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Van schets tot 
meesterwerk

Een tentoonstellingsconcept bedenken, voelt voor hem 

helemaal niet als vreemdgaan. Hij is ontwerper en een 

programma van eisen vertalen, dat hoort bij zijn vak. Wel 

benaderde hij de materie vanuit een architectonisch 

perspectief. De tentoonstelling ‘Pure Rubens’ waarvoor 

Ard de Vries het concept bedacht, ziet er naar zijn zeggen 

daardoor ongetwijfeld anders uit dan wanneer de opdracht 

aan een industrieel ontwerper vergeven zou zijn.

‘Ik heb niks met Rubens, maar nu ik de 
tentoonstelling gezien heb, ben ik daar toch 
anders over gaan denken’, is volgens Ard de 
Vries een van de meest gehoorde reacties 
van bezoekers van de tentoonstelling ‘Pure 
Rubens ‘ in Museum Boijmans Van Beuningen 
in Rotterdam. De tentoonstelling kreeg in NRC, 
Trouw en De Standaard zelfs vijf sterren.
‘En dat vind ik best een mooi compliment 
voor de tentoonstelling’, zegt De Vries. ‘Wat ik 
gedaan heb, is een tentoonstelling vormgeven 
die zich ondergeschikt gedraagt ten opzichte 
van de kunstwerken, maar wel probeert het 
verhaal van de kunst en van conservator Friso 
Lammertse te vertellen.’ Volgens Lammertse 
lukte Rubens werkelijk alles. En dat is volgens 
hem in zijn olieverfschetsen goed te zien. Ze 
tonen zijn werkwijze en zijn enorme plezier in 
het schilderen. ‘Mijn opdracht was om in de 
monumentale Bodonzaal (1.500 m2) dat verhaal 
aan de hand van een serie kunstwerken van 
Rubens duidelijk te maken.’

Ervaring van grote schoonheid
Ard de Vries kreeg de opdracht voor het 
tentoonstellingsconcept door een wonderlijk 
toeval in de schoot geworpen. Titus, de 
zoon van conservator Friso Lammertse, is als 

architect afgestudeerd en hij kende het werk 
van De Vries. ‘Kennelijk heeft hij een goed 
woordje voor me gedaan want ik kreeg op een 
gegeven moment een telefoontje of ik langs 
wilde komen en of ik binnen twee weken iets 
wilde laten zien. Ik had het reuze druk, maar 
vond het idee zo interessant dat ik er toch mee 
aan de slag ging.’
Ter voorbereiding op de tentoonstelling 
lieten Friso Lammertse en Alejandro Vergara 
(conservator Vlaamse en Noord-Europese 
schilderkunst van het Museo Nacional del Prado) 
Ard de Vries rondlopen door het Prado in Madrid 
zonder bezoekers. Dat was voor hem een 
ervaring van grote schoonheid. ‘Beide mannen 
weten zo ontzettend veel van schoonheid en de 
verhalen erachter. Ik kon zo als het ware door 
hun ogen naar de kunstwerken kijken.’ 
Zij vertelden hem op indringende wijze wat 
het belang was van die olieverfschetsen. 
Belangrijke input want tot voor kort wist 
architect De Vries weinig over het belang 
van de olieverfschetsen voor het werk van 
Peter Paul Rubens die in de tentoonstelling 
centraal staan. ‘Die schetsjes zijn gemiddeld 
30 centimeter breed, terwijl het uiteindelijke 
kunstwerk dat ernaar gemaakt werd vaak meer 
dan drie meter breed is.’

Eerste gedachte
Het belang van de schetsjes, weet De Vries, is 
dat ze de originele eerste gedachte van Rubens 
zijn. De hand van de meester zogezegd want 
het uiteindelijke schilderij liet de schilder door 
zijn leerlingen in zijn atelier uitwerken. ‘De 
vraag was hoe ik als architect die werkwijze en 
het belang van de oorspronkelijke gedachte – 
van schets tot schilderij – in de tentoonstelling 
tot uitdrukking zou gaan brengen. Zonder 
mijzelf met Rubens te willen vergelijken, ligt 
daar toch de link met mijn vak: het ontwerp 
begint vaak met een idee door middel van een 
schets op papier of maquette en eindigt in het 
uiteindelijke gebouw. Rubens had alleen een 
atelier vol leerlingen die van zijn schetsen een 
kunstwerk maakten. Die luxe heb ik helaas niet.’

Drie objecten
De Bodonzaal in het Boijmans is een 
monumentale ruimte van 1.500 vierkante meter 
met een prachtig plafond. De Vries heeft er 
op een as over het midden van de zaal drie 
objecten op zo’n manier neergezet dat ze het 
verhaal ondersteunen dat Friso Lammertse 
in zijn hoofd had. Lammertse wil duidelijk 
maken hoe Rubens zijn werken doorgaans 
voorbereidde met een schets van olieverf op 

Vreemdgaan
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De roots 
van 

Jan Jongerius
Congrescentrum in Ford-kantoor Utrecht

‘’t komt in orde’ was de lijfspreuk van Jan Jongerius. Het toont het optimisme van een

ondernemer die als een van de eersten de T-Ford naar Nederland haalde en zijn 

eigen kantoor bouwde. Na ruim een halve eeuw verval is het weer goed gekomen 

met zijn kantoorgebouw. Carin ter Beek en Roel Lichtenberg van Blauw Architecten  

transformeerden het Rijksmonument tot een bijna energieneutraal congrescentrum.
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Aan het Merwedekanaal in Utrecht, naast de parkeerplaatsen van de Jaarbeurs staat het
Jongeriuscomplex: de Jongerius Villa en het Jongerius Kantoor. Het is nu bijna niet meer 
voor te stellen, maar in de jaren 20 was dit ruraal gebied. Hier was de tuinderij van de familie 
Jongerius gevestigd. Architect Roel Lichtenberg: ‘Jan nam dat bedrijf over, maar zijn interesse 
verschoof. Eerst naar de benzineverkoop – dat werd destijds nog bij de drogist verkocht – en 
het plaatsen van benzinepompen en later kreeg hij het Ford-dealerschap. In de hallen werden 
T-Fords geassembleerd.’ Van zijn succes kon Jan Jongerius maar kort genieten; hij overleed in 
1941 en zijn bedrijf ging in 1953 ter ziele. Maar in zijn kantoor leeft hij voort. Wie de imposante hal 
met de marmeren trap betreedt ziet direct de enorme glas-in-loodramen die gemaakt zijn door 
glaskunstenaar Willem Mengelberg. ‘Op zestig panelen is te zien wat Jan Jongerius bezighield. 
Het is een soort boom, bovenin zit de toekomst inclusief hoge snelheidstreinen. Onderin worden 
zijn roots verbeeld en in het midden zijn bedrijf en reizen die hij maakte. De Stichting Vrienden van 
het Jongeriuscomplex kreeg de ramen terug van het Ministerie van Defensie die ze sinds 1970 in 
gebruik hadden. Glasatelier Hagemeier restaureerde ze, zodat het verhaal van Jongerius – dat in 
de glaswand wordt verteld – weer helemaal tot zijn recht komt.’

Geen bouwkundige
Uit alles blijkt dat Jan Jongerius (1888-1941) 
een ondernemer pus sang was. Maar een 
bouwkundige, dat was hij niet! Toch weerhield 
hem dat niet om een onderkomen voor zijn 
bedrijf te bouwen. ‘Zijn idee was veel lassen. 
En met wat metselwerk en stukwerk ertussen 
construeerde hij het gebouw’, vult Carin ter 
Beek aan. Het gevolg is wel dat het kantoor 
bouwtechnisch nogal afwijkt van de norm. 
‘De beganegrondvloer is bijvoorbeeld niet 
constructief, terwijl hoe hoger je komt, hoe 
sterker het gebouw wordt. Wij hadden het 
liever andersom gezien, omdat je dan van 
onder naar boven weer kunt opbouwen. Maar 
hier moesten we het mee doen: een slecht 
gebouw dat bijna op instorten stond en dat de 
afgelopen decennia overeind was gehouden 
door de panden van defensie die ertegenaan 
waren gezet.’ 
Toch was de liefde na de bouwkundige 
inspectie nog niet over. Samen met de 
familieleden die de stichting vormen, verkende 
Ter Beek een aantal toekomstscenario’s. ‘Een 
hotel, foodmarket en een creatieve broedplaats 
waren economisch niet haalbaar. Tegelijk 
floreerde de villa – die er net voor staat – als 
vergaderruimte én kwam er groen licht voor 
de woningbouwplannen voor de gemeente 
op het oude defensieterrein. Besloten werd 
om de gebouwen qua doel op elkaar te laten 
aansluiten en er een congrescentrum van te 
maken.’

Naar energieneutraal
Om het monument te behouden moest het programma echter aan meer eisen dan uitsluitend 
economische voldoen. Ook een goed onderhoudsplan, een prettig binnenklimaat en lage 
energiekosten waren vereisten. ‘Dat houdt echter ook in dat iedereen open moet staan voor 
nieuwe technische ontwikkelingen. De vraag ‘Wat breng je terug, wat restaureer je én waar 
is er ruimte voor nieuwe ingrepen?’ kwam regelmatig terug. En we moesten aan de slag met 

1. Op de gevel is een 8 centimeter dik 
isolatiesysteem aangebracht en de ramen zijn 
naar buiten geplaatst. De stalen kozijnen van 
het pand van Jongerius zijn exact nagemaakt, 
maar er is een kleine opening uit het profiel 
gefreesd, die zorgt voor de noodzakelijke 
koudebrug onderbreking. 2. Decoratief element 
op de gevel nabij de entree. 3. Van de daklijst 
van 1,5 m was slechts 20 cm over, met de 
onderrand van het opschrift ‘Jan Jongerius’, 
dat nu opnieuw is geplaatst. Ook het Ford-logo 
werd onder verflagen teruggevonden en met 
een mal opnieuw aangebracht. De V8-symbolen 
op de lantaarns zijn van oude foto’s en films 
gereconstrueerd. 4. De monumentale entree 
heeft een omlijsting in staal en glas.
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Deltawerk //
van 

RAAAF en
Atelier de Lyon
Actieve ruïne-vorming in het Waterloopbos

In rijksmonument Het Waterloopbos experimenteren RAAAF en Atelier de Lyon met een 

radicale aanpak om gebouwd erfgoed te transformeren; de ontwerpers zetten de zaag 

in het voormalige golfbassin, waarna de natuur het bouwwerk de komende decennia zal 

veranderen in een ruïne. Welke kwaliteit levert dat op?

INDUSTRIEEL ERFGOED
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Complexe ontwerpenbetaalbaarrealiseren
Het mooie aan 
robotiCa is dat 
je je digitale 
ontwerp 
direCt op een 
arCHiteCtonisCHe 
sCHaal door 
robots kunt 
laten maken Wessel van Beerendonk van 

Studio RAP
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Complexe ontwerpenbetaalbaarrealiseren
Studio RAP is een innovatief architectenbureau van robotspecialisten en techneuten. Hun 

expertise is architectuur realiseren door computational design te combineren met digitale 

fabricagetechnieken. Computational design is simpel gezegd ontwerpen met algoritmes 

die digitaal vormen genereren. Het mooie hiervan is dat je hiermee een antwoord kunt 

geven op de steeds complexere mondiale uitdagingen waar we voor staan, vindt Wessel 

van Beerendonk van Studio RAP. Hij is de 34e kandidaat in de interviewestafette.

De combinatie van computational design
en digitale fabricage

23

IntervIew
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Biodynamische 
verlichting

Chronobiologie volgens Toine Schoutens

Toen hij bijna 35 jaar geleden zelf zijn eerste lichtcabine in elkaar timmerde, werd 

hij door veel mensen als een kwakzalver beschouwd. Nu ontwerpt Toine Schoutens 

verlichtingssystemen voor kantoren, werkt aan een verlichtingsplan voor meldkamers van 

hulpdiensten en voor verpleeghuizen in binnen- en buitenland. Topsporters dragen zijn 

lichtbrillen om geen last te hebben van een jetlag en op het juiste moment te kunnen 

pieken. De kwakzalverij is inmiddels erkende wetenschap: chronobiologie.
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Architecten hebben steeds meer oog voor het belang van goede verlichting, merkt Schoutens. 
Hij wordt met regelmaat gevraagd om zijn kennis te delen op seminars of bij een opleiding als 
bouwkunde. ‘Maar er is toch nog relatief weinig kennis op dit gebied. Natuurlijk, elke architect zegt 
dat hij zoveel mogelijk daglicht in een gebouw brengt, maar dat is niet genoeg.’ Hoe meer licht hoe 
beter, zegt de lichtspecialist. ‘Teveel licht bestaat niet. Ja, als je op 21 juni bovenop de Kilimanjaro in 
de sneeuw staat te kijken, dat kan het oog bijna niet meer aan.’
De verlichting in het gemiddelde kantoor definieert hij als ‘verschrikkelijk’. ‘Kijk naar de natuur. 
We zijn buitendieren, we worden wakker bij het krieken van de dag en moeten eigenlijk met de 
kippen op stok. Zo hebben we het eeuwenlang, sinds de prehistorie, gedaan. Pas relatief kort 
werken we in gebouwen, waar het tot wel 200 keer zo donker is als buiten. Eigenlijk sluiten we 
ons zelf de hele dag op in een grot.’ Maar die ‘grot’ voldoet toch aan arbo-normen, ook wat betreft 
lichttoetreding? ‘De arbo-norm voor een werkplek is 500 lux horizontale verlichtingssterkte. Maar 
dat slaat nergens op. De praktijk loopt enorm achter bij wat we nu weten en wat wetenschappelijk 
is bewezen. Die norm zou 2000 of 2500 lux moeten zijn. Het licht in een kantoor valt voornamelijk 
verticaal, vanuit een armatuur in het plafond. Er blijft dan vaak maar 250 lux over dat op ons oog 
valt en dat is veel te weinig. Het gaat uiteindelijk om de reflectiewaarden.’ 

Productiever
En als er meer licht is op onze werkplek, 
wat dan? ‘We functioneren beter bij hogere 
lichtwaarden. We hebben een betere 
stemming, we voelen ons beter, we maken 
minder fouten, we zijn productiever. Bij de 
juiste kleurtemperatuur en intensiteit ben je 
meer alert, beter geconcentreerd.’ Een hoge 
lichtintensiteit met een lage helderheid, dat is 
prettig. Geen puntbelichting, maar gelijkmatig 
licht, zoals buiten. ‘Een plafond dat helemaal uit 
licht bestaat, dat is het beste.’
Aan de basis van zijn fascinatie voor 
gezond licht staan zijn eigen ervaringen als 
verpleegkundige in de psychiatrie, ruim 35 jaar 
geleden. ‘Ik draaide veel nachtdiensten en ik 
werd enorm chagrijnig vanwege de verstoring 

van mijn dag-nachtritme.’ Hij werd gevraagd om het fenomeen lichttherapie voor winterdepressie 
te onderzoeken en ging zelf aan de slag: ‘Ik timmerde een cabine in elkaar die ik vol hing met tl-
buizen met een hoge lichtkleur. Patiënten en collega’s vonden het prettig en hadden er baat bij. 
Wetenschappelijk stelde het nog niet veel voor, er was helemaal geen controlegroep bijvoorbeeld. 
Maar het was een begin.’

Licht en gezondheid
Hij haalde zijn kennis uit eigen onderzoek, uit medische bibliotheken (internet bestond nog niet) en 
kwam in contact met dr. Ton Begemann, toen nog vice-president van Philips Lighting in Eindhoven. 
‘Wij waren aanvankelijk roependen in de woestijn, maar er kwamen steeds meer vragen over 
de relatie licht en gezondheid.’ Binnen de Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid deed hij 
bijvoorbeeld onderzoek naar het belang van goede verlichting in de verpleeghuiszorg, of voor 
mensen die in ploegendiensten werken. 
Met zijn bedrijven FluxPlus en Chrono Eyewear ontwikkelt hij inmiddels producten zoals de 
lichttherapiebril Propeaq met verwisselbare, verschillend gekleurde glazen, en de E-Qube, een 
flexplek met biodynamische verlichting. Want het gaat niet alleen om voldoende licht, maar ook 
om de dynamiek en de lichtkleur. Schoutens: ‘Biodynamische verlichting bootst de daglichtcyclus 
na. Dynamisch gaat over de intensiteit, bio over de kleurtemperatuur: die moet wisselen. Begin 
van de dag moet je blauwig licht hebben, ’s avonds meer rood.’ Veel blauw licht ’s avonds remt de 
aanmaak van het ‘slaaphormoon’ melatonine.
‘Wij werken veel voor meldkamers, in de petrochemie; extreme situaties met drieploegendiensten 
waarin mensen super alert moeten zijn. We doen eerst uitgebreid onderzoek, een nulmeting, de 

1. Achmea test de E-Qube, een door Schoutens 
bedrijf ontwikkelde lichtkubus. 2 en 3. De 
E-Qube kan worden ingezet als flexwerk-plek, 
waar werknemers met een programma zelf 
de lichtkleur en hoeveelheid licht aan kunnen 
passen. Het is ook mogelijk om af en toe een 
‘lichtboost’ te krijgen.

2

3
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Ruimte 
maken voor 

publieke 
ontmoeting

Ingrid van der Heijden, Rick 
ten Doeschate, Jan Lebbink 

en Gert Kwekkeboom vormen 
samen Civic • Foto Dik 

Nicolai.
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Ruimte 
maken voor 

publieke 
ontmoeting

Het havenpaviljoen en de Willem II passage in Tilburg zijn voorbeelden van publieke 

architectuur van architectenbureau Civic. En de transformatie van een voormalige 

locomotiefloods tot stadsforum, dat begin 2019 haar deuren opent, is bij uitstek 

een gebouw dat ontmoeting en uitwisseling stimuleert. Maar ook woningbouw kan 

volgens Civic publieke architectuur zijn, mits er een bredere relevante opgave in wordt 

geadresseerd. ‘We zijn het in Nederland ietwat vergeten maar dit is een heel klassieke 

opvatting van architectuur.’

Publieke architectuur volgens 
Civic architects

35

PLATFORM
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Het zijn veelbelovende dertigers binnen de creatieve 

wereld. Gedreven, talentvol, eigenzinnig en ambitieus. 

Ze kiezen een eigen pad, experimenteren en zoeken 

de samenwerking op. Deel 35 van een serie: Steven 

Visser (1985) en Vera Meijwaard (1988), hun ingetogen 

uitgesproken ontwerpen en de esthetiek van het 

ogenschijnlijk onbeduidende.

Waar anderen geen acht op slaan omdat het onbeduidend zou zijn, daar zoomen Visser 
en Meijwaard juist op in. Ze halen inspiratie uit iets ogenschijnlijks oninteressants, halen de 
onbedoelde esthetiek naar boven, vergroten dat uit en maken er iets bijzonders van. Neem een 
enorme Berlage-achtige kast gebaseerd op de belijning van een eenvoudig grijs plastic kratje; de 
architectonische, mat zwart geglazuurde vazen van keramiek die een esthetische XL-versie vormen 
van een plastic koppelstuk van een tuinslang; of de kast gebaseerd op een houten schutting. Hun 
altijd herkenbare ontwerpen kun je minimalistisch noemen vanwege de heldere vorm, maar zijn 
evengoed uitgesproken en onderscheidend en bieden een andere blik op alledaagse details. 

Chique en extravagant
Ze leerden elkaar kennen in 2008 toen ze aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ in 
Arnhem productdesign studeerden. Steven Visser studeerde in 2012 af met een serie chique 
mannenaccessoires als een wandelstok, zakhorloge, bretels en schoenen onder de noemer  
A Gentlemans Thing. Vera Meijwaard met een collectie extravagante schoenen onder de naam 
Renaissance of The Abundance. 
Deze ambachtelijk gemaakte en zeer tijdrovende collecties waren verre van commercieel. 
‘Commercieel was een vies woord op de academie’, vertelt Meijwaard vanuit hun nieuwe 
woning met studio in Arnhem. Dat kan wel zo zijn, maar als je dat niet bent, hoe ga je dan je geld 
verdienen?, vroegen ze zich terecht af. ‘Onze conclusie was: dit gaat ‘m niet worden.’ Omdat ze 
elkaar al wederzijds advies gaven, besloten ze samen een studio te beginnen en na te denken over 
hoe en wat dan wel.
In 2013 startten ze Visser & Meijwaard met een collectie accessoires en tassen waaraan ze een 
aantal restricties opwierpen, zoals lage productie- en transportkosten en een marktconforme prijs. 
Visser en Meijwaard zien de esthetiek van iets ogenschijnlijks futiels, de schoonheid van een 
technisch detail. Meijwaard heeft veel gevoel voor kleuren en details en vertaalt dat in iets moois 
en esthetisch. Visser weet veel van de technische aspecten van hun ontwerpen. En beiden houden 
ze van het onderzoek naar de toepassing van telkens weer een nieuw materiaal. Hoe verschillend 
de materialen ook zijn, de totale collectie heeft onmiskenbaar het Visser & Meijwaard-handschrift. 

Vera Meijwaard en Steven Visser leerden elkaar 
kennen op ArtEZ en vormen sinds 2013 samen 
een ontwerpbureau • Foto René van der Hulst.

Ingetogen 
uitgesproken

DESIGN
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VALLEY, 2022

TIANJIN BINHAI LIBRARY, 2017

SAX, 2022

DEPOT BOIJMANS VAN 
BEUNINGEN, 2021

MARKTHAL, 2014

Drie jonge architecten begin-
nen in 1993 een bureau: Winy 
Maas, Jacob van Rijs en Nathalie 
de Vries. De eerste letters 
van hun achternamen vormen 
samen de bureaunaam: MVRDV. 
Zij vinden verandering nood-
zakelijk en hun ontwerpen zijn 
creatief. Ze maken futuristische 
plannen voor hoe we met zijn 
allen beter zouden kunnen wo-
nen, werken, leven. Ze durven 
te dromen en visionair te zijn. 
Tegelijkertijd zijn ze praktisch. 
Precies die combinatie maakt 
hen typisch Nederlands.

hun doel de wereld beter maken 
met architectuur. Hun ontwer-
pen worden gedreven door on-

Architizer roept 
MVRDV in 2018 uit 
tot Firm of the Year

MVRDV: GROEN, SOCIAAL & HUMAAN 
van Rotterdam te vieren.
Wat MVRDV ook ontwerpt, het 
resultaat is niet altijd per se wat 
de klant voor ogen stond toen 
hij de opdracht gaf. ‘Soms moet 
je juist niet doen wat wordt 
gevraagd, maar laten zien hoe 
het beter kan,’ is het motto van 
het bureau.  Eigengereidheid zit 
diep in het DNA. 

Anno 2018 zijn 200 mensen in 

derzoek, maar hun gebouwen  
zijn ook fun en bevatten altijd 
een knipoog. De drie hebben 
een fascinatie voor het radicale. 
Menselijk, visionair,  moedig, 
groen, levendig, democratisch, 
opwindend en vooral relevant, 
zijn etiketten die je op het werk 
van MVRDV kunt plakken.

In 25 jaar tijd ontwerpt MVRDV 
vele gebouwen en masterplan-
nen: van kantoorvilla’s tot een 
paviljoen voor de Expo 2000. 
Van groene woontorens tot de 
Markthal, die een nieuw stuk 
stad aan Rotterdam heeft toe-
gevoegd. Van een masterplan 
voor Parijs tot de installatie van 
De Trap, om 75 jaar heropbouw 

dienst bij MVRDV, die alleen al 
dit jaar werken aan 141 projecten 
in 25 landen. Na Shanghai is in 
mei een nieuw kantoor geopend 
in Parijs. Architizer roept MVRDV 
uit tot ‘Firm of the Year 2018’. 
Vanwege de dynamiek van 
MVRDV en omdat het bureau 
durft te experimenteren. ‘If there 

-
capsulates why so many people 
get excited about architecture, it 
is MVRDV.’  
Tijd om rustig aan te gaan doen? 
Integendeel. MVRDV is dagelijks 
bezig met het bedenken van op-
lossingen voor de toekomst, met 
nadruk op het verdichten van de 
stad en creatieve oplossingen 
voor het publieke domein. 

MVRDV bestaat 
25 jaar. Op deze 
pagina’s een im-
pressie van het 
bureau dat sinds 
1993 ruim 800 
projecten deed 
en daarvoor 
meer dan 100 
prijzen ontving.
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Bioklimatische 
architectuur

Overal ter wereld worden tegenwoordig vergelijkbare 

ontwerpmethoden en materialen gebruikt. Gebouwen zijn 

daardoor vaak niet geschikt voor het lokale klimaat en de 

leefomstandigheden ongezond. Bioklimatische architectuur 

kan het wooncomfort verbeteren en vervuiling en kosten 

verminderen. Aan de TU Delft studeerde Wioletta Sarara onlangs 

af op een bioklimatisch ontworpen collectieve woningtypologie 

op een circulaire kampong in Bandung, met als eindcijfer een 9.

Traditionele architectuur over de hele wereld 
laat zien dat het klimaat een enorme impact 
heeft op het ontwerpen van gebouwen. 
Eeuwenlang zoeken ambachtslieden naar 
oplossingen om het thermisch comfort van 
hun woningen te verbeteren en maken hierbij 
zoveel mogelijk gebruik van wat de omgeving 
en het klimaat te bieden hebben. De resultaten 
bewijzen dat klimaatbewust ontwerpen met 
slimme maar eenvoudige technieken zeer 
effectief kan zijn, met weinig impact op het 
milieu. 
Tegenwoordig is globalisering niet alleen 
een voordeel voor de architectuur, maar ook 
een probleem. Overal ter wereld worden 
vergelijkbare ontwerpmethoden en materialen 
gebruikt. Je kunt aan een gebouw vaak niet 
zien in welke klimaatzone het is gebouwd 
maar – wat belangrijker is – gebouwen zijn 
meestal niet geschikt voor het lokale klimaat 
en vereisen compensatie door middel van 
technologische oplossingen. Of zoals Helena 
Coch Roura van de Universitat Politècnica de 
Catalunya het formuleert: ‘Onrealistisch geloof 
in kunstmatige systemen leidt tot ontwerpen 
die geen rekening houden met het klimaat en 
leveren gebouwen op die zowel fysiologisch als 
psychologisch onherbergzaam zijn.’

Ik heb mijn afstudeeronderzoek daarom 
gericht op de verkenning van de bioklimatische 
principes van inheemse architectuur, waaruit 
het bioklimatisme in de loop van duizenden 
jaren is ontstaan en geëvolueerd. Het lijdt 
geen twijfel dat de meeste methoden uit 
het verleden niet direct kunnen worden 
toegepast bij hedendaagse architectuur, 
omdat ze niet meer voldoen aan de huidige 
normen van de architectuur. De bioklimatische 
principes kunnen echter niet alleen als les en 
inspiratiebron worden gebruikt, maar ook als 
instrument om passieve ontwerpoplossingen 
uit het verleden te integreren in de huidige 
architectuur, om nieuwe eenvoudige lowtech 
oplossingen voor gebouwen te ontwikkelen 
en om de positieve relatie met het milieu te 
herstellen.

Cigondewah bij Bandung, Java
Het probleem van het gebrek aan bioklimatisch 
ontwerpen is vooral zichtbaar in niet 
formeel geplande nederzettingen in hete 
ontwikkelingslanden. Mensen bouwen hun 
huizen zelf, met moderne bouwmaterialen van 
lage kwaliteit en minimale kennis van techniek. 
Tegelijkertijd kunnen ze zich geen mechanische 
apparaten veroorloven om hun wooncomfort te 

verbeteren, wat leidt tot mensonvriendelijke en 
ongezonde ruimten. 
Ik heb me gericht op niet formeel geplande 
nederzettingen op West-Java in tropisch 
Indonesië, in het bijzonder op Cigondewah 
in de periferie van urbane cirkel rond 
Bandung. De mensen leven daar niet alleen 
in onveilige, slecht zelfgebouwde huizen van 
afvalmaterialen, maar ze wonen ook illegaal 
buiten het stedelijk weefsel met een gebrek 
aan gecentraliseerde infrastructuur. De 
belangrijkste problemen zijn daar geen schoon 
water en een open rioleringssysteem.

Problemen aanpakken
In mijn afstudeerproject 'Into the climate' heb 
ik besloten deze problemen aan te pakken 
door de leefomstandigheden in drie stappen te 
verbeteren: 
1. Door gebouwen aan te passen aan en vorm 
te geven naar het lokale klimaat. 
2. Leven in symbiose met de natuur door de 
kringloop van water en organisch materiaal te 
sluiten en zelfvoorzienend te zijn in energie. 
3. Door lowtech en tektonisch te ontwerpen 
met natuurlijke materialen.
En met die drie stappen ga ik 'into the climate' 
van Cigondewah op drie verschillende niveaus. 
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Op mondiaal niveau door het ontwerpen van 
woningen die zichzelf in stand kunnen houden 
met behulp van duurzame en herbruikbare 
bouwmethoden die positief zijn voor het 
milieu. Op lokaal niveau door het ontwerp af te 
stemmen op het lokale klimaat op Java, waarbij 
optimaal gebruik wordt gemaakt van de lokale 
omstandigheden. En op microniveau door een 
perfect binnenklimaat te creëren voor gezonde 
leefomstandigheden.

Stap 1: vormgeven met het klimaat
Uit mijn uitgebreide onderzoek naar lokale 
architectuur in vier verschillende klimaatzones 
(warm-vochtig, warm-droog, continentaal 
en koud) heb ik een aantal principes 
geleerd. In een tropisch klimaat moeten 
de gebouwen gemaakt zijn van natuurlijke, 
doorlaatbare materialen, van de grond getild 
om overstromingen te voorkomen en extra 
ventilatie te bieden. Bovendien moeten ze 
beschikken over enorme overhangende 
daken die het huis beschermen tegen direct 
zonlicht en regen. Gangen en afsluitingen zijn 
ongewenst. 
Het nog steeds bestaande voorbeeld van waar 
deze principes zijn toegepast, is Kampung Naga 
in Indonesië. Natuurlijk zijn lokale traditionele 
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Een 
goede foto 

blijft 
verrassen

Walter Frisart is bouwkundig opgeleid en heeft jaren lang de architectuur gediend. Nu is 

hij vooral actief als architectuur- en bouwfotograaf. In zijn foto’s wil hij verhalen vertellen 

en meer lagen van betekenis aanbrengen. Ook kijkers die het gebouw al kennen, wil hij 

verrassen door de gekozen compositie, lichtval en aankleding van de foto. En dat liefst 

meerdere keren als je de foto bekijkt. Als dat gebeurt, is een foto voor Frisart gelukt.

Architectuurfotografie van Walter Frisart
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Stadhuis Zwolle, in 2018 
verbouwd naar ontwerp 
van Team 4 architecten.
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Pragmatisme 
en idealisme

gaan
hand in hand

Technologie als tool voor schoonheid

Op de Dutch Design Week staat design middenin de maatschappij. Grote thema’s 

als immigratie, voedselschaarste en het klimaat domineren, al is de bevlogenheid 

gekoppeld aan een gezonde dosis pragmatisme. Dat blijkt ook uit de Dutch Design 

Awards, de Zaligebrug van Next Architects kreeg de juryprijs. De publieksprijs ging naar 

de 3D-geprinte brug van ontwerper Joris Laarman, die technologie in dienst stelt van 

