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■UitverGrOOt
in de media zie je vaak dezelfde projecten 
terug. in deze rubriek daarom aandacht voor 
architectuur die minder in de schijnwerpers 
staat. Architecten bespreken bijzonder, 
‘onontdekt’ werk van een collega.

Nieuw LeveN iN ouDe 
AmsterDAmse schooL
Herbestemming van het Sieraad door Eric 
Paardekooper Overman (OIII architecten) 
in samenwerking met IAA Architecten.

‘ik vind het Sieraad aan de Postjesweg in 
amsterdam-West een prachtig voorbeeld 
van een gebouw dat een tweede leven 
heeft gekregen. de originele ambachts-
school van Westerman, gaf de buurt een 
enorme impuls; Oiii heeft dat samen met 
Ymere en het stadsdeel opnieuw gedaan. 
dit bijzondere pand, dat gaandeweg 
dreigde te verloederen, is met relatief be-
scheiden ingrepen gegroeid in 
functionaliteit en betekenis. Het succes is 
mede te danken aan de juiste gebruikers, 
waardoor het behouden kon blijven bin-
nen het publieke domein: het rOC, de 
startende ondernemers en de culturele 
functies zorgen voor een wisselwerking 
tussen leren, werken en leven. die dyna-
miek straalt af op de buurt. 
de “nieuwe” architect, eric Paardekooper 
Overman, laat zien dat hij mooie architec-
tonische oplossingen kan bedenken met 
respect voor de originele architectuur, 
maar ook nadenkt over het toekomstige 
beheer en de duurzaamheid van het ge-
bouw. de glazen paraplu over het 
binnenhof voegt waarde toe op verschil-
lende niveaus. Met de overkapping is een 
belangrijke ontmoetingsplek gecreëerd, 
een functie die wordt versterkt door de 
toegevoegde balkons op de verdiepingen. 
tegelijkertijd is de kap een slimme techni-
sche oplossing voor de bescherming van 
de zachte gele iJsselsteen aan deze zijde 
van de gevel. en het is ook nog een ma-
nier om in dit gebouw met heel veel 
buitenhuid een gunstig binnenklimaat te 
scheppen. Kortom, een architectonisch én 
economisch verantwoorde ingreep. als 
architect moet je nu de hele keten van 
duurzaamheid in de gaten houden. dit 
project toont aan dat dat met de juiste 
aanpak heel goed kan in een oud monu-
ment. Je hoeft echt niet helemaal 
opnieuw te beginnen om een duurzaam 
gebouw te maken.’

André van stigt
architectenbureau J. van Stigt
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niets uit deze uitgave mag zonder toestemming 
van de Bna geheel of gedeeltelijk worden 
overgenomen. aan de totstandkoming van deze 
uitgave is de uiterste zorg besteed. voor informatie 
die onjuist of onvolledig is opgenomen, aanvaarden 
wij geen aansprakelijkheid.

De Boer op

volg de voorzitter op twitter: 
@whschenk

Aan gelegenheden om over ons vak te praten, ontbreekt het de komen
de tijd niet. eind juni gaat het tijdens de dag van de Architectuur over 
het thema Architectuur & Voedsel. Voedselproductie en distributie 
stellen de samenleving voor problemen, bijvoorbeeld op het gebied van 
kwaliteit en milieu. Architecten zijn door hun brede oriëntatie bij uitstek 
dé creatieven om mee te denken over innovatieve oplossingen, zoals 
urban farming. daarvoor was er nog een belangrijk evenement. de BnA 
reikte de prijs uit voor het gebouw van het Jaar. daarmee vierden we 
dat er goede architectuur wordt gebouwd in nederland en tonen we 
onze maatschappelijke en culturele meerwaarde bij het inrichten van de 
openbare ruimte. 
hoezeer ik ook overtuigd ben van de positieve aandacht die beide 
evenementen opleveren, het voelt toch een beetje wrang. want de 
meeste van de driehonderd inzendingen voor het gebouw van het Jaar 
zijn geïnitieerd vóór de crisis. daarmee is de prijs niet per se een 
afspiegeling van wat er nu gebeurt, maar ook een terugblik op een 
relatief rijke periode in de bouwcultuur. cijfers van het centraal Bureau 
voor de statistiek bevestigen dat 2011 een slecht bouwjaar was. het 
aantal aanvragen van bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen 
bedroeg 56.000. een daling van negen procent vergeleken bij 2010. 
daarmee kwamen we uit op het niveau van zestig jaar geleden. de 
vraag is dus wat we in de komende edities van het gebouw van het 
Jaar kunnen verwachten. 
gelukkig hoor en zie ik architecten op allerlei manieren kansen zoeken 
om zich te bemoeien met de gebouwde omgeving. zowel op financieel, 
economisch, technisch als esthetisch terrein. de ene vakgenoot maakt 
zich hard voor duurzaamheid in de architectuur, een ander probeert als 
een projectontwikkelaar huizen te verkopen. ieder kiest de weg die bij 
hem of haar past, en het mooie is dat al die activiteiten tezamen een 
energie genereren waar de hele beroepsgroep wel bij vaart. we zetten 
als het ware overal in de maatschappij lijnen uit om ons vak vanuit 
nieuwe invalshoeken te belichten. 
willen we die nieuwe energie ten volle benutten, dan is het belangrijk 
dat architecten elkaar vertellen waar ze mee bezig zijn. wees niet te 
bang concurrenten te zijn, gebruik de kracht van jezelf en de ander om 
er allebei sterker van te worden. het artikel over architectenwinkels en 
spreekuren in deze editie van BnA Blad vind ik daar een treffend 
voorbeeld van. Bureaus werken samen om particulieren meer bekend te 
maken met de architectuur.     
Vanuit de BnA zien we architecten uiteenlopende richtingen inslaan op 
zoek naar kansen. de BnA faciliteert en ondersteunt die nieuwe 

ontwikkelingen. Voor en ook mét zijn leden. 
samen door de crisis en daar voorbij, is 
tenslotte ons motto voor dit jaar. Laten we 
het daar over hebben als we elkaar binnen
kort spreken.

willem hein schenk
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kortom

dit jaar verzorgt de Bna academie haar cursussen in huis bij 
verschillende architectenbureaus. deze veelal inspirerende 
cursuslocaties worden door de deelnemende architecten als zeer 
positief ervaren. 

Heeft u een ruime (vergader)zaal die wij kunnen gebruiken? in ruil 
daarvoor kan een medewerker van uw architectenbureau gratis 
deelnemen aan de cursus. Wilt u de Bna academie over de vloer? 
Laat het ons weten. neem contact op met esmeralda idzerda,  
e eidzerda@bna.nl, t 020 555 36 47.

Sandra Beekmans, programmamanager BNA Academie

in het kader van de actuele pensioendiscussie gaat de Bna een 
standpunt bepalen over de voorwaarden waaraan het architec-
tenpensioen van de toekomst zou moeten voldoen. aanleiding 
hiervoor zijn de economische situatie, maar ook structurele 
oorzaken als de toenemende vergrijzing (meer gepensioneerden 
die steeds ouder worden) en de ontgroening (minder werken-
den die met hun premies het fonds aanvullen). de Bna heeft 
daarom een tijdelijke klankbordgroep pensioenen ingesteld. 
doel van de klankbordgroep is te komen tot richtlijnen voor een 
toekomstbestendige pensioenregeling en deze medio juni voor 
te leggen aan het Bna Bestuur. Leden kunnen hun ideeën en 
suggesties inbrengen via ondergetekende, secretaris van de 
Bna klankbordgroep pensioenen. 

deelnemers aan de klankbordgroep zijn: 
–  rob nagtegaal (inBO, voorzitter Bna klankbordgroep 

pensioenen)
– victor Frequin (Oeverzaaijer, voorzitter CaO-delegatie Bna)
–  Jan Schinkel (Han van Zwieten architecten, voorzitter BaC 

arbeidszaken Bna)
– robert albers (idX architecten, lid SFa-bestuur)
–  Henk Oonk (iaa architecten, lid verantwoordingsorgaan 

Pensioenfonds architectenbureaus)

de Bna klankbordgroep is in april en mei meerdere keren bij 
elkaar gekomen. Het Bna standpunt dient als richtinggevend 
houvast voor de Bna vertegenwoordigers (rob nagtegaal 
(financieel directeur inbo) en Wim Heuts (algemeen directeur/
partner SatijnPlus en bestuurslid Pensioenfonds architectenbu-
reaus) in de tijdelijke werkgroep pensioenen van de SFa. in 
deze SFa werkgroep zullen de besprekingen tussen werkgevers 
en de bonden over een nieuwe pensioenregeling plaatsvinden. 
de tweede helft van 2012 werkt de Bna samen met de bonden 
aan een advies. na een akkoord van de sociale partners over de 
hoofdlijnen kan een begin worden gemaakt met de verdere 
uitwerking van een nieuwe, toekomstbestendige pensioenrege-
ling. 

Jasper Kraaijeveld, beleidsmedewerker markt en ondernemer-
schap

De BNA AcADemie over  
De vLoer

Beeld de cursus Projectontwikkeling voor architecten op het bureau van 
ector Hoogstad architecten. Foto: ineke Oostveen

BNA eN BoNDeN BuigeN 
zich over  peNsioeNeN

kort Nieuws
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wilt u naar de BNA onderzoekdag 2012? kijk voor 
meer informatie over het programma en voor aanmel
ding op www.bnaonderzoek.nl.

www.dagvandearchitectuur.nl

Welke projecten en studies heeft Bna Onderzoek het afgelopen 
jaar uitgevoerd? U hoort het op 21 juni 2012, tijdens de tweede 
editie van de Bna Onderzoekdag. dan presenteren de onderzoeks-
teams hun (bijna) afgeronde studies en onderzoeken. vier projec-
ten komen uitgebreid aan bod: 
–  ‘Het alledaagse gezin in de stad’, een studie naar de woonwen-

sen van gezinnen met middeninkomens die de stad niet uit 
willen;

–  ‘Great Spaces’, een studie naar de ruimtelijke duurzaamheid van 
gebouwen;

–  ‘Scholen voor het noorderland’, een studie naar oplossingen voor 
het onderwijs in krimpgemeenten in noord- en Oost Groningen;

–  ‘impact’, een studie naar kansen voor een betere leefomgeving 
voor patiënten in de GGZ.

in korte tussenpresentaties delen drie makers van Freestyle-publi-
caties hun persoonlijke fascinaties met het publiek. Jurriaan van 
Stigt (LevS architecten) vertelt over de invloeden van de dogon-
architectuur in Mali op zijn ontwerppraktijk, Bart reuser (neXt 
architects) praat over Seoul en de bijzondere manier van steden-
bouw daar en Willemien van duijn (buro³ architecten) presenteert 
‘abandoned cities’ over de hele wereld en de verhalen die achter 
deze verlaten steden schuil gaan.

Bna Onderzoek start dit najaar met communities of practice, die 
op 21 juni worden gepresenteerd. dit zijn inhoudelijke netwerken 
waar leden met expertise op een bepaald onderwerp aan kunnen 
deelnemen. Bna Onderzoek hoopt zo meer leden te kunnen 
betrekken bij de ontwikkeling van studieprojecten. Zo sluiten de 
activiteiten van Bna Onderzoek beter aan bij de dagelijkse 
praktijk.

Jutta Hinterleitner, programmamanager BNA Onderzoek

Op 23 en 24 juni vindt weer de dag van de architectuur plaats. 
dit jaar staat de dag in het teken van architectuur & voedsel. 
Ook in 2012 wordt het programma uitgebreid met het Open 
Huis architectenbureaus. Bezoekers kunnen zo een kijkje 
nemen in de keuken van een architectenbureau en zich laten 
informeren over wat een architect doet en voor hen kan 
betekenen. Het Open Huis architectenbureaus was vorig jaar 
een groot succes. Meer dan 200 bureaus zetten hun deuren 
open voor publiek. Bij sommigen kwamen er zelfs direct 
opdrachten uit voort.

de Bna ondersteunt deelnemende bureaus met advies voor 
activiteiten, promotiemateriaal en landelijke publiciteit. Bureaus 
die zich aanmelden ontvangen nieuwsbrieven van de Bna met 
het laatste nieuws over het Open Huis en de dag van de 
architectuur, en inloggegevens om het programma online te 
plaatsen.

architecten die mee willen doen kunnen zich tot eind mei 
aanmelden via www.dagvandearchitectuur.nl. 

Heeft u nog vragen, wilt u informatie of contactgegevens van 
andere organisatoren? neem dan contact op met rosa romeyn, 
e rromeyn@bna.nl, t 020 555 3680. 

BNA oNDerzoek 
 preseNteert projecteN

23 eN 24 juNi
DAg vAN De Architectuur
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iN jury’s heerst 
De opwiNDiNg vAN 
eeN schooLreis

Beeld villa 4.0, naarden. Ontwerp: dick van Gameren. Foto’s: Marcel van der Burg
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ArtikeL

eerst de winnaar. hoe spannend is het om als 
genomineerde in de zaal te zitten in afwachting van 
het salomonsoordeel? ‘dat is altijd even een 
spannend moment,’ zegt dick van gameren met 
gevoel voor understatement. 
Van gameren kan het weten, want hij deed vorig 
jaar voor het eerst mee met de BnA gebouw van 
het Jaarverkiezing. toen bleef het bij een nomina
tie, nu roemt de landelijke jury zijn Villa 4.0 
vanwege de creatieve manier waarop hij met de 
opgave is omgegaan, waarbij met een aantal even 
vanzelfsprekende als gewaagde ingrepen een 
nieuwe stap in de bungalowtypologie is gezet. niet 
alleen was de jury onder de indruk van de ruimte
lijkheid en versmelting van de vertrekken met hun 
omgeving. maar in de villa komt ook een aantal 
actuele thema’s bijeen. het is een staaltje van 
prachtig en relevant hergebruik, van inspirerend 
particulier opdrachtgeverschap en van een voor
beeldige alliantie tussen architect, opdrachtgever/
gebruiker, interieurarchitect en landschapsarchi
tect. daarbij heeft de architect een belangrijke 
voortrekkersrol gespeeld, vindt de jury.

de opdrachtgever stelde hem een open vraag, 
vertelt Van gameren. hij had de kavel gekocht, 
inclusief de al een paar keer verbouwde bungalow, 
inclusief sloopvergunning en nieuwbouwplan, voor 
een gooische villa met kap, waarvan hij niet erg 
was gecharmeerd. ‘hoe kan ik op deze bijzondere 
plek op zo duurzaam mogelijke wijze wonen?, vroeg 
de opdrachtgever de architect. zijn antwoord: ‘Als 
je duurzaam wilt wonen, moet je niet slopen, maar 
kijken naar de waarde van het bestaande huis.’ dat 
had in zijn ogen ondanks de povere technische 
staat na een paar forse ingrepen precies de kwali
teit die de opdrachtgever wilde: een schitterende 

villa 4.0 van dick van Gameren 
is uitverkoren tot Bna gebouw 
van het jaar 2012. voorafgaand 
aan de bekendmaking van de 
landelijke winnaar vinden in het 
hele land geheime juryberaad-
slagingen plaats en minder ge-
heime gebouwbezoeken. een 
kijkje achter de schermen.
––
tekst marina de Vries

‘ALs je DuurzAAm wiLt 
woNeN, moet je Niet sLopeN.’
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verbondenheid met zijn omgeving.
het resultaat heeft zelfs Van gameren verrast, laat 
staan de opdrachtgever. ‘die had dat noch zelf 
kunnen bedenken noch mogelijk geacht.’

Voordat de landelijke jury – bestaande uit de 
regionale juryvoorzitters roel steenbeek van Ymere 
(regio delta, tevens landelijk voorzitter), Bernard 
colenbrander van de tu eindhoven (regio noord), 
Francesco Veenstra van mecanoo architecten (regio 
noordwest/centrum), gerard Loozekoot van un 
studio (regio oost) en pim van der Ven van Juli 
ontwerp en advies (regio zuid) – tot haar eindoor
deel kan komen, is al heel wat werk verzet. 
traditiegetrouw starten na de voorjaarsvakantie in 
het grootste geheim de regionale beraadslagingen. 
hoe divers het aanbod ook is, van kleinschalig tot 
projecten van bijna een half miljard euro en alles 
daartussen, van een tuinhuisje of een kerk tot grote 
utiliteitsgebouwen of binnenstedelijke vernieu
wing, de consensus binnen de regionale jury over 
de te bespreken en daarna te bezoeken gebouwen 
is opvallend, klapt roel steenbeek uit de school. 
ondanks de uiteenlopende werkervaring en 
expertise hebben de juryleden blijkbaar een 
gedeelde liefde voor het vak en een gevoel van 
herkenning bij kwaliteit, constateert gerard 
Loozekoot.
een week na de eerste bijeenkomst trekken de 
regionale jury’s per geblindeerde bus door het land. 
gewapend met paspoorten – omdat het hoofdkwar
tier van europol dat eist – gehuld in witte 
laboratoriumjas of met moddervoeten van het 
vorige project, bestoken zij de ontvanger met 
vragen en nieuwsgierige blikken. in de bus heerst 
de opwinding van een schoolreis. men is op zoek 
naar een verrassing.
die komt tijdens het bezoek in positieve en in 
negatieve zin. het kerkje in elspeet, zegt 
Loozekoot, heeft een serene rust en een knik in de 
ruimte, die van papier nauwelijks is te ervaren. Villa 
4.0 was zo fotogeniek, zegt Francesco Veenstra, dat 
we veronderstelden dat de werkelijkheid tegen zou 
vallen. de woning was, in het echt, beter.
het omgekeerde komt misschien wel vaker voor. 
dat het bezoek tegenvalt, omdat op de foto en in de 
beschrijving de context geen rol speelt. dan is 
weliswaar een meester aan het werk geweest, zegt 
pim van der Ven, maar staat het kantoorgebouw als 
een ufo in zijn omgeving. dan is een fietsenstalling 
zo weggemoffeld, zegt Loozekoot, dat je al kletsnat 
bent voordat je je werk hebt bereikt. 
was er in de bus of in het juryberaad sprake van 
hoog oplaaiende discussies? nauwelijks, vinden de 
regiovoorzitters. het enige dat in regio noord iets 
van strijd opleverde, zegt Bernard colenbrander, 
was de benadering van soeters Van eldonk 
Architecten voor het provinciehuis Friesland. Als 
het minder over traditioneel vakmanschap gaat, en 
meer over een cultureel statement en smaak, dan 
verschillen de meningen. 
meer dan meningsverschillen, waren er gesprekken 
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en commentaar. zoals in de regio noord, waar de 
jury een aantal keer tot haar schrik ervaarde dat 
vanuit een behoefte aan branding een al te groot
schalig gebouw in het kwetsbare landschap was 
gezet. dat gaat ook op voor den haag, vindt 
steenbeek. weliswaar is het gigantische hoofdkan
toor van europol zorgvuldig ingepast, maar met de 
ambitie om meer internationale, juridische hoofd
kantoren naar de stad te halen, is het van belang 
om goede, stedenbouwkundige eisen te stellen. 
gemopper is er ook over de woonzorggebouwen, 
die net als scholen goed vertegenwoordigd zijn 
onder de inzendingen. terwijl ook de scholen 
kampen met schrale budgetten, leveren architecten 
regelmatig een bewonderenswaardige prestatie, 
met compacte, intelligente en zorgvuldig gedetail
leerde gebouwen, binnenstedelijk soms zo 
ingenieus ingepast dat het in de regio zuid de 
‘betere archipunctuur’ werd genoemd, aldus Van 
der Ven. maar de eenvormigheid van gezondheids
gebouwen stemt somber, zeggen steenbeek en 
Loozekoot. die zijn gebaseerd op regelgeving en 
minder op gebruikerswensen.
eigenlijk was er naast vakmanschap, waarom de 
BnAprijs draait, in alle jury’s, zowel de regionale 
als de landelijke, maar een dominant gesprekson
derwerp: de snel veranderende werkelijkheid, 
waarin oude vastgoedmores en gigantische, 
grootschalige projecten plaatsmaken voor ander
soortige, kleinschaliger ontwikkelingen. 
de actualiteit was dit jaar al enigszins zichtbaar: er 
zaten nauwelijks commerciële projectontwikkelaars 

tussen de inzendingen, en afhankelijk van de regio 
wel herbestemmingsopgaven, duurzaamheid in 
technische zin, particulier opdrachtgeverschap en 
een enkele ppsconstructie. maar over het alge
meen was het vergeefs zoeken naar onderwerpen, 
die in de toekomst de agenda meer en meer zullen 
bepalen, zoals de veranderende rol waarbij de 
architect zich als ondernemer positioneert, zoals 
andere samenwerkings en contractvormen en 

sociale, gebiedsverrijkende duurzaamheid.
2012 is dan ook een overgangsjaar constateren de 
regiovoorzitters, een jaar van zorgvuldig en goed, 
maar ook wat braaf. een jaar waarbij de landelijke 
jury mooie, relevante opgaven kreeg voorgelegd, 
met voldoende potentie van bovengemiddeld goed, 
maar een gedoodverfde winnaar zich niet onmiddel
lijk aandiende. Langzaam, al argumenterend, kwam 
de Villa 4.0 uit de bus, als aanjager, als inspirerend 
voorbeeld, als hoopvol geluid naar de toekomst, 
omdat het de kracht en meerwaarde laat zien van 
zowel architectuur als van de architect. 
Van gameren is trots op de uitverkiezing. omdat 
het om een serieuze prijs gaat. ‘ik beschouw het 
echt als een kwaliteitskeurmerk voor ons bureau. 
niet dat morgen meteen een nieuwe opdrachtgever 
op de stoep staat, maar ik denk absoluut dat het 
meespeelt bij toekomstige acquisitie.’

jAAr vAN zorgvuLDig eN 
goeD, mAAr ook wAt BrAAf

1 entreehal
2 gang
3 keuken
4 speelkamer
5 woonkamer
6 slaapkamer
7 badkamer
8 gastenkamer
9 werkkamer
10 bergruimte
11 patio
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nederland. ‘wij zijn inderdaad een grote coöpera
tie, maar om mensen in beweging te krijgen heb 
je meer nodig dan een banner op de website’, 
zegt de woordvoerder van dela. 
Vestigingsmanager elly swinkels heeft als 
gepassioneerd ambassadeur collega’s opgeroe
pen om te stemmen, onder meer via de 
intranetsite. ‘ze heeft het zelfs voor elkaar 
gekregen om reclame te maken in de lokale en 
regionale media.’ 
dat publiciteit werkt weet ook sen heesen (40) 
van Futurumshop Apeldoorn (Ares architecten). 
zijn bureau bestaat uit anderhalve man, en wie 
niet groot is, moet slim zijn. hij is vroeg begonnen 
met reclame maken. een groot artikel in dagblad 
de stentor leidde tot interviews op de lokale radio 
en op lokale internet nieuwssites, met het 
gewenste sneeuwbaleffect. 
Jeroen simons (52) van decos noordwijk (inbo) 
had juist laat door hoe de publieksprijs werkt. 
Vanaf dat moment heeft hij de BnAbanner in de 
emailhandtekening van inbo gezet. ‘elke email 
die de deur uitging, had een plaatje van het 
gebouw en een oproep om te stemmen.’ ook bij 
hem komt het leeuwendeel van de stemmen op 
conto van de opdrachtgever. die heeft bij een 
groot artikel in dagblad metro zelfs een adverten
tie gezet met een stemoproep. 
dat het meer om fans gaat, om emotie, dan om 
een kwaliteitsoordeel, vinden simons en de 
anderen geen probleem. ‘het is een mooie manier 
om je werk onder de aandacht te brengen. wij 
zijn zelfs zo geïnteresseerd geraakt, dat we ons 
meer willen verdiepen in de werking van sociale 
media’, zegt simons. 

ArtikeL

een strategie ligt voor de hand: familie en vrien
den oproepen, zakelijke contacten mobiliseren, de 
BnAbanner op de website plaatsen. maar 
daarmee kom je niet in de top vijf, op moment 
van spreken uitvaartfaciliteit Venray, 
wilhelminatoren Vaals, Futurumshop Apeldoorn, 
gastatelier met galerie in zundert en decos 
noordwijk. ‘we hebben er heel wat uurtjes in 
gestoken,’ zegt roger martens (41) van de 
wilhelminatoren (ruimtemakers 
Architectengroep BV) lachend. martens heeft 
posters opgehangen bij de uitkijktoren. hij heeft 
flyers gemaakt, voor de opdrachtgever om uit te 
delen, en zowel de gemeente Vaals als de VVV 
zuidLimburg benaderd om de banner op de 
website te zetten. ‘zij waren razend enthousiast, 
want het is mooie streekpromotie.’
ernst havermans (46) van gastatelier zundert 
(oomen Architecten) is begonnen bij de opdracht
gever, het Van goghhuis, omdat die nogal wat 
volgers heeft op Facebook. ook hij heeft een flyer 
gemaakt, die bij elke bouwvergadering en elke 
presentatie werd uitgedeeld, en 2.500 kaartjes, 
voor het restaurant van het Van goghhuis en de 
balie van de VVV. omdat het op een gegeven 
moment een sport werd om te winnen, heeft 
havermans een slotoffensief ingezet. hij heeft op 
het laatste moment nog een ouder bestand 
opgespoord, en aangeschreven, van 250.000 Van 
goghhuisfans.
Vanwege de aard van zijn project heeft iwan 
povše (50+) van uitvaartfaciliteit Venray (povše & 
timmermans architecten en ingenieurs b.v.) zich 
terughoudend opgesteld. zijn stemmers zijn 
voornamelijk afkomstig van de opdrachtgever, 
dela, een coöperatie met ruim 2 miljoen leden in 

* na afloop van de stemtermijn heeft de BnA besloten de publieksprijs niet uit te reiken. Vanwege grote 
onwaarschijnlijkheden in het stemverloop kan er geen eerlijke uitslag worden gegarandeerd. met dit artikel wil 
de BnA toch aandacht schenken aan de slimme en eerlijke acties die bureaus zijn gestart om hun projecten in 
de schijnwerpers te zetten. 

gezocht: fANs
Hoe zorg je dat zoveel mogelijk mensen op jouw gebouw 
stemmen? Welke strategieën bewandelden architecten 
om de allereerste Bna Gebouw van het Jaar Publieks-
prijs* in de wacht te slepen? 
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■de vOndSt waarom ziet een gebouw eruit zoals het eruitziet? 
De architect van het gebouw bespreekt een 
slimme oplossing in zijn ontwerp.

tekst Kirsten Hannema
Beeld rené de Wit en dHv

15

ruBriek

‘Het principe waarbij onder hoge druk met 
watermist wordt geblust is niet nieuw’, 
vertelt installatieadviseur remko noor van 
dHv. ‘in de scheepvaart en de industrie is 
het een gangbaar systeem. Maar zoals we 
het in ons gerenoveerde kantoor hebben 
toegepast, als een dynamische brandschei-
ding, is uniek.’
Het probleem was dat het gebouw uit 
1970 (architect: d. Zuiderhoek) volgens het 
toen zeer vernieuwende, en nog altijd zeer 
gewaardeerde concept van de kantoortuin 
is ontworpen. Het centrale atrium met aan 
weerszijden open werkplekken bleek een 
brandcompartiment van 18.000 m2, terwijl 
met de regelgeving van nu in bestaande 
gebouwen slechts 2.000 m2 is toegestaan. 
Kortom, er moest echt iets gebeuren. 
de oplossing om overal sprinklers te plaat-
sen lag voor de hand. ‘Maar het rigide ka-
rakter van een sprinkler verhoudt zich niet 
goed met het expressief ruimtelijk karakter 
van het bestaande gebouw en bovendien 

WaterMiStGOrdiJn

hoe kun je in bestaande gebouwen 
open ruimten intact laten en tegelij
kertijd de brandveiligheid verbete
ren? met hun zelfbedachte watermist
gordijn introduceert Dhv de 
oplossing: brandcompartimenten met 
dynamische brandscheidingen.

is de ruimte boven de plafonds niet altijd 
voldoende’, zo schetst noor het dilemma. 
‘daarbij komt dat sprinklers een flinke inves-
tering vergen, voor iets dat je nooit hoopt te 
gebruiken, en dat een gigantische water-
voorraad nodig is die ergens op het terrein 
zou moeten komen.’
Het alternatief, brandscheidende wanden 
plaatsen, was gezien het open karakter van 
het gebouw absoluut taboe. noor: ‘dus zijn 
we gaan puzzelen’. de uitkomst is het wa-
termistgordijn. Het systeem maakt gebruik 
van de (lege) leidingen, die veel kleiner zijn 
dan andere sprinklerleidingen. de nozzles in 
het plafond zijn nieuw. Je ziet er in de nor-
male situatie eigenlijk niets van; de impo-
sante hal is precies hetzelfde gebleven. als 
er brand gemeld wordt, worden de leidingen 
gevuld met water en worden onder hoge 
druk ‘muren’ van watermist opgetrokken 
zodat de vereiste compartimenten van 2.000 
m2 ontstaan.    
Of dHv met dit revolutionaire concept de 
markt op gaat? remko noor is nog even 
voorzichtig. ‘We hebben het voor dit ge-
bouw uitgebreid getest, maar daaruit volgen 
geen normen die je zomaar voor andere 
gebouwen kunt aanhouden. Maar ik denk 
dat het systeem voor de toekomst zeker mo-
gelijkheden biedt, bijvoorbeeld bij renovatie 
van bestaande gebouwen en monumenten.’

project duurzame renovatie hoofdkantoor 
dHv, amersfoort (2011)
Architect dHv architects
opdrachtgever dHv
projectarchitect ir. r. Brouwers
installatieadvies remko noor
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Beeld SchetsGesprek. 
Foto: Jade architecten 
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de hûsdokter gaat on tour door de noordelijke 
provincies, op iJburg houdt de Architectenwinkel 
spreekuur, Architectuur per uur geeft online 
advies en tijdens de beurs eigen huis (Ver)
Bouwen + inrichten kregen bezoekers gratis  
een schetsgesprek. een kleine greep uit het 
 groeiende aanbod aan architectendiensten voor 
particuliere opdrachtgevers. de trend komt 
grotendeels voort uit de crisis. de grootschalige 
woningbouw ligt vrijwel stil waardoor veel 
bureaus omzet hebben verloren. doordat de 
huizenverkoop ook stagneert, kiezen particulieren 
eerder voor verbouwen in plaats van verhuizen. 
daar komt bij dat de regelgeving meer ruimte 
biedt om zelf te bouwen en verbouwen. werk aan 
de winkel dus. 
 
Meerwaarde
in 2010 vertegenwoordigde de particuliere markt 
een derde van de omzet in de architectenbran
che, blijkt uit het Bedrijfsvergelijkend onderzoek 
van de BnA. Vooral kleine bureaus vinden er 
klanten. particulieren zijn goed voor 45 procent 
van hun nettoomzet. Jade Architecten uit 
rotterdam haalt momenteel zelfs tachtig procent 
van haar werk uit deze doelgroep. Architect en 
medeeigenaar eelco dekker: ‘Bij het grote 
bureau waar ik voorheen werkte lag ik vaak met 
projectontwikkelaars in de clinch over ontwerpen. 
Alles wat niet standaard was kostte geld en dat 
werd er zoveel mogelijk uit bezuinigd. 
particulieren zijn daar minder mee bezig. Voor 
hen is de vraag vooral: hoe kan het beter? een 

ander proces dat meer voldoening geeft.’ 
ook bij Lies siegersma, medeeigenaar van karus 
Architectuur in drachten en specialist in regelge
ving en ruimtelijke ordening, speelt de liefde voor 
het vak mee in de keuze voor de particuliere 
markt: ‘huiseigenaren doen zichzelf tekort 
wanneer ze alles aan een aannemer overlaten. 
Als je slim ontwerpt is vaak meer mogelijk voor 
hetzelfde geld. maar mensen zien een architect al 
snel als duur en eigenzinnig. dan krijg je de kans 
niet je meerwaarde te laten zien.’ om de drempel 
zo laag mogelijk te maken noemt het bureau zijn 

particuliere dienstverlening de hûsdokter. 
siegersma en haar compagnon staan in witte jas 
op de website. ze stappen vervolgens uit hun 
portret om te vertellen hoe ze particulieren 
kunnen helpen. die ludieke aanpak werkt: ‘Veel 
mensen hebben ons online gezien en kunnen zo’n 
knipoog wel waarderen. daardoor raken we 
makkelijker in gesprek.’ 

