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b irgit Dulski, senior onderzoeker duurzaam bouwen aan de Nyenrode Business Universiteit, maakte een 
rondgang langs de zes oudste Nederlandse ecowijken, waaronder Ecodus in Delft. Ze sprak uitvoerig met 
bewoners, en wat blijkt? De wijken worden zeer gewaardeerd. Niet vanwege de dubo-experimenten en 

gebruik van innovatieve energiebesparende  installatiesnufjes (onder andere warmtepompen, zonnepanelen). 
Nee, wat bewoners enorm waarderen, is de inrichting van de woonomgeving met veel ruimte en groen. Maar 
wat ze echt gelukkig maakt, is de sociale cohesie in deze wijken. “Bewoners werken in gemeenschappelijke 
tuinen, organiseren buurtfeestjes, letten op elkaars kinderen en waarschuwen als het licht van de auto nog 
brand”, zegt Dulski in een interview in De Volkskrant. Sociale relaties zijn sterk gerelateerd aan geluk, blijkt ook 
uit CBS-onderzoek.

Geluk als criterium doet in de praxis van architecten al langer opgeld, onderstreept LIAG architecten en bouw- 
adviseurs. Het bureau, 100 jaar geleden opgericht door Dirk Roosenburg, afficheert zich nadrukkelijk als  
‘architecten van geluk’. Voor Stedebouw & Architectuur aanleiding om deze koplopers in duurzaam bouwen uit 
te nodigen als gasthoofdredacteur van deze editie. Hoe ontwerp je architectuur van geluk?

Die vraag komt niet alleen terug in het voor u liggende nummer van Stedebouw & Architectuur. Tijdens het sym-
posium De Bezielde Ruimte dat het jubilerende LIAG 19 september aanstaande organiseert in het  Plesmanduin 
(voormalig KLM hoofdkantoor) in Den Haag, is gelukkige architectuur een rode draad door het programma.

Keynote spreker is Sarah Williams Goldhagen, voormalig docent aan de Harvard Graduate School of Design en 
auteur van Welcome to Your World: How the Built Environment Shapes Our Lives. Met kennis uit de cognitie-
wetenschap beargumenteert Williams Goldhagen hoe we een wereld kunnen bouwen die mensen gelukkig 
maakt. Het gaat bij haar om veel meer dan Dulski’s observaties over groen en sociale cohesie. Williams 
Goldhagen duikt diep in het onderbewuste van mensen en traceert wat architecten moeten weten om net als 
LIAG architectuur van geluk te realiseren.

Wijnand Beemster

hoofdredacteur

Ten GeLeide

Geluk als Graadmeter

4
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het dorp Nagele in de gemeente Noordoostpolder gaat 500 
woningen op een innovatieve wijze aardgasvrij maken. In de 
jaren vijftig was Nagele het modernste dorp van Europa. Met 
deze energietransitie wil Nagele nu het duurzaamste dorp van 
Europa worden.

‘naGeLe in baLans’  
INNOVATIEf  
AARDGASVRIj DORPDefinitief ontwerp van nagele.  

in het hart van het plan het 

vierkante park waarin De onDer-

gronDse seizoensberging komt.
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Auteur: Wijnand Beemster

het plan ‘Nagele in Balans’ is door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties (BZK) geselecteerd in het 

kader van de stimuleringsregeling Proeftuinen 

aardgasvrije wijken. In de jaren vijftig was Nagele 

het modernste dorp van Europa, ontworpen 

door de beroemdste architecten van die tijd zoals 

Rietveld, Van Eyck en Bakema. Om het innova-

tieve en experimentele karakter van Nagele nieuw 

leven in te blazen, schreef de coöperatie Energiek 

Nagele – een bottom-up initiatief om duurzame 

energievoorziening in het dorp te realiseren – 

een landelijke prijsvraag uit voor experimentele 

en inspirerende duurzame energieoplossingen.1 

Winnaar van de prijsvraag was de inzending plan 

‘Nagele in Balans’.2

proeftuinen aardGasvrije wijken
Kort na het bekendmaken van de winnaar 

introduceerde Minister Ollongren op 1 april 2018 

de regeling Proeftuinen aardgasvrije wijken. het 

prijswinnende plan ‘Nagele in Balans’ bood een 

prima duurzaam alternatief voor de warmte-

opwekking in Nagele en sloot daarmee naadloos 

aan bij de uitgangspunten van de proeftuinen. 

