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In de documentairereeks Seven-up maakt de Britse regisseur Michael Apted elke
zeven jaar een snapshot van dezelfde mensen.[1] Deze kunstgreep maakt duidelijk
hoe ingrijpend deze mensen, maar ook de wereld om hen heen, veranderen.
Hoewel we heel goed weten dat ook wijzelf en onze wereld iedere dag veranderen,
ervaren we dat normaliter nauwelijks. Culturele artefacten en intellectuele kunst-
grepen maken ons pas bewust van deze veranderlijkheid. Realistische literatuur,
schilderijen en foto’s, maar bovenal films en documentaires uit vervlogen tijden;
als heuse tijdmachines maken zij ons duidelijk hoe ingrijpend en structureel wij-
zelf, onze samenleving en onze leefwereld zijn veranderd. Dankzij reflectie, ana-
lyse en conceptualisering zijn we vervolgens in staat om de dominante aspecten,
de structuur en de ontwikkelingslogica van de veranderingen intellectueel te
vatten.
Dit inzicht is nodig om te begrijpen hoe de samenleving verandert en haar be-
hoeften verschuiven. En dat roept óók vragen op voor ontwerpers: veranderen
hierdoor onze opgaven? Vragen deze dan om nieuwe ontwerpopvattingen en
andere ruimtelijke en programmatische oplossingen? Transformeert hierdoor 
onze rol in het proces van ontwerpen en bouwen? Vraagt dit andere competenties
van ons? 

In mijn leerstoel Architectural Design and Urban Culture staat de wisselwerking
tussen de ontwikkeling van onze moderne stedelijke cultuur en het ruimtelijk
ontwerp centraal. Het is nadrukkelijk de ambitie om niet alleen via onderwijs maar
juist ook via onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling en verspreiding van dit
inzicht.
Vandaag schets ik u de eerste contouren van deze bijdrage. Het is vooral een plei-
dooi voor de verwetenschappelijking van het ruimtelijk ontwerp. Met niet alleen
systematisch aandacht voor de grote mondiale structuurveranderingen in de
samenleving en de markt, maar óók voor het situationele of contextuele: de
specifieke eigenaardigheden van déze mensen, díe plek en déze episode in de
geschiedenis. 
Identiteit en authenticiteit manifesteren zich niet alleen sociaaleconomisch in leef-
wijzen, rituelen en gemeenschapszin, maar worden ook ruimtelijk belichaamd in
landschap, stedenbouw en architectuur. Om dit te kunnen blootleggen is niet
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alleen verwetenschappelijking wenselijk, maar ook een verdieping van het traditio-
nele ambacht van de ruimtelijk ontwerper met het aan haar overgeleverd instru-
mentarium en vocabulaire. 
De vakgenoten met historisch besef onder u weten dat ik hiermee twee tradities
met elkaar verknoop die altijd lijnrecht tegenover elkaar stonden: moderniteit en
postmoderniteit. U zult merken dat het hernemen en verzoenen van schijnbaar
tegengestelde tradities één van de rode draden in mijn betoog is. 
Bovenal is mijn rede een pleidooi voor een herbezinning op de heersende ont-
werpcultuur. Ik bepleit een cultuuromslag naar situationeel ontwerpen op het snij-
vlak van ruimte, tijd en samenleving gevoed door sociaalruimtelijk onderzoek en
conceptontwikkeling. Een cultuurverandering waaraan ik hoop samen met u de
komende jaren vorm te kunnen geven.
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Situationeel ontwerpen voor een glokale netwerksamenleving in verandering
Zelden is de spanning tussen modernisering en traditie in architectuur en steden-
bouw zo fysiek zichtbaar gemaakt als in de film Playtime van Jaques Tati.[2] In de
beste tradities van de stomme film laat Tati zijn personage lichamelijk het onge-
mak van de moderne stedenbouw en architectuur uitdrukken. De kijker ondervindt
bijna aan den lijve hoe de traditionele concepties van Monsieur Hulot botsen en
wringen met die van het moderne leven in een modernistische ideaalstad vol
ideale architectuur. Een botsing die niet zozeer over esthetica gaat – het is geen
smaakprobleem – als wel over gebruik, beleving en betekenis: Monsieur Hulot
weet letterlijk niet hoe hij in deze wereld moet leven, hoe hij de architectuur moet
gebruiken of de stad moet beleven!
Weliswaar is de spanning tussen modernisering en traditie ook nu in de architec-
tuur en stedenbouw een belangrijk thema, maar dat uit zich vrijwel uitsluitend in
termen van smaak. Het lijkt erop alsof men in de jaren vijftig van de vorige eeuw
de modernisering van het dagelijkse leven aanzienlijk bewuster onderging, door-
dacht en bekritiseerde dan vandaag de dag. Verandering lijkt nu zo gewoon dat 
we het eigenlijk niet meer zien, laat staan onder woorden brengen en kritisch
doordenken. Al was het maar om tot verbetering te komen!
Maar stel dat we dat wel eens zouden doen … Stel dat we met de ogen van mr.
Hulot vandaag een tour zouden maken door de verschillende levenssferen van
onze contemporaine leefwereld. We kunnen dan met gemak soortgelijke radicale
moderniseringen in onze traditionele levenssferen opmerken, ruimtelijk uitgedrukt
in de architectuur en stedenbouw van nu. Luchthavens en spoorwegstations zijn
tegelijkertijd shopping mall en uitgaanscentra, kantoren lijken verdomd veel op
thuissituaties en in thuissituaties is het kantoor doorgedrongen; scholen zijn ook
fitnesscentrum en buurthuis; kindercrèches zijn tevens bejaardensoos; wooncom-
plexen die eigenlijk meer op golfresorts of marina’s lijken, maar ook gaminghallen
die fitnesscentra blijken te zijn.

Dit zijn stuk voor stuk nieuwe programmatische concepten, ruimtelijke prototypen
en beeldtalen die uitdrukking geven aan nieuwe maatschappelijke behoeften 
van nieuwe levenswijzen en van nieuwe doelgroepen. Deze moderniseringen 
zijn op hun beurt weer het resultaat van grote structuurveranderingen in onze

Trends en veranderende 
opgaven
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samenleving. In een notendop, en zonder volledig te willen zijn, zou men de vol-
gende schets kunnen maken van een aantal cruciale sociaalculturele en
sociaaleconomische trends die onze samenleving onherkenbaar veranderen.
In onze kennis- en creatieve economie ontstaat toegevoegde waarde niet langer
als gevolg van onze (geautomatiseerde) handenarbeid maar als gevolg van onze
intellectuele hoofdarbeid. Het gaat dan ook niet langer meer om het concrete pro-
duct maar om ons intellectuele vermogen om nieuwe kennis op een creatieve en
innovatieve wijze te laten neerslaan in nieuwe concepten, producten en diensten.
Hoger opgeleid en welvarender als we zijn, nemen we niet langer genoegen met
de grauwe middelmaat van standaards en massaproductie, dat eigen is aan de
massasamenleving. We verwachten individueel maatwerk en ultieme zelfverwerke-
lijking. De beleveniseconomie, waarin leefstijl en individualiteit centraal staan,
viert hoogtij. Een wereld waarin niet of/of regeert maar en/en; men kiest niet,
men combineert. Hybride leefstijlen, combinaties van wonen en werken, wonen en
zorg, mobiliteit en werken, recreëren en wonen, et cetera, zijn gemeengoed gewor-
den. De toename van economische, sociale en fysieke mobiliteit betekende het
einde van starre routineuze leefpatronen en het begin van de dynamische en flexi-
bele leefwijze van de netwerksamenleving, stad en regio. Vandaag woont men hier
en winkelt men daar, recreëert men elders en gaat men daar naar school. Morgen
is alles anders. De toegenomen mobiliteit verruimde ook de lokale horizon tot een
globale. De wereld als een kosmopolitisch multicultureel avontuur waarin de exo-
tica gevierd wordt en intens wordt meegeleefd met alle wereldbranden: de global
village. Tegelijkertijd zijn in deze wereld het lokale en het authentieke, onder de
banieren van slowfood en glokalisering, opnieuw actueel geworden: think global,
act local. Een sensibiliteit die ook blijkt uit de toenemende zorg om de duurzame
ontwikkeling van ons spaceship earth. Klimaatverandering, vervuiling en uitput-
ting leiden tot een toenemende aandacht voor people, planet and profit – of beter
performance.[3] Het draait om mensen, lokaal maatwerk en duurzame prestaties.

Maatschappelijke veranderingen vertalen zich direct in de wijze waarop wij ruimte
gebruiken, beleven en vormgeven. De transitie van stations en vliegvelden tot
shoppingmalls is de directe uitdrukking van het leefpatroon van de gehaaste
tweeverdiener die reizen en huishouden moet combineren. Het huiskamerkantoor
moet de ontspannen omgeving scheppen waarin de creatievelingen van de crea-
tieve economie optimaal creatief kunnen zijn. De loft vervangt het gezins-doorzon-
huis, nu het één- en tweepersoonshuishouden de dominante leefwijze wordt. 
Ruimtelijk betekent dit dat onze ontwerpopgaven wezenlijk verschuiven. Om er
een paar te benoemen: de opkomst van hybride programma’s en typologieën, het
toenemende belang van het schaalniveau van het complex of kwartier ergens
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tussen architectuur en stedenbouw in, het ontstaan van over elkaar heen liggende
ruimtelijke netwerken die zich weinig meer gelegen laten aan het onderscheid tus-
sen stad en land. De in wezen stedelijke leefstijlen van wat de Spaanse socioloog
Manuel Castells de netwerksamenleving noemt, strekken zich uit over de ganse
regio, hoogstens krijgen ze hier en daar nog een landelijke tik door er een hobby-
paard op na te houden.[4]
Dus, als we door de ogen van Mr. Hulot opnieuw naar onze leefwereld kijken, dan
zien we een netwerksamenleving in continue transitie. Ze stelt ons ontwerpers,
maar ook ontwikkelaars en bestuurders, keer op keer voor nieuwe opgaven die
om nieuwe antwoorden vragen, zowel programmatisch, ruimtelijk als strategisch.

Ook in de film Lost in Translation van Sofia Coppola[5] worstelen de hoofdper-
sonen met het moderne leven. Hier is het thema niet zozeer de modernisering als
wel de globalisering van de samenleving. Mentaal en fysiek gekweld door een
cocktail van cultuurschok en jetlag verliest Bill Murray zich in een wereld die op
het eerste gezicht bedrieglijk vertrouwd aandoet. Het moderne Japan lijkt dezelfde
universele structuurveranderingen te hebben ondergaan als andere contempo-
raine hoogtechnologische samenlevingen. Met oppervlakkig gezien ook hetzelfde
resultaat in termen van functie, gebouwtype en esthetica: een universele fast
architecture. Maar al snel blijkt in de film dat niets in deze wereld is wat het op het
eerste gezicht leek te zijn: de stad, de architectuur en de dingen hebben een heel
ander gebruik, betekenis en beleving. Het is een taal of beter gezegd een culturele
dimensie die de hoofdpersonages Bob en Charlotte niet spreken en niet begrijpen;
vandaar de titel: Lost in Translation. 
Globalisering doorbreekt dus het generieke karakter van modernisering. Castells
neemt Finland als voorbeeld om op een prachtige manier te laten zien dat de
universele modernisering van de netwerksamenleving lokaal heel andere uitwer-
kingen kan krijgen door in te spelen op de specifieke culturele eigenaardigheden
van de Finse samenleving.[6] 
Om nog een keer terug te keren naar de film: Johan van der Keuken liet in zijn
documentaire film Bewogen Koper op schitterende wijze zien, hoe onze koloniale
voorouders het concept Koperband over de wereld verspreidden en hoe dit vervol-
gens van cultuur tot cultuur zijn eigen vertaalslag kreeg.[7] Het resultaat zijn totaal
verschillende koperbandculturen die in weinig meer op elkaar lijken, maar stuk
voor stuk belangrijke verrijkingen zijn van de eigen lokale culturele eigenaardig-
heid of identiteit. 
Generieke concepten kunnen specifiek worden als wij ervoor kiezen ze te kruisen
met de lokale cultuur en context. Door bewust contextueel te ontwerpen dragen
wij bij aan het verrijken en overleven van de lokale cultuur. De huidige
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herbezinning op de eigen identiteit en de lokale context is dan ook toe te juichen.
Vanuit meerdere perspectieven zien we dezelfde beweging. In cultureel perspec-
tief zien we de Slow Foodbeweging[8], die is uitgegroeid tot een alomvattend
programma gericht op de herwaardering van lokaal erfgoed, inclusief Slow
Architecture en Slow Cities. Andere invalshoeken zijn de economische, die van
branding waarin authenticiteit het nieuwe buzzwoord is, of de sociaal-politieke
invalshoek waarin de geëmancipeerde burger om maatwerk vraagt.[9] 
Misschien wel het mooiste en toch alledaagse voorbeeld van contextueel ontwer-
pen is de Brede School of de Multi Functionele Accommodatie.[10] Dit is een gene-
riek concept dat keer op keer op maat naar lokale omstandigheden en opdracht-
gevers wordt gemaakt. Of het nu gaat om de programmatische formule, de
beheersconstructie, de architectonische typologie en expressie of de stedenbouw-
kundige setting: er is nooit sprake van universele gelijkvormigheid. Alleen door
het concept telkens weer te kneden naar de lokale behoeften en eigenaardig-
heden, kan er iets ontstaan dat echt werkt. Een plek die de gemeenschap zich écht
toeëigent, die écht haar behoeften dekt, en die écht uitdrukking geeft aan haar
identiteit en trots. Parallel aan de Koperband van Van der Keuken is de Brede
School, Kulturhus of Community College of welke andere gedaante ze ook aan-
neemt, een verrijking van de eigen cultuur. Het is een modernisering en tegelijker-
tijd prolongatie van de eigen identiteit. Juist deze glokalisering van het concept
maakt dat de Brede School cum suis ook keer op keer tot architectonische hoog-
standjes leidt.
De onthechting van Bob en Charlotte maakt ons duidelijk dat het tot onze geza-
menlijke verantwoordelijkheid behoort om universele modernisering en transitie
niet alleen om te zetten in nieuwe concepten. We moeten ze ook van generiek
naar specifiek vertalen, zowel op het niveau van het abstracte concept als op het
niveau van het concrete ontwerp. Een rijkdom aan aanknopingspunten hiervoor
ligt in de eigenheid van de lokale context van plek, mensen en geschiedenis.
Parafraserend: Think global, design local!

Met deze trends en ontwikkelingen in het vizier, pleit ik voor een situationeel ont-
werpen; de constructie van identiteit en authenticiteit in onze globaliserende en
moderniserende wereld, waarin zowel de grote structuurveranderingen als de klei-
ne lokale eigenaardigheden tot uitdrukking komen. Hierin sta ik natuurlijk niet
alleen. Om in de geest van J.B. Jackson te spreken: het gaat om ontwerpen met 
‘a sense of place, a sense of people, a sense of time’.[11] Een sensitiviteit die
gelukkig in het werk van jonge Nederlandse ontwerpbureaus als Onix, LA4sale, of
Daad weer een fundamenteel uitgangspunt is.[12]
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Maar belangrijker nog is dat ik hiermee aansluit bij een dubbele, innig verweven
traditie: die van het culturele ambacht – van architecten, maar ook literatoren en
musici – én die van de sociale en sociaalruimtelijke wetenschappen – van sociaal-
geografen en stadssociologen. Gezamenlijk pleiten ze, vanaf de Romantiek, voor
de contextualisering van de moderniteit. Voorbeelden hiervan zijn het Franse 
romantisch-rationalisme van Labrouste, het contextueel modernisme van 
Häring en het humane modernisme van ons eigen Team Ten. Net als het
sociaalwetenschappelijk gedachtegoed van LePlay, Patrick Geddes en de Chicago
School. In Nederland heeft deze kleine traditie tot in de jaren zeventig mede het
debat bepaald. Zo niet in de afgelopen decennia, waarin het pleidooi voor de
autonomie van de architectuur natuurlijk niet bevorderlijk was voor een waarlijk
situationeel denken en ontwerpen.
Het mag duidelijk zijn dat ik bepleit om deze dubbele traditie te hernemen: om
vanuit 21e eeuws perspectief opnieuw invulling te geven aan het maken van
authentieke ruimten op maat van mensen en gemeenschappen, die zij zich kunnen
toeëigenen en waaraan zij hun identiteit en trots kunnen ontlenen.



11

Conceptueel ontwerpen binnen een nieuw paradigma voor de 
netwerksamenleving
Tativille en haar Tatitectuur werden gebouwd vanuit een industrieel wereldbeeld
voor een industriële samenleving. De documentaire Bouwspelement van Charles
van Huguenoot van der Linde illustreert hoe de bouwwereld ruim veertig jaar ge-
leden dacht aan de behoeften van de industriële samenleving te kunnen vol-
doen.[13] Door het traditionele ambacht radicaal te industrialiseren presenteert de
bouw zich in deze promotiefilm als een moderne industrietak die trots bijdraagt
aan de modernisering en vooruitgang van de samenleving. De bouw wordt neerge-
zet als een mechanisch productieproces: stampende heimachines, een cyclische
stroom van geprefabriceerde en gestandaardiseerde bouwproducten en een uitge-
kiende assemblage spuwen een eindeloze reeks van identieke woningen en wijken
uit. De film straalt het optimisme, het zelfbewustzijn en de zekerheid van het
eigen gelijk uit. 
Ruim twintig jaar geleden logenstrafte Godfrey Reggio deze pretenties radicaal
door in zijn film Koyaanisqatsi het faillissement van deze industriële en modernis-
tische benadering te verbeelden.[14] De monotonie, armoedigheid en onherberg-
zaamheid van de wijk Pruitt-Igoe zijn gevangen in beelden over leegstand, verval
en dramatische vernietiging. Ze maken één ding duidelijk: dit is niet de ideale leef-
wereld voor een ideale samenleving. De architectuurcriticus Charles Jencks grijpt
Pruitt zelfs aan om de dood van het modernisme te verkondigen en de geboorte
van een nieuw tijdperk aan te kondigen: dat van het Postmodernisme.[15]
Toch durf ik de stelling aan dat we nu, twintig jaar later, eigenlijk nog steeds
vanuit dit modernistische wereldbeeld van de ideale industriële samenleving
opereren. We bevredigen de behoeften van de glokale netwerksamenleving met
opvattingen en recepturen uit het industriële tijdperk. De wijze waarop wij opga-
ven formuleren, de regelgeving maar zelfs de organisatie van het proces van ont-
wikkelen, ontwerpen en bouwen is nog doordrenkt van modernistische erfenissen
als functiescheiding, standaardisatie en schaalvergroting. Dit is uitermate schade-
lijk gebleken voor de samenleving; denk aan de eindeloze herstructureringsgol-
ven. Eerst van de woonwijken uit de jaren vijftig en zestig maar nu ook al van die
van de jaren zeventig, tachtig en straks zullen we ongetwijfeld ook de Vinexwijken
moeten herzien. Maar het is evenzo desastreus voor ons professionele aanzien.

Nieuwe uitgangspunten, 
concepten en plannen
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Cynici zouden ons kunnen nadragen dat we slechts onze eigen werkverschaffing
veilig stellen. 

Onze netwerksamenleving dwingt ons, om te beginnen, tot een herdefiniëring van
onze opgaven, zowel programmatisch als ruimtelijk en strategisch. Het belang
hiervan laat zich goed illustreren aan de hand van het voorbeeld van de woonop-
gave. Het is evident dat dit één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven is.
Vanuit een economie van schaarste en efficiëntie in Nederland stond de woning-
bouwopgave decennialang synoniem voor een kwantitatieve opgave doordrenkt
van industrieel denken. Institutionele partijen realiseerden grootschalig en pro-
jectmatig eenzijdige woningbouwcontingenten, gekenmerkt door standaardisatie,
repetitie en eenvormigheid. 
Nu ontstaat er een opgave die in alles haar tegendeel is. Naast aanbodgestuurd
bouwen van bovenaf, neemt vraaggestuurd bouwen van onderop een steeds
belangrijkere positie in: van particulier opdrachtgeverschap tot consumentgericht
bouwen. Het initiatief ligt veel meer dan voorheen bij de burger, individueel of
collectief, met of zonder tussenkomst van institutionele partijen. Dankzij de toe-
genomen welvaart is er bij consumenten ruimte voor eigen kwaliteit, maatwerk en
identiteit. De kern van de opgave is het individuele huis en niet langer een repete-
rende standaard wooneenheid. Dit behelst veel meer dan alleen de fysieke
woning. Het huis is onderdeel van een compleet leefstijlarrangement, dat niet
alleen de zorgvuldige en samenhangende enscenering van woning en woonom-
geving omvat, maar ook een heel pakket aan diensten. Voorheen was het huis een
plek waar men alleen maar overnachtte, met de huidige doodse monofunctionele
slaapwijken als resultaat. Vandaag de dag zijn het huis en de woonomgeving de
sociotoop, waar de moderne netwerkmens zijn hectische en dynamische leventje
leeft door werken, recreëren, opvoeden, levenslang leren, enzovoort van dag tot
dag op andere manieren te combineren en te verknopen. Dit lukt het best in
gemengde leefmilieus, vandaar de hernieuwde populariteit van de organische stad
en dorp. Doel is niet alleen het individu letterlijk en figuurlijk de ruimte terug te
geven om zijn eigen leven en de veranderingen daarin vorm te geven, maar ook
om daarmee een grotere betrokkenheid van het individu bij de woning, woonom-
geving en gemeenschap te creëren. Individuele ontplooiing, community building
en civic pride gaan hand in hand. 
In zekere zin wordt de aloude woontraditie hernomen, maar dan wel in een radi-
caal nieuw 21e eeuws jasje. De twintigste eeuwse volkshuisvesting blijkt plots-
klaps een kortstondige uitzondering te zijn.
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Logischerwijs moet een herdefiniëring van de woonopgave ook leiden tot een
herbezinning op de uitgangspunten en recepturen die wij gewoonlijk hanteren bij
het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van woningen en woonwijken. Ook hier
heersen vaak onbewust nog de dogma’s van het modernisme en de industriële
samenleving. Laten we bewust en expliciet andere uitgangspunten en strategieën
formuleren in overeenstemming met de woonopvattingen en -behoeften van onze
hedendaagse netwerksamenleving in hoge dichtheid. 
Ooit heb ik een dergelijk alternatief paradigma geformuleerd onder de titel ‘Het
maken van de stad’. Het is een statement in tien punten, waarmee ik, zonder vol-
ledigheid na te streven, afscheid neem van het modernistische gedachtegoed.
• Streef naar authenticiteit. 

In een globaliserende wereld is lokaal maatwerk naar mensen, plaats en
geschiedenis een cruciale kwaliteit. Geen universele pretenties maar juist
contextuele identiteit.

• Meng!
Hét dogma van het modernisme van de scheiding der functies is in de moderne
netwerksamenleving niet alleen achterhaald, maar ronduit ongewenst en contra-
productief. Functiemenging is het adagium voor de creatieven en kenniswerkers.
Het draait om verbinden, om het maken van slimme combinaties en om denken
in en/en in plaats van of/of.

• Small is beautiful.
Verscheidenheid en levendigheid, maar bovenal individuele keuzevrijheid, zijn
gebaat bij het kiezen van de juiste ruimtelijke korrel in plaats van het verheer-
lijken van klakkeloze schaalvergroting. Een maat die voor dorp of stad verschilt,
maar voor allebei geldt dat de wederopstanding van het particulier initiatief – de
zelfbouwers, zzp-ers en de specialistische winkeliers – naast de grote economie
een kans betekent voor de schaalverfijning.

• Schep diversiteit en maatwerk.
Automatisering, robotica en het worldwide web maken het mogelijk om custom-
fit massproduction te maken. Klantgerichte verscheidenheid met een rijke mix
aan typologieën als resultaat, in plaats van standaardisatie en uniformiteit. 

• Keuzevrijheid is kwaliteit.
Niet iedereen wil absolute keuzevrijheid, maar de meesten van ons appreciëren
het wanneer ze in meer of mindere mate zelf vorm kunnen geven aan hun leven
in woning, woonomgeving en voorzieningen. Geen thematische verscheidenheid
van bovenaf, maar echte verscheidenheid van onderop.

• Stimuleer verandering en duurzaamheid.
De mogelijkheid om zowel ruimtelijk als functioneel te kunnen meegroeien,
garandeert blijvende betrokkenheid van bewoners bij hun woning. Tegenover
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form follows function van het modernisme, plaatsen we een rekkelijkheid die de
duurzame ontwikkeling van onze ruimte mogelijk maakt zonder dramatische
sloop en kapitaalvernietiging.

• Kwaliteit is stijl.
De kwaliteit en dierbaarheid van dorps- en stedenschoon wordt vooral bepaald
door het vakmanschap waarmee de ontwerper zijn stilistisch idioom beheerst en
toepast.

• Echte betrokkenheid is meer dan inspraak.
Mensen zijn waardevolle experts als het gaat om de lokale kwaliteiten en identi-
teiten. Maak ze tot inspiratoren in plaats van hindermacht. Denk niet voor men-
sen, denk met mensen.

• Creëer Common & Community.
Wonen zou over veel meer moeten gaan dan stenen; het moet ook gaan over
gezamenlijke woondiensten en gemeenschappelijke openbare ruimte. Op deze
manier ontstaat echte betrokkenheid bij de woonomgeving en bij de gemeen-
schap.

• Onderzoek, Ontwikkel en Ontwerp.
Echt invulling geven aan de behoeften van de glokale netwerksamenleving vergt
systematisch onderzoek, customfit ontwikkelen en ontwerpen met mensen.
Iedere keer opnieuw. 

Deze nieuwe uitgangspunten vragen op hun beurt om vertaling in nieuwe samen-
hangende ruimtelijk programmatische concepten en strategieën voor het wonen in
de netwerksamenleving. In dit kader is het nuttig om historische en buitenlandse
voorbeelden te onderzoeken zoals de Amerikaanse concepten uit de praktijk van
de leefstijlcommunities. Niet alleen de idealistische voorbeelden van het New
Urbanism, maar ook de uiterst commercieel ontwikkelde exempels. In plaats van
ze gemakzuchtig af te doen als gated communities, zouden we er verstandig aan
doen om ze serieus te onderzoeken op hun merites. Conceptueel zijn dat er ten-
minste drie: leefstijlconcepten en strategieën voor communitybuilding, ruimtelijke
enscenering - zowel architectonisch als stedenbouwkundig - én de zelfbeheers-
figuur van de common interest development. Sociaalruimtelijk onderzoek naar
doelgroepen en locatie is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van passende leef-
stijlconcepten en communitybuildingstrategieën. Deze dienen op hun beurt weer
als basis voor een zorgvuldig georchestreerd en samenhangend architectonisch en
stedenbouwkundig ontwerp. Huis, tuin, straat, communitycenter annex dorpshart
en landschap worden in één scenografie gegoten en ook in één keer in zijn geheel
gerealiseerd. Vanzelfsprekend wordt dit product zorgvuldig gebrand en via een uit-
gekiende marketingstrategie in de markt gezet. Belangrijk is de zelfbeheersfiguur
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van de common interest development. Deze garandeert dat keuzes in beheer,
evaluatie en beleid bij de bewoners zelf liggen. Op deze manier blijven concept,
strategie en product meegroeien met de wensen van mensen en community. 
Zij eigenen zich deze stap voor stap steeds verder toe en uiteindelijk ontstaat er,
bijna op organische wijze van onderop, een heel eigen vorm en identiteit die past
bij deze gemeenschap met haar eigen geschiedenis. Leefstijl, enscenering en
common interest development leiden zo tot authentieke communities.

In Nederland worden al op bescheiden schaal plannen gemaakt volgens deze
nieuwe woonconcepten. We hebben het dan over woonconcepten zowel aan de
bovenkant van de samenleving, zoals de leefstijl woongemeenschappen en het
condominium, als aan de onderkant van de samenleving zoals de experimenten
met activering van huurders en het stimuleren van sociale cohesie in de stedelijke
vernieuwing.[16]
Bij de opbouw van de rampwijk Roombeek in Enschede is een belangrijke poging
gedaan om voorgaande opvattingen en concepten op grotere schaal toe te passen
in de Nederlandse situatie.[17] In een keten van onderzoek, ontwikkeling en ont-
werp, hebben wij hier geprobeerd grote sociaaleconomische structuurverande-
ringen te vertalen in specifiek voor de Enschedese context ontwikkelde concepten,
strategieën en plannen. Deze situationele stedenbouw doet recht aan de karakte-
ristieken die de provinciale stedelijkheid van Enschede kenmerken. We zien dat in
de eerste plaats aan de omgang met het programma - een mix van wonen, werken
en voorzieningen maar ook van segmenten. Daarnaast aan de omgang met de
morfologie - de gelaagdheid van agrarisch, industrieel en woonlandschappen,
maar ook de harde conflicterende korrel van pand en complex. En tenslotte is ook
het karakteristieke stadsbeeld - de verscheidenheid aan architecturen - doorgezet.
Overigens toont Roombeek ook aan dat het naadloos doorzetten van deze con-
textuele manier van ontwerpen vanuit de stedenbouw naar de architectuur alles-
behalve vanzelfsprekend is. Met uitzondering van de cultuurfabriek van Bjarne
Mastenbroek en het woonzorgcomplex van Felix Claus doet de meeste woning-
bouwarchitectuur qua programmatisch concept, typologie of beeldtaal weinig tot
geen moeite om zich lokaal te wortelen in Enschede.

Met het voorbeeld van Roombeek wil ik niet alleen pleiten voor een terugkeer 
naar het situationeel ontwerpen, maar ook voor het hernemen van twee andere
tradities.
Allereerst die van het conceptueel ontwerpen waarin onderzoek, ontwikkeling en
ontwerp hand in hand gaan. Waarbij vanuit empirische en theoretische kennis
ruimtelijk programmatische concepten en plannen worden ontwikkeld. Toen ik
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eind jaren negentig de Cie. R&D oprichtte was ik, naar later bleek, de eerste van
een nieuwe golf aan jonge bureaus die van ontwerpend onderzoek hun core
business hebben gemaakt. Belangrijke motoren hierachter zijn conceptual
designers als Scape, Urban Affairs, Ur Architects en Fabrications maar ook geves-
tigde bureaus als AMO van OMA, tijdschriften als OASE en Layout, en meer in het
algemeen het Stimuleringsfonds. 
De tweede te hernemen traditie is die van het van onderop ontwerpen en realise-
ren van de ruimte waarin wij leven. Deze traditie kwam onder druk te staan na de
Tweede Wereldoorlog met de institutionalisering van ontwikkelen en bouwen in de
verzorgingsstaat. Ze kwam met de economische crisis van begin jaren tachtig vrij-
wel tot stilstand. Met vele anderen denk ik dat het hernemen van deze traditie,
vanuit het fundamenteel nieuwe 21e eeuwse perspectief van de ontplooiingsstaat,
opnieuw actueel is. Door mensen ruimte te geven om hun eigen leven vorm te
geven, raken zij niet alleen meer betrokken bij woning en woonomgeving maar
ook bij elkaar. Zij ontwikkelen juist in alle verandering en modernisering hun eigen
geschiedenis en identiteit middenin een globaliserende wereld. 
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Naar een cultuuromslag: behalve ambachtsman ook synthetische
kenniswerker
Het optimisme en de zekerheid van het eigen gelijk waarmee Tativille werd
gebouwd, zegt natuurlijk ook iets over de rol, de houding en de werkwijze van de
mannen van de bouw en de ontwerpers in het bijzonder.
Bij het zien van de documentaire over LeCorbusier, het zelfverklaard boegbeeld
van het modernisme, komen spontaan associaties op met karakteriseringen als
paternalistisch, visionair en dirigistisch.[18] Hij belichaamt als geen ander letterlijk
de rol van de ontwerper als visionair. De ziener die, overigens met de beste bedoe-
lingen, vanuit zijn persoonlijke visie op mens en gemeenschap vormgaf aan het
dagelijkse leven van duizenden in de volle overtuiging dat hij of zij wist wat goed
was. Van Eyck illustreert dit al even mooi in de documentaire Een nieuw dorp op
nieuw land van Louis van Gasteren.[19] In navolging van LeCorbusier reduceert hij
met een krijtje in de hand de hele problematiek van het scheppen van een nieuwe
dorpsgemeenschap en dorp tot de ene dimensie van ruimtelijke beschutting in de
eindeloze leegte van de moderne wereld, in casu de polder, dé belichaming van
menselijk kunnen en moderniteit. Dit alles is gebaseerd op persoonlijke overtui-
gingen in plaats van op echte kennis over mensen en gemeenschap, hun behoef-
ten en hun samenleven. Er werd vaak weinig rekening gehouden met lokale eigen-
aardigheden en vrijwel nooit omgezien naar succes en falen van de eigen produc-
ten. Voordat ik verkeerd begrepen word: dit was niet een probleem van individuen
of van de ontwerpende discipline alleen, maar een cultureel probleem van de hele
sector. 

De filmfragmenten maken ons scherp bewust van de fundamenteel andere rol,
werkwijze en competenties die de hedendaagse kenniseconomie en netwerk-
samenleving van de ontwerper vraagt. Idealiter verenigen zij een drietal compe-
tenties van onderzoek, ontwikkelen en ontwerpen in zich die hen in staat stellen
om de hele keten te beheersen. 
Allereerst de competentie van het sociaalruimtelijk wetenschappelijk onderzoek.
Hiermee kan de ontwerper mondiale trends en de ontwikkelingslogica van de
samenleving doorgronden. Maar hij kan ook de lokale eigenheid van mensen,
plekken en gemeenschap blootleggen. Precies in de kruisbestuiving van over-

Wijzigende rolverdeling en 
werkwijze
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geleverde identiteit en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden kunnen richting-
gevende visies en keuzen ontwikkeld worden die recht doen aan onze hedendaag-
se behoeften, die passen bij deze plek en waaraan we onze identiteit kunnen ont-
lenen. Het project Toekomstvisie 1012 in Amsterdam kan dit illustreren. Hierin is
voor het Damrak-Rokin en de middeleeuwse wallen een visie ontwikkeld die de
lokale overgeleverde identiteit een nieuwe lading geeft. Er wordt ingespeeld op de
21e eeuwse structuurveranderingen van de kennis-, creatieve- en belevenisecono-
mie waarin Amsterdam zich inderdaad onderscheidt door haar voorhoedepositie.
Dit alles gebeurt zonder te vervallen in de Disneyficatie van Amsterdams meest
bijzondere stukje historische binnenstad.
De tweede competentie is die van de commerciële conceptontwikkeling. Deze
scherpt ontwerpers in het op maat ontwikkelen van ruimtelijk programmatische
concepten, prototypen en strategieën voor individuele klanten of zeer specifieke
doelgroepen, op specifieke locaties en volgens zeer specifieke randvoorwaarden.
Het is gefundeerd op echte kennis van precedenten, trendontwikkeling, markt,
klant en locatie. Onderzoek, ontwikkeling en ontwerp komen hier echt samen. 
Ik denk dat we hier veel kunnen leren van ontwerpdisciplines als het industrieel
ontwerp, waar deze benadering al lang doorontwikkeld is. In dit verband is de
prijsvraag die Adri Duyvestein onlangs uitschreef voor het Homeruskwartier in
Almere illustratief. Hier was het nadrukkelijk de opgave om, ergens tussen project-
matige ontwikkeling en privaat opdrachtgeverschap, een vorm van institutioneel
begeleid mede-opdrachtgeverschap te ontwikkelen. Dit generieke concept moet
bewoners actief betrekken bij het ontwerp van de woning, woonomgeving en
voorzieningen, maar dan wel specifiek uitgewerkt voor de Almeerse context en
markt.[20]
De derde competentie is die van het ruimtelijk ontwerpvakmanschap. Hiermee
kunnen ontwerpers het onderzoek niet alleen vertalen in generieke en abstracte
concepten en strategieën, maar ook concretiseren in ruimten die we kunnen
gebruiken en beleven en waaraan we onze identiteit kunnen ontlenen. Naast het
synthetisch vermogen om onderzoek, ontwikkeling en ontwerp samen te smeden,
vergt dit van de ontwerper ook de sensibiliteit om het generieke te vertalen naar
de lokale context. Dit vereist een gedegen kennis van de geschiedenis van het
ruimtelijk ambacht. Alleen wanneer men het overgeleverde vocabulaire, instru-
mentarium en ideeëngoed kent, kan men de ruimtelijke merites en eigenheid 
van het historische landschap, de dorpen en steden en van de architectuur
blootleggen en begrijpen. Op basis van deze bouwstenen kan de ontwerper, in-
spelend op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, een nieuwe sociaalruimte-
lijke identiteit construeren. Een intellectuele constructie waarin ruimte, mensen en
tijd een unieke uitdrukking krijgen door de beheerste inzet van de klassieke ont-
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werpinstrumenten: het programmatisch concept, de ruimtelijke typologie en stijl.
Een beheersing die des te belangrijker wordt wanneer er geen context is, zoals in
de uitbreidingswijken en op het nieuwe land van de polders gewoon was. Op dat
moment is het overgeleverde arsenaal aan typologieën en stijlen des te belang-
rijker als bron voor de constructie van context en identiteit. Het historisch gelaag-
de landschap van spoor, industrie en tuindorp vormde in het project Hart van Zuid
de bron voor een drietal ruimtelijke identiteitsdragers: industrieel erf, woontuin en
laan. Door deze te laden met hedendaagse trends in wonen, werken en voorzie-
ningen hernieuwt het project de identiteit van Hengelo Zuid en geeft ze Twente-
stad een nieuw hart. De eigenzinnige ontwerpen van Christiaan Rapp, Sjoerd
Soeters en Frits van Dongen voor het in wezen generieke concept van het wijk-
winkelcentrum in suburbia, laten zien dat de eigen geschiedenis van het vak ons
de middelen in handen geeft om in dit niemandsland plaatsen met een eigen iden-
titeit te construeren.

Pas wanneer ontwerpers de competenties van onderzoeken, ontwikkelen en ont-
werpen werkelijk beheersen, snijdt het pleidooi in de nieuwe architectuurnota hout
om hen eerder in het proces te betrekken.[21] Dit is in wezen een pleidooi voor een
synthetiserende rol voor de ontwerpers en hun ontwerpen.[22] Zij vervullen deze
synthetiserende rol inhoudelijk, door kennis, concept en plan samenhangend te
kunnen doordenken, ontwikkelen en vormgeven en daarin zowel de grote trends
als de lokale eigenaardigheden te verenigen. Ook vervullen ontwerpers die rol stra-
tegisch: met hun wervende en beeldende concepten en plannen zijn ze als geen
ander in staat om de talloze dimensies, belangen en partijen, stap voor stap en
keer op keer bijeen te brengen, interactief met gebruikers, ontwikkelaars en over-
heden helemaal vóór in het traject van ontwikkelen, ontwerpen en bouwen.[23]
Dit synthetisch ontwerpen zou het marginaliseren van de ontwerpers tot esthe-
tisch specialist, die op basis van een dichtgetimmerd programma van eisen en
vastgenageld ruimtelijk schema zijn gevelgymnastiek mag etaleren, kunnen keren.
De cultuuromslag zou aan kracht kunnen winnen wanneer wij de concept- en stra-
tegieclubs aan de zijde van opdrachtgevers als onze natuurlijke bondgenoten
beschouwen. Hier liggen kansen om samen met het hele veld van gemeenten,
corporaties en marktpartijen een omslag te maken naar een kennisintensieve
maakindustrie waarin kennisontwikkeling, -toepassing en evaluatie sleutel-
begrippen zijn.
Met het idee van het synthetisch ontwerp herneem en verknoop ik de tradities van
het ontwerpend onderzoek, situationeel en van onderop. Tegelijkertijd probeer ik
ook de historisch ontstane tegenstelling tussen wetenschap en ambacht in ons
vak te overbruggen. 
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Eind negentiende, begin twintigste eeuw ontstond, uit de ontmoeting van het
ruimtelijk ambacht en de ontluikende sociaal-culturele en sociaaleconomische
wetenschappen, een kleine traditie van conceptueel of onderzoekend ontwerpen.
Patric Geddes met zijn Civics, maar ook de Frankfurter Minimum Existenz wonung
en onze eigen Isonevo of de rationalisatiestudies van de Stichting Studiegroep
Efficiënte Woningbouw zijn voorbeelden van kruisbestuiving tussen wetenschap
en ruimte.[24] Deze traditie verruilde eind jaren zestig de wetenschappelijke inslag
voor de ideologische en politieke strijd, waarna eind jaren zeventig de ontwerpdis-
ciplines zich terugtrokken in de restauratie van hun eigen disciplinaire vakman-
schap, ontgoocheld over het onvermogen om langs ontwerpende weg de samenle-
ving te verbeteren. Dit was hard nodig omdat architecten voor alles “gogen” waren
geworden, of zoals Carel Weeber het polemiserend stelde: “De architectuur (…)
lijkt gesociologiseerd, geëcologiseerd, gebiologiseerd, gesemiologiseerd, gepoliti-
cologiseerd, gepsychologiseerd, geantropologiseerd, geëconomiseerd, gehistori-
seerd.” [25] Ze beheersten de geschiedenis, het vocabulaire en het instrumentari-
um van hun eigen vak nauwelijks meer. Het mag duidelijk zijn dat ik het hernemen
van de traditie van het wetenschappelijk ontwerp bepleit, maar dan met behoud
van het ruimtelijk ontwerpvak en haar geschiedenis.
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Naar een verwetenschappelijking van het ontwerp: onderzoek & ontwikkeling
Tot slot: waartoe dienen al deze cultuuromslagen? In de loop der jaren zijn er
talloze documentaires gemaakt die, net als John Fernhout in zijn film Sky over
Holland, de ogen openen voor de schoonheid van Nederland.[26] Door deze beel-
den realiseer je je dat Nederland in het licht van modernisering en glokalisering
een bijzonder illustratieve casus is van een glokale netwerksamenleving in hoge
dichtheid.
Ze beschikt over een rijke historische erfenis van regionale geschiedenissen, een
rijkdom aan landschaps- en nederzettingstypen en een verscheidenheid aan so-
ciale identiteiten, die vaak lokaal zijn geworteld. En dat allemaal op een paar vier-
kante kilometer: een mozaïek van lokale kwaliteiten en identiteiten. Hierin zijn
modernisering en globalisering geen bedreiging, maar een rijke bron van dyna-
miek, vitaliteit en welzijn van onze samenleving. Dit perspectief past bovendien
met een zekere overdrijving goed in onze eigen tradities en identiteit: Nederland 
is immers van oudsher eigenlijk alleen maar te begrijpen als een netwerksamen-
leving. Het succes van de Gouden Eeuw was het resultaat van vergaande
specialisatie en samenwerking van burgers, ondernemers en steden in tal van
samenwerkingsverbanden van gilden tot compagnieën.
Nederland zal ook in de nabije toekomst de vruchten plukken van de uitbouw van
de mondiale netwerksamenleving. Volgens Eurostat zijn we wereldleider in de cre-
atieve economie, we beschikken over een enorm sociaal kapitaal van hoogopgelei-
den, onze corporatistische overlegcultuur zorgt voor enorme sociale stabiliteit.[27]
We zijn uiterst productief, eigenwijs en creatief. En om nog een laatste duit in het
zakje te doen, we beschikken met onze pensioenfondsen over een economisch
kapitaal dat ons, ook na de kredietcrisis, een uitstekende uitgangspositie geeft
om toonaangevend te ontwikkelen, experimenteren en innoveren met nieuwe
concepten en plannen. 
Met Abraham de Swaan ben ik van mening dat de Nederlandse Deltametropool bij
uitstek provinciaal is. Anders dan hem geloof ik dat dit juist haar grootste charme
is, haar onderscheidend vermogen in de mondiale concurrentiestrijd. Juist hier-
door kan zij de vergelijking met de grote metropolen met glans doorstaan.[28] 

Cultuuromslag en academia
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Maar er is ook nog die andere helft van Nederland, het gezicht op Nederland dat
Theo Baartman en anderen vernietigend portretteren in hun beeld van de Vinex-
wijken.[29] Het is al eerder en vaker gezegd: de naoorlogse uitbreidingswijken
ontkrachten eigenlijk de kernkwaliteiten en identiteit van het traditionele Neder-
landse panorama. Terwijl dit niet nodig is; woonwijken hoeven niet grootschalig,
monotoon en monofunctioneel, inflexibel en anoniem te zijn. Er is geen dwingende
reden waarom zij iedere eigen sociaalruimtelijke identiteit zouden moeten ont-
beren. 
Hier ligt een cruciale uitdaging aan ons allen om ook deze grootschalige ontwikke-
lingen zorgvuldig en met inzicht in de lokale omstandigheden in te passen in onze
glokale, maar even zo provinciale mozaïekmetropool. Slagen we hier in dan dra-
gen we bij aan de sociaalruimtelijke versterking en verrijking van Nederland. 
Dan versterken we eveneens onze professionele positie en ons aanzien. Dan kan
Nederland terecht gidsland zijn voor hoogtechnologische netwerksamenlevingen
in hoge dichtheid elders in de wereld.

Deze ambitie vergt zoals gezegd de genese van nieuwe receptuur en concepten,
meer nadruk op onderzoek en ontwikkeling en een andere rol van ontwerp en
ontwerper op het speelveld van ontwikkelen, ontwerpen en bouwen.
De universiteit, en natuurlijk ikzelf vanuit mijn leerstoel, kunnen een fundamentele
bijdrage leveren aan deze broodnodige paradigmaverschuivingen en cultuurom-
slagen in de ruimtelijke sector. Misschien wel de meest kardinale factor in de
transitie van de bouw van industrie naar kenniseconomie – en in diezelfde geest
van de ontwerper naar kenniswerker – is de factor kennis. Kern van de benodigde
cultuuromslag is dan ook, in mijn ogen, het ontwikkelen van kennis via onderzoek,
als ook het beheren en uitwisselen van deze kennis via expertisecentra. Oftewel:
de verwetenschappelijking van de ontwerpdiscipline.
Inderdaad, dit is iets waar vele partijen op hun eigen manier en vanuit hun eigen
belang al een bijdrage aan leveren. Voor zover de overheid nog aan kennisont-
wikkeling doet, gebeurt dit vanzelfsprekend om haar beleid te legitimeren en te
instrumentaliseren. Marktpartijen doen het om nieuwe markten aan te boren en
het rendement te vergroten. Kennisplatforms doen het feitelijk toch vooral om pro-
fessionele netwerken te laten ontstaan. Ik durf de stelling wel aan dat precies op
dit punt in de cultuuromslag er een voorhoederol is weggelegd voor de universi-
teit. Als enige in dit spectrum kan zij zich bezighouden met het objectiveren van
ervaring en casussen, met als enig doel het vergaren, ontwikkelen, beheren en
verspreiden van kennis.
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Dit is misschien niet de plek om uitgebreid stil te staan bij de precieze invulling
van het onderwijs en onderzoek van mijn leerstoel, maar ik wil er toch wel iets
over kwijt. De rode draad wordt gevormd door kennisontwikkeling in een keten
van vier competenties: onderzoeken, ontwikkelen, ontwerpen en evalueren. 
Onderzoek aan de hand van casestudy’s naar de wijze waarop wij op een zeker
moment bijvoorbeeld tegen wonen aankijken, zowel ideologisch/programmatisch
als ruimtelijk. Maar ook naar de wijze waarop deze zienswijzen en praktijken ver-
schuiven, zodat we met kennis van zaken uitspraken kunnen doen over het wonen
van morgen.
Ontwikkeling van nieuwe programmatische formules, ruimtelijke prototypen en
vormgeving voor deze veranderende woonopgave. Conceptontwikkeling en ont-
werp gevoed door onderzoek uit de casestudy’s maar ook door toekomststudies
naar nieuwe behoeften en doelgroepen als trendforecasting, scenariostudies en
what-if-studies.
Ontwerpen gebruik ik hier dan in de betekenis van zowel onderzoek, ontwikkeling
en toepassing van ons eigen ruimtelijk en beeldend vocabulair en instrumenta-
rium voor bijvoorbeeld het wonen. Historisch ontwerponderzoek levert kennis van
overgeleverde typen, technieken en expressievormen. Conceptueel ontwerponder-
zoek ontwikkelt nieuwe middelen en strategieën. Toegepast of synthetisch onder-
zoek dwingt ons het generieke instrumentarium te toetsen en te scherpen aan
specifieke omstandigheden: de creatie van een poëtisch unicum voor precies díe
plek, díe mensen, op dát moment. 
Tenslotte, evaluatie betekent de toetsing van gebruik, betekenis en beleving van
programma, type en beeld, waarna we deze ervaringskennis weer als input voor
nieuwe ontwikkelingstrajecten kunnen gebruiken.

