
Tentoonstelling
Architecture in Comic-Strip Form

Waarom gebruiken architecten cartoons om hun 

ideeën tot leven te brengen? Een tentoonstelling 

in The National Museum – Architecture in Oslo 

verkent dit thema. Hierin komt naar voren op 

welke manieren deze ongebruikelijke vorm van 

architectonische visualisatie is in te zetten. 

In een brief uit 1925 gebruikt Le Corbusier een taal 

die lijkt op die van cartoonisten om zijn ideeën voor 

zijn cliënt Madame Meyer te visualiseren en te com-

municeren. Met behulp van woorden en tekeningen 

legt hij zijn plannen voor elke kamer uit. Deze brief is 

een van de tachtig stukken in de tentoonstelling 

‘Architecture in Comic-Strip Form’ in The National 

Museum – Architecture in Oslo; een tentoonstelling 

die het gebruik van cartoons in de architectuur  

verkent, van vroege pioniers tot hedendaagse archi-

tecten die striptekeningen in hun werk gebruiken. 

“Dankzij het samenspel tussen tekst en beeld kan 

een complexe boodschap op een eenvoudige en 

begrijpelijke manier overgebracht worden, in een 

vorm die een breder publiek aanspreekt”, leggen 

curators Mélanie van der Hoorn en Anne Marit 

Lunde uit. Zowel de tekeningen van Le Corbusier 

voor Madame Meyer als de Archigram-cover van het 

tijdschrift Zoom uit 1964, ook op de tentoonstelling 

te zien, zijn geen striptekeningen in de strikte zin 

van het woord. Maar het zijn beide voorbeelden van 

werken die de weg vrijmaakten voor een nieuwe 

architectonische visualisatie. Door de jaren heen 

hebben architecten cartoons en tekeningen 

gebruikt om hun ideeën en projecten te communi-

ceren, om kritiek te uiten of simpelweg om hun 

werk toegankelijker te maken voor mensen buiten 

de architectuursector, zoals politici of het bredere 

publiek. Je zou kunnen zeggen dat het succes van 

het boek Yes is More (2009) van Bjarke Ingels, een 

manifest dat het werk en de visie van zijn bureau big 

uiteenzet door middel van foto’s, tekeningen, colla-

ges en tekstballonnen, de kracht van het format 

onderschrijft. Een van de meest toonaangevende 

personen op het gebied van architectuurcartoons is 

de Amerikaan Wes Jones. In 1988 mengde hij zich in 

de strijd om het gedenkteken te bouwen bij het John 

F. Kennedy Space Center met de cartoon Astronauts 

Memorial, een verhaal over een fictieve astronaut 

die een emotioneel bezoek brengt aan het door 

Jones voorgestelde gebouw, compleet met techni-

sche specificaties. Enkele leden van de jury waren  

sceptisch over de lichtvoetige benadering van zo’n  

serieus project, maar uiteindelijk zorgde de oncon-

ventionele benadering van Jones ervoor dat hij het 

project namens Holt Hinshaw Pfau Jones mocht uit-

voeren. De tentoonstelling laat ook voorbeelden 

zien van architecten die cartoons gebruiken om kri-

tiek te uiten. In de jaren zestig was Richard J. Dietrich 

het niet eens met de uitbreidingsplannen van 

München en in 1969 publiceerde hij een architec-

tuurcartoon in het architectuurtijdschrift 

Baumeister met daarin zijn tegenvoorstellen. Het 

resultaat was dat hij ‘Metastadt’, zijn idee voor ras-

tervormige woonunits, mocht ontwikkelen en reali-

seren. Een andere architect die cartoons gebruikt 

om kritiek te uiten is Matthias Gnehm, die in zijn 

beeldroman Die kopierte Stadt (2014) vragen stelt 

over globale architectuur, wanneer de hoofdpersoon 

naar China afreist om een replica van Zürich te  

bouwen. The Factory (2008) biedt een andere ver-

smelting van de twee disciplines en gebruikt car-

toons om een gebouw een-op-een te voltooien. In 

een oud kantoorgebouw in de provincie Wong Chuk 

Hang in Hong Kong dat is omgebouwd tot studio’s 

voor artiesten en ontwerpers, hebben de architec-

ten Alberto Cipriani en Mauro Marchesi de muren vol 

gehangen met een strip die het hele gebouw door-

loopt, waarmee ze de studio hebben omgetoverd 

tot een lokale bezienswaardigheid. Cartoons maken 

het ook mogelijk om utopische ideeën en werelden 

te verkennen, een belangrijk aspect van architec-

tonische innovatie. Architect en ontwerper Jimenez 

Lai heeft naam gemaakt met zijn cartoons die alter-

natieve werelden verkennen met anime-achtige 

zwartwittekeningen en titels als Noah’s Ark in Space 

en The Future Archaeologist. De curators hebben 

ook de hand weten te leggen op de Moleskine-

notitieboekjes met complexe schetsen van Moon 

Hoon. Sommige zien er op papier misschien  

utopisch uit, maar de poëtische tekeningen van  

geometrische vormen met hoorns en ogen staan  

tegenwoordig als Rock It Suda (2010) in Zuid-Korea.

Architecten die cartoons gebruiken in hun werk, 

tekenen deze zelf of ze werken samen met teke-

naars. De formats en signaturen lopen uiteen,  

van het gebruik van potlood, pastel en krijt tot 

Photoshop en andere digitale tools. Maar ondanks 

de variatie zijn er duidelijke invloeden te herkennen 

vanuit de wereld van cartoons. 

Cartoonist Chris Ware is bekend vanwege zijn teke-

ningen van stadsgezichten en gebruikt deze vaak 

om zijn bijdrage te leveren aan het architectuur-

debat. In de beeldroman Building Stories (2012)  

benadrukt hij hoe belangrijk het is om historische 

gebouwen te beschermen door het verhaal te  

vertellen van de bewoners van een huis over een  

periode van honderd jaar. Winsor McCay is nog een 

inspiratiebron, en vele architecten zijn beïnvloed 

door zijn Little Nemo-cartoons uit de vroege twin-

tigste eeuw en zijn gedetailleerde stadsgezichten. 