schoonheid en maakbaarheid.
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Autorijden wordt weer fun. Laurens van den Acker, senior vice-president Corporate Design bij 
Renault weet het zeker. ‘De zelfrijdende auto wordt een wifivrije plek waar je ongestoord kunt lezen 
of mediteren. Of juist een dynamische werkplek waarbij de ramen veranderen in beeldschermen’ 
Het klinkt als wishfull thinking van het designopperhoofd van Renault maar zijn overtuiging is 
rotsvast: de auto gaat een centrale plek in ons leven innemen, ook als we niet rijden. ‘Data en 
energie tussen huis en auto worden uitgewisseld. Als we de straat inrijden past het huis zich 
automatisch aan de temperatuur, lichtintensiteit en muziek van de auto aan. De auto is elektrisch en 
schoon en wordt in het huis geparkeerd om daar als speelplek voor kinderen of stille werkruimte te 
fungeren.’ De auto wordt zelfs onmisbaar want geïntegreerd in de energiestromen van het huis. ‘In 
de autobatterij kan het energieopwekkende huis overtollige stroom opslaan. Op piekuren kan juist 
energie van de auto worden getrokken.’
Met deze toekomstvisie gaat Van den Acker dwars in tegen de gangbare opvatting dat de auto 
een gedeeld bezit wordt, die zelfrijdend voor de deur staat als je hem nodig hebt. Om zijn gelijk 
te bewijzen heeft Renault een gematerialiseerde versie van dit rij- en woonconcept pontificaal op 
Strijp-S neergezet. In dit markante paviljoen met een transparante glasplint en een glimmende 
‘toren’ van messing staat inderdaad een blinkende conceptcar. Deze Symbioz (een verbastering 

van symbiose) was dé blikvanger op de 
Dutch Design Week die afgelopen oktober in 
Eindhoven werd gehouden; Van den Acker was 
een van de hoofdgasten op het event. 

Energie-opwekkende gevel
In de afgelopen zeventien edities is de 
Dutch Design Week van een onderonsje van 
Eindhovense productontwerpers uitgegroeid 
tot een mondiaal event dat design in de volle 
breedte belicht – van mobiele en medische 
innovaties tot grafisch ontwerp en app-bouwers 
en zelfs architectuur en stedenbouw. Het 
accent ligt op innovatie en duurzaamheid. 
Onder de noemer Solar Vision lanceert een 
uniek collectief van onder meer TNO en UN 
Sense (de tech start-up van Ben van Berkel) een 
gevelmateriaal met geïntegreerde zonnecellen. 
Hiermee kan een gebouw fungeren als batterij 
voor eigen gebruik en voor omliggende 
gebouwen. Elke full colour print is mogelijk: van 
een realistisch steenpatroon tot een abstract 
schilderij. Klanten kunnen ook zelf een ontwerp 
aanleveren, bijvoorbeeld een bedrijfslogo. 
Op de Dutch Design Week staat design 
middenin de maatschappij. Grote thema’s 
als immigratie, voedselschaarste en 
natuurlijk het klimaat domineren, al is de 
bevlogenheid gekoppeld aan een gezonde 
dosis pragmatisme. Dat blijkt ook uit de Dutch 
Design Awards, niet alleen de belangrijkste 
designprijzen maar ook een afspiegeling van 
de dominante designtrends. Een internationale 
jury koos de Zaligebrug van Next Architects als 
het beste ontwerp van 2018. Deze brug over, 

of eigenlijk in de uiterwaarden van de Waal bij Nijmegen, is onderdeel van de herinrichting van 
het Nederlandse rivierlandschap. Deze herinrichting is een gevolg van de toenemende waterdruk, 
waarbij deze uiterwaarde in de Waal is aangewezen als een flexibel waterreservoir. Delen van 
de Zaligebrug kunnen bij verhoogde waterstand onderlopen, waarmee de brug min of meer 
meebeweegt met de natuur en het klimaat. ‘De Zaligebrug maakt toenemende klimaatverandering 

1. De 3D-geprinte MX3D brug van ontwerper Joris 
Laarman op het Ketelhuisplein op Strijp-S. Terwijl 
het publiek er overheen loopt, meten sensoren 
de bewegingen in de brug, die later dit jaar op 
de Amsterdamse Wallen wordt geplaatst • Foto 
Jacqueline Knudsen. 2 en 3. Iets verderop is het 
markante Symbioz paviljoen van Renault een 
blikvanger, met een transparante glasplint en 
een glimmende toren van messing. Symbioz is 
een rij- en woonconcept, waarin een blinkende 
conceptcar onderdeel is van het wonen • Foto’s 
Renault. 4. Solar Vision is een gevelmateriaal 
met geïntegreerde zonnecellen, gelanceerd door 
een uniek collectief van o.a. TNO en UN Sense. 
Hiermee kan een gebouw fungeren als batterij. 
Elke full colour print is mogelijk • Foto Jacqueline 
Knudsen.
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