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CANVAS van NOAHH | Network Oriented Architecture

TivoliVredenburg is een prachtig voorbeeld van een gebouw als ‘platform’, een project 

waar het gebouw zélf het podium is; waar een hardrockconcert naast een klassiek concert 

wordt gegeven; waar verschillende gebruikersgroepen elkaar ontmoeten, motiveren en 

inspireren; een plek waar men de hele dag door kan verblijven; waar de grens tussen 

binnen en buiten is vervaagd. De structuur die het gebouw hiervoor biedt is voor ons een 

‘canvas’. Het naast elkaar laten plaatsvinden van activiteiten is voor ons niet genoeg. Deze 

bruisende sfeer moet niet enkel binnen voelbaar zijn, maar ook in alle tussenruimten, 

buiten en door de stad heen. Er zijn nog zoveel plekken die dat verdienen en die pakken we 

graag aan!

In onze architectuur staan de mens en de activiteiten die we kunnen ontlokken en 

faciliteren centraal. We verleggen hierin graag grenzen. Met een internationaal team 

zijn we continu bezig om nieuwe typologieën te ontwikkelen en uit te werken. De ene 

keer levert dit een iconisch gebouw op, de andere keer kan binnen een neutralere of 

meer industriële context de binnenkant bruisen. We volgen daarin niet één dogma. 

Door onze manier van werken kunnen we heel complexe opgaven aan op stedelijk 

niveau waarin grote maatschappelijke aspecten een rol spelen. Het blijft altijd gaan 

om menselijke waarden en goed samenleven. Als architect heb je daarin een enorme 

verantwoordelijkheid. Het is onze ambitie om verder door te bouwen op onze kernwaarden 

en deze breder te kunnen delen. Hiertoe zullen we nieuwe samenwerkingsverbanden 

blijven aangaan. Het is daarbij een interessante constatering dat vaak al heel kleine - 

vanzelfsprekende ingrepen - een enorme kwaliteitsverbetering teweeg brengen.

Architectuur staat niet stil
We leven in een wereld van contrasten waar wij vooral werken in het verstedelijkte 

deel van de maatschappij welke almaar verder urbaniseert, verandert en steeds 

technocratischer wordt. Onze ongekende welvaart stuwt ons op naar consumentisme 

waarin we enkel nog hoeven te kiezen uit voorgesorteerde producten en diensten. In 

groot contrast met de toenemende ‘service en product wereld’ waarin we leven, staat de 

toenemende leegte van het oude landschap, van het platteland waar de materiele wereld 

weinig betekenis heeft en waarin de oude maatschappij zoals deze nog tot aan het einde 

van de twintigste eeuw bestond, verloren gaat. 

Ook daarin kunnen we als architect van betekenis zijn. Onze huidige samenleving vraagt 

daarom van architectuur iets anders dan rigide structuren. Architectuur moet met al de 

snelle veranderingen kunnen meebewegen, zowel in verdichting als in verdunning.

Het is de survival of the fi ttest: gebouwen die verandering gemakkelijk kunnen opnemen 

zijn duurzamer. Onze gebouwen zouden daarom steeds meer een canvas moeten zijn 

waarin specifi eke functies in elkaar overgaan, niet alleen in de tijd maar ook in het 

dagelijkse gebruik. Onze samenleving vraagt om andere plekken die je je kunt toe-

eigenen. Dat op zich is een prima beginsel. Zeker in een digitaler wordende wereld waarin 

tijd en plek niet meer lijken te bestaan. De programma’s van bibliotheken, theaters, musea, 

concertgebouwen en scholen zijn wezenlijk verschillend. De contrasten tussen interieur 

en stedenbouw verdwijnen. Gebouwen gaan steeds meer op elkaar lijken Tussen ‘private 

space’ en ‘public space’ ontstaat een ‘shared space’. Maar juist die shared space fuseert 

langzaam met de public space. Niet alleen onze publieke gebouwen worden allemaal tot 

een soort van culturele markthal. Door de schaalvergroting wordt ook de stad zelf meer 

betrokken bij de programma’s vanuit de gebouwen. 