Linn Carin Dirdal

De tentoonstelling ‘Architecture in Comic-Strip Form’ is nog  

tot 28 februari 2016 te zien in The National Museum – 

Architecture in Oslo, Noorwegen.
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“Misschien kan de tentoonstelling  

bijdragen aan het verbreden van hoe 

mensen architectuur ervaren”

de curators
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Een paar jaar geleden wonnen we een prijsvraag. De eerste vraag 

die de opdrachtgever ons stelde was; kan het bouwwerk ook  

kleiner? Bijvoorbeeld twee keer zo klein? Het ging om een koepel 

op een landgoed in Heemstede. De vraag had vooral te maken met 

het beschikbare budget. Tja, de helft kleiner, dan zou de koepel niet 

meer toegankelijk zijn en meer een soort speelobject voor kinderen 

worden. En dat was niet echt de bedoeling. We stelden voor om uit 

te zoeken of het ontwerp 0,8 of 0,9 keer verkleind kon worden. De 

conclusie was, dat verkleining met tachtig procent mogelijk bleek 

en wellicht zelfs beter is voor de plek.

En zo is het gebouwd, tachtig procent van het oorspronkelijke ontwerp. 

Het bouwwerk is uitgebreid geprezen, dus de verkleining heeft het  

ontwerp in ieder geval geen slecht gedaan. Er is natuurlijk ook niemand 

die ziet dat het uiteindelijke paviljoen kleiner is dan het prijsvraag- 

ontwerp. De vraag is, of je het had gezien als het niet verkleind was  

geweest. Hadden we dan gedacht; mooi hoor, maar eigenlijk is het net 

een beetje te groot voor de plek? Met objecten in een landschap van 

deze schaal is dat moeilijk te zeggen.

Schaal is een intrigerend begrip. Het is altijd, per definitie, relatief, in 

verhouding tot iets anders. Het huis waar we opgroeiden, oogt nu kleiner 

omdat we zelf nu eenmaal groter zijn geworden. Elektrotechniek, ooit 

het grootste gebouw van Delft, is helemaal niet zo groot meer omdat 

de gebouwen eromheen ook groter zijn geworden. Het kunstwerk in de 

vijver van het Museumpark in Rotterdam is te groot of de vijver is te klein. 

En de schaal van het Museumplein ten opzichte van de omliggende 

bebouwing in Amsterdam klopt ook niet helemaal. Fascinerend.

Er is op dit vlak iets wonderlijks aan de hand met de gefotografeerde 

gebouwen van Le Corbusier. Die zijn in werkelijkheid altijd kleiner en 

menselijker dan de foto doet vermoeden. De gebouwen ogen afstan-

delijk; modernistisch, koel en niet erg menselijk. Villa Savoye lijkt op 

beeld een koude, wit gestucte kantoordoos op pootjes. Het blijkt echter 

een bijzonder fijn woonhuis te zijn. De verhouding van de verschillende 

ruimten binnen en de opeenvolging ervan is heel prettig. Het wit is niet 

overheersend; er is een fijne afwisseling van wat kleur, meubels met leer, 

hier en daar wat hout en gordijnen. De hellingbaan heeft volgens ons 

bouwbesluit vast niet de juiste hellingshoek, maar het is wel een fijne 

route omhoog, richting het licht.

Ook het klooster La Tourette oogt op de foto reusachtig; een afstande-

lijke betonnen kolos die uittorent boven een schattig dorpje in een lieflijk 

heuvelachtig landschap. Ongezellige boel. Ter plekke kom je echter tot 

geheel andere conclusies. Het gebouw ademt de menselijke maat vanuit 

al zijn poriën. Klein waar het moet, in de individuele cel, waar de domini-

caan denkt en studeert. Spiritueel en indrukwekkend waar het hoort, in 

de kerk, waar het hemelse ervaren wordt en de baan van de aarde rond 

de zon een belangrijke plek krijgt bij de lichtinval. En profaan waar het 

kan, waar de dominicaan de blik naar buiten richt, in de eetzaal en in de 

brede gangen in de binnentuin.

Wat kunnen we hiervan leren? Dat foto’s kunnen bedriegen en dat de 

schaal van gebouwen, van ruimten in verhouding tot elkaar en tot ons, 

relatief is. Het bouwbesluit ten spijt; er bestaan geen waarheden. Een 

doorgang hoeft niet 85 centimeter breed te zijn om er doorheen te  

kunnen; een entree hoeft niet per se ruim en hoog te zijn; een gang is 

ook prettig als deze wel breed is en ramen heeft; een gevel kan zelfs 

zonder ramen, ter contemplatie en lichtweerkaatsing; een glaspui hoeft 

geen stijlen op regelmatige afstand te hebben; een balkonhekje kan wel 

uit beton gemaakt worden en een verblijfsruimte van 1.83 bij 6 meter kan 

ook fijn zijn. En soms kun je een winnend ontwerp met tachtig procent 

verkleinen.

 Marjolein van Eig

Detail 12 
Honey, I shrunk the building

Ondanks dat hij weinig bekendheid genoot, was de 
Berlijnse architect Ludwig Leo (1924-2012) tijdens 
zijn leven al legendarisch. Niet in de laatste plaats 
omdat Charles Jencks het excentrieke ontwerp voor 
de ‘Umlauftank’ – een mysterieus blauw-roze object 
op een eiland in het Landwehrkanal – in zijn  
publicatie Bizarre Architecture had opgenomen.  
Leo schuwde elke vorm van publiciteit en voelde 
zich niet geroepen om over zijn werk te schrijven. 
Zodoende groeide Leo in het naoorlogse West-
Berlijn uit tot een notoire ‘Einzelgänger’ met weinig 
werken op zijn naam en slechts een kleine schare 
bewonderaars. Ludwig Leo werd een cultfiguur.
Toen Peter Cook (Archigram) halverwege de jaren 
zeventig de ‘Umlauftank’ zag, meende hij dat de 
constructivist Tsjernikov tot leven was gewekt. 
Volgens Cook was Leo’s werk zo origineel, dat het 
terstond een tentoonstelling verdiende. Het duurde 
echter veertig jaar voordat de Berlijnse galerie  
‘die raum’ een eerste tentoonstelling aan Ludwig 
Leo wijdde. Afgelopen voorjaar was deze in gewij-
zigde vorm ook in de aa in Londen te zien. Voor de  
gelegenheid stelden curatoren Gregor Harbusch en 
bararchitekten onder de Duitse titel Ludwig Leo 
Ausschnitt een Engelstalige publicatie samen. Zowel 
de tentoonstelling als de publicatie tonen een 
dwarsdoorsnede van Leo’s meest productieve peri-
ode, die eind jaren vijftig begon en tot 1975 duurde.
Leo was beïnvloed door de soberheid en het ethos 
van het ‘Wirtschaftswunder’ en de naoorlogse 
Duitse maatschappij, maar zeer zeker ook door het 
trauma van de oorlog. Hij verschilde van zijn gene-
ratiegenoten (Team 10, Archigram, James Stirling) 
door de strategische omgang met overheidsplan-
ning, de bouwsector en de socialisatie van het  
ontwerpproces. Voor Leo was ontwerpen een indi- 
viduele taak; hij werkte exclusief in opdracht van 
cliënten of voor de gemeenschap. Uit de essays en  
gesprekken met oud-bureaumedewerkers blijkt dat 
Leo bepaald geen gemakkelijke man was. Hij gaf 
weinig uit handen en wilde over iedere opdracht, 
tot op de bouwplaats aan toe, de supervisie voeren.  
Als een opdrachtgever hem niet aanstond, ging de 
opdracht niet door. Leo was niet bereid zich te con-
formeren en stelde alles fundamenteel ter discussie.
Leo positioneerde zich als politiek geëngageerde 
architect en droeg het modernistische gedachtegoed 
actief uit, terwijl deze stroming zich op dat moment 
in een diepe crisis bevond. Interessant is zijn be-
wering dat het modernisme als architectonische 
ambitie op het gebied van sociale rechtvaardigheid 
nog lang niet aan betekenis had ingeboet.

Het werkveld van Leo was het door de Koude 
Oorlog ruimtelijk geïsoleerd gelegen West-Berlijn; 
een kunstmatig overeind gehouden stad die in de 
jaren zestig een biotoop van ‘counterculture’ werd. 
Leo was een intellectueel uit de West-Duitse mid-
denklasse; hij voelde zich een communist die aan 
de verkeerde kant van de Berlijnse Muur werkte.
Even radicaal was Leo in zijn ontwerpen die hij  
systematisch tot het noodzakelijke wist terug te 
brengen. Deze ascetische spaarzaamheid was een 
middel om tot de essentie van het ontwerp te 
komen. Voor deze publicatie zijn vijf projecten 
(waarvan twee nooit uitgevoerd) geselecteerd. Leo’s 
tekeningen laten zien hoe hij op alle schaalniveaus 
architectuur bedacht, plande en representeerde.  
De projecten tonen belangwekkende aspecten van 
zijn werk die tot nu toe grotendeels onderbelicht 
zijn gebleven, bijvoorbeeld hoe hij zich in de toe-
komstige gebruikers verplaatste.
In zijn tekeningen projecteerde Leo de voorwaar-
den voor het dagelijks gebruik en de sociale inter-
actie. Zo tekende hij steeds menselijke figuren op 
bepalende plekken in zijn ontwerpen om de dimen-
sies en bruikbaarheid van zijn ontwerpen vast te 
kunnen stellen. De tekeningen laten soms extreem 
compacte binnenruimten zien waarin veel mensen 
opeengepakt zitten. Daarmee is Leo’s architectuur 
niet zozeer een direct antwoord op de behoeften 
van de gebruikers, eerder een uitdaging die soms 
wat overweldigend is. Een sprekend voorbeeld van 
zo’n precies afgemeten ruimte is in de Sporthalle 

Charlottenburg te vinden. In de jaren negentig 
bleek de twee meter hoge gang voor de nieuwe 
generatie basketbalspelers van Alba Berlin te laag.
Voor Leo was de tekening een middel om over 
architectuur te denken en te communiceren;  
een manier om tot overeenstemming te komen met 
collega’s en opdrachtgevers. Dat laatste soms heel 
letterlijk, door korte berichten in de tekeningen te 
typen. Hij maakte zelden gemakkelijk leesbare 
geveltekeningen of impressionistische perspec- 
tieven. Het liefst tekende hij doorsneden, omdat hij 
daarin de proporties en dimensies van de ruimten 
tot in het detail kon onderzoeken. Zijn tekeningen 
werden gaandeweg steeds complexer, omdat hij de 
mogelijkheden van de tekening als representatief 
medium bleef uitproberen. Leo gebruikte vaak het 
A4-formaat. Veel tekeningen konden in deze publi-
catie dan ook op ware grootte worden afgebeeld.
De tekeningen geven een goed beeld van de tot-
standkoming van zijn radicale ontwerpen en bieden 
een intrigerend inzicht in zijn geëngageerde manier 
van werken. De essays en interviews scheppen meer 
duidelijkheid over Leo’s drijfveren. De auteurs zijn 
erin geslaagd om de cultfiguur Ludwig Leo van zijn 
obscure imago te ontdoen. Wat overblijft, is het 
beeld van een gedreven architect met een klein, 
maar bijzonder inspirerend oeuvre.
 Evelien van Es

Antje Buchholz et al. (red.), Ludwig Leo Ausschnitt,  

Londen 2015, isbn 9781907896729

Boek
Ludwig Leo Ausschnitt
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Het is alweer een maand geleden dat Parijs een verschrikkelijke 

nacht doormaakte. Sindsdien word je daar continu aan herin-

nerd. Na elke aanslag die ik tot nu toe  in mijn leven meemaakte, 

blijkt toch iets te veranderen. Tot mijn grote verdriet leidt het tot 

voorspelbare, maar onwenselijke reacties en ontwikkelingen. Wraak 

is tot daar aan toe – verwerpelijk, maar begrijpelijk. Erger is dat de 

claim die terrorisme op vrijheid legt, door onze democratische rege-

ringen wordt bestreden met het ontnemen van diezelfde vrijheid. 

Wetgeving als the ‘Patriot Act’ in 2001 is daar een concreet voorbeeld van. 

Deze heeft vooral betrekking op de beschikking over data die in principe 

privé zijn. Maar wat als dit verder gaat doorwerken in de fysieke wereld? 

Reeds in 2010 lanceerde de riba de ‘Guidance on designing for counter-

terrorism’. 

Het is mogelijk een begrijpelijke stap voor een land dat met de aan-

slagen op de metro en bus in 2005 een zware klap te verduren kreeg. 

Een menselijke reactie is angst en de drang om je te beschermen tegen 

dergelijke gebeurtenissen. Dat debat moeten we voeren, dat zeker. Maar 

wat kunnen we? Mijn grootste angst is dat angst ons dwingt beslissingen 

te nemen die grote gevolgen hebben op de kwaliteit van leven. En hoe 

je het ook went of keert, architectuur en het ontwerp van de openbare 

ruimte is daar een belangrijk onderdeel van. Dit was de aanleiding voor 

de ‘Guidance on designing for counter-terrorism’. De titel doet het ergste 

vrezen; hoe ontwerp je een bunker om het kwaad buiten te houden? 

Toch is dat niet alleen de inzet van het rapport. Afgezien van enkele zeer 

praktische tips over ‘terrorist-proof’ bouwen kent het rapport een positief 

stimulerende ondertoon die we moeten koesteren. Het appelleert aan de 

potentiële invloed die architecten en stedebouwers hebben om verder 

wegzakken in die Orwelliaanse nachtmerrie te voorkomen. Ik ben niet zo 

naïef dat ik denk dat architectuur radicalisering kan voorkomen, maar ik 

geloof wel in de collectieve verantwoordelijkheid van architecten om te 

voorkomen dat angst leidend wordt in het ontwerp van onze openbare 

ruimte. 

Misschien is het recente initiatief ‘Sense of Belonging’ (#Sob) van de bna 

een goede afsluiter. De boodschap is dat wij als collectief van architecten 

ons steentje kunnen bijdragen aan het realiseren van een goede leef-

omgeving voor diegenen van wie de oude leefomgeving is vernietigd.

 Oscar Vos

Column
Designing for counter-terrorism…?

Cartoon

Pieter Bedaux

Hans Willem Bakx, Jan Frederik Staal 1879-1940.  
De wil van het gebouw en de wil van de tijd. 

De vooralsnog laatste uitgave in de monografische 
boekenreeks van Stichting Bonas brengt leven en 
werk van architect Staal, actief in het interbellum, 
voor het eerst compleet in beeld. Zijn werk omvat 
winkel- en kantoorgebouwen, woonhuizen en 
volkswoningbouw, een bloemenveiling, een ver-
pleeginrichting en een kerk, naast (onuitgevoerde) 
ontwerpen voor raadhuizen, warenhuizen en een 
opera en kenmerkt zich door verfijning en perfec-
tionisme. Veel archiefmateriaal in kleur en deels 
contemporaine foto’s in de oeuvrelijst geven een 
mooi beeld van deze tijdgenoot van Berlage en 
Dudok. isbn/ean 978 90 76643 41 0
www.bonas.nl

Peter Wever, Inside Le Corbusier’s Philips 
Pavilion. A Multimedial Space at the 1958 
Brussels World’s Fair 

Het enige ontwerp van Le Corbusier voor een 
Nederlandse opdrachtgever was voor het Philips 
Pavilion op de Wereldtentoonstelling van 1958. 
Hierin werd de experimentele performance ‘Le 
poème électronique’ door Edgar Varèse opgevoerd. 
Door het gebruik van film, licht, kleur, ruimte en 
muziek kan dit beschouwd worden als de eerste 
publieke multimediaperformance. De totstandko-
ming van paviljoen en performance verliep echter 
niet zonder problemen. Peter Wever belicht de 
diverse verwikkelingen – ook met Le Corbusier – 
weliswaar op papier, maar voorzien van zo’n rijk 
beeldmateriaal dat het bijna lijkt of je erbij bent. 
isbn 978 94 6208 207 6
www.nai010.com

Thea van den Heuvel (fotografie), Alex van der 

Hulst (red.), Doornroosje. De ziel is meeverhuisd 

De Nijmeegse poptempel Doornroosje is verhuisd 
en vastgelegd in een lijvig fotoboek. De invalshoek 
van architectuurfotografe Thea van den Heuvel 
zorgt ervoor dat de nieuwbouw op de plek van het 
voormalige stationspostkantoor van binnen en 
buiten in beeld wordt gebracht. Behalve het pop-
podium zijn er 347 appartementen voor studenten 
gebouwd en een fietstransferium voor ruim 4.000 
fietsen. Samen met de ontwerpschetsen en teksten 
van onder meer architect (ags architecten), stede-
bouwkundige en bouwer worden de ontwerp- en 
bouwfase en het huidige gebruik van Doornroosje 
beschreven. isbn/ean 978 90 818835 1 1
www.th-fotografie.nl
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Op 19 november reikte de Architect 

samen met zijn partners de arc15 

Awards uit. Tijdens een feestelijk 

galadiner in het Energiehuis in 

Dordrecht bekroonde het met zes 

prijzen de beste werken in de cate-

gorieën Oeuvre, Innovatie, Meubel, 

Detail, Interieur en Architectuur. 

Met deze winnaars vierde het de 

beste ontwerpen van stoel tot stad 

van het afgelopen jaar. Dit maakte 

de uitreiking van de arc15  Awards 

tot een feest van de architectuur.

Aan het begin van de avond heette 

wethouder Piet Sleeking de ge- 

nodigden welkom in Dordrecht. 

Vervolgens verwelkomde Harm 

Tilman, hoofdredacteur van de 

Architect, mede namens de partners 

alle genodigden, deelnemers, 

genomineerden en juryleden voor 

de arc15 Awards uitreiking in het 

Energiehuis. Deze oude elektriciteits-

centrale is twee jaar geleden door 

TenBrasWestinga getransformeerd 

tot een Huis voor de Podiumkunsten. 

Voor het diner was één van de oude 

machinehallen omgetoverd in een 

feestzaal met een Felliaanse sfeer. 

ARC15 Oeuvre Award

Als eerste reikte Anne van der Zwaag 

de arc15 Oeuvre Award uit aan land-

schapsarchitect Michael van Gessel. 

Ze benadrukte hoe Van Gessel al 

sinds de start van zijn beroepspraktijk 

in 1978, toevallig ook het jaar van haar 

geboorte, een grote invloed heeft op 

de omgeving: “Iedereen loopt door 

het Westerpark en het Singelpark. En 

Michael was daar!” 

In de speciaal voor deze prijs  

gemaakte film over Michael schet-

sen Kees Rijnboutt, Erik de Jong, 

Jeroen van Schooten en Albert 

Schimmelpenninck hoe Van Gessel 

met iedereen uit de voeten kan. Dit 

levert hem veel waardering in het vak 

op. Met zijn vrijmoedigheid nodigt 

hij anderen uit om dat ook te zijn 

en is hij in staat door te bouwen aan 

ARC15 Awards uitreiking

historische landschappen. Op deze 

manier zet hij zich, met alles wat 

hij aan talent in zich heeft, in voor 

ruimtelijke oplossingen. 

Tineke Blok, al meer dan veertig jaar 

de steun en toeverlaat van Michael 

van Gessel, sprak namens hem een 

dankwoord uit aan de jury. Zij haalt 

daarbij de titel van zijn boek aan – 

Onzichtbaar werk – die aangeeft 

dat een project pas echt geslaagd is 

als niemand ziet dat er een land-

schapsarchitect aan heeft gewerkt. 

“Dat de jury dit heeft ontdekt, zegt 

iets over de kwaliteiten van de jury”, 

grapte Blok.

ARC15 Innovatie Award

Voor de uitreiking van de nieuw ge-

introduceerde arc15 Innovatie Award 

benadrukte juryvoorzitter Gerben 

van Dijk dat innovatie niet kan zonder 

het geheugen. Als je goed kijkt 

zijn veel dingen al eerder bedacht, 

dus het is belangrijk om altijd naar 

het verleden terug te blikken. De 

genomineerde projecten van Paul 

de Ruiter en Feddes/Olthof, René 

Snel en Claessens Erdman bewijzen 

volgens hem hoe een simpel idee 

een grote toevoeging kan zijn aan de 

omgeving. 

De jury heeft uiteindelijk het 

Busstation Schiphol-Noord van 

Claessens Erdmann aangewezen als 

winnaar. De architecten hebben een 

oude vliegtuighangar die gesloopt 

zou worden, behouden door er 

een nieuwe invulling aan te geven. 

Volgens Van Dijk is dit een ideale 

vorm van hergebruik en laat het 

tegelijkertijd de kwaliteiten van het 

oorspronkelijke ontwerp zien. “We 

hebben zelfs overwogen om de archi-

tect van vroeger mede te bekronen”, 

aldus de juryvoorzitter.

ARC15 Meubel Award

Robert Bronwasser reikte vervolgens 

de andere nieuwkomer, de arc15 

Meubel Award, uit. De juryvoor-

zitter vertelde hoe de jury op zoek 

is gegaan naar een meubel voor de 

hedendaagse werkomgeving. De in-

zendingen spelen hoofdzakelijk in op 

de veranderingen in het werkproces, 

waarbij een onderscheid viel te  

maken in meubels die zich meer 

richten op de privacy, het flex- 

werken of juist het staande werken 

en vergaderen. Uiteindelijk heeft de 

jury unaniem besloten de coworker 

van man&paard als winnaar aan 

te wijzen. “De tafel nodigt in zijn 

eenvoud uit tot aanschuiven en is 

bereikbaar voor een hele grote groep 

mensen. Doordat je het meubel 

kan personaliseren, wordt deze ook 

daadwerkelijk teruggegeven aan de 

gebruiker”, aldus Bronwasser.

ARC15 Detail Award

De jury van de arc15 Detail Award 

keek vooral naar de samenhang van 

het kleinste detail met het grotere 

geheel, vertelde de voorzitter Ronald 

Scheurholts. Daarvoor is het van 

belang dat het bijzondere detail een 

meerwaarde heeft in het algehele 

concept van het gebouw. In de in-

zendingen viel een onderscheid te 

maken tussen perfect gedetailleerde 

gebouwen, innovatieve glasdetails 

en objecten waarin duurzaamheid 

1

is geïntegreerd. Als winnaar van de 

arc15 Detail Award wees de jury de  

Vlotwateringbrug van next architects 

aan. Deze brug, in een ecologische 

herontwikkelingszone bij Monster, 

biedt in de bakstenen reling plaats 

aan verschillende verblijven voor 

vleermuizen. Volgens Scheurholts is 

het te prijzen “dat in de brug ruimte is 

gemaakt voor vleermuizen. Dat zegt 

ook iets over de ambitie over hoe we 

in Nederland met onze ruimte willen 

omgaan.”

ARC15 Interieur Award

Juryvoorzitter van de arc15 Interieur 

Award, Diederik Fokkema, legde uit 

hoe deze jury vooral heeft gekeken 

naar de factor ‘plezier’ in het ont-

werp. “Interieur gaat immers over  

de gebruikers en hoe zij de ruimte 

beleven.” In de genomineerde  

projecten van Monadnock, i29,  

Ex Interiors en mmx-architecten is  

dit volgens hem goed te zien. 

In haar slotberaad heeft de jury una-

niem gekozen voor het hoofdkantoor 

van Koninklijke Auping in Deventer. 

Fokkema complimenteert de manier 

waarop Ex erin is geslaagd om letter-

lijk en figuurlijk een bijzondere brug 

tussen mensen te slaan. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat het bedrijfsres-

taurant in de fabriek het kloppende 

hart is geworden van het hele bedrijf, 

de plek waar iedereen samenkomt.

ARC15 Architectuur Award
Als laatste vertelde Kees Kaan, jury-

voorzitter van de arc15 Architectuur 

Award, hoe zijn jury in het overweldi-

gende aantal inzendingen een uiteen-

lopend scala aan typologieën voorbij 

heeft zien komen. “Het is lastig om die 

appels en peren met elkaar te verge-

lijken. We zijn daarom op zoek gegaan 

naar projecten die eruit springen door 

een overweldigende vanzelfsprekend-

heid. Deze zijn niet zomaar een  

oplossing, maar echt een ontdekking 

voor de gebruikers”, aldus Kaan. 

Uiteindelijk heeft de jury de tr 

Residence van Vincent van Duysen 

uitgeroepen tot winnaar. De jury- 

voorzitter benadrukt dat hij van 

tevoren niet had gedacht dat een 

woonhuis de prijs zou winnen, maar 

het bezoek in Knokke veranderde 

dit. “Alles klopte gewoon”, aldus de 

juryvoorzitter. 

Leve de architectuur

Harm Tilman sloot de feestelijke 

avond af. Volgens hem lieten de 

Awards zien dat er iets in de lucht 

hangt. Hij benadrukte dat de  

winnaars en genomineerden er in al 

hun oprechtheid in zijn geslaagd om 

iets wezenlijks teweeg te brengen in 

het vak. Op deze manier hebben ze 

mooie dingen kunnen neerzetten  

en gaat architectuur weer doen  

waar ze goed in is: “Lang leve de  

architectuur.” 

 Marieke Giele

 Foto’s Joep Oomen

1  De uitreiking van de arc15 Awards vond 

plaats tijdens een feestelijk galadiner in het 

Energiehuis in Dordrecht.

2  De winnaars van de arc15 Awards, van 

links naar rechts: Eric Voerknecht, Odette 

Ex, Hans Erdmann, Vincent van Duysen, 

(opdrachtgevers) Melissa en Peter Taffeiren, 

Marijn Schenk en Bart Reuser.

3  De winnaar van de arc15 Oeuvre Award 

Michael van Gessel met Tineke Blok. 

4  Harm Tilman, hoofdredacteur van de 

Architect.
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ARC15 Awards
De arc15 Awards bekronen de beste architectuur van het afgelopen jaar. In zes categorieën zijn door verschillende jury’s  

de winnaars geselecteerd uit in totaal 268 inzendingen. Samen vieren zij de grote verscheidenheid aan de hedendaagse  
architectuur. Doel van arc15 is het vak in volle breedte te promoten en daarbij vernieuwing zichtbaar te maken.
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Architecten kennen een maat-

schappelijke en culturele ambitie, 

maar zijn op afstand komen te 

staan van het publiek. Dat is aan 

het veranderen, nu de architec-

tuur zich aanpast aan de realiteit 

van de 21ste eeuw. Hoe kunnen we 

de relevantie van de architectuur 

voor de samenleving verbeteren? 

Welke verdienmodellen horen  

hierbij? Deze vragen stonden cen-

traal tijdens het eerste arc15 Lab 

dat de Architect afgelopen maand 

in de Kunstmin te Dordrecht  

organiseerde. 

Alles bij elkaar zijn er vier grote les-

sen te trekken uit het arc15 Lab. De 

eerste werd duidelijk in vrijwel alle 

pitches: het belang van het door-

breken van onze huidige routines en 

het blijven aanscherpen van onze 

kritische blik. Om veranderingen en 

vernieuwingen tot stand te brengen 

moeten we bij onszelf beginnen. Een 

andere waardevolle les liet het belang 

zien van het vooropstellen van de 

wensen van de mens. Hoewel we 

grotendeels voor mensen bouwen, 

luisteren architecten nog lang niet 

altijd goed naar de wensen van de 

gebruiker. 

Daarnaast bleek dat het belangrijk is 

de veelvoudig opkomende industri-

alisatie te omarmen, aangezien het 

een oplossing biedt voor veel van  

de huidige problemen in de archi-

tectuurwereld. Ten slotte zijn  

er verschillende mogelijke verdien-

modellen besproken, die ervoor 

zorgen dat de opkomende verande-

ringen doorgezet kunnen worden.

Bouwen aan een nieuwe mindset

Zodra je langere tijd werkzaam bent 

in een bepaald veld, is het gemak-

kelijk om in een vast denkpatroon 

te geraken, gebaseerd op eerdere 

aannamen. De sprekers van het arc15 

Lab deden hun best om vaste 

denkpatronen van het publiek te 

doorbreken, door hun spiegels voor 

Winst van het eerste ARC15 Lab
Van project- naar productcultuur

te houden, minder gebruikelijke per-

spectieven te bespreken en nieuwe 

technieken te introduceren. Om 

daadwerkelijk verandering tot stand 

te brengen moet je zelf bereid zijn op 

een nieuwe manier over problemen 

na te denken.  

Reimar von Meding (kaw) gaf het 

publiek direct veel stof tot nadenken. 

“Waarom kan ik wel een abonnement 

nemen op mijn telefoon, op tv, op tijd-

schriften, ga zo maar door, maar niet 

op mijn woning?” Hij pleitte ervoor om 

het bestaande model van huur-/koop-

woning onder de loep te nemen en te 

kijken naar een persoonlijk aanpas-

baar woonabonnement.