De aanvraag van de gemeente Noordoostpolder, 

Energiek Nagele en Team Nagele in Balans is 

gehonoreerd. Inmiddels maakt Nagele deel uit 

van de eerste 27 Proeftuinen aardgasvrije wijken 

die subsidie ontvangen van Binnenlandse Zaken.

proces na de prijsvraaG
Minimale eis van Ollongren was om tenminste 

500 woningen van het gas af te halen. In het 

geval van Nagele is dat de hele dorpskern.  

Nagele bestaat uit een negental woonhofjes van 

circa 50 woningen. In een periode van tien jaar 

tijd zullen deze woonhofjes stap voor stap van 

het gas af gaan. De Karwijhof vormt de eerste 

pilot in dit proces. het hofje bestaat uit sociale 

huurwoningen en woningen van eigenaar-

bewoners, waarmee het representatief is voor het 

rest van het dorp. De woningen, gebouwd rond 

1960, zijn grondgebonden rijwoningen, twee-

kappers  

en vrijstaande woningen, alle met plat dak.  

Geen gestapelde bouw. Andere (utiliteits)- 

gebouwen in het dorp zijn: 

• drie kerken waarvan één nu museum

• drie scholen (één is nu peuterspeelzaal,  

BSO, kinderdagverblijf) 

• MFc Rietveld, gebouwd in 2011

• Zuiderwinkels, deels al gerestaureerd,  

deels leegstaand.

enerGieconcept
Vanwege de rijksmonumentale status van Nagele 

zijn de mogelijkheden voor verregaande isolatie 

van de woningen geen optie. Om toch energe-

tisch te kunnen verduurzamen werd een oplos-

sing gevonden in het opvangen van thermische 

energie op de daken van de woningen en die te 

gebruiken voor verwarming en warmwatervoor-

ziening. hoeksteen van het plan Nagele in Balans 

is de opvang van overtollige warmteproductie 

in de zomer in een centrale seizoensberging. In 

de winterperiode wordt warmte aan die berging 

onttrokken. De dimensionering van de warmte-

opwekking op de woningen en de energieopslag 

is optimaal afgestemd op de mate van isolatie 

van de afzonderlijke woningen. Met dit inno-

vatieve energieconcept kan het dorp binnen tien 

jaar gefaseerd van het aardgas af. >

De karwijhof in nagele worDt gerenoveerD en energiezuinig gemaakt.

De seizoens- 
berging levert 
warmte van mini-
maal 70 graden, 
waardoor de 
radiators gehand-
haafd kunnen 
blijven

noten
1) De opdrachtgever voor de prijsvraag 

is de energiecoöperatie Energiek 

Nagele. De prijsvraag Energielab 

Nagele was uitgeschreven door 

Architectuur Lokaal in najaar 2017.
2) Het plan is tot stand gekomen in 

nauwe samenwerking met initiatiefne-

mer Energiek Nagele, de prijswinnaars 

van ‘Nagele in Balans’, bestaande uit 

Sacon, BOOM, Innax en Hocosto, de 

gemeente Noordoostpolder, corporatie 

Mercatus, Vereniging Hendrick de 

Keyser en de bewoners en ondernemers 

van Nagele. 



JOSSE DE VOOGD
Onderzoeker en Publicist

Ruimte, Politiek en Samenleving

FRANCINE HOUBEN
Architect-directeur mede-oprichter 

van Mecanoo architecten
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Zonder netverZwarinG
Bij veel aardgasloze energieconcepten, zoals 

grootschalige toepassing van warmtepompen en 

zonnepanelen, is sprake van seizoenonbalans tus-

sen energievraag en -aanbod (pieken in de zomer, 

dalen in de winter). Daarom moet het elektrici-

teitsnet worden verzwaard. Bij de inzet van de 

collectieve hoge-temperatuur seizoensberging 

zijn de energieproductie en het verbruik in balans, 

waardoor geen netverzwaring nodig is. 

Er zijn meer voordelen. De seizoensberging levert 

warmte van minimaal 70 graden aan de wonin-

gen, waardoor er in de woningen geen individu-

ele naverwarming noodzakelijk is. De radiators 

kunnen dus gehandhaafd blijven, waardoor er in 

de woningen minder aanpassingen nodig zijn. 

Een pluspunt is ook dat door verwarmen met 

hoge temperatuur een vergaande isolatie van 

de schil achterwege kan blijven, waardoor ook 

monumenten zoals in Nagele eenvoudig en tