner, 
& Berhndt, 2016) gehanteerd wordt om uitkomsten te toetsen. Niet enkel achteraf, 
maar als een continu gegeven in een proces waarin bewogen wordt tussen allerlei 
vormen en benaderingen van onderzoek naar context en praktijk, en het bevragen 
van die praktijk, om zo te bewegen naar een ultieme uitkomst als antwoord op de 
verbeelding van het narratief. 

Refl ectie is een van de zes integrale beroepskwalifi caties van de opleiding tot 
architect of stedenbouwkundige[5]. Op de tussentijdse presentaties en tijdens de 
slotbijeenkomst van het afstuderen wordt de student geacht op zijn opgave en de 
uitwerking te refl ecteren. Tijdens die publieke bijeenkomsten wordt het ontwerp-
voorstel getoetst aan de vraagstelling en beoordelingscriteria. Middels het afstu-
deerproject legt de student verantwoording af over zijn of haar gekozen positie 
en benadering, over de vertaling in een ruimtelijke voorstelling van de opgave en 
neemt het publiek daarin mee. Maar refl ectie als tactiek vindt bovenal plaats tijdens 
het proces van onderzoek, ontwerp en uitvoering als een continue beweging 
tussen denken en doen en het toetsen van de vraagstelling aan de uitkomst en vice 
versa. Refl ectie gaat over het continue bijsturen van het werken tussen context en 
ontwerp en tussen ontwerp en publiek. 

Tenslotte draagt de feitelijke context van de eindpresentatie als instrument bij aan 
refl ectie en (re)presentatie. Voorbij de academische setting kan die context bewust 
ontworpen of dramaturgisch gearrangeerd zijn. Zo kozen bijvoorbeeld Gabriela 
Kopacikova, Tea Hadzizulfi c, Paul van den Bergh, Saskia Lambers en anderen 
ervoor om hun afstuderen te presenteren in een speciaal daarvoor gecreëerde of 
toegeëigende setting. Publiek en afstudeercommissie worden meegenomen en 
gepositioneerd in het ruimtelijk vertaalde narratief van de voorstelling die als setting 
refl ecteert op de maatschappelijke dan wel ruimtelijke context om datgene te 
kaderen wat de student middels zijn afstudeerproject wil overdragen. Het naden-
ken over de wijze van presenteren, wat er getoond wordt (en wat niet) tot en met de 
keuze voor die setting – in een auditorium of juist op een specifi ek gekozen loca-
tie – creëert de omstandigheden waarin het afstudeerproject beoordeeld wordt 
door publiek en commissie(s). De keuze voor die feitelijke context van representa-
tie draagt dus ook bij aan refl ectie. Dat dit laatste ook kwetsbaar is – in het kader 
van de recente selectie voor Archiprix of nominatie voor De Meester – besef ik me 
terdege. Maar het spelen met componenten om een werk voorstelbaar te maken, 
is meer dan alleen een architectonische of stedenbouwkundige planpresentatie. 
Het afstudeerwerk moet ook zichzelf kunnen presenteren. Die voorstelling moet de 
context, de gedachtegang en het resultaat van het proces laten zien. Dus de grote 
en kleine benadering van de architectonische en stedenbouwkundige opgaven 
communiceren via tekeningen, modellen, collages, tekst en andere middelen aan 
een publiek. Al dan niet in een speciaal daarvoor ontworpen context. 

Mijns inziens is het afstuderen het samenvallen van de praktijk en het onderwijs, 
van praktijk en theorie, van proces en productie en refl ectie – van denken en doen 
– en het uitdragen van een tweeledige boodschap. Naast een bewijs van kunnen 
als architect of stedenbouwkundige, vormt het project een refl ectie op maatschap-
pelijke dan wel ruimtelijke opgaven – met een commissie om het project te kwalifi -
ceren en een publiek om zich daartoe kritisch te verhouden. 

[5] Refl ecteren als beroepskwalifi catie  
 van de opleidingen tot architect en  
 stedenbouwkundige: past vakkennis en  
 onderliggende principes toe. Refl ecteert  
 op de eigen productie, positionering, en  
 rol in de beroepspraktijk. Onderbouwt  
 een oordeel of conclusie met relevante  
 argumenten (RAvB, 2021).

[5] [5] Refl ecteren als beroepskwalifi catie  Refl ecteren als beroepskwalifi catie  
 van de opleidingen tot architect en   van de opleidingen tot architect en  

Refl ectie is een van de zes integrale beroepskwalifi caties van de opleiding tot 
architect of stedenbouwkundige[5][5]. Op de tussentijdse presentaties en tijdens de 
slotbijeenkomst van het afstuderen wordt de student geacht op zijn opgave en de 
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→ Tea Hadzizulfic (2018) ontwierp een 
utopische (of juist dystopische) wereld 
waarin de mens de hond moet erken-
nen als een gelijkwaardig schepsel om 
te kunnen overleven en koos voor een 
presentatie in de ruïne van de Juliana-
kerk op Heijplaat. 

↑ Mark van Wasbeek (2021) agendeert bij 
aanvang zijn afstuderen de tentoonstel-
ling van de ‘Hybride Hoogstraat’ als een 
representatie van het samenvallen van 
proces, context en project.
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Paul van den Bergh (2018) ontwierp een installatie getiteld 
‘META non-disclosure agreement’ die gepresenteerd werd in 
een donkere kelder. “Er is geen ontsnappen aan de megastruc-
tuur. (…) Wij zijn META. (…) Wanneer je naar de geschiedenis 
van de mens kijkt, kan je concluderen dat het verlangen om er-
gens in te geloven, of dat nu het hiernamaals of een politieke 
ideologie is, een rode draad vormt. Na God, had je de Mens en 
nu is er…,’ – hij zwijgt even – ‘…Het Systeem.’ Hij zwijgt weer 
en voegt dan toe: ‘Maar hoe verhoud je je tot een systeem? Een 
zonder richting, zonder duidelijk begin of einde, dat voortdu-
rend in beweging is? Hoe zorg je ervoor dat dat besef niet tot 
fatalisme leidt, maar ons aanspoort om anders te handelen?’”

↑
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De context van de plek als antistad van de 
hedendaagse samenleving en het podium 
voor de afstudeerpresentatie van ‘Noctur-
nal Animals’ van Saskia Lambers (2020) is 
het Quarantaineterrein op Heijplaat.

↑
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(De klimaatcrisis is allesomvattend en de schaal waarop we moeten handelen 
soms overweldigend. We doen niet genoeg. We handelen niet snel genoeg.
Alles moet anders. We lopen het risico moedeloos te worden van ons eigen
onvermogen. Hoe ontsnappen we aan het fatalisme?

Misschien moeten we beter kijken naar onze directe leefomgeving. Wellicht 
vinden we daar houvast voor het handelen naar de toekomst. Het zoeken naar 
en vastleggen van aanknopingspunten voor een duurzame toekomst in onze ei-
gen stad was de opdracht die we meegaven aan fotografe Loes van Duijvendijk. 
Gewapend met haar camera ging ze op zoek naar verschillende stadsgezichten 
waar de langzame transformatie van de stad wordt ingezet vanuit de aanwezige 
natuur. Tussen de kieren van het asfalt, de ruimte tussen het beton, de poriën 
van de baksteen en de rafelranden van de stad.)

R O T T E R D A M S E
R O T T E R D A M S E

 R O T T E R D A M S E 
 R O T T E R D A M S E 
D E  R O T T E R D A M S E 
 R O T T E R D A M S E

K L I M A A T O P G A V E 

Beeldessay door
Loes van Duijvendijk

 R O T T E R D A M S E 

Beeldessay door
Loes van Duijvendijk

 R O T T E R D A M S E 
 R O T T E R D A M S E 

K L I M A A T O P G A V E 

(De klimaatcrisis is allesomvattend en de schaal waarop we moeten handelen 

Thijs van Spaandonk
en Renske van der Stoep
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IKTINOSPRIJS 2021
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De Iktinostentoonstelling brengt elk jaar het beste werk 
uit de studio’s samen. De prijs is 52 jaar geleden inge-
steld door architect Huig Maaskant, medeoprichter van de 
Rotterdamse Academie van Bouwkunst, en eert jaarlijks die 
Academiestudent die “door kwaliteit en karakteristiek van het 
studieresultaat een (culturele) bijdrage heeft geleverd aan 
onderwijs, onderzoek en praktijk van architectuur of steden-
bouw”. Het ging Maaskant daarbij uitdrukkelijk om tussen-
tijdse studieresultaten en dus niet om afstudeerprojecten. 