“En waarom zijn het de kinderen van 

gescheiden ouders die om de week 

van woning moeten wisselen en niet 

de ouders die om de beurt bij hun 

kinderen gaan wonen”, vroeg hij in 

een volgend gedachte-experiment. 

Reimar herinnerde het publiek eraan 

dat een huis vooral een middel is 

om het wonen te faciliteren, en dat 

het maken van een huis geen doel 

op zich is. Voor architecten is het 

daarom van belang de aandacht te 

verleggen naar het doel (wonen) en 

op wat voor manieren ze dit doel  

kunnen faciliteren. Door het vraag-

stuk zo te bekijken, zul je gemak-

kelijker tot nieuwe woonproducten 

komen, die veel innovatiever zijn.

Ook Edwin van Son (gemeente 

Dordrecht) hield de deelnemers een 

spiegel voor, waarmee hij het punt 

van Reimar verder onderbouwde. 

Hij daagde het publiek uit om zich 

hun droomhuis in te beelden. “Dacht 

iemand aan een rijtjeshuis”, vroeg 

hij vervolgens, waarop niemand zijn 

hand opstak. “Waarom bouwen en 

ontwerpen we die dan nog zo vaak”, 

reageerde hij terecht. We moeten blij-

ven nadenken over de manier waarop 

mensen willen wonen en aan de hand 

hiervan gaan ontwerpen. Hij illus-

treerde zijn punt met een voorbeeld 

van de gemeente Dordrecht, die veel 

onderzoek deed naar de watersys-

temen om vervolgens droomhuizen 

voor haar bewoners op het water te 

realiseren.

Niet alleen is het van belang ons 

denken te veranderen om tot in-

noverende concepten te komen, ook 

is dit belangrijk voor de efficiëntie 

van onze projecten. In de discus-

sie na afloop van het eerste thema 

over Woonproducten benadrukten 

de sprekers dat een andere mindset 

ervoor kan zorgen dat de opdracht 

sneller en minder duur uitvalt. De 

mindset waarop zij doelden gaat 

erom de opdracht als een product 

te bekijken en niet langer als een 

project. 

Kaw gebruikte deze gedachte 

tijdens een renovatieproject in de 

Vogeltjesbuurt in Tilburg. Zij zagen 

de woningen als producten die de 

bewoners gebruiken. Hierdoor reali-

seerden zij zich dat het belangrijk is 

om de tijd dat bewoners zonder huis 

zitten te minimaliseren. Er werd een 

‘one piece flow’-proces toegepast, 

dat uit de productie-industrie komt. 

Dit proces heeft als essentie dat op 

verschillende plekken andere taken 

worden uitgevoerd. Zodra men bezig 

is het tweede huis af te breken, wordt 

aan het eerste huis al volop gebouwd. 

Ontwerpen met mensen

Veel van de genoemde gedachte-

experimenten maakten duidelijk dat 

ontwerpers lang niet altijd rekening 

houden met mensen. Dat dit wel van 

belang is, kwam in meerdere thema’s 

naar voren. 

Zo vertelde Atto Harsta (Aldus 

Bouwinnovatie) dat de gemiddelde 

mens in de stad ongeveer negentig 

procent van zijn tijd binnen door-

brengt. Dit betekent dat de gebou-

wen enorm belangrijk zijn voor het 

welzijn van die persoon. Atto pleitte 

ervoor dat ontwerpers eerst écht 

kijken naar hoe de mens in elkaar 

steekt, wat hem ziek of beter maakt, 

en dat ze aan de hand van die infor-

matie beginnen met ontwerpen. 

Harm Valk (Niemand Groep) voegde 

hieraan toe dat de data waarop ont-

werpkeuzen worden gebaseerd, vaak 

verouderd of irrelevant zijn. Mensen 

besteden hun tijd tegenwoordig 

anders dan vroeger, waardoor andere 

aspecten van de gebouwde om-

geving van belang zijn. Ook testten 

de onderzoekers vaak op gezonde, 

mannelijke studenten, die echter niet 

representatief zijn voor de gehele 

maatschappij.

Je kunt de kosten terugbrengen door 

beter naar mensen te luisteren en 

hen sterker bij het proces te betrek-

ken. Zo vertelde Edward van Dongen 

(era Contour) in zijn pitch dat we als 

ontwerpers anders dan de gebrui-

kers naar het ontwerpproces kijken. 

Ontwerpers beginnen met nadenken 

over de grote lijnen, op stedebouw-

kundige schaal, en worden van 

daaruit steeds specifieker. Gebruikers 

ervaren dit proces precies omge-

keerd. Voor hen is hun eigen interieur 

het belangrijkst, de rest volgt daarna. 

Door rekening te houden met deze 

andere manier van denken kunnen 

ontwerpers inspelen op de wensen 

en prioriteiten van de gebruikers, en 

komen deze niet pas aan het einde 

van het proces aan bod.

Ook liet Edward een grafiek zien, 

waaruit bleek dat zodra ontwerpers 

afwijken van de standaard, de kosten 

exponentieel stijgen. Door de wensen 

van de gebruikers beter te implemen-

teren, is het mogelijk deze groei te 

verminderen. Hoe eerder dit in het 

proces gebeurt, hoe beter het is.

Variatie en ontwerpvrijheid

Deze kosten brengen ons bij de derde 

les, de omarming van de industriali-

satie. Techniek kan excessieve kosten 

dempen, die ontstaan wanneer 

wordt afgeweken van een standaard-

ontwerp. Zo kan bijvoorbeeld een 

volledig gerobotiseerde fabriek veel 

differentiatie aanbrengen bij produc-

ten, zonder dat de kosten stijgen.

Ofschoon industrialisatie het beeld 

van gestandaardiseerde massa- 

productie oproept en architecten hier 

niet direct enthousiast van worden, 

betekent het niet dat minder variatie 

en ontwerpvrijheid mogelijk is.  

