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VijfNederlandse
architectenkiezende
meest bepalende
Nederlandse
gebouwenen
projecten. ‘Wekijken
teveelnaarhetnieuwe
ennemenhet oude
voor lief.’

DoorSigrid Stamkot

Links: galerie
Eenwerk, aande
Koninginneweg in
Amsterdam, een
favoriet vanCrouwel.

NEDERLANDSEARCHITECTEN
OVER

DE

MELSCROUWEL

‘Nederlandse
architecten
gaangoed
mee, lopen

somszelfs vooruit, inde
huidigeontwikkelingen:
fabriekenencomplexen
hergebruikenenopnieuw
inrichten, duurzaamheid,
woningproblemenoplos-
senen verdichting vande
stad.Denkaande stads-
ontwikkeling vandeAm-
sterdamse IJ-oevers,maar
ookaandeAmsterdamse
Zuidas enSchinkel: gebie-
dendie snel transformeren
met gebouwendiemulti-
functioneel inzetbaar zijn.
Bij hethergebruik ende
herinrichting van ruimtes
is interdisciplinairwerken
onzekracht,met als goed
voorbeelddeLocHal in
Tilburg. Architect, land-
schapsarchitect, interieur-
enkantoorontwikkelaar:
allemaaldelen zehun
kennis.’
‘Mijn favorieteNeder-

landsegebouwenzijnnu
dewat kleinere. Zoalsdie
vandegalerieEenwerk,
aandeKoninginneweg in
Amsterdam, vanBarend
Koolhaas.Het gebouw
ismultifunctioneel en

andersdandebestaande
straatpanden, terwijl het
opgaat indebuurt.Het re-
giokantoor vanNatuurmo-
numenten, bij Zierikzee,
vanMaxRinkenNielsTila-
nus, is doorhet functionele
gebruik vanhetbetonen
isolatiemateriaal een soort
laboratorium.Enhethou-
tenflatgebouwPatch22, in
Amsterdam, is eenmooi
voorbeeld vanarchitecten
diedestijds onderdruk van
decrisis besloten zelf te
gaanontwikkelen.’
‘Inde toekomst zullen

nogmeer gebouwenmet
eengoedebasisstructuur
op verschillendemanieren
te gebruiken zijn. Patch22
isdaar eengoed voorbeeld
van, daar kunnendankzij
de slimmeverdiepings-
hoogtesopeen later
momentookkantoren in.
Gebouwenzullenmeer
gaan reagerenophet
buitenklimaat,metbewe-
gendegevels endaken.Dat
verklaart depopulariteit
van industriële gebouwen:
het is demakkelijkste
wegomtewerkenmetwat
er al is. Iets ouds vinden
mensennueenmaal altijd
mooierdan ietsnieuws.’

Bouwkundig
ingenieur
MelsCrou-
wel richtte
in1979met
JanBenthem
hetbureau
Benthem
Crouwel
Architects
op.Uit
hunkoker
komenonder
meerhet
vernieuwde
Stedelijk
Museum,
Rotterdam
CSende
Noord/Zuid-
lijn inAm-
sterdam.

Het regiokantoor
vanNatuurmo-
numenten in
Zierikzee.

Hethouten
flatgebouw
Patch22 is
flexibel: ‘Er

kunnen later ook
kantoren in.’
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CEESDAM

‘A rchitectuur is
eenafspie-
geling van
dehuidige

maatschappij.Die is opdit
moment vrijwanordelijk
en individualistisch,met
veel aandacht voorde
economie.Het ontbreekt
aanavontuur, de verba-
zing ende vrijheiddie je
nodighebt omtot een
nieuwof ander soort visie
endusontwerp tekomen.
Dat zienwe terug inde
gebouwen:deaandacht
ligt vooral opdegebouwen
enhet ontwerp zelf, niet
opde ruimtelijkheid er-
omheen.Het geheelwordt
vergeten.’
‘HetGemeentemu-

seuminDenHaag is een
voorbeeld vanhoehetwel
kan: iconisch,maarwel
met een sterke relatiemet
deomgeving.Net als de
A’damTorenenhetEye
FilmMuseum:bevrijdende
gebouwen,dieminder
belerendzijn.’
‘Alles aande IJ-oever is

interessant; deontwik-
kelingendaar zetten
Nederlandopdekaart.De
samenhang tussenorde-
ning, ruimte, licht enma-

teriaal klopt, endat opeen
ingehoudenmanier. Tege-
lijkertijdkijkenwe te veel
naarhetnieuweennemen
wehet oude te veel voor
lief.Hotel Americaindat
eenHardrockCaféwordt,
Paleis Soestdijk eenhotel;
wat eenarmoede.Vooral
dat laatste is een ico-
nischgebouw,met zoveel
“histoire”, datmoeten
wekoesteren.Het is een
vandeweinige gebouwen
met eenNederlandse stijl,
alhoeweldéNederlandse
architectuurniet bestaat.
Demeesteopenbare
gebouwenhebbenbuiten-
landse invloeden, zoalshet
eclectischeRijksmuseum,
met eenmengeling van
invloeden, enhetPaleis op
deDam,datmeer Italiaans
aandoet.’
‘De architectuur vannu

heeft eenhelderemanier
vandenken, zonderdeco-
ratie, niet te veel flauwe-
kul.Hetmag vanmijwel
wat spannender. Al is dat
lastig,metde economische
eisendie aaneenontwerp
wordengesteld.Datmaakt
het lastig gebouwen teont-
werpendie eenbijdrage
aanmorgen leveren.’

Professor
CeesDam
heeftmet
zijn in1964
opgerichte
bureauDam
&Partners
Architecten
ondermeer
deAmster-
damse
Stopera,de
rechtbank in
Lelystad,de
Maastoren
enRobeco
WeenaBou-
levard in
Rotterdam
opzijnnaam
staan.

EyeFilm
Museumis
eenbevrijdend
gebouw,meent
CeesDam.

Het kantoor van
Deloitte: The

Edge, een favoriet
vanVanBerkel.

Gemeentemuseum
DenHaag, uit 1935.
VolgensDameen
goed voorbeeld van
eengebouwmet een
sterke relatie tot de
omgeving.

BENVANBERKEL

‘Degebou-
wen inde
haven van
Amsterdam

illustrerenmooihoede
Nederlandse architectuur
internationaal voorop-
loopt ophet gebied van
woningbouw.Gebouwen
die eeneigen smoelheb-
benendie reagerenopde
industriële geschiedenis
vandeomgeving, zoals
Schoonschipof Superlofts
inBuiksloterham.DeKop
vanZuid inRotterdam
toontop zijnbeurthoe
wecreatief omgaanmet
publieke ruimtes: beneden
pakhuisDeMeeterenen
bovenhethotel.’
‘Na een langeperiode

van stilstanddraait de ar-
chitectuurnuomklimaat,
duurzaamheidennieuwe
technologie.Dat is de toe-
komst, goed te zien inThe
Edge, hethoofdkantoor
vanDeloitte/AKD.Nieuwe
technologie gaat de archi-
tectuur enormveranderen.

Professor
BenvanBer-
kel richtte
metCaroline
Bos in1988
Architec-
tuurbureau
VanBerkel
enBosop
en in1998
UNStudio
voorarchi-
tectuur,
stedenbouw
en infra-
structuur.
VanBerkel
ontwierp
ondermeer
deErasmus-
brug inRot-
terdam,het
Mercedes-
Benz-
museumin
Stuttgart
enstation
Arnhem
Centraal.

Alsweal eenTeslahebben
metdriehonderd senso-
ren, kunnenwedie straks
ook ineengebouwhebben,
waardoor er een “self
learningenvironment”
wordt gecreëerd. TheEdge
heeft datmet zijnhoogste
“green scores”bewezen.
Vreemdeigenlijk, datwe
onsnupas zobezighouden
methetbinnenklimaat.De
zeventigprocent vande tijd
diewebinnendoorbren-
genbivakkerenweniet
altijd ingezonde ruimtes.’
‘Terugkijkendheeft het

Schröderhuis vanGerrit
RietveldNederlandop
dekaart gezet.Het ishet
eerstehuisdatmet zijnbe-
wegende schuifwandenen
draaiendekasten volledig
flexibel is.DeBeurs van
Berlage ismet zijnkruising
tussenart nouveauen
moderne stijl ookeen
belangrijk gebouw, zelfs
deAmerikaanse ar-
chitect FrankLloyd
Wright vonddat.’

HetRietveld
Schröderhuis
inUtrecht,
dat intussen
werelderfgoed is.
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‘Pas nuhoudenwe ons bezig
met het binnenklimaat’
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SIMONEDROST

‘V anouds-
her gaat
Nederland
innovatief

ommetdekracht vande
natuur.Kijknaarwatwe
metwaterdoen: geboren
uit noodzaak,maarde
beheersbaarheid ervan
heeftonsberoemdedijken,
sluizenenwindmolens
opgeleverd. Architectuur
waarnog steedsdehele
wereldnaar kijkt.’
‘Wezoudenopeenzelfde

maniermethetklimaat-
probleemmoetenomgaan.
Latenweonsontwerpend
enonderzoekendspeci-
aliseren inarchitectuur
diedenatuurherstelt en
onsermeeverbindt.Een
goedvoorbeelddaarvan
isdewoontorenWonder-
woods inUtrecht,naar
hetMilanesevoorbeeld
vandeItaliaansearchitect
StefanoBoeri.Eenander
goedvoorbeeldvannatuur
enschoonheidaanelkaar
koppelen ishetSingelpark
inLeiden, vanLolaLand-
scapeArchitectenenStudio
Karst.Hetproject isdoorde
bewonersgeïnitieerd.’
‘Nederlanders zijn

vannature conceptuele
denkersmet een sterke in-
novatiedrang, kijknaarde
school vanRemKoolhaas
enGerritRietveldofmeer
recentelijkdeMarkt-
hal: eencombinatie van
wonen, retail en toerisme
ineengebouwdat een
nieuwbeeld vormt.Ook in
eengebouwalsdeDutch
Windwheel vanDoepel-
Strijkers komtalles samen:
het gebouw levert energie
enhet is een veerkrachtig
ontwerp, dat ver-
schillende functies
verenigt.’

Simone
Drostheeft
sinds2014
haareigen
bureau,na
20 jaar lei-
ding teheb-
bengegeven
aanDrost
+vanVeen
Architecten.
Werkenvan
haarhand
zijnonder
meerKind
Onderwijsen
Zorgcentrum
Maximaal,
Plaswijk-
parck
Rotterdam
enNatuur-
belevings-
centrum
Oostvaar-
dersplassen.
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Wonderwoods in
Utrecht, volgens
Drost eengoed
voorbeeld van
architectuurdie
denatuurherstelt.

DeDutch
Windwheel, in

Rotterdam,met
uitzicht overde

Maas.
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Juliëtte
Bekkering
richtte in
1997haarei-
genarchitec-
tenbureau
op,dat sinds
dekomst
vanMonica
Adams, in
2005,
bekendstaat
alsBekke-
ringAdams
architecten.
Hetbureau
tekendevoor
ondermeer
hoofdkan-
toorEsprit
inAmstel-
veen,het
Boosterge-
maalOost in
Amsterdam
endebrand-
weerkazerne
Doetinchem.

JULIËTTE
BEKKERING

‘A ls liefheb-
ber van
ruimtelijk-
heid,mooie

compositie enmaterialen
hou ikhetmeest vanhet
GemeentemuseuminDen
Haag, vanBerlage, het
gemeentehuis vanHilver-
sum, vanWillemDudok,
enRadioKootwijk, van
JuliusLuthmann.Typisch
hedendaagseNeder-
landseontwerpenzijnde
Markthal enDeRotterdam
inRotterdam.Het zijn
krachtige conceptendie
met eenbeperktbudget
zijn gerealiseerd.’
‘Dat fenomeenhebben

weovergehoudenaan
decrisis. Erwerdweinig
gebouwd,deopdrachten
encontractenwerdenuit-
gehold enarchitectengin-
genoverdekop,waardoor
ermetweinig geld crea-
tieveoplossingenwerden
aangedragen.Bestaande
gebouwenwerdenheront-
dekt en fungeerden zoals
motoren voorde stad.’

‘Voorbeeldendaarvan
zijnStrijp S inEindhoven,
deLocHal inTilburg,BK-
city inDelft enDeHallen
inAmsterdam.Gebouwen
diemetminimalemid-
delenopeen rauwemanier
zijnopgeknapt. Al kanhet
ookmet aandacht voor
detail, getuigede renovatie
vanhet voormaligABN
Amro-kantoor vanKarel
deBazel naarhetGemeen-
tearchief doorFelixClaus;
eenexplosie van ruimte-
lijke ervaringen.’
‘Inde toekomstmoet

ermeer geldkomenvoor

kwaliteit.Wegmetde
wegwerparchitectuur.Kijk
naarde schoolgebouwen
uit de jaren zestig en zeven-
tig: diewordennuallemaal
gesloopt. Investeren in
publieke ruimtesmagwat
kosten.Debibliotheek van
AmsterdamenRotterdam
Centraal Station zijn voor-
beelden vanplaatsenwaar
mensengraagkomen, ook

alhoeven ze erniet te zijn.’
‘Mooie architectuur

betaalt zich terug inde
samenleving.Deoverheid
laathiermee ziendat ze in-
vesteert inhetpubliek, de
gemeenschap, deburgers,
waardoor eenaangena-
mere, sociale enmeer
inclusieve samenleving
ontstaat.Dat iswat archi-
tectuurookkandoen.’q

DeLocHal in
Tilburg is opeen
‘rauwemanier’

opgeknapt, vindt
Bekkering.

DeMarkthal
inRotterdam,

datmet een
beperktbudget
gerealiseerd is.

RadioKoot-
wijk, het

radiostation
dat vanaf
1918bij

Apeldoorn
gebouwd

werd.
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‘Mooie architectuur betaalt
zich terug in de samenleving’
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