We zijn dichtbij het moment dat gebouwen in meer algemene zin driedimensionale 

voortzettingen van de stad zijn en hun institutionele karakter verliezen. Vanwaar de 

aandacht voor slechts de buitenkant van gebouwen, wanneer de buitenkant zich gedraagt 

als een zwart gat tussen twee soorten stedelijkheid? Veel aandacht gaat tegenwoordig 

uit naar het bouwproces, maar het doel is het ondersteunen van onze samenleving in haar 

dagelijkse functioneren. We signaleren hierbij een steeds intensere noodzakelijke dialoog 

tussen stedenbouw en interieur, tussen maatschappij en individu en tussen samenleven 

en ego. We hebben als architect tegenwoordig ongekende mogelijkheden om daarin te 

faciliteren en onze positie en verantwoordelijkheid in te nemen. 

Maar daarnaast hebben we een enorme experimenteerdrang om nieuwe typologieën de 

testen en nieuwe wegen in te slaan samen als getalenteerd internationaal team. NOAHH 

is een platform, onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Zo doen we naast projecten 

in Nederland, ook projecten in Praag, Ljubljana, Wenen, Brussel, Dubrovnik, Italië en 

delen we onze kennis en onze fascinaties. Onze speerpunten gaan dan ook niet alleen 

over de aspecten die een gebouw moet bezitten om een goed gebouw te zijn maar óók 

om een goede gebouwde bijdrage aan de maatschappij te kunnen zijn. Je moet dan de 

maatschappij wel voldoende begrijpen. Als architect moet je steeds meer weten van 

bijvoorbeeld subsidiestromen, van beleid in de zorg, van de economie, van de invloed van 

de digitale wereld, van verantwoordelijkheden die we krijgen of waarvan we denken dat 

een ander ze heeft. Waar je in de 19e eeuw zag hoe de industriële revolutie eff ect had op 

onze manier van leven en bouwen zie je nu opnieuw een nieuwe wereld ontstaan. Dat gaat 

allemaal ongeloofl ijk snel.
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F
In een voortdurend veranderende wereld werken we vanuit onze fascinaties en onze 

drijfveren. We hebben een fascinatie voor grenzeloze architectuur, waar binnen en buiten 

volledig in elkaar opgaan. Een fascinatie die we herkennen in de opvattingen van de 

Amerikaanse experimentele en onderzoekende architectuur van de Case Study Houses, 

opgezet door John Entenza  als antwoord op de naoorlogse housing boom. Neutra, Eames, 

Koenig, Soriano en vele anderen gaven een prachtig experimenteel antwoord op de 

veranderende Amerikaanse naoorlogse maatschappij. 

Wanneer we kijken naar de stad dan zie je dat iedereen is geboeid is door onze prachtige 

uropese pleinen: ees ooteboom schreef er zo n dertig jaar geleden over in de 

olkskrant. n een van zijn essa s schreef hij over alamanca: “Straten moeten iets van 

je. Ze willen de voorbijganger op z’n minst ergens naartoe brengen en dat maakt ze van 

voorbijgaande aard. Pleinen hoeven niets van je. Je bent er en je mag blijven.” Prachtig, 

hoe hij Salamanca beschreef hangend uit zijn hotelraam aan de Plaza Mayor. De Plaza 

Mayor als de huiskamer van de stad. En dan de beschrijving van contrasten tussen licht 

en donker. Hij beschreef perfect hoe de ideale stad er uit ziet. Hertzberger deed er 

nog een schepje bovenop. Hij liet zien hoe een straatje in Verona het midden is tussen 

een woonkamer en een steeg. Een informele plek waar stad en gebouw één worden. 

Een informaliteit die je terugvindt in woonvormen waarbij tussen straat en woning een 

collectieve binnenplaats is. Een informaliteit waar je adres niet direct aan de straat zelf is 

en waarin samen leven een belangrijk goed is.

Maar het meest fascineert ons nog de architectuurfaculteit naar ontwerp van architect 

Villanova Artigas in São Paulo. Dit gebouw overtreft het principe van vermenging als 

stedelijke continu teit. n de woorden van ichiel van aaij: Het is een gebouw waarvan 

de driedimensionale ruimtelijkheid zich eigenlijk niet in foto’s laat vangen. De faculteit 

is onderin georganiseerd rond een hof, maar transformeert zich naar boven toe tot een 

volkomen open atelier onder een licht-doorlatend dak. De manier waarop de ruimtes 

onderling met elkaar verbonden zijn, de verhoudingen, dit is architectuur in optima forma.” 

Het ontbreken van gevels op maaiveld versterkt het landschappelijke gevoel enorm, 

zoals ook de forse reductie van klaslokalen. De faculteit is meer een opeenstapeling van 

pleinen. Met zulke gebouwen kan je in een optimistisch milieu een utopia maken. 

Deze voorbeelden geven je enerzijds een gevoel van vrijheid en anderzijds zijn ze een zeer 

goede uitdrukking van het bieden van een eigen plek.

Vrijheid in wonen
atrick ransen: ijn fascinatie dat architectuur je een gevoel van vrijheid moet geven, 

gaat terug tot mijn eerste projecten nog ver voor de vorming van NOAHH. Ik maakte in mijn 

studententijd voor mezelf in Tilburg een huis. Het was eigenlijk niet meer dan één gebogen 

muur midden op een vloer in een bestaande fabriekshal. Rondom deze muur en binnen 

de context van de buitengevel van het oude fabriekje woonde ik. De muur organiseerde 

de hele plattegrond. Als kind vond ik gangen al naar, net als het idee dat je een kamer op 

dezelfde plek betrad als waar je hem verliet. Dit huis was een mooie gelegenheid om een 

gangloos en kamerloos huis te maken. Mijn tweede huis ontwierp ik voor een kunstenares 

die samenwoonde met een softwareontwikkelaar geboren in Peru. Ze kochten een ruïne 

die ik om wist te vormen tot een meanderende ruimte. Er waren geen binnenwanden 

en toch had het 30 meter diepe huis een intimiteit. Je waande je er in een andere haast 

Zuid-Amerikaanse wereld. Niets deed je er denken aan hartje Amsterdam. De kunstenares 

experimenteerde met kleur en het huis absorbeerde al die experimenten moeiteloos. 

o hoort architectuur te zijn: niet meer dan een canvas  en paar jaar later werd dit huis 

gevolgd door een heel plan met huizen als sponzen: Schoolenaer in Haarlem. Dat was 

in de tijd dat ik nog partner was bij Hertzberger. Plattegronden die je moeiteloos kunt 

omvormen binnen de hoofdstructuur van het staalskelet. In het ene huis waande je er in 

de hemel – alles wit, in het andere huis in op de Antillen - een urban jungle. Een van de 

bewoners verandert zelfs bijna jaarlijks zijn woningplattegrond rigoureus.”

Elated Life
Momenteel werken we aan een plan waar onder de kap van een boerderij een woning 

wordt gerealiseerd dat van binnen meer lijkt op een huttenbos binnen de houten 

hoofddraagconstructie. Het huis geeft je een enorm gevoel van vrijheid. Dezelfde 

benadering hadden we in ons project Elated Life maar dan op stedelijke schaal.

In Rotterdam hebben we in opdracht van de BNA een voorstel uitgewerkt in een collectief 

van architecten (NOAHH en TemP), kunstenaars (Studio Drift), constructeurs (Zonneveld) en 

landschapsarchitecten Hosper  genaamd: Elated Life, een structuur zoals Yona Friedman 

die voorgesteld had in ‘la ville spatiale’. Het is een opeenstapeling van stadsparken en van 

polyvalente gebouwen in de schaal van de stad uit de jaren zestig. Uitgangspunt van deze 

studie was het bestaande te behouden en toch te verdichten. Het programma is volledig 

losgelaten en het gebouw toont hoe je een stad kunt verdichten waarbij niet enkel meer 

bouwvolume opeen wordt gestapeld maar ook worden pleinen en parken gestapeld: meer 

groen, meer cultuur, meer kunst meer wonen en meer werken. Het is een stad in zichzelf. 

Deze opgetilde (mega)structuur zorgt voor stedelijke en landschappelijke kwaliteiten 

voor een stad boven de stad. Ook hier geldt het optimaal gebruik van ruimte door gebruik 

van de daken en plafonds voor publieke functies. lated ife is geen krachtpatserij: ze 

toont hoe je op heel eenvoudige wijze in volumes ontdaan van hun ornament bij wijze van 

driedimensionaal canvas een duurzame stad kunt maken.
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die voorgesteld had in ‘la ville spatiale’. Het is een opeenstapeling van stadsparken en van 

polyvalente gebouwen in de schaal van de stad uit de jaren zestig. Uitgangspunt van deze 

studie was het bestaande te behouden en toch te verdichten. Het programma is volledig 

losgelaten en het gebouw toont hoe je een stad kunt verdichten waarbij niet enkel meer 

bouwvolume opeen wordt gestapeld maar ook worden pleinen en parken gestapeld: meer 

groen, meer cultuur, meer kunst meer wonen en meer werken. Het is een stad in zichzelf. 

Deze opgetilde (mega)structuur zorgt voor stedelijke en landschappelijke kwaliteiten 

voor een stad boven de stad. Ook hier geldt het optimaal gebruik van ruimte door gebruik 

van de daken en plafonds voor publieke functies. lated ife is geen krachtpatserij: ze 

toont hoe je op heel eenvoudige wijze in volumes ontdaan van hun ornament bij wijze van 

driedimensionaal canvas een duurzame stad kunt maken.
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Stad in gebouw
TivoliVredenburg is de geklimatiseerde versie van de gestapelde stad. Het idee was 

de zalen in de vorm van op zich zelf staande gebouwen los te koppelen van elkaar, 

gescheiden door foyers geplaatst onder een grote stolp. Hierbij ontstond de gedachte 

elke zaal door een andere architect te laten ontwerpen en uitwerken. Net als aan de 

straten maar nu in een driedimensionaal karakter. Het leidde tot een zeer uitgesproken 

opeenstapeling van zalen. Hoewel de verschillende zalen door een heel team van 

samenwerkende architecten atrick ransen, Herman Hertzberger, o oenen, hijs 

Asselbergs, NL Architects) werden ontworpen waarbij elke zaal perfect moest zijn, ligt de 

kracht van dit gebouw echter niet in haar expressieve vormen, noch in de materialisering 

of ego-architectuur. Daar gaat het bij dit gebouw niet om. Het succes van dit gebouw 

komt door de experimenteerdrift van de gebruikers waarin juist de tussenruimte de 

belangrijkste ruimte is geworden  niet alleen op maaiveld maar tot bovenin het gebouw: 

“we maken een park op de zesde!” riep de gebruiker, “vind je dat wat?” De kracht ligt ook 

in het volledig open willen stellen van het gebouw als gastvrije ontmoetingsplek voor 

iedereen. Daarin wordt ze een spons van de stad en het dagelijkse leven. “het gebouw 

leeft!” memoreerde laatst dezelfde gebruiker opgetogen. En het onverwachte blijkt een 

katalysator te zijn voor experiment. Een zeer te waarderen positieve attitude.

In het Onderwijs en Cultuurcluster in Den Haag - een ontwerp dat tot stand kwam in 

samenwerking met  en  rchitects  zien we een parallel met ivoli redenburg. 

Verschil is dat hier een alzijdige heel karakteristieke gevel is waardoor het lijkt alsof we op 

een traditionele manier een cultuurgebouw neerzetten. Die gevel met haar exoskelet in 

de vorm van boomstammen en takken is met veel zorg ontworpen en geeft het gebouw 

een sterke eigen identiteit. Maar ook in dit gebouw - met de afmeting van zeven opeen 

gestapelde voetbalvelden - is juist de continuïteit van de stad door het gebouw heen van 

groot belang. Interessant is hoe onderwijs, dans, muziek, cultuur en leisure in één gebouw 

elkaar gaan beïnvloeden. Het creëren van openheid en een veelheid aan plekken zal deze 

interactie kunnen faciliteren. 

Elementary
We worden veel gevraagd voor transformaties waar we dichtgegroeide structuren weer 

openbreken, oude gebouwen weer een nieuw leven geven en tot gebouwen komen die 

verandering toestaan. Veel van onze opdrachten zijn scholen. Daar verandert het gebruik 

gedurende de dag. Er is veel aandacht voor leeromgevingen, leerlandschappen en 

individuele aandacht. Soms heb je te maken met juist een heel kleine school, maar met 

dezelfde dynamiek en zie je een leerling ergens weggedoken in een hoekje. Bij nadere 

bestudering blijkt het gebouw een prima canvas, maar is het meubilair het probleem. 

Hoekjes waarin je kunt wegduiken zijn leuk, hoekjes waarin je wordt weggestopt niet. 

“Waarom is er dan maar één opstelling mogelijk?” Zo kwam Pieter Benschop bij ons op het 

idee een nieuwe actieve meubellijn voor het basisonderwijs te ontwerpen en maakten we 

van de klas een omgeving waar leerlingen geïnspireerd en gemotiveerd raken en blijven 

doordat verschillende opstellingen mogelijk zijn. 

NOAHH is gevormd in de crisisjaren. We gaven onze comfortzone op. Het was een goed 

moment om nieuwe wegen in te slaan. We signaleerden veranderende rollen en zagen 

dat met eigen initiatief en moed er veel te bereiken is. We moeten meer initiatief nemen, 

vinden we. 

De zorg die je nodig hebt, zowel voor jong als voor oud, hield ons als vraagstuk bezig. Hoe 

maak je woningen die, als ze transformeren, ook beter worden? Het kunnen blijven wonen 

in je woning waarbij je woning mee verandert met je wensen, met de zorg die je nodig 

hebt in een omgeving die vertrouwd is en waarin goed nabuurschap vanzelfsprekend 

is, bracht ons op het idee om de rol van ontwikkelaar op ons te nemen. We kwamen in 

samenwerking met  met een concept van een aantal erven waaromheen je op een 

heel landschappelijke manier woont waarbij het collectief van groot belang is en je samen 

ook voorzieningen deelt. Waarom zou je allemaal een eigen individuele royale berging 

hebben, als je ook met zijn allen meer kunt hebben dan ieder voor zich. Niet ieder een 

kleine berging maar samen een grote schuur, een ruimte die ook een feestzaal kan zijn of 

een gastenverblijf. Woningen die je gemakkelijk op maat kunnen maken. Het plan werd 

met gejuich ontvangen door de gemeente en kweekte interesse bij marktpartijen. Om het 

plan te kunnen realiseren zochten we een marktpartij, dat werd Timpaan. 

Nieuwe generatie
Deze bottom-up manier van werken, met zowel een doordachte als intuïtieve manier van 

werken, beviel ons goed. De architect heeft tegenwoordig de rol van regisseur en moet 

ruimte geven aan de uitdrukking van de identiteit en wensen van klant of opdrachtgever. 

Ze moet daarnaast uitdrukking geven aan tijdelijkheid en aan transformatie. De architect 

moet opkomen voor de collectieve voorzieningen en voor hen met een minder groot ego. 

Met de roep naar steeds publieker en complexer wordende gebouwen of met de tendens 

om collectieve voorzieningen te delen, zijn er tegelijk nieuwe taken bijgekomen. De 

architect is bemiddelaar, socioloog, inspirator, deskundige, manager, stedenbouwkundige, 

scenograaf en zelfs ontwikkelaar. Met de huidige middelen kunnen we supersnel 

schakelen. De technische knowhow is slechts een middel om op comfortabele wijze 

invulling te geven aan onze verantwoordelijkheden. Samenwerking met experts en co-

makers maakt ons fl e ibel en up to date deskundig. Wanneer je vanuit je fascinaties 

ontwerpt kan je verder komen. Samenwerking is daarbij voor ons de sleutel tot succes!

NOAHH | Network Oriented Architecture 

www.noahh.nl
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Stad in gebouw
TivoliVredenburg is de geklimatiseerde versie van de gestapelde stad. Het idee was 

de zalen in de vorm van op zich zelf staande gebouwen los te koppelen van elkaar, 

gescheiden door foyers geplaatst onder een grote stolp. Hierbij ontstond de gedachte 

elke zaal door een andere architect te laten ontwerpen en uitwerken. Net als aan de 

straten maar nu in een driedimensionaal karakter. Het leidde tot een zeer uitgesproken 

opeenstapeling van zalen. Hoewel de verschillende zalen door een heel team van 

samenwerkende architecten atrick ransen, Herman Hertzberger, o oenen, hijs 

Asselbergs, NL Architects) werden ontworpen waarbij elke zaal perfect moest zijn, ligt de 

kracht van dit gebouw echter niet in haar expressieve vormen, noch in de materialisering 

of ego-architectuur. Daar gaat het bij dit gebouw niet om. Het succes van dit gebouw 

komt door de experimenteerdrift van de gebruikers waarin juist de tussenruimte de 

belangrijkste ruimte is geworden  niet alleen op maaiveld maar tot bovenin het gebouw: 

“we maken een park op de zesde!” riep de gebruiker, “vind je dat wat?” De kracht ligt ook 

in het volledig open willen stellen van het gebouw als gastvrije ontmoetingsplek voor 

iedereen. Daarin wordt ze een spons van de stad en het dagelijkse leven. “het gebouw 

leeft!” memoreerde laatst dezelfde gebruiker opgetogen. En het onverwachte blijkt een 

katalysator te zijn voor experiment. Een zeer te waarderen positieve attitude.

In het Onderwijs en Cultuurcluster in Den Haag - een ontwerp dat tot stand kwam in 

samenwerking met  en  rchitects  zien we een parallel met ivoli redenburg. 