Mathijs van Dijk (directeur Well 

Design) vergeleek het bouwen van 

woningen met het produceren van 

horloges, auto’s of zelfs vliegtuigen. 

Wanneer je alles bij elkaar bekijkt, zijn 

het min of meer dezelfde produc-

ten. Onderling kunnen de verschil-

len oneindig groot zijn. Dit geldt in 

principe ook voor huizen, ze hoeven 

niet steeds opnieuw uitgevonden te 

worden. Een vast systeemwerk als 

basis voor het bouwwerk kan de kos-

ten significant dempen zonder dat 

identiteit verloren gaat. “De huidige 

situatie kun je vergelijken met het 

brengen van lego-stenen naar de 

bouwplaats”, stelde Jan Willem van de 

Groep (arxlabs). “In de nieuwe situ-

atie verandert dat naar Playmobil.”

Een derde probleem waarbij de 

industrialisatie aan de oplossing 

kan bijdragen, is energie. Volgens 

Jan Willem kan dit uitstekend met 

de ‘nul-op-de-meter’-woningen, 

die evenveel energie opwekken als 

verbruiken. Mogelijkheden zijn het 

veelvoudig toepassen van geprefabri-

ceerde ‘schillen’ die over bestaande 

woningen worden geplaatst. 

Nieuwe verdienmodellen

Een laatste belangrijke les die veel-

vuldig aan bod kwam zijn de moge-

lijke nieuwe verdienmodellen. Deze 

zijn essentieel om de veranderingen 

in de bouwwereld te ondersteunen. 

Bart van Kampen (De Zwarte Hond) 

drukte het publiek op het hart om 

vooral niet de meerwaarde van 

architectuur te vergeten. Een goed 

ontwerp dat gemaakt is op precies 

de juiste schaal, kan zorgen voor 

meer huiselijkheid en een veiliger 

gevoel. Als voorbeeld gaf hij de door 

De Zwarte Hond ontworpen Villa in 

Apeldoorn, een woongebouw met 

dagbesteding voor verstandelijk 

beperkten, waar door de huiselijke, 

veilige sfeer uiteindelijk op perso-

neelskosten is bespaard.

Eerder werd al de ‘nul-op-de-meter’-

woning genoemd. Besparen is het 

verdienmodel voor de komende 

jaren, stelde Jan-Willem van de Groep. 

Dit type woningen leidt niet alleen 

tot een besparing op energiekosten, 

het zal ook bijdragen aan het woon-

plezier. Door op energie te besparen 

kunnen we immers extra geld inves-

teren in het wooncomfort.

De circulaire economie, als laatste 

thema besproken, geeft ruimte 

aan nieuwe verdienmodellen. Zo 

belichtte Douwe Jan Joustra (ice- 

Amsterdam) een aantal trends dat 

zich de komende tijd zal voordoen, 

waarbij ook een nieuwe vorm van 

contracteren opkomt. In deze nieuwe 

contracten zal de focus niet op het 

bezit liggen, maar op het gebruik van 

bepaalde producten of diensten. Een 

voorbeeld van dit type contract is al 

langere tijd te zien bij Greenwheels, 

waar mensen geen auto kopen maar 

deze voor korte perioden huren. 

Ook op het gebied van aanbestedin-

gen liggen nog veel kansen voor ver-

betering, aldus Douwe Jan. Hij werd 

bijgevallen in zijn opvatting dat in de 

toekomst vaker geselecteerd moeten 

worden op de kwaliteit van een ont-

werpvisie, in plaats van op basis van 

een gedetailleerd vo. Ter illustratie 

besprak hij het Stadskantoor van de 

gemeente Venlo. Bij de aanbesteding  

werd het bureau Kraaijvanger gese-

lecteerd op basis van de kwaliteit van 

hun visie. Daardoor ontstond tevens 

de mogelijkheid voor de gemeente 

om aan te schuiven bij het grootste 

gedeelte van het ontwerpproces. 

Op deze manier besparen de deel-

nemende bureaus geld, doordat zij 

geen tijdrovend ontwerp hoeven aan 

te leveren, en kunnen zij de gekozen 

visie zo goed mogelijk afstemmen 

met de opdrachtgever. Op de vraag of 

jonge architecten nog wel kans ma-

ken bij dit soort aanbestedingen, was 

het antwoord bevestigend. Zij zijn 

immers beter in het goed formuleren 

van hun verhaal en visie.

Goede en gezonde leefomgevingen

De veranderingen in de architectuur 

zijn reëel en zo ook de mogelijkhe-

den voor nieuwe verdienmodellen, 

dat was tijdens het Lab duidelijk te 

merken. “Duurzaamheid is geen 

discussie meer, het is een vereiste”, 

stelde Douwe Jan Joustra in zijn pitch. 

Hetzelfde geldt voor de opkomende 

industrialisatie in de bouwwereld. 

Het valt niet te ontkennen dat de 

industrialisatie oplossingen biedt 

voor veranderingen in de markt, 

zoals hoge bouwkosten die kunnen 

optreden bij kleine aanpassingen in 

een ontwerp. Het is goed af en toe  

stil te staan en de wereld met andere 

ogen te bekijken. Alleen door kritisch 

te blijven over de veranderingen zorg 

je ervoor dat de bouw blijft doen 

wat hij hoort te doen: gezonde en 

goede leefomgevingen maken voor 

mensen.

 Veerle Alkemade

 Beeld Marieke Giele

ARC15 Lab
Het arc15 Lab onderzoekt de volgende generatie architectuur. We willen registreren wat in de samenleving gebeurt en  

te weten komen wat nodig is om vooruit te komen in de bouw en architectuur. Hiervoor staat tijdens arc15 Lab de dialoog  
centraal over vier onderwerpen: Nieuwe woonproducten, Gezondheid, Industrialisatie en Circulaire economie.
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