Uit het studiejaar 2020-2021 is werk uit 26 van de 27 ontwerp-
studio’s voor de prijs voorgedragen. 25 projecten waren van 
24 augustus t/m 3 september te zien op de RDM-Campus. 
Hiervan dongen 24 mee naar de prijs. De winnaar is bekend 
gemaakt op donderdag 26 augustus tijdens de Jaaropening 
van de RAvB in de Keilezaal in Rotterdam.

De jury werd geleid door Martin Aarts (voorzitter van de 
Stichting Vrienden van de Academie) en bestond daarnaast 
uit de alumni Tea Hadzizulfic (architect, ontwerper bij MUST), 
Barend Mense (stedenbouwkundige bij jvantspijker & part-
ners), Eilien Neumann (architect, zaakvoerder van Averechts 
Architecten) en Chris van Langen (directeur RAvB). Jan 
Duursma (coördinator Externe Activiteiten op de RAvB) was 
de secretaris van de jury.

De jury was vol lof over de kwaliteit van de inzendingen en 
over de grote diversiteit aan gepresenteerde projecten. 
Gewaardeerd werd dat veel studenten in staat blijken om 
door de schaalniveaus heen te werken. Ook concludeert de 
jury dat in de opgaven nog meer dan voorheen een accent 
ligt op actuele maatschappelijke vraagstukken, vooral de 
klimaatopgave. Het valt op dat veel stedenbouwprojecten  bij 
de jury in de smaak blijken te vallen. De jury vraagt zich af of 
de maatschappelijke invalshoek misschien beter tot zijn recht 
komt bij stedenbouwprojecten. Toch lijken er ook binnen het 
vakgebied van de architectuur veel mogelijkheden te zijn om 
met de klimaatopgave en natuurinclusief ontwerpen aan de 
slag te gaan. Dat moet dan wel inhoudelijk onderbouwd zijn, 
bijvoorbeeld door de studenten meer ecologische kennis 
mee te geven. Ook kennis van natuurlijke materialen is in dat 
kader belangrijk. 

Sommige projecten waren gebaat geweest bij een helder-
dere presentatie of een uitgebreidere toelichting. De jury 
realiseert zich daarbij dat dit in een deel van de gevallen 
veroorzaakt wordt door het vanuit de studio voorgeschreven 
presentatieformat.

De projecten zijn in een aantal ronden beoordeeld. 
Uiteindelijk bleven vijf projecten over die kans maakten
op de Iktinosprijs 2021.

→ Het Vooruitkijkende Monument
door Daan de Jong (Stedenbouw)

→ Vlaanderen aan de leiding door
Michelle Ritzen (Stedenbouw)

→ De Staat van Uitzondering door
Thijs de Boer (Stedenbouw)

→ Het toekomstbestendige Texelse water- en
ecosysteem door Michelle Tanis (Stedenbouw)

→ Migrant, Reizend Museum door
Wessel Geysels (Architectuur)
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DE BESTE PROJECTEN UIT
STUDIEJAAR 2020-2021
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BELLE VAN DER BERG
JURRIAAN BLOM
ARVID SCHOOTS
L’AMOUR DES MOULES - 
A LOVE STORY

The Design of the Encounter
/kwartaal studio architectuur

→ Alessandra Covini
→ Giovanni Bellotti

JULIETTE DEN BREEJEN
PAKHUIS VICO, ROTTERDAM

Transformatie Pakhuis VICO
(kwartaalstudio architectuur en 
stedenbouw)

→ Frederik Pöll
→ Rubén Dario Kleimeer

THIJS DE BOER
DE STAAT VAN UITZONDERING

Mensenwerk M4H
(semesterstudio architectuur
en stedenbouw)

→ Bernardina Borra
→ Monica Adams
→ Wouter Vos
→ Damo Holt
→ Mauricio Freyre

JEROEN BASTIAANSEN
ROTTERDAMSE MYTHES

Living Apart Together
/semesterstudio architectuur

→ Jaakko van ’t Spijker
→ Joan Almekinders
→ Kyra Galjee, Nadia Pepels
→ Vincent de Rijk
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IVO VAN DOORN
MAASSILO, PLEIN OP HOOGTE

Het Rotterdamse Dak
(semesterstudio architectuur)

→ Caspar Frenken
→ Sereh Mandias
→ Tomas Dirrix

GIAN BURGERS
DE BEWOONBARE FORMATIE

De Eeuw van de Amateur
(semesterstudio architectuur en 
stedenbouw)

→ Tomas Dirrix
→ David Habets
→ Mark Minkjan
→ Ruben Castro

ARIANNE FLEEGE
THE (NEW) 
NEIGHBORHOOD HOME

The Amenity Studio
(semester studio architecture)

→ Albert Takashi Richters
→ Mike Fritsch
→ Eminé  Yilmasgil
→ Pieter Kuster
→ Stefan Filippas

MEES DIJKMAN
ZINDERENDE DYNAMIEK

Het grote stenen huis op het land 
(kwartaalstudio architectuur)

→ Marjolein van Eig
→ Joost Emmerik

STUDIOWERK
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WESSEL GEYSELS
MIGRANT, REIZEND MUSEUM

Nationaal Centrum Duurzaamheid 
(semesterstudio architectuur)

→ Remco Bruggink
→ Sanne van Manen
→ Lizanne Dirkx
→ Mirjam Veldhuizen van Zanten

BRAM FRANKEN
LEVENSNEVEL

Nieuwe Zorg voor de Toekomst
(semesterstudio architectuur)

→ Femke Feenstra
→ Andrea Möhn
→ René Toneman
→ Rogier Coopmans

BERTHEL VAN HET GOOR
INNER LAKE

The Architecture of Removal 
(semester studio architecture)

→ Roxane van Hoof
→ Claudio Saccucci
→ Hedwig van der Linden
→ Sereh Mandias

LUÏSA JACOBSE
THEATER MAAKPLAATS 303

Impact.Theater 
(semesterstudio architectuur)

→ Bart van Kampen
→ Floris van der Poel
→ Floor Ziegler, Teun Gautier
→ Louis Janssen
→ Gerbrand Borgdorff
→ Ernest van der Kwast
→ Farbod Moghaddam
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DAAN DE JONG
HET VOORUITKIJKENDE 
MONUMENT

Post-fossiele Stedelijke Narratieven 
(semesterstudio stedenbouw)

→ Florian de Visser
→ Thijs van Spaandonk
→ Lynne Brouwer
→ Chidi Onwuka

EXTRACTIVISM: 
ON COMMON GROUND

Crossing Borders 
(semester studio architecture and urban 
design)

→ Carolien Schippers
→ Negar Sanaan Bensi
→ Nassim Razavian

ROB KONINGEN
CATCH & RELEASE

Weerstudio 
(semesterstudio stedenbouw)

→ John de Groot
→ Jens Jorritsma
→ Reineke Otten

INDRA KOOGE
DAEDALUSDORP, 
SPONTAAN ZAANS!

Intense Stad (semesterstudio stedenbouw 
en architectuur)

→ Ivar Branderhorst
→ Franz Ziegler
→ Frits Palmboom
→ Gerrit Timmers

STUDIOWERK
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ANGÉLA KORTLEVEN
‘S GRAVENDIJKWALK

Het Recht van de Traagste 
(semesterstudio stedenbouw)

→ Riëtte Bosch
→ Mascha Onderwater
→ Joost Emmerik
→ Teun van den Ende

MICHELLE RITZEN
VLAANDEREN AAN
DE LEIDING

Haven van Antwerpen 
(semesterstudio stedenbouw)

→ Bram van Ooijen
→ Maxime Peters
→ Carmen Van Maercke
→ Gosia Olchowska

JUSTUS SCHAEFFER
CLAIM SPACE

Just Baltimore 
(semester studio urban design
and architecture)

→ Rowin Petersma
→ Wouter Veldhuis
→ Cristina Murphy
→ Daryl Mulvihill
→ Debora Schiltmans

NICKEY SCHAKELAAR
HIDDEN LIFE IN 
THE GRASSY TRIANGLE

Het Ontworpen Concept
(kwartaalstudio architectuur)

→ Dik Houben
→ Hans Venhuizen
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LÉON SILDERHUIS
FUNGHI FARM

AGRI-culture 
(semesterstudio architectuur)

→ Klaas van der Molen
→ Wesley Leeman
→ Felix Madrazo

AYLA STOMP
ROTTERDAMS PALAZZO

Het Nederlandse Palazzo 
(semesterstudio architectuur)

→ Hans van der Heijden
→ Theo van de Beek
→ Like Bijlsma
→ Remy Jansen

MICHELLE TANIS
HET TOEKOMSTBESTENDIGE
TEXELSE WATER-
EN ECOSYSTEEM

De mogelijkheid van een eiland 
(kwartaalstudio architectuur en 
stedenbouw)

→ Ryanne Janssen
→ Lara Schrijver

TIEMEN VISSER
HET LAGEMEERKOETSHOF

Rewrite Charlois 
(semesterstudio architectuur)

→ Servie Boetzkes
→ Gabriel Peña
→ Peter Mensinga
→ Valentijn Kerstens

STUDIOWERK
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Het vooruitkijkende monument

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, ontwikkel-
den 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.

→ Post-fossiele Stedelijke Narratieven (semesterstudio stedenbouw)
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Florian de Visser, Thijs van Spaandonk,
Lynne Brouwer en Chidi Onwuka

Docenten:

← Daan de Jong – Het vooruitkijkende monument,  
 Bezoek aan het oude monument
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← Daan de Jong – Het vooruit
kijkende monument, Beleving 
van de leegte nadat de
obelisk is verwijderd

Daan de Jong – Het vooruit 
kijkende monument,
Vormgeving van het substraat 
rond de obelisk
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↓ Daan de Jong – Het vooruitkijkende monument,
Wijding van het monument - het mycelium vormt zich

STUDIOWERK
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Een project dat aan het denken zet en mysterieus is, maar tegelijkertijd conceptueel 
sterk. Maar is er eigenlijk wel sprake van architectuur of stedenbouw als er niet echt 
een programma is? Wel een overtuigend narratief, maar geen functies? Is er dan 
niet gewoon sprake van een kunstwerk? Tegelijkertijd gaat het over een plek, over 
rituelen, over vormgeven aan ruimte. Uiteindelijk was de jury het er over eens dat 
dit project nadrukkelijk het ruimtelijk ontwerp inzet als instrument om na te denken 
over de toekomst, en daarmee overtuigend de kracht toont van wat het ontwerp, of 
het nu architectuur of stedenbouw is, vermag. 

jurycommentaar
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↑ Michelle Ritzen - Vlaanderen aan de leiding,   
Haven van Antwerpen
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Vlaanderen aan de leiding

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 postfossiele haven en 
wereld kunnen versnellen. Hoe zou deze er uit kunnen zien?

Michelle Ritzen stelt voor om de binnenkort overbodige aardgasleidingen tussen 
Zeebrugge en Antwerpen in te zetten voor het transport van waterstof en om de 
grotere risicocontour die hierdoor ontstaat te gebruiken voor een grootschalige 
herinrichting, opwaardering en verduurzaming van het verzilte niemandsland 
rondom de leidingen. Ook de dorpen nabij de leidingen profiteren hiervan.

→ Haven van Antwerpen (semesterstudio stedenbouw)
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Docenten: Bram van Ooijen, Maxime Peters, 
Carmen Van Maercke, Gosia Olchowska

Docenten:

STUDIOWERK
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↓ Michelle Ritzen - Vlaanderen aan
de leidiwng, Haven van Antwerpen



HUIG MAGAZINE 2021092

Een in alle opzichten overtuigend, helder gepresenteerd en compleet project. Een 
goede, interessante vondst die zich ver voorbij de Haven van Antwerpen uitstrekt, 
een uitstekend uitgewerkte strategie, een project dat van waarde is voor de hele 
regio. Voor een deel van de jury wellicht iets te polytechnisch, maar ook een project 
dat zich zelfverzekerd op het gebied van het landschapsontwerp durft te begeven.

jurycommentaar

↑ Michelle Ritzen - Vlaanderen aan
 de leidiwng, Haven van Antwerpen
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↑ Michelle Ritzen – Vlaanderen aan de leiding
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De staat van uitzondering

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 ruim-
telijke impact heeft.

De Van Helmontstraat in M4H biedt volgens Thijs de Boer kansen om een bijzon-
der stedelijk ontwikkelingsmodel te introduceren, een alternatief voor traditionele 
vormen van gebiedsontwikkeling. In een publiekprivate samenwerking krijgen 
initiatiefnemers de ruimte en de steun om te experimenteren, een Staat van 
Uitzondering die zich op basis van een aantal spelregels evolutionair kan ontwikke-
len en die gebaseerd is op vertrouwen.