Het is een oefening in ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken, niet zozeer na
elkaar, zoals Patrick Abercrombie met zijn adagium ‘Survey before plan’ bepleitte,
maar in een iteratief proces.[30] Intellectueel vraagt het van ons om niet alleen
conceptueel te kunnen denken, maar ook in complexiteit en samenhang en ons
niet te laten verleiden tot simplistische probleemreducties. De correlatie tussen
mensen, plaats en prestatie of anders gezegd samenleving, ruimte en tijd, daar
draait het om. Een prachtige metafoor voor deze multidimensionele en contex-
tuele benadering vormt de notie van de Long zoom van de schrijver/onderzoeker
Steven Johnson, prachtig verbeeld door de film Powers of ten van Charles en Ray
Eames.[31] Volgens Johnson dient men over een grote rekkelijkheid van geest te
beschikken om naar believen op een onderwerp te kunnen in- en uitzoomen, op
verschillende schaalniveaus en vanuit diverse dimensies, voordat men werkelijk
begrijpt wat er aan de hand is.[32]
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Dit zal zeker een leerproces zijn waarbij we veel kunnen opsteken van aanpalende
ontwerpdisciplines, die eveneens opereren op het snijvlak van ruimte en samen-
leving. Daar is de traditie en praktijk van de combinatie van onderzoek, ontwikke-
ling en ontwerp door tal van omstandigheden al steviger geworteld. Ik denk dan
aan de stedenbouw, aan het industrieel ontwerpen, maar ook aan de programma-
en conceptontwikkelaars uit de hoek van Real Estate & Housing en zelfs aan de
wereld van branding en trendforecasting uit de wereld van de fastconsumergoods.
Het is mijn ervaring dat de praktijkervaring van partijen die in de dirty reality van
politiek, samenleving en markt met strategie-, concept- en productontwikkeling
bezig zijn, goud waard is voor onderzoek en onderwijs. Ergo, de strategie- en
beleidsclubs van de overheid, adviesorganen en studiestichtingen en ook de con-
ceptgroepen van de marktpartijen, hebben mijn warme belangstelling.
Ik zou dan ook de komende tijd graag met velen van u van gedachten willen wisse-
len over hoe we onze gezamenlijke kennis en ervaring kunnen bundelen om van
onze sector een innovatieve kenniseconomie te maken. Om een eerste concrete
voorzet te geven: de afgelopen jaren hebben wij ons uitgebreid beziggehouden
met studies waarin wij de schaduwzijden van het modernisme proberen achter
ons te laten door haar nadrukkelijk te contextualiseren naar plaats, tijd en samen-
leving. Op het schaalniveau van de stad bijvoorbeeld hebben wij onderzoek
gedaan naar de wijze waarop monokantoorgebieden of groeikernen volwaardig
stad kunnen worden, naar dorpen en buitengebieden die om een eigen niet-urba-
ne benadering vragen maar ook naar het regionaal ontwerp als een situationeel
antwoord op de nivellerende kwantitatieve benadering van de planologen. Op het
schaalniveau van de architectuur hebben wij ons beziggehouden met de opkomst
van het nieuwe wonen van leefstijlbenadering, particulier opdrachtgeverschap en
common interest development, met de huisvesting van de Creative Industry, die
zich ironisch genoeg het beste thuis schijnt te voelen in de panden van de oude
industrie maar ook met de Brede School en het MFA als katalysatoren van sociale
vernieuwing, binding en trots. Het zou prachtig zijn wanneer uit deze trajecten
expertisecentra ontstaan waar praktijk en universiteit in consortiumverband ge-
zamenlijk onderzoek doen, nieuwe concepten en prototypen ontwikkelen, maar
bovenal kennis genereren en delen.
Zo hoop ik met dit wetenschappelijk ontwerponderzoek de kennis en kunde, maar
ook de houding en cultuur te creëren, die nodig is om situationeel, conceptueel en
synthetisch te kunnen ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken.
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Aan het eind van deze rede wil ik u niet onthouden dat ik dank verschuldigd ben
aan vele mensen voor alles wat ik vandaag de dag bereikt heb. Vanzelfsprekend
kan ik ze hier niet allemaal noemen, maar een paar wil ik hier toch niet onvermeld
laten.
Ik wil in de persoon van Jan Westra, de universiteit en faculteit bedanken voor het
vertrouwen dat zij in mij stelden door mij deze leerstoel te gunnen. Ik wil mijn
partners bij Inbo bedanken voor de ruimte die zij mij laten om mijn passie voor
onderzoek en ontwerp te kunnen combineren. Tako Postma en mijn medewerkers
in Amsterdam ben ik dankbaar voor de inspiratie en steun die zij iedere dag weer
bieden in mijn professionele ontwikkeling. Dat overigens weer een belangrijke
inspiratiebron is voor mijn academische agenda. Ik wil mijn collega hoogleraren
Christian Rapp en Bernard Colenbrander bedanken voor hun kameraadschap en
intellectuele broederschap bij de ontwikkeling van onze programma’s voor onder-
wijs en onderzoek. Bruno de Meulder ben ik zeer erkentelijk voor de unieke
samenwerking die zich begint af te tekenen in het onderzoek naar het ruimtelijk
ontwerp waarbij stedenbouw, architectuur en geschiedenis samenkomen. Mijn
kamergenoot Husnu Yegenoglu ben ik evenzeer verplicht om zijn raad en daad, net
als Jos Bosman en de overige leden van mijn leerstoel. Speciale woorden zijn op
zijn plaats voor diegenen die ik tot mijn leermeesters reken. Carel Weeber als ont-
werpdocent, Kees Bertels als onderzoeker en Henk Engel als een beetje van beide.
De laatste woorden zijn voor de echte liefdes van mijn leven: mijn levensgezel
Cobien Heuff en mijn dochter Mirre. Er zijn geen woorden voor wat jullie voor mij
betekenen. 

Dankwoord
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1. Seven Up, onder regie van Michael Apted, volgt sinds 1964 iedere zeven jaar
14 Britse kinderen met zorgvuldig geselecteerde verschillende maatschappe-
lijke achtergronden. Kernhypothese is dat context allesbepalend is voor
iemands vorming, ontwikkeling en toekomst. Vrij naar een jezuïtische lijf-
spreuk die zoveel zegt als: geef mij de eerste zeven jaren van een jongeling
en ik geef u de man. 

2. Playtime (1967) is de laatste film van de komiek Jacques Tati, hij regisseert
de film en speelt zijn vertrouwde alterego Monsieur Hulot. Het klassieke
thema van de botsing van de traditionele belevingswereld van Monsieur
Hulot met de modernisering van zijn leefwereld heeft hier paradoxaal genoeg
megalomane proporties aangenomen. Hij laat een complete stad bouwen en
filmt er maandenlang. Zie voor een architectuurkritische interpretatie van het
werk van Tati verder Nezar AlSayyad, Cinematic Urbanism, a history of the
modern from reel to real, Routledge, New York 2006.

3. Zie ook: Pieter van Wesemael, People, place, performance, in Statement,
magazine on real estate development, spring 2008, p. 55. 

4. M. Castells, The information age: Economy, Society and Culture, Blackwell,
Oxford. M. Castells, The Culture of Cities in the Information Age, in: I. Susser
(ed.), The Castells Reader on Cities and Social Theory, Blackwell, Oxford. Zie
verder ondermeer W. Derksen e.a., De staat van de ruimte 2007. Nederland
zien veranderen. NAI Uitgevers Rotterdam, Ruimtelijk Planbureau Den Haag,
2007.

5. Lost In Translation (2003), onder regie van Sofia Coppola, voert Bill Murray
ten tonele in Tokyo, mentaal en fysiek gekweld door een cocktail van cul-
tuurshock en jetlag. 

6. M. Castells en P. Himanen, The information society and the welfare state,
Oxford University Press, New York, 2002

7. Bewogen Koper van Johan van der Keuken verscheen in 1993. De film laat de
culturele toeëigening van het concept Koperband niet alleen zien maar ook
horen. Het resultaat zijn verbijsterende en geheel nieuwe culturele hybriden.

8. Zie voor slow-beweging de website: www.slowmovement.com.
9. De geestelijk vader van de beleveniseconomie B. Joseph Pine II heeft onlangs

een nieuw boek het licht doen zien: Authenticity, Harvard Business School
Press, 2007.

Referenties
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10. Zie voor inleiding in de Brede school en MFA de website www.bredeschool.nl.
11. Vrij naar de titel van het boek ‘A Sense of Place, a Sense of Time’ uit 1994. De

Amerikaan J.B. Jackson (1909-1996) was een bijzonder invloedrijke essayist,
ontwerper en docent op het gebied van het cultuurlandschap. Het landschap
als de uitdrukking van het menselijk handelen afgestemd op plaats, tijd en
samenleving. In zijn ogen zijn stad, periferie en buitengebied essentieel de
neerslag. 

12. Zie Onix, Wachten op betekenis: een maNUfest voor een authentieke archi-
tectuurervaring, NAI Uitgevers, Rotterdam, 2005.

13. Bouwspelement van Charles van Huguenoot van der Linde (1909-1987)
dateert uit 1963. 

14. Koyaanisqatsi (1983) onder regie van Godfrey Reggio en met muziek van
Philip Glass is een bijna hallucinoire trip door het Amerika van de jaren
zeventig. In schril contrast worden de kwaliteiten van het landschap en de
autochtone indianencultuur – de vernacular - neergezet tegenover de ver-
schrikkingen van de moderne stedelijke cultuur. Koyaanisquatisi is hopi 
voor ‘life out of balance’.

15. Charles Jencks in The Language of Post-modern architecture, Rizolli, 1977,
pagina 9: ‘The day modern architecture died.’

16. Eind jaren negentig ontstaat een hernieuwde belangstelling in de wereld van
bouwen en ontwikkelen voor consumentgericht bouwen. Wenswonen van
Heymans is er een mooi voorbeeld van, maar ook het initiatief om in Neder-
land naar Amerikaans voorbeeld een seniorenstad te stichten. Het concept
leefstijlwonen wordt in Nederland geïntroduceerd door adviesclubs als Moti-
vaction en Smart Agency. Met name Vesteda ontwikkelt voor de bovenkant
van de woningmarkt in diverse grote steden condominia met tal van woon-
diensten. Tenslotte, meer in de sfeer van het recreatieve wonen zijn er inte-
ressante initiatieven als Esonstad in Friesland, het Flevo Golfresort in Lely-
stad of de plannen voor paardencommunities elders in het land. Zie voor par-
ticipatie meer aan de onderzijde van de markt de publicaties en de website
van de stichting Kei.

17. Zie voor een zeldzaam gedetailleerd verslag van de wederopbouw van Room-
beek de serie: Bernard Colenbrander, Enschede na de vuurwerkramp (kro-
niek van de wederopbouw), deel 1 Nieuw Roombeek, Uitgeverij 010, Rotter-
dam, 2003; Ibid., deel 2 Het spel en de spelers, Uitgeverij 010, Rotterdam,
2004; Ibid., deel 3 Op locatie. Enschede na de vuurwerkramp, Uitgeverij 010,
Rotterdam, 2008.

18. Een documentaire onder regie van Pierre Kast (1920-1984) met de omineuze
titel LeCorbusier, l’architect du bonheur uit 1957.

19. Louis van Gasteren (1922) draaide deze documentaire over de bouw van
Nagele in 1960.
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20. Interessant was dat de ontwikkelaars zich lieten inspireren door commerciële
praktijken als consumentenpanels en woondienstpakketten, terwijl de corpo-
raties hun maatschappelijk ondernemerschap lieten prevaleren met bijzon-
dere financieringsconstructies en levenslang beheerformules.

21. Een cultuur van ontwerpen, visie architectuur en ruimtelijk ontwerpen,
Ministerie OCW, 2008.

22. Zie verder Interview Pieter van Wesemael, de nieuwe synthetiseur, Architec-
tenweb magazine, september 2008, p. 22-28.

23. Zie onder meer: Erik Pasveer, Lessen in regie: de Kop van Zuid in Rotterdam,
Archis, no. 10, 1996, p. 18-29. M. Haaijer, D. Sijmons en Y. Feddes (redactie),
een plan dat werkt, ontwerp en politiek in de regionale planvorming, NAi
Uitgevers, Rotterdam, 2006.

24. Zie voor deze ontwikkelingen in Nederland: Pieter van Wesemael, Calendari-
um Dutch Architecture of the Twentieth Century, in U. Barbieri en L. van Duin,
Honderd jaar Nederlandse architectuur, 1900-2000. Tendensen Hoogte-
punten, SUN, Nijmegen, p. 367.

25. Aangehaald door Bernard Colenbrander in Archis nr. 4, 1997 en oorspronke-
lijk te vinden in Plan nr. 11, 1979.

26. Sky over Holland (1967) was het hoogtepunt in de carrière van John Fern-
hout. Technisch innovatief – met een camera in de neus van een Hunter
straalvliegtuig werden haarscherpe beelden geschoten – en inhoudelijk ver-
rassend door de relatie te leggen tussen het Nederlandse landschap en de
Nederlandse schilderkunst. De documentaire werd gemaakt voor de Neder-
landse inzending naar de Wereldtentoonstelling in Montreal in 1967.

27. Zie Europe in figures, Eurostat yearbook 2007-2007, 20 februari 2007.
28. Abraham de Swaan, Hier heerst de mentaliteit van de voorstad: veilig, com-

fortabel maar ook onbeduidend, in Opinie & Debat, NRC zaterdag 5 januari
2008, p. 13.

29. Fragmenten uit de documentaire DNW – de projectontwikkelaar van Rob
Schröder, uitgezonden door de VPRO op 28 juni 2001. 

30. Sir Patrick Abercrombie (1879-1957), architect, stedenbouwkundige en pro-
fessor in Civic Design aan de universiteit van Liverpool was een van de
grondleggers van de Britse Town planning en Regional planning. Hij behoort
tot de voorvechters van de kruisbestuiving van sociale wetenschappen en
ruimtelijk ambacht. Hij is de geestelijk vader van het plan voor Greater
Londen (1943/4) en de New Town beweging.

31. Charles en Ray Eames maakten in 1977 deze documentaire naar het boek
Cosmic View van Kees Boeke.

32. Jeroen van Bergeijk, Die kaart redde de metropool. Schrijver en internet-
entrepreneur Steven Johnson over IQ, cholera en bloggers. NRC Handelsblad,
vrijdag 4 januari 2008, pagina 5.
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Pieter van Wesemael (1961) studeerde cum laude af aan de
faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft,
waar hij in 1997 ook promoveerde op het proefschrift ‘Archi-
tectuur van Instructie en Vermaak’ (eveneens cum laude).
Opgeleid als ontwerper én onderzoeker richtte hij Cie R&D
op bij de Architekten Cie: in 1999 één van de eerste aanzet-
ten tot ontwerpend onderzoek in de commerciële praktijk.
Op het snijvlak van ruimte, tijd en samenleving ontwikkelt
dit team sindsdien zowel sociaalruimtelijke visies, concep-
ten en strategieën als ook masterplannen en ontwerpen.
Behalve hoogleraar is Pieter van Wesemael ook partner bij
Inbo waar hij zich bezighoudt met ruimtelijk beleid, strate-
gische gebiedsontwikkeling en stedenbouw.  

Curriculum Vitae
Prof.dr.ir. Pieter van Wesemael is per 1 september 2007 benoemd tot deeltijd-

hoogleraar Architectural Design and Urban Culture aan de faculteit Bouwkunde van 
de Technische Universiteit Eindhoven. 

Colofon

Productie
Communicatie Expertise 
Centrum TU/e
Communicatiebureau 
Corine Legdeur

Fotografie cover
Rob Stork, Eindhoven

Ontwerp
Grefo Prepress,
Sint-Oedenrode

Druk
Drukkerij van 
Santvoort, Eindhoven

ISBN 978-90-386-1486-1
NUR 955

Digitale versie:
www.tue.nl/bib/



Bezoekadres
Den Dolech 2
5612 AZ  Eindhoven

Postadres
Postbus 513
5600 MB  Eindhoven 

Tel. (040) 247 91 11
www.tue.nl

Ruimte, tijd, 
samenleving

Where innovation starts

/ Faculteit Bouwkunde

Intreerede 

prof.dr.ir. Pieter 

van Wesemael

28 november 2008