Samen of alleen
waar Jade en karus als individuele bureaus de 
markt benaderen, kiezen andere voor bundeling. 
Bijvoorbeeld bij de Architectenwinkel van de 
BnAkring Amsterdam. dertig kringleden houden 

Overal in het land nemen architectenbureaus initiatieven 
om particuliere opdrachtgevers voor hun diensten te 
 interesseren. dat moet omzet opleveren, en vooral duidelijk 
maken wat de beroepsgroep voor hen kan betekenen . 
Geen extravagant design, maar praktisch advies over 
 ontwerp, kosten en techniek.
––
tekst ellen meijer

Architect  
AAN huis
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Beeld Christina Fuchs geeft advies voor de architectenwinkel in 
design020 op amsterdam, iJburg. Foto: Simone Best 

Beeld SchetsGesprek. Foto: Jade architecten 

Beeld de Hûsdokter. Foto: anne Mijnheer

om beurten elke zaterdag spreekuur in een 
woonwarenhuis op iJburg. particulieren krijgen 
er een half uur gratis advies van een architect. 
het voordeel van samenwerken is volgens 
architect en medeorganisator harvey otten dat 
de aangesloten bureaus met een minimale 
investering veel service bieden: ‘Bovendien trek 
je als groep makkelijker publiciteit. dat is mis

schien wel belangrijker dan de Architectenwinkel 
zelf. mediaaandacht zet architecten in de kijker 
bij particulieren.’ 
gerard kruunenberg van kruunenberg 
Architecten biedt via Architectuur per uur door 
het hele land architectuuradvies aan. na een 
aanvraag via de website laat hij een lokale 
vakgenoot langs gaan voor een eerste advies. 
Vervolgens kan de klant naar behoefte extra 
adviesuren inkopen. het idee om meer particu
liere opdrachten te werven had kruunenberg al 
langer. hij kreeg geregeld vragen van bekenden 
om advies: ‘die hield ik meestal af omdat dit soort 
klussen veel tijd vraagt en relatief weinig ople
vert. een verbouwing is vaak zo complex dat ik er 
niet zomaar een medewerker heen kan sturen. 
particulieren hebben bovendien lang niet altijd 
budget voor een architect. zo kwam ik op het 
idee van Architectuur per uur. Je krijgt een eerste 
advies aan huis en daarna overleg je via mail of 
skype met dezelfde architect. mensen houden op 
die manier de kosten in de hand.’ 

Flexibel, concreet
werken voor particulieren stelt specifieke eisen 
aan de vaardigheden van een architect. 
siegersma noemt overredingskracht. in haar 
ervaring lijken veel opdrachtgevers open te staan 
voor verandering, maar krabbelen ze gaandeweg 
terug: ‘dat is begrijpelijk, het gaat over de plek 
waar iemand woont. daarom moeten wij over
brengen dat ons voorstel hun huis mooier of beter 
maakt.’ Aan een gelikt plan hebben volgens 
kruunenberg slechts weinig mensen behoefte: 
‘particulieren willen advies van een allround 
ontwerper die er niet op uit is zijn creatieve 
handschrift op hun huis te zetten, maar vanuit 
zijn expertise in ontwerp, kosten en techniek 
helpt een afweging te maken tussen diverse 
ingrepen.’ Flexibiliteit en mensenkennis zijn 
volgens dekker belangrijke vaardigheden. Veel 
bureaus communiceren vooral over hun bijzon
dere projecten: ‘particulieren denken dan dat een 
architect te buitenissig voor ze is. wij gaan zo 
snel mogelijk in op hun eigen situatie. door 
vragen te stellen achterhalen we de woonbehoef
te. Als we vervolgens oplossingen schetsen 
begrijpen mensen dat wij met ze meedenken en 
krijgen ze meer plezier in hun project. de kans is 
dan groter dat ze een architect in de hand 
nemen.’

verdiensten
op de vraag wat de inspanningen aan omzet 
opleveren, zijn de antwoorden verdeeld. de 
Architectenwinkel is vooral bedoeld om de 
beroepsgroep onder de aandacht te brengen. de 
spreekuren leveren wel opdrachten en contacten 
op, maar aantallen worden niet bijgehouden. de 
website van kruunenberg is sinds november live 

’veeL meNseN DeNkeN DAt  
eeN  Architect te  

BuiteNissig voor ze is’

BNABLAd #03/12



Beeld architectuur per uur. Foto: rené de Wit Beeld emile revier geeft advies voor de architectenwinkel in 
design020 op amsterdam iJburg. Foto: Simone Best 

en nog niet kostendekkend. de verdiensten 
moeten komen uit provisie van de ingeschakelde 
vakgenoten in combinatie met grotere aantallen 
aanvragen. Jade haalt omzet uit de 
schetsgesprekken en ook karus verdient geld 
met de hûsdokter, maar ze moeten scherp letten 
op de balans tussen inzet en opbrengst. kleine 
vragen handelen ze direct af of ze verwijzen door. 
zowel de schetsgesprekken als de intakes van de 
hûsdokter on tour zijn gratis. dekker: ‘we 
worden er steeds beter in onze meerwaarde te 
laten zien in die laagdrempelige gesprekken. 
mensen kennen ons dan al een beetje waardoor 
we eerder tot het uitbrengen van een offerte 
komen. uit iedere tien gesprekken volgt inmid
dels bij zeven een opdracht.’

Onderscheidend vermogen
naarmate meer architectenbureaus inhaken op 
de trend moet iedereen meer z’n best doen om op 
te vallen. de geïnterviewden zijn zich bewust van 
de rol die marketing en media daarbij spelen. 
otten: ‘Je moet goed nadenken over hoe en waar 
je jezelf profileert. Artikelen in trouw en het 
parool leveren veel respons op maar weinig 
nieuwe klanten, plaatselijke krantjes des te 
meer.’ dekker noemt vindbaarheid als criterium, 
daarom is in de domeinnaam het woord verbou
wen opgenomen: ‘dat is ongeveer het eerste 
woord dat mensen intypen als ze op internet 
gaan zoeken. Als je dan bovenaan staat in 
google, maak je meer kans.’ kruunenberg mikt 
met Architectuur per uur op samenwerking met 
andere partijen om particulieren te bereiken, 
zoals banken of hypotheekverstrekkers: ‘Als 
individueel bureau kom je er moeilijk tussen in al 
het mediageweld.’ siegersma zorgt dat een tour 

altijd aandacht krijgt in de lokale media. Als 
locatie kiest ze een horecagelegenheid in het 
centrum van een grotere plaats om de kans op 
aanloop te vergroten.

Bijschaven
een nieuwe weg inslaan gaat met vallen en 
opstaan. zo merkt kruunenberg dat vooral 
vrouwen open staan voor architectuuradvies: ‘zij 
nemen vaker dan mannen het voortouw bij 
verbouwingen en nemen eerder iets van een 
deskundige aan.’ met die kennis wil hij de 
uitstraling van de website bijschaven. dekker liep 
ertegenaan dat andere professionals in de 
bouwkolom geen particuliere prijzen hanteren. 
hij heeft veel tijd geïnvesteerd om partners te 
vinden die tien kleine projecten per jaar willen 
doen in plaats van één grote: ‘met een construc
teur en bestekschrijver is dat voor elkaar 
waardoor we in een vroeg stadium kunnen 
aangeven wat een project kost.’ siegersma werkt 
meer dan in het begin met schetsen en voorbeel
den: ‘Anders zien mensen het niet voor zich. on 
tour hebben we daar vaak maar een half uurtje 
voor dus dan is het snel schakelen.’ de 
Architectenwinkel heeft geen vaste klanten, 
aldus otten: ‘Aan de andere kant raken mensen 
meer bekend met het fenomeen architect. ze 
praten erover op de voetbalclub of bij de tand
arts. Als ons vak meer op het netvlies staat, 
hebben we op termijn misschien geen architec
tenspreekuur meer nodig.’

’vrouweN NemeN vAAk  
het voortouw Bij eeN 
 verBouwiNg’
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Breed 
commitment 
voor manifest  
aanbesteden
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Vorig jaar lanceerde de BnA samen met de 
Brancheorganisatie voor projectmanagement
bureaus nLpB het manifest maatschappelijk 
Verantwoord Aanbesteden (mVA). het manifest 
werd aangeboden aan de voorzitter van de Vng 
Annemarie Jorritsma. in het manifest zijn 16 
principes opgenomen: spelregels voor een betere, 
goedkopere en efficiëntere aanbestedingspraktijk. 
Bijzonder van het totstandkomingsproces, waarbij 
ook Architectuur Lokaal nauw was betrokken, is 
de samenwerking tussen architecten en bouwma
nagers. traditioneel heersen er over en weer de 
nodige vooroordelen, des te bijzonderder dus dat 
het manifest een gezamenlijke oproep is van beide 
branchekoepels aan opdrachtgevers, met name 
gemeenten en het rijk. 

discussie 2.0
Aanleiding voor het manifest voor de BnA is de 
vaak bijzondere positie van architecten binnen 
aanbestedingsprocedures. Architecten leveren een 
intellectuele dienst, maar de procedures zijn veelal 
generiek, of het nu gaat om de inkoop van architec
tendiensten of de inkoop van zeg, een voorraad 
pennen. Bovendien zijn aanbestedingsprocedures 
vaak (erg) kostbaar, inefficiënt en weinig transpa
rant. de maatschappelijke kosten lopen hoog op 
doordat procedures in de huidige vorm veel tijd en 
geld vragen, van zowel inschrijvers als opdrachtge
vers. Bovendien hebben de procedures veelal een 
risicomijdend karakter, waardoor het doel van het 
beste bureau voor ‘de klus’ voorbij wordt gescho
ten. kortom: dat moet beter kunnen, vinden BnA, 
nLpB, Architectuur Lokaal én een groot aantal 
partijen (adviseurs en architecten) dat het manifest 
mede ondertekende. 

inmiddels is het manifest bijna een jaar oud; tijd 
voor een evaluatie. hoe gaat het met de onderte
kening en verspreiding van het manifest en 
natuurlijk vooral: is er al iets te merken van een 
veranderende aanbestedingspraktijk? in de glazen 
zaal op het BnAkantoor komen de initiatiefnemers 
bij elkaar voor ‘de discussie 2.0’, zoals BnA
directeur Fred schoorl stelt. op welke punten is 
het manifest voor verbetering vatbaar? en berei

in de aanbestedingspraktijk komt langzaam enige verbetering. 
toch zijn de klachten over absurde referentie-eisen, gebrek aan 
transparantie en over de hoge kosten nog niet van de lucht. Met 
het Manifest Maatschappelijk verantwoord aanbesteden wil de 
Bna bijdragen aan een efficiëntere en meer doelmatige 
aanbestedingspraktijk. Hoe staat het er nu voor met het manifest 
en zijn inhoudelijke aanpassingen noodzakelijk?
––
tekst Anne Luijten
Beeld maarten van haaff

ken de principes uit het manifest de werkvloer? 
positief is in ieder geval de spin–off in de publiciteit 
na de lancering. het manifest is zo bij veel gemeen
ten onder de aandacht gekomen, en er hebben 
maar liefst 22 nieuwe partijen zich aangesloten. 
Beoordelingscommissies blijken over het algemeen 
capabeler te worden (principe 7). ook mooi is dat de 
europese commissie met een nieuwe concept
richtlijn ruim baan geeft voor principe 11, waarin 
wordt geadviseerd de houdbaarheid van referentie
projecten zoveel mogelijk op te rekken, wat neer 
komt op een verruiming van de driejarige referen
tietermijn. daarnaast zijn er positieve gesprekken 
gevoerd met Vng, neVi (de koepel van inkopers), 

piAnoo (het expertisecentrum Aanbesteden) en 
het opdrachtgeversforum (Bppo). concrete 
aansluiting van een van deze koepels heeft nog niet 
plaatsgevonden, wél is er ruimte voor gesprek om 
in een volgende versie van het manifest tegemoet 
te komen aan de huidige bezwaren van de koepels, 
die voor een deel gaan over de aansprakelijkheids
bepaling (dnr). goede hoop komt er ook vanuit de 
Big Four, de vier grote steden. rotterdam heeft het 
manifest mVA inmiddels opgenomen in het 
protocol voor architectenselectie. schoorl: ‘en als er 
een schaap over de dam is…’

vechterscultuur
het eerste principe uit het manifest schrijft voor dat 
kompAs Light het uitgangspunt dient te zijn bij de 
aanbesteding van een architectendienst. het 
kompAs is een instrument voor opdrachtgevers, 
ontwikkeld door Architectuur Lokaal, voor efficiënte 
en doelmatige aanbestedingen. in de praktijk blijkt 
dat het kompAs Light meer en meer wordt 
toegepast, signaleert norbert van doorn van 
procap. tegelijkertijd zijn er minder projecten, 
waardoor er een vechterscultuur ontstaat. ‘soms zie 
je wel meer dan 70 inschrijvingen. het wordt bijna 

‘rotterDAm heeft het 
mANifest opgeNomeN iN 
het seLectieprotocoL’
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onmogelijk om daar de beste man for the job uit de 
kiezen, want hoe kom je van 70 naar 5 bureaus? 
wat zou helpen is als opdrachtgevers van tevoren 
aangeven wat de ambities zijn en naar welk type 
architect ze op zoek zijn.’ niet iedereen is het hier 
mee eens. ‘dat komt feitelijk neer op een keuze 
vooraf die al veel uitsluit. Je begeeft je daarmee op 
een glad vlak.’ omgekeerd geldt voor architecten

bureaus dat zij zich af moeten vragen of zij overal 
op in willen schrijven of alleen kiezen voor die 
opdrachten, die bij hun bureau passen. een lastige 
kwestie, beaamt schoorl: ‘hoe kan hierin naar twee 
kanten een zelfregulerend principe ontstaan?’

uit de discussie tijdens de expertmeeting blijkt dat 
het ten eerste erg moeilijk is om in praktijk concreet 
te meten wat de directe invloed van het manifest 
mVA is. er zijn sowieso grote verschillen in de 
aanbestedingspraktijk. opvallend is dat het ten 
zuiden van de rivieren vaker mis lijkt te gaan. de 
regionale inkoopkoepels, die de aanbestedingen 
doen voor de gemeenten, zijn er machtig en het 
ontbreekt ze vaak aan kennis over de specifieke 
architectendiensten. ‘ze vervangen op het formulier 
gewoon ‘pallets papier’ voor ‘architect. er heerst 
veel onkunde over de expertise die ze moeten 
vragen.’ een ander aandachtspunt is het veelvoor
komende prijsduiken. ‘Als je achteraf de getallen 
ziet zijn dat vaak cijfers waarvoor het onmogelijk is 
om de klus te klaren.’ het komt bovendien nog vaak 
voor dat het dialoogmoment in de gunningsfase, 
tussen geselecteerde bureaus en opdrachtgever, 
principe nummer 14, niet of nauwelijks plaatsvindt. 
‘ik ben er van overtuigd dat een open, eenopeen 
dialoog met opdrachtgever en gebruiker een betere 

inschrijving oplevert,’ aldus een van de deelnemen
de architecten. ook vragen veel architecten en 
managers nog om ‘meer transparantie over de hele 
linie’. iedereen herkent de vaak absurde referentie
eisen die gesteld worden, met name door de 
gemeenten. de verruiming van de referentietermijn 
kan hier in ieder geval hopelijk enige verlichting in 
geven. 

Solvabiliteit 
op basis van praktijkvoorbeelden bespreken de 
deelnemers een mogelijke aanpassing van het 
manifest mVA. een van de voorbeelden gaat over 
de eisen die in aanbestedingen gesteld kunnen 
worden aan solvabiliteit en liquiditeit. die eisen 
kunnen behoorlijk ver gaan, zelfs ‘onredelijk’ zijn, en 
terwijl de cijfers niet alles zeggen, stelt een van de 
deelnemers. ‘het ene bureau met een current ratio 
van 1,2% is gezond, maar een ander niet. de ironie 
is dat bureaus die flink gekrompen zijn vaak een 
goede solvabiliteit hebben, maar zijn dat de bu
reaus die er het beste voorstaan? waar het om gaat 
is dat een opdrachtgever continuïteit verlangt. de 
vraag is dan hoe je continuïteit het beste waar
borgt. dat zit niet in het bekijken van de cijfers sec.’ 
een andere discussie gaat over het gunnen op 
waarde, waarbij kwaliteit wordt uitgedrukt in geld. 
een schijnobjectiviteit, meent de een, die niet 
geschikt is voor het wegen van architectendien
sten. de vraag is ook of de opdrachtgever er zelf bij 
is gebaat: in plaats van de architect te kiezen die hij 
graag wil kan hij door deze formule van fictieve 
kwalitatieve meerwaarde gedwongen worden om 
nummer 2 te kiezen als zijn berekening het gunstig
ste uitvalt. 

Breed commitment
de conclusie van schoorl luidt dat er enerzijds veel 
goede ontwikkelingen zijn maar dat er ook nog veel 
te verbeteren valt in de aanbestedingspraktijk, 
waar het manifest een rol in kan spelen. door het 
manifest maatschappelijk Verantwoord 
Aanbesteden nog meer te promoten onder partijen 
kan haar invloed worden vergroot. Als aanpassing 
nodig is om ook de inkopers of andere opdrachtge
vers mee te krijgen als ondertekenende partij, dan 
moet daar zeker naar worden gekeken. geopperd 
wordt om de gunningsfase meer aandacht te 
geven. ook een steeds meer voorkomende praktijk 
als design + construct zou een plek moeten krijgen 
in het manifest. ‘Laten we zelf het voortouw nemen 
en niet lijdzaam afwachten tot er een aannemer op 
je afkomt.’ deze zomer zal in overleg met opdracht
gevers gewerkt worden aan een nieuwe versie van 
het manifest, die op een nóg breder commitment 
zal kunnen rekenen.

hoe kom je vAN 70 BureAus 
NAAr 5?
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ruBriek

architectuur en voedsel – het is een hot 
item en dit jaar zelfs het thema van de dag 
van de architectuur. de voedselproductie 
voor de almaar groeiende wereldbevolking 
en de belasting die deze productie op het 
milieu legt (door ontbossing, bemesting, 
bewatering, transport etc.), vormt immers 
in toenemende mate een probleem. Urban 
farming is een van de mogelijke oplossingen 
die veel wordt genoemd; op kleinschalig 
niveau voedsel (laten) verbouwen voor en 
door de lokale stedelijke bevolking. 
Gwendolyn Huisman ziet in het concept 
van collectieve moestuinen nog een belang-
rijk voordeel: het zorgt voor verbroedering. 
Om die reden besloot zij voor de locatie die 
bij aanvang van haar afstudeerproject gege-

gwendolyn huisman geeft de stedelijke voedselkringloop vorm in een publiek 
gebouw dat individuen met elkaar, en met de oorspong van voedsel verbindt.

ven was – de Lijnbaan in rotterdam – een 
educatief centrum voor stadslandbouw te 
ontwerpen. ‘ik heb allereerst gekeken naar 
de behoefte in de wijk;  voor wie bouw je? 
voedselvoorziening vormt een goede basis 
voor een openbaar gebouw, waar verschil-
lende sociale lagen elkaar ontmoeten.’
in het gebouw, een glazen kubus be-
dacht in de modernistische traditie van 
de Lijnbaan, zijn de negen fases van de 
voedselkringloop (recyclen, composteren, 
landbewerken, planten & zaaien, verzor-
gen, groeien, oogsten, processing, eten) 
zichtbaar gemaakt in een expressief orga-
nisch interieur met enorme vides. 
Om deze vides op afwisselende plaatsen te 
kunnen maken zonder dat daarbij kolom-

men in de weg zitten ontwierp Huisman 
een bijzondere constructie. vakwerkliggers, 
vier meter hoog, overspannen in een keer 
de dertig meter tussen de gevels. Slechts 
acht kolommen ondersteunen het geheel. 
Huisman: ‘Uit deze opzet is ook de inde-
ling van het gebouw voortgekomen. de 
publieksvoorzieningen zoals de educatieve 
tuinen, de filmzaal en de markthal zitten 
op de even vloeren, onderling verbon-
den door roltrappen. de private functies 
zoals  keukens en kantoren zijn tussen de 
vakwerk liggers geplaatst, op de oneven 
vloeren.’ Op het dak, verbonden met de 
daken van de Lijnbaan, dragen buurttuinen 
en een boerderij met kinderdagverblijf bij 
aan het wijkgevoel. 
Heeft het project toekomstwaarde? ‘Qua 
functies en als bindmiddel kan het zeker 
werken’, denkt de architect. ‘Maar het ge-
maakte ontwerp is economisch onhaalbaar 
voor de groene beweging in rotterdam. er 
zullen sterke nevenfuncties aangetrokken 
moeten worden om zo’n publiek gebouw 
rendabel te krijgen.’
 
ontwerp Gwendolyn Huisman 
opleiding Bouwkunde, tU delft 
Begeleiders nicola Marzot, architectuur; 
Susanne Komossa, architectuur; Jelke 
Fokkinga, bouwtechniek

de dag van de architectuur op 23 en 
24 juni staat dit jaar in het teken van 
architectuur & voedsel (www.dagvandear-
chitectuur.nl)

edUCatieF CentrUM vOOr 
StadSLandBOUW
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rené onsia, secretaris kring 
rijnmond
‘Vanuit de BnA is men blij met de 
kringen, omdat wij heel direct contact 
met de leden hebben. wat wel won
derlijk is, is het feit dat wij geen stem 
hebben in het beleid van de BnA. de 
communicatie tussen lokale kringen en 
de landelijke BnA kan beter. ik denk 
dat het regiooverleg in de nieuwe 
opzet, met het aanschuiven van willem 
hein schenk of Fred schoorl, een goede 
bijdrage is. om ook aan de onderlinge 
communicatie te werken, hebben wij 
het initiatief genomen voor een ronde
tafelbijeenkomst voor alle kring 
besturen. eind maart hebben we van 
gedachten gewisseld over de beteke
nis en toekomst van de kringen. 
interessant om te zien dat de onder
linge verschillen zo groot zijn. sommige 
kringen beslaan een enorm oppervlak 
met daarin verschillende gemeentes, 
die kun je nauwelijks meer lokaal 
noemen. wij zijn zelf een echte stads
kring, die heel gericht aan lokale 
belangenbehartiging doet. wij zitten in 
de regiegroep van het Architecten
platform rotterdam en bepalen mede 
de agenda van dit platform. hiermee 
hebben we een directe lijn met de 
wethouder. tegelijkertijd zijn we een 
collegiaal lokaal netwerk. ik vind 
“kring” trouwens een vreselijk woord, 
“netwerk” past veel beter. we willen 
naast bijeenkomsten voor architecten 
ook vaker andere ondernemers en 
potentiële opdrachtgevers gaan 
uitnodigen.
wat een lastig punt blijft, is zichtbaar 
zijn te midden van alles wat er al 
georganiseerd wordt op het gebied van 
architectuur. de opkomst is vaak laag. 
we gaan proberen ons aanbod meer af 
te stemmen op de werkelijke behoefte, 