Verschil is dat hier een alzijdige heel karakteristieke gevel is waardoor het lijkt alsof we op 

een traditionele manier een cultuurgebouw neerzetten. Die gevel met haar exoskelet in 

de vorm van boomstammen en takken is met veel zorg ontworpen en geeft het gebouw 

een sterke eigen identiteit. Maar ook in dit gebouw - met de afmeting van zeven opeen 

gestapelde voetbalvelden - is juist de continuïteit van de stad door het gebouw heen van 

groot belang. Interessant is hoe onderwijs, dans, muziek, cultuur en leisure in één gebouw 

elkaar gaan beïnvloeden. Het creëren van openheid en een veelheid aan plekken zal deze 

interactie kunnen faciliteren. 

Elementary
We worden veel gevraagd voor transformaties waar we dichtgegroeide structuren weer 

openbreken, oude gebouwen weer een nieuw leven geven en tot gebouwen komen die 

verandering toestaan. Veel van onze opdrachten zijn scholen. Daar verandert het gebruik 

gedurende de dag. Er is veel aandacht voor leeromgevingen, leerlandschappen en 

individuele aandacht. Soms heb je te maken met juist een heel kleine school, maar met 

dezelfde dynamiek en zie je een leerling ergens weggedoken in een hoekje. Bij nadere 

bestudering blijkt het gebouw een prima canvas, maar is het meubilair het probleem. 

Hoekjes waarin je kunt wegduiken zijn leuk, hoekjes waarin je wordt weggestopt niet. 

“Waarom is er dan maar één opstelling mogelijk?” Zo kwam Pieter Benschop bij ons op het 

idee een nieuwe actieve meubellijn voor het basisonderwijs te ontwerpen en maakten we 

van de klas een omgeving waar leerlingen geïnspireerd en gemotiveerd raken en blijven 

doordat verschillende opstellingen mogelijk zijn. 

NOAHH is gevormd in de crisisjaren. We gaven onze comfortzone op. Het was een goed 

moment om nieuwe wegen in te slaan. We signaleerden veranderende rollen en zagen 

dat met eigen initiatief en moed er veel te bereiken is. We moeten meer initiatief nemen, 

vinden we. 

De zorg die je nodig hebt, zowel voor jong als voor oud, hield ons als vraagstuk bezig. Hoe 

maak je woningen die, als ze transformeren, ook beter worden? Het kunnen blijven wonen 

in je woning waarbij je woning mee verandert met je wensen, met de zorg die je nodig 

hebt in een omgeving die vertrouwd is en waarin goed nabuurschap vanzelfsprekend 

is, bracht ons op het idee om de rol van ontwikkelaar op ons te nemen. We kwamen in 

samenwerking met  met een concept van een aantal erven waaromheen je op een 

heel landschappelijke manier woont waarbij het collectief van groot belang is en je samen 

ook voorzieningen deelt. Waarom zou je allemaal een eigen individuele royale berging 

hebben, als je ook met zijn allen meer kunt hebben dan ieder voor zich. Niet ieder een 

kleine berging maar samen een grote schuur, een ruimte die ook een feestzaal kan zijn of 

een gastenverblijf. Woningen die je gemakkelijk op maat kunnen maken. Het plan werd 

met gejuich ontvangen door de gemeente en kweekte interesse bij marktpartijen. Om het 

plan te kunnen realiseren zochten we een marktpartij, dat werd Timpaan. 

Nieuwe generatie
Deze bottom-up manier van werken, met zowel een doordachte als intuïtieve manier van 

werken, beviel ons goed. De architect heeft tegenwoordig de rol van regisseur en moet 

ruimte geven aan de uitdrukking van de identiteit en wensen van klant of opdrachtgever. 

Ze moet daarnaast uitdrukking geven aan tijdelijkheid en aan transformatie. De architect 

moet opkomen voor de collectieve voorzieningen en voor hen met een minder groot ego. 

Met de roep naar steeds publieker en complexer wordende gebouwen of met de tendens 

om collectieve voorzieningen te delen, zijn er tegelijk nieuwe taken bijgekomen. De 

architect is bemiddelaar, socioloog, inspirator, deskundige, manager, stedenbouwkundige, 

scenograaf en zelfs ontwikkelaar. Met de huidige middelen kunnen we supersnel 

schakelen. De technische knowhow is slechts een middel om op comfortabele wijze 

invulling te geven aan onze verantwoordelijkheden. Samenwerking met experts en co-

makers maakt ons fl e ibel en up to date deskundig. Wanneer je vanuit je fascinaties 

ontwerpt kan je verder komen. Samenwerking is daarbij voor ons de sleutel tot succes!

NOAHH | Network Oriented Architecture 

www.noahh.nl
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