→ Mensenwerk M4H (semesterstudio architectuur en stedenbouw)
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Bernardina Borra, Monica Adams, Wouter Vos,
Damo Holt en Mauricio Freyre

Docenten:

← Thijs de Boer – De staat van uitzondering,
axonometrie programma
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Een project waarover de jury lang discussieerde. Hoewel iedereen onder de indruk 
was van het project en waardeerde hoe de kritiek op de gemeentelijke ontwikkel-
visie vertaald is in een alternatieve ontwikkelstrategie werd de jury het er uiteindelijk 
niet over eens of de strategie daadwerkelijk zou kunnen werken en stoorde een 
deel van de jury zich aan de schijnbaar overal toepasbare verbeeldingsposter.

jurycommentaar

→ Thijs de Boer –
 Staat van Uitzondering

jurycommentaar
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 ↑↓ Thijs de Boer –
Staat van Uitzondering
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Het toekomstbestendige Texelse 
water- en ecosysteem

De studio, pilot voor een reeks eilandstudio’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 toekomstbesten-
diger maken en 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.

De mogelijkheid van een eiland (kwartaalstudio architectuur en stedenbouw)
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Ryanne Janssen en Lara SchrijverDocenten:

← Michelle Tanis – Het toekomstbestendige Texelse   
water- en ecosysteem, Vogelvlucht ontwerp nieuwe 
zoet-zout waterverbinding

STUDIOWERK
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Een voor een kwartaalstudio bijzonder ver uitgewerkt ontwerp. Een ontwerp voor 
mensen, bedacht vanuit de leefwereld van de dieren blijkt veel op te kunnen leve-
ren. Een schijnbaar simpele ingreep met een maximaal effect. Een aspect dat niet 
alle juryleden kon bekoren was de bijna suburbane articulatie van de woningen aan 
het eind van de landtongen.

jurycommentaar
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↓ Michelle Tanis – Het toekomstbestendige Texelse water- 
en ecosysteem, Collage bos en brakwatergebied

↓ Michelle Tanis – Het toekomstbestendige Texelse water- 
en ecosysteem, Collage wonen op de landtong
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Migrant, Reizend Museum

De studio startte met het opstellen van een doemscenario voor de toekomst. Van 
daaruit moesten de studenten een Nationaal Centrum voor Duurzaamheid ontwer-
pen 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 moge-
lijkheid om die houding wezenlijk te veranderen.

→ Nationaal Centrum Duurzaamheid (semesterstudio architectuur)
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Docenten: Remco Bruggink, Sanne van Manen, Lizanne Dirkx en 
Mirjam Veldhuizen van Zanten

Docenten:

← Wessel Geysels – Migrant, Reizend museum
De Migrant, Maquette interieur

STUDIOWERK
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← ↓ Wessel Geysels –
Migrant, Reizend museum
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Opnieuw een project dat de jury lang bezig hield. Een unieke benadering van het 
omgaan met de klimaatopgave. Een utopisch project, een nieuwe Ark van Noach 
voor een dystopische wereld. De jury vraagt zich wel af of het ontwerp van de zelf-
voorzienende machine ook werkelijk klopt. Prachtige maquette.

jurycommentaar
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↑ Iktinosjury, vlnr Tea Hadzizulfic, Eilien Neumann, Robert-Jan de Kort (interviewer),
Barend Mense, Martin Aarts, Chris van Langen en Jan Duursma (secr.)
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INTERVIEW EILIEN NEUMANN

JE KUNT ALS ARCHITECT 
ZOVEEL MEER ZIJN DAN 
ALLEEN EEN BOUWER

Op een zonnige dinsdagochtend in augustus verzamelen vijf juryleden zich in 
het Innovation Dock van de RDM-campus voor de jurering van de Iktinos-prijs. 
De jury bestaat uit vaste voorzitter Martin Aarts (voorzitter Stichting Vrienden 
Academie van Bouwkunst Rotterdam), directeur Chris van Langen en drie alumni 
van de Academie van Bouwkunst. Naast Barend Mense en Tea Hadzizulfi c 
is Eilien Neumann uitgenodigd. Twee jaar geleden studeerde ze af aan de 
Rotterdamse Academie van Bouwkunst waarna ze in haar thuisstad Antwerpen 
samen met Bart Favoreel het bureau Averechts Architecten oprichtte. Nu is ze 
terug in Rotterdam, de stad waar ze zes jaar studeerde en twee jaar woonde. 
Eilien is gevraagd om naast haar rol als jurylid ook persoonlijk te refl ecteren over 
het studentenwerk.

JE KUNT ALS ARCHITECT 
ZOVEEL MEER ZIJN DAN 

HUIG MAGAZINE 2021

INTERVIEW EILIEN NEUMANN
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Ze ervaart het als een eer om als jurylid terug te zijn op de 
Academie: “Het is inspirerend om te zien waar de studenten 
nu mee bezig zijn. Het valt me vooral op dat veel projecten 
gebaseerd zijn op grote vraagstukken zoals klimaatverande-
ring en pandemie, terwijl tijdens mijn studie de nadruk veel 
meer op het vakmanschap van de architect lag.” 