‘We hebben de  
kring nieuw leven  
ingeblazen’

■OPinie zoveel mensen, zoveel meningen. in deze 
rubriek komen verschillende mensen aan 
het woord over een speciaal onderwerp.

een KrinGGeSPreK

ruBriek
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‘de communicatie 
 tussen lokaal en 
 landelijk kan beter’

twintig kringen vertegenwoordigen de Bna in het land. de laatste tijd zetten zij de deuren 
open voor samenwerking: ze zoeken met elkaar en hun leden naar nieuwe zin én opdracht-
gevers. Hoe aantrekkelijk zijn de regionale platforms? Wat kan beter?
––
tekst willemijn de Jonge

paul van Bussel, voorzitter kring 
groningen
‘ik heb het voorzitterschap in eerste 
instantie geweigerd, ik zei altijd dat ik de 
kring zou opheffen als ik voorzitter zou 
zijn. het was mij nooit zo duidelijk wat je 
als lid nou aan de kring had. er gebeurt in 
groningen al heel veel buiten de kring om, 
er was geen actief kringleven. maar 
uiteindelijk werd ik tóch voorzitter. in 
plaats van de kring op te heffen zijn we 
gaan brainstormen over hoe we leden er 
actief bij konden betrekken. het heeft 
weinig zin om als bestuur te gaan zitten 
bedenken waar leden behoefte aan 
hebben: we hebben een manier bedacht 
om ze dat zelf te laten bedenken. de 
verplichte kringbijdrage hebben we 
verdeeld in 20 vouchers en vervolgens 
hebben we een voucherverkiezing 
uitgeschreven: een soort pitch waarbij 
leden ideeën konden indienen. de 
winnende ideeën zijn beloond met een of 
meer vouchers waarmee het evenement 

bekostigd wordt. op die manier hebben 
we de kring nieuw leven ingeblazen en 
wordt er weer van alles georganiseerd 
door leden zelf. een debatavond met de 
welstandscommissie, een expeditie in de 
provincie, een guerrillaactie waarbij we 
langdurig lege kavels in de bloemetjes 
gaan zetten, een Archipubquiz, een 
‘verbouwsite’ voor particulieren, en meer. 
en zo zijn we toch weer een actieve kring 
geworden. 
er valt nog wel wat te winnen op het 
gebied van samenwerking met andere 
kringen en ook de landelijke BnA. de rol 
van de regiocoördinator moet hierin niet 
onderschat worden, die is van grote 
waarde voor het contact tussen lokaal en 
landelijk. we moeten onze krachten meer 
bundelen, en de BnA moet overal 
zichtbaarder worden. ik vind dat ieder 
bureau lid moet worden van de BnA en 
het verplichte kringlidmaatschap hoort 
daarbij; je maatschappelijke betrokken
heid moet groter zijn dan je eigen bureau.’
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‘ik heb niet zoveel meer 
met de kring’
gert grosfeld, oudvoorzitter kring 
ArnhemNijmegen
‘ik was 15 jaar geleden kringbestuur
der in Arnhemnijmegen, maar 
inmiddels heb ik niet zo veel meer met 
de kring. ik denk dat kringen voor 
sommigen wel een behoefte vervullen, 
met name voor nieuwe BnAleden, 
maar het blijkt dat de belangstelling 
kan verschuiven. in de loop der jaren is 
de rol van de kringen ook wel veran
derd. de informatievoorziening heeft 
een vlucht genomen via internet en het 
vakinhoudelijke debat is overgenomen 
door de lokale architectuurcentra, die 
nu vaak door de kringen gesponsord 
worden. ik ben kritisch over de kwali
teit van de discussie daar, die we dus 
niet meer zelf organiseren en waar we 

zodat er een actiever verenigingsleven 
ontstaat. Juist in wat zware tijden is 
het goed om onderlinge contacten te 
faciliteren. nu er steeds meer kleine 
bureaus ontstaan die willen samen 
werken, gaat de kring denk ik een 
goede toekomst tegemoet. dit jaar 
willen we sociale media inzetten om 
met onze leden te communiceren. de 
site en de webmail van de BnA bieden 
die mogelijkheid niet, dus dat doen we 
los van de BnA.
de verplichte kringbijdrage vind ik een 
achterhaald systeem. de kring is een 
netwerk zoals er meer netwerken 
binnen de BnA zijn. Als lid maak je van 
al deze netwerken naar behoefte 
gebruik; daar moeten ze hun bestaans
recht uit halen.’

Discussieer mee op de 
BNA Linkedingroep.

ook geen controle meer over hebben. 
in Arnhem heb ik er in ieder geval mijn 
vraagtekens bij. daarom vind ik de 
verplichte kringtoeslag een brug te ver. 
er zijn meerdere manieren om actief 
bezig te zijn binnen de BnA en het 
vak, laat de leden zelf een keuze 
maken waar ze gebruik van maken en 
waar ze een bijdrage aan willen 
leveren. ik ben zelf bijzonder te 
spreken over BnA onderzoek, daar 
besteed ik mijn kringbijdrage veel 
liever aan.’

maarten otten, voorzitter kring 
zuidoostBrabant
‘ik ben al 12 jaar met plezier voorzitter, 
maar het is wel de hoogste tijd voor 
jong bloed in het bestuur. er is alleen 
niemand die het wil doen. ik denk dat 
de onaantrekkelijkheid vooral zit in het 
woord “bestuur”. we zijn hier ook 
helemaal niet aan het besturen, we zijn 
meer een soort activiteitencommissie 
die leuke initiatieven ontplooit, het 
debat stimuleert en mensen met elkaar 
in contact brengt. Als je vooral in dubai 
aan het werk bent, heb je er misschien 
niet zoveel aan, maar de meeste 
architecten hebben een kleine praktijk 
en werken lokaal, en dan is een lokaal 
netwerk heel waardevol. Leden van de 
kring zijn elkaars collega’s en concur
renten tegelijk, daar doen sommigen 
een beetje te spastisch over. 
Architecten moeten echt beter worden 
in onderling contact en vertrouwen. 
zo’n netwerk in het klein, waar je 
elkaar daadwerkelijk ontmoet en 

spreekt, heeft toegevoegde waarde 
naast het veel afstandelijkere internet, 
of de formeler opererende landelijke 
organisatie. ik vond het initiatief van 
de kring rijnmond om met alle kring
besturen samen te komen heel goed. 
de kringen zouden onderling meer 
moeten uitwisselen, dat voorkomt 
steeds opnieuw het wiel uitvinden. Als 
de één al een excursie naar hamburg 
heeft georganiseerd, kan dat de ander 
heel veel uitzoekwerk schelen. 
met de verplichte kringbijdrage heb ik 
niet zo’n moeite. het is een vrij luttel 
bedrag, en je weet dat het besteed 
wordt aan het organiseren van vakin
houdelijke evenementen. ik zou echt 
iedereen adviseren eens langs te 
komen bij een excursie of bijeenkomst. 
ik kom er altijd energieker vandaan 
dan ik erheen ging.’

BNABLAd #03/12



26

ArtikeL

BNABLAd #03/12



27

dat we niet meer om Bim (Building information 
model, of –modeling) heen kunnen weten we 
inmiddels wel. de meeste architecten weten wat 
Bim inhoudt, dat hoeven we niet meer uit te 
leggen. Leeuwis: ‘dat klopt, ruim 90% van de 
leden weet wel wat Bim is, maar de meesten 
verstaan er toch net weer wat anders onder. het 
blijft belangrijk om te benadrukken dat Bim méér 
is dan een 3d model en dat het geen ontwerpme
thode is, maar een proces of een middel om in de 
keten samen te werken. het Bimmodel is eigen
lijk te zien als een database met informatie over 
een gebouw, waaronder 3d informatie over de 
vorm, maar ook met tal van andere informatiesoor
ten, bijvoorbeeld over de constructie, de 
installaties, energieverbruik, de kosten en de 
planning. het is een soort matrix.’ het klinkt 
logisch: doordat alle partners in het bouwproces 
– liefst al in een vroeg stadium – hun informatie in 
een Bim delen, kunnen niet alleen veel fouten in 
de bouw worden voorkomen, maar kan ook veel 
efficiënter worden samengewerkt. tijd en kosten 
worden bespaard doordat tekeningen consistent 
zijn en tijdens het proces makkelijk gewijzigd 
kunnen worden.

Onderzoek
Vaak wordt gedacht dat Bim niet haalbaar is voor 
de kleinere bureaus, dat het alleen voor de grote 
jongens is, of voor de grote projecten. Vanuit de 
gedachte dat dit wel eens anders zou kunnen zijn, 
begon Leeuwis zijn onderzoek naar de stand van 
zaken. hij deed dit als stagiaire bij de BnA en 
werd daarbij begeleid door Alexander pastoors 
(vanuit de tu delft werd hij begeleid door 

Het gebruik van BiM op de kleinere architectenbureaus neemt 
gestaag toe. Bert Leeuwis deed er uitgebreid onderzoek naar en 
studeerde op het onderwerp af aan de tU delft. Zijn onderzoeks-
rapport zet de voor- en nadelen van BiM op een rijtje, bevat inte-
ressante tips voor bureaus die overwegen BiM te gaan gebrui-
ken, maar toont vooral aan waarom nu instappen zo belangrijk is. 
––
tekst marlies Buurman

Alexander koutamanis en matthijs prins). Via de 
BnA vond hij een goede ingang naar een repre
sentatieve groep architecten en onderzocht hij het 
gebruik van Bim op 283 bij de BnA aangesloten 
architectenbureaus (dit houdt 22% respons in van 
de in totaal 1.300 aangeschreven bureaus) en 
interviewde hij acht bureaus die reeds vorderingen 
met Bim hebben gemaakt. Leeuwis: ‘ik heb vooral 
gekeken naar bureaus tot en met 10 fte. Binnen 
deze groep zijn natuurlijk allerlei gradaties aan te 
brengen, want een bureau met één of twee 
medewerkers heeft natuurlijk een heel andere 
structuur dan een bureau met 10 medewerkers. 
wetende dat 80% van alle nederlandse architec
tenbureaus beneden de 10 fte zit, hebben we het 
hier dus over een hele grote representatieve 
groep.’  
Voor de BnA is het onderzoek interessant omdat 
het aantoont of de vooronderstellingen waar zijn, 
en wat de ervaringen zijn. pastoors: ‘Als we 
inzicht hebben in de drijfveren en de barrières bij 
het wel of niet toepassen van Bim, kunnen we op 
basis daarvan beleid ontwikkelen of aanpassen. 
we kunnen de doelgroep daarmee zowel beter 
faciliteren als beter voorbereiden op de toekomst.’  

Uitkomsten 
Verrassend is dat het onderzoek aantoont dat  
door een groot aantal van de kleinere architecten
bureaus de eerste stap is gemaakt. ruim 16% van 
de bij het onderzoek betrokken bureaus gaf aan 
serieuze Bimervaring te hebben. Leeuwis: ‘het 
‘Bimmen’ vindt wel vooral op intern niveau plaats; 
de samenwerking met andere partijen in een ‘Big 
Bim’ bevindt zich nog in een pril stadium. het 
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onderzoek biedt ook inzicht in de motivaties om 
wel of niet over te gaan op Bim. opvallend is dat 
de drijfveren om Bim toe te passen bijna één op 
één overeenkomen met de redenen om Bim nog 
niet te gebruiken. zo worden de hoge kosten en de 
tijdsinvestering vaak genoemd als barrières, 
terwijl kostenbesparing en tijdwinst voor veel 
bureaus juist motivaties vormen om over te gaan 
op Bim. die tegenstrijdigheid toont aan dat er nog 
onduidelijkheden zijn maar desondanks kan 
vastgesteld worden dat de kleinere bureaus die 
Bim gebruiken intern al veel voordelen hebben. 
Leeuwis: ‘elk bureau erkent dat het om een forse 
investering gaat, maar dat die het wel waard is en 
dat die zich binnen niet al te lange tijd weer 
terugverdient.’ Andere belangrijke drijfveren die 
op dit moment een rol spelen bij de keuze voor 
Bim betreffen het meegaan in de ontwikkelingen 
en het voorbereiden op de toekomst.  
de BnA is blij met de resultaten. pastoors: ‘we 
konden tot nu toe nog niet hard maken dat Bim 
uiteindelijk ook intern zoden aan de dijk zet. dit 
onderzoek toont aan dat dit juist het geval is. 
daarmee zal het makkelijker zijn partijen over de 
streep te krijgen om die nieuwe technieken toe te 
passen en om te investeren. het voordeel daarvan 
is dat je er als branche sterker uitkomt. 
Architecten moeten zich bovendien realiseren dat 
Bim een kans biedt om ook andere markten te 
betreden. kennis over Bim kan ook toegepast 

worden in fases waar je misschien traditioneel als 
architect niet mee bezig was.’ 

Meerwaarde
de meerwaarde van Bim zit ook voor een groot 
deel in de communicatie blijkt uit het onderzoek. 
Leeuwis: ‘Bim zorgt er voor dat de communicatie 
intern en met de opdrachtgever prettiger kan 
verlopen. het Bimmodel geeft je beter inzicht in je 
eigen werk en dat van je collega’s. doordat je 
elkaars werkzaamheden ziet, weet je direct wat de 
impact is van bepaalde beslissingen en wijzigin
gen. dit maakt binnen het bureau een betere 
samenwerking mogelijk. Bovendien maakt het 
Bimmodel het communiceren met de opdrachtge
ver een stuk makkelijker. doordat je vooraf al 
samen door het gebouw kan lopen is het eenvou
diger om misverstanden te voorkomen. die 
beleving wordt van beide kanten als heel positief 
ervaren.’ 
Leeuwis ziet ook kansen voor de rol van de 
architect. ‘Veel bureaus geven aan meer betrokken 
te willen zijn en liefst de managementtaken zelf te 
doen. omdat Bim door de hele levenscyclus van 
een gebouw loopt en de verschillende partijen als 
het ware “passanten” zijn, is een belangrijke rol 
voor een procesbegeleider weggelegd. die rol kan 
je als architect meer naar je toe trekken. maar dan 
moet je dus wel nu instappen.’  

tips 
tips uit het onderzoek betreffen vooral de imple
mentatie. Leeuwis: ‘op dat punt is er best veel 
verschil tussen de diverse bureautypologieën maar 
in het algemeen kan je zeggen: ga het doen, neem 
die stap! en begin er aan als er draagvlak binnen 
het bureau is, zowel binnen de directie als onder 
de werknemers. ga niet in één stap integraal over 
maar doe het aan de hand van een concreet 
project waar ook echte tijdsdruk op zit, neem geen 
“fake” project. Bereid je goed voor; je gaat ook niet 
zwemmen zonder diploma. doe een cursus en ga 
er daarna direct mee aan de slag, laat het niet 
verwateren. maak heldere afspraken over het 
proces, zowel binnen het bureau als met opdracht
gevers, bijvoorbeeld tot hoever je detailleert in een 
Vo of wat je in welke fase van elkaar verwacht. 
praat met collega’s op vergelijkbare bureaus. het 
gaat om meer dan het simpelweg toepassen van 
nieuwe software. wissel die informatie uit. Juist 
omdat Bim ingrijpt in het primaire ontwerpproces 
moet het van iedereen zijn, alleen dan werkt het.’ 

Ga niet in één 
stap integraal 
over maar doe 

het aan de 
hand van een 

 concreet project

Download het volledige onderzoek op  
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Beeld de nieuwe markthof, hoofddorp. ontwerp: de Architecten cie. Foto: 
daria scagliola & stijn Brakkee

Nieuws van BNAbureaus zoals directiewissels, fusies en 
naamsveranderingen, maar ook aankondigingen van nieuwe 
websites, bijzondere publicaties en gewonnen prijzen. 

Bureaubericht? email naar 
redactie@bna.nl

■BUreaUBeriCHten
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tvDh architecten is een samenwerkings
verband aangegaan met roeleveldsikkes 
Architects.

de nieuwe markthof in hoofddorp heeft de 
nrw Jaarprijs 2012 gewonnen. dit is de 
prijs voor de beste (her)ontwikkeling van 
een winkelcentrum in nederland. de 
markthof is herontwikkeld naar een ont
werp van de Architekten cie.

luijten|smeulders|architecten heeft een 
nieuwe website: www.luijtensmeulders.nl.

het door kcAp Architects&planners ont
worpen monarch i kantoorgebouw voor het 
cAk in den haag is bekroond met de extra 
prijs voor ‘gevels en daken’ van de Benelux 
Aluminium Award 2011.

molenaar & co architecten heeft een 
 vernieuwde website. Bekijk hem op  
www.molenaarenco.nl. 

kern|architecten² heeft het architecten
bureau mevissen+partners overgenomen.

overLeDeN LeDeN

op 1 maart 2012 is op 78jarige leeftijd  
architect j.p.m. de Bruyn, wonende te  
roosendaal, overleden.

op 24 maart 2012 is op 81jarige leeftijd 
architect j.th. witteveen, wonende te 
eindhoven, overleden.

Beeld monarch 1 kantoorgebouw voor het cAk, den 
haag. ontwerp: kcAp. Foto: ossip van duivenbode
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de cursus Bouwen met baksteen staat op 6 december 2012 weer 
op het programma. de 10e Masterclass Baksteen wordt op 26 
september 2012 gegeven door Hans van der Heijden en 
alexander Pols. Zie voor meer informatie en aanmelding: www.
bna-academie.nl. 

■Bnaacademie

Arie mooiman is adviseur techniek en duurzaamheid bij de 
knB (vereniging koninklijke nederlandse Bouwkeramiek). hij 
organiseert beide baksteentrainingen voor de BnA 
Academie. de nieuwe cursus Bouwen met baksteen ontstond 
uit de behoefte aan theorie die hij proefde bij deelnemers aan 
de masterclass. ‘tijdens de masterclass geven bekende 
architecten hun visie op baksteenarchitectuur. deelnemers 
voeren vervolgens een ontwerpopdracht uit, om de mogelijk
heden van baksteen verder te ontdekken. de nieuwe cursus 
gaat dieper in op de techniek, zoals detaillering en nieuwe 
ontwikkelingen,’ vertelt mooiman. ‘onder meer veelgestelde 
vragen van architecten aan de knB worden behandeld. 
Bijvoorbeeld over de noodzaak en plaats van dilataties, die 
het metselwerk ruimte geven om uit te zetten. Architecten 
zijn vaak niet blij met de hoeveelheid en het uiterlijk daarvan 
en willen weten wat wel en niet kan.’

vergeteN trADitie
hans van der heijden (Biq stadsontwerp) is een van de 
‘masters’ tijdens de volgende editie van de masterclass 
Baksteen: ‘ons bureau bouwt vrijwel alles in baksteen. 

meer DAN stANDAArDDetAiLs
de Bna academie heeft dit jaar 
twee keer het onderwerp baksteen 
op het programma staan. naast de al 
tien jaar bestaande Masterclass 
Baksteen is er nu ook de cursus 
Bouwen met baksteen. 

daarnaast ben ik een pleitbezorger van de bakstenen 
gebouwen in rotterdam uit de periode rond de tweede 
wereldoorlog – een bijna vergeten traditie.’ die rotterdamse 
baksteenarchitectuur staat centraal tijdens de masterclass, 
die Van der heijden geeft samen met Alexander pols 
(Architectenbureau hans kollhoff). ‘door het bombardement 
op rotterdam zijn veel van deze gebouwen verloren ge
gaan,’ vertelt Van der heijden, ‘maar ook van de archieven 
is veel verdwenen. historici hebben daardoor moeite deze 
architectuur te onderzoeken. in de masterclass wil ik 
architecten uitdagen de gebouwen die er nog wel staan, te 
bekijken en te analyseren.’

NooDzAkeLijk kwAAD
na een wandeling langs de gebouwen gaan de deelnemers 
aan de slag met een ontwerpopdracht. Van der heijden: ‘ik 
wil mijn enthousiasme voor baksteen overbrengen en aan 
andere architecten laten zien dat dit past in een culturele 
traditie. Vaak zien ze baksteen als een noodzakelijk kwaad, 
maar alleen al door de maatschappelijke acceptatie ervan is 
dit een belangrijk materiaal. de praktijkopdracht zal laten 
zien dat je veel meer kunt dan de standaarddetails van de 
fabrikanten.’

Beeld Museum Boijmans van Beuningen en museumtuin. Foto: studio Hans Wilschut 
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5 Juni 2012
Daglicht en ventilatieberekeningen
Locatie: Amsterdam

12 Juni 2012
onderhandelen
Locatie: Amsterdam

12 Juni 2012
ontwerpen van duurzame rieten daken en 
gevels
Locatie: Amsterdam

21 Juni 2012
Duurzaam ontwerpen met metaal
Locatie: Amsterdam

26 Juni 2012
onderhandelen met de DNr
Locatie: Amsterdam

21 en 28 Juni 2012
De ondernemende architect: het starten  
van een eigen bureau
Locatie: Amsterdam

11 septemBer 2012
wabo: van aanvraag tot vergunning
Locatie: Amersfoort

13 septemBer 2012
communicatie & social media
Locatie: Amsterdam

18 en 25 septemBer 2012
projectontwikkeling voor architecten
Locatie: Amsterdam 

26 septemBer 2012
10e masterclass Baksteen
Locatie: rotterdam

27 septemBer 2012
Bouwbesluit 2012, toepassing van de  
wijzigingen
Locatie: Amsterdam

27 septemBer, 11 oktoBer en  
1 noVemBer 2012
masterclass creatief en innovatief ondernemen
Locatie: Amersfoort

AgeNDA

meer cursussen op www.bnaacademie.nl
kijk op de website voor de andere cursussen 
op het  programma van de BnA Academie.

een nieuwe editie van de tweedaagse cursus Projectont-
wikkeling voor architecten begint op 18 september 2012. Zie 
voor meer informatie en aanmelding: www.bna-academie.nl.