Het is door bouwactiviteit erg rumoerig in de grote hal waar 
de 25 genomineerde projecten tentoongesteld zijn. Toch 
weet Eilien zich goed te focussen op de projecten. Ze heeft er 
drie uitgepikt die ze de beste vindt. We lopen ze één voor één 
af. De eerste is ‘Maassilo, plein op hoogte’ van Ivo van Doorn. 
Van het dak van het industriële gebouw is een publieke 
ruimte gemaakt, die open staat voor velerlei gebruik. De 
reden dat dit project haar zo aanspreekt heeft te maken met 
de beperkte toevoegingen die er zijn gedaan: “Het gebouwtje 
dat is toegevoegd is een natuurlijk onderdeel van het geheel 
geworden. Dit terwijl toch vaak de reflex van architecten is 
om heel veel toe te voegen. Ik ben daar op tegen, omdat het 
meestal voorbij gaat aan de kwaliteiten van een context.”

Om haar punt te onderstrepen loopt ze naar het project 
‘Zinderende dynamiek’, waarbij student Mees Dijkman een 
huis heeft ontworpen in een natuurgebied, een overstro-
mingsgebied nota bene: “Hier wordt dus een heel zwaar 
gebouw voorgesteld terwijl bouwen op deze plek eigenlijk 
een slecht idee is. Tegelijkertijd zal dat gebouw over 30 jaar 
grotendeels onder water staan. Dat is haast een cynisch 
aspect. In de stad is er nog heel veel lege ruimte, dat is een 
betere plek om te bouwen.” 

Hier snijdt Eilien een punt aan dat aan de basis lag van haar 
afstudeerproject. In Antwerpen-Noord onderzocht ze binnen-
ruimtes van bouwblokken om tot de conclusie te komen dat 
er daar zoveel ruimte onbenut blijft. Zo vond ze lege garages 
en in onbruik geraakte publieke toiletten. Ze besloot deze 
ruimtes te ontsluiten voor de buurt. Niet persé om in te vullen 
met een concreet programma, maar vooral om te gebruiken 
en doorheen te dwalen. Door het doen van kleine interven-
ties maakte ze er museale ruimtes van en bracht er een 
kunstcollectie in onder. Zo was de buurt ineens een museum 
rijker, zonder dat er een groot gebouw voor hoefde bij te 
komen. Met haar project drong ze door tot de selectie voor 
de Archiprix: “Ik wilde aantonen dat er in een land dat al zo vol 
lijkt, nog zoveel lege ruimte is.”

We kijken vervolgens naar het stedenbouwkundig project 
‘Vlaanderen aan de leiding’ van Michelle Ritzen. Het betreft 
een voorstel in Antwerpen, Eiliens thuisstad. Het project 
omvat een ontwikkeling van de haven zonder fossiele brand-
stoµen. Bestaande gasleidingen zijn benut voor het transport 
van waterstof. De nieuwe veiligheidscontouren die daardoor 
ontstaan leveren nieuwe kansen op voor de ontwikkeling van 
een groen landschap dat zich aan beide oevers van de rivier 
uitstrekt van de haven tot aan de zee. Het project raakt een 
gevoelige snaar bij Eilien: “Ik heb me tijdens de studie vaak 
verzet tegen megalomane projecten, omdat die meestal 

voorbijgaan aan de context.” Eilien bewondert in dit plan 
het diepgravende onderzoek naar de technieken die ermee 
gemoeid zijn: “Het plan lijkt zo realistisch, dat je er zo mee 
naar het havenbedrijf kan gaan.” Toch blijft het plan verstoken 
van ruimtelijke verbeelding, waarmee ze het net niet tot haar 
top drie laat doordringen.

Ze toont me daarna het project ‘Rotterdams Palazzo’ van Ayla 
Stomp. Het betreft een product van de studio van docent 
Hans van der Heijden die het Italiaanse ‘palazzo’ als relevant 
woningbouwtypologie onderzoekt. In deze studio dwingt een 
streng presentatieformat de studenten tot het enkel uitwer-
ken van één gevelfragment, plattegronden, doorsneden en 
aanzichten. Het gevelfragment spreekt aan: “De nadruk die 
het gevelfragment legt op de tactiliteit van de gladheid of 
ruwheid van de materialen is gewoon voorwaarde om een 
idee te krijgen hoe het gebouw en de omgeving gaat aanvoe-
len.” Eilien beschouwt dit als de basis van het vak: “Je kunt 
nog zulke goede ideeën hebben over grote vraagstukken, 
waar ben je als je het niet goed kunt tekenen?”

Tot slot lopen we naar een hoek van de zaal naar een project 
dat zich niet direct prijsgeeft. Het heet ‘Het vooruitstrevende 
monument’ van student Daan de Jong en omvat een serie 
ingelijste collages, een beeldscherm met een film en een 
hoge tafel met een zestal kijkdozen zetten de beschouwer 
aan het werk. Dit vindt Eilien een buitengewoon intrige-
rend project. Een project waarvan je niet meteen weet waar 
het over gaat of wat je ervan moet vinden: “Het is mooi 

Ayla Stomp, Rotterdams Palazzo ↓
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vormgegeven en mysterieus. Niet alles wordt meteen bloot-
gelegd. Het intrigeert, omdat je niet direct weet of je wel snapt 
waar het over gaat.”  Het project betreft een voorstel voor de 
transformatie van het G.J. De Jongh monument achter in de 
rozentuin van Museum Boijmans van Beuningen. De Jong is 
kritisch op de manier waarop het monument een gestolde 
herinnering aan het verleden vormt en ontwierp een aanvul-
ling erop in de vorm van een organisme dat groeit en zich 
blijft ontwikkelen. Zo kan het monument de belichaming 
worden van de toekomst in plaats van het verleden.

Het project geeft binnen de jury aanleiding tot een wezen-
lijke vraag: Is dit wel architectuur of stedenbouw? Er wordt 
uitvoerig besproken of dit project al dan niet beter thuishoort 
op een kunstacademie. Neumann vindt van niet en toont 
zich een warm pleitbezorger voor dit type projecten op de 
Academie van Bouwkunst. Juist omdat ze zo kunstzinnig zijn. 
Zelf begon ze ook ooit, geïnspireerd door haar moeder die 
kunstenaar is, aan een studie beeldende kunsten om daarna 
via de studie interieurarchitectuur bij de architectuur te belan-
den. Kunst is altijd een belangrijke component in haar werk 
gebleven: “Dit project toont dat architectuur en stedenbouw 
zich op het grensvlak met kunst kunnen begeven.“

Met haar voorkeursprojecten werpt Eilien drie thema’s op die 
zij voor de architectuur- en stedenbouwopleiding van groot 
belang vindt. Het inhouden van de reflex om een gebouw te 
maken en eerst kijken naar de kwaliteiten van een context, het 
goed kunnen tekenen en visualiseren van een gebouw, en dat 
op een conceptueel, kunstzinnig niveau doen. 

Ze vond het prettig om onderdeel te zijn van de jury: “Ik 
heb het idee dat ik hier mijn mening goed kan brengen. In 
Nederland, anders dan in België, wordt heel direct gecom-
municeerd over argumenten, waardoor je altijd goed weet 
waar je op reageert. In België blijft men vaak vager als het op 
discussiëren aankomt, zodat het ook minder duidelijk is wat 
de standpunten zijn. Dit is iets wat ik op de Academie geleerd 
heb. Als student was ik in het begin erg nerveus omdat ik me 
bewust was dat je ieder moment om je mening gevraagd kon 
worden. Later ben ik eraan gewend geraakt en vond ik dat 
juist prettig.” 

Eilien weet haar stempel te drukken tijdens het jureren. 
Aanvankelijk gaat de waardering van de jury erg uit naar een 
aantal grootschalige projecten, maar het ontbreken van een 
prikkelende verbeeldende component blijkt een struikelpunt. 
Al discussiërend buigt de waardering van de jury steeds 
meer af naar het ‘Monument van vooruitgang’. Het kleinscha-
lige, kunstzinnige project wordt uiteindelijk zelfs als winnaar 
bestempeld. Persoonlijk is Neumann daar erg blij mee: “Ik 
vind dat er op de Academie meer van dit soort projecten 
moeten zijn. Het zijn projecten die een vraag opwerpen en 
zelfs discussies over het feit of het nu architectuur, steden-
bouw of kunst is. Dit heb ik met mijn afstudeerproject ook 
doorgemaakt, maar dit heeft mij juist gesterkt. Je kunt als 
architect zoveel meer zijn dan enkel een bouwer.”
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