De cursist AAN het woorD

Leer PrOJeCtOntWiKKe-
Len BiJ de Bna aCadeMie
in BNA Blad #02/12 kwam de trend van architecten die zelf 
ontwikkelen aan bod. De BNA Academie speelt hierop in met de 
cursus ‘projectontwikkeling voor architecten’. ruud moonen van 
moederscheimmoonen Architects was bij de eerste editie.

‘het begon al goed met de locatie: de 
cursus vond plaats in het kantoor van 
ector hoogstad Architecten, een fantasti
sche en inspirerende plek. ons bureau 
heeft altijd een ondernemende inslag en 
projectontwikkeling hoort daarbij. ik heb 
zelf bouwkunde en bedrijfskunde gestu
deerd en had dus al de nodige kennis over 
ontwikkeling en vastgoedrekenen. dat ik 
me inschreef voor de cursus was vooral 
om die kennis bevestigd te zien.’

Bierviltje
‘dit is een zeldzame cursus waar ik weinig op heb aan te merken 
– ik ben meestal behoorlijk kritisch. de cursusleiders waren goed en 
deskundig. er was een duidelijk onderscheid en tegelijkertijd een 
goede balans tussen de theorie en het rekenen. ik merkte dat ik 
meer voorkennis had dan ik dacht, maar vond het prettig om alles 
gestructureerd gepresenteerd te krijgen. zo’n training zou ik best 
nog een keer volgen, een vervolg hierop. het lijkt me interessant om 
dan dieper te kunnen ingaan op de stof en om een aantal specifieke 
casussen in te gaan. de berekeningen die we nu maakten, gingen 
nog niet veel verder dan de eerste rekensom achterop een bierviltje. 
tijdens een soort “gevorderdencursus” zou je dan een uitgebrei
dere berekening kunnen maken. zo kun je één casus uitdiepen: hoe 
pak je die aan en waar loop je tegenaan?’

Architectenrol
‘een meerwaarde van zo’n cursus bij de BnA Academie is dat je 
ervaringen kunt uitwisselen met andere architecten. ik ben normaal 
gesproken niet zo van de architectenbijeenkomsten, maar hier vond 
ik het nuttig om te horen hoe collega’s met dit onderwerp bezig zijn. 
het is wat kort door de bocht om te zeggen of wij op ons bureau 
onze architectenrol anders invullen na deze cursus. maar het heeft 
wel mijn blikveld verbreed. ik kijk nu actiever naar nieuwe ontwik
kelingen die kansen kunnen opleveren.’
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Nieuwe  
oogst

ruBriek

charlotte ernst (35, tu delft 2003) 
werkt als architect sinds 2009 bij karres 
en Brands landschapsarchitecuur en 
stedenbouw in hilversum.

ernst haagsman (33, tu delft 2003) is 
zelfstandig architect bij ernst Architect 
sinds februari 2012. Voorheen werkte hij 
als architect en Bimspecialist bij op ten 
noort blijdenstein in utrecht van 2010 tot 
2012.

suzanne de kanter (44, tu delft 1992) is 
zelfstandig architect sinds 2010 bij 
suzanne de kanter, Architectuur & 
interieur in Bergen op zoom.

tanja Lina (34, AvB rotterdam 2010) is 
zelfstandig architect sinds juli 2009 bij 
Buro Lina in rotterdam.

rutger meijer (35, tu delft 2010) is 
zelfstandig architect bij Architect rutger 
meijer in groningen sinds januari 2012.

Norman monsanto (44, sBA 2011) is zelf
standig architect sinds 2004 bij norman 
monsanto Architectuur in Abcoude. 

roel van de pas (37, tu delft 2004) is 
zelfstandig architect bij Buro Bouwstof 
in utrecht sinds 2011. Voorheen werkte 
hij als projectarchitect bij Jhk Architec
ten in utrecht van 2005 tot 2011. 

erik pennings (37, tu/e 2002) is 
zelfstandig architect bij erik pennings 
Architect in den Bosch sinds 2011. 
Voorheen heeft hij van 2007 tot 2011 
gewerkt als architect/projectleider bij 
molenaar&Bol&Vandillen architecten in 
Vugt.

remco van der pluijm (46, AAs, tilburg) 
is zelfstandig architect sinds 2012 bij 
kuin & kuin architecten in den Bosch. 
Voorheen was hij bij hetzelfde bureau in 
dienst van 2000 tot 2010.

hanneke rinkel (45, tu delft 1990) 
werkt als architect bij sAcon sinds 
1990.

rikjan scholten (35, tu delft 2004) is 
sinds 2005 zelfstandig architect bij 
studio scholten in Amsterdam.

marije ter steege (29, tu delft 2007) 
werkt als architect sinds 2008 bij cruz y 
ortiz in Amsterdam.

maron vondeling (33, tu/e 2007) is 
zelfstandig architect sinds 2012 bij Alex 
& maron Architects in eindhoven. 
hiernaast werkt hij bij Bierman henket 
architecten in esch. Voorheen werkte hij 
bij wiel Arets Architects in eindhoven.

oscar vos (32, tu delft 2005) is architect 
sinds 2008 bij denieuwegeneratie in 
Amsterdam.

pieter jan vos (61, overgangsregeling 
sBA 1988) is zelfstandig architect sinds 
1972 bij pieter Jan Vos architecten in 
callantsoog.

stuDeNt LeDeN

femke Brouwer (26) studeert aan de 
AvB in groningen en zit in haar vierde 
studiejaar. de studierichting die zij volgt 
is Architectuur.

johan hofman (32) studeert aan de AvB 
in Arnhem en is vierdejaarsstudent. zijn 
studierichting is Architectuur. naast zijn 
studie is hij sinds 2008 werkzaam bij 
Bureau B+o Architecten in meppel.

Alies koree (26) studeert aan de AvB in 
Amsterdam en is vierdejaarsstudent. 
haar studierichting is Architectuur. 
naast haar studie werkt zij sinds januari 
2011 als ontwerper bij Bureau B+o 
Architecten in meppel.

joop zuur (26) is aan het afstuderen aan 
de tu/e en zijn studierichting is Archi
tectuur.
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■Het BUreaU Architectenbureaus die zijn 
gevestigd op een bijzondere locatie. 

Een bijzondere bureaulocatie?
E-mail naar redactie@bna.nl

tekst carla roos
Beeld rené de wit

Hoe kom je aan een lunet om je 
architectenbureau in te vestigen? Pierre 
Maas van rothuizen architecten 
Stedenbouwkundigen vertelt: ‘Wij werken 
regelmatig voor de Bv Stadsherstel in 
Breda. die vroeg ons om mee te denken 
over een nieuwe functie voor de ruïne van 
dit lunet, dat al jaren leeg stond en aan het 
verloederen was. eigenlijk wilden we er 
zelf wel in. Stadsherstel had aanvankelijk 
moeite met een commerciële partij in het 
lunet, maar na een jaar kregen we toch 
toestemming om ons bureau erin te 
vestigen.’

‘We troffen een enorme puinhoop aan. de 
ruïne was compleet vergroeid en vervallen. 
Het metselwerk was verkruimeld door 
jarenlange blootstelling aan vocht en 
vorst,’ aldus Maas. ‘eigenlijk leek het 
helemaal niet zo hoopgevend om hier nog 
iets bruikbaars van te maken. totdat we 
de poort openden en het licht naar binnen 
viel. toen zagen we de potentie van deze 
bijzondere plek.’ de ruïne van dit lunet is 
de laatste in zijn soort in nederland en 
daarom rijksmonument. Maas: ‘We 
besloten om de ruïne intact te laten en om 
verder verval te voorkomen, door er een 
grote glazen doos overheen te plaatsen. 

Locatie Lunet B (1841), onderdeel van de 
voormalige verdedigingswerken in Breda
zit daar sinds 2005
projecten o.m. Odyzeeschool in Goes (winnaar 
Passief Bouwen award 2011), vMBO-school ‘t 
r@velijn in Steenbergen, en de Graansilo in 
Middelburg (nieuwe huisvesting rothuizen 
vestiging Middelburg)

rothuizen architecten Stedenbouwkundigen
dit heeft het effect van een enorme 
vitrinekast, die we zo hebben ontworpen 
dat de ruïne in daglicht goed opvalt. 
vervolgens hebben we de glazen doos 
geschikt gemaakt om in te werken, met 
voorzieningen om licht, lucht, data en 
elektriciteit bij de werkplekken te krijgen.’

Het lunet als werkplek van rothuizen past 
bij het bureau, vindt Maas. ‘Wij profileren 
ons al langere tijd met hergebruik, waarbij 
we een nieuwe invulling geven aan 
monumentale gebouwen. vaak gaat het 
dan om een op het eerste gezicht nutteloos 
gebouw, waarvoor je moeite moet doen om 
er een nieuwe functie in onder te brengen.
net als deze ruïne.’ daarnaast vindt hij het 
ook een heel prettige plek: ‘iedereen voelt 
zich hier thuis, het is sfeervol en door de 
goede akoestiek is het hier ook rustig 
werken. Mijn favoriete plek is mijn eigen 
werkplek, direct na binnenkomst links. ik 
zit daar in een oude kazemat, en kan alles 
overzien. ik kan er geconcentreerd werken, 
maar ben er toch onderdeel van het 
geheel.’
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 advertentie

Is er al een verf die energie opwekt? Kunnen PV cellen ook geprint worden? In welke projecten worden solar 
technieken mooi architectonisch geïntegreerd? Dit zijn vragen die  Materia regelmatig krijgt van architecten 
en designers. Om die reden organiseert zij op 28 juni de derde editie van de Materia Xpert Series, dit keer met 
het thema ‘Solar Architecture’.

Voor het volledige programma en aanmelden, surf naar www.materia-ic.nl. Deelnamekosten bedragen 1 95,-. 
Als BNA lid ontvangt u maar liefst 50% korting, uw kortingscode is bna_vip.

www.materia-ic.nl

Materia Xpert Series: Solar Architecture
28 juni 2012, Materia Inspiration Centre Amsterdam

50%
KORTING
VOOR BNA-LEDEN

AD MIC Solar.indd   1 20-05-12   21:59
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THE NETHERLANDS

A h o y  R o t t e r d a m
12 - 13 sept. 2012
4° editie - 13:00-20:00
Totaalevenement voor (interieur)
architecten en voorschrijvers 
met focus op productinnovaties

ORGANISATIE
Beurzen Adviesbureau
T 030 298 22 93
netherlands@architectatwork.eu

Toonaangevende VAKBEURS met innovaties
van meer dan 250 fabrikanten en exclusieve
verdelers
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 advertentie

De nieuwe standaard in 
zonnewarmte-werende beglazing:  
SGG COOL-LITE XTREME 60/28

 

Het nieuwe SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 combineert een 
extreem lage zonnefactor (g :28%) met een zeer hoge lichttransmissie 
(Tl : 60%) en een uitstekende isolatie (Ug : 1.0 W/m².K). 
Met andere woorden, een uniek hoge selectiviteit (Tl/g : 2,14).

Zowel voor woning- als voor utiliteitsbouw !

www.sggxtreme.com

Tl 60%
g 28%
Ug 1.0 W/m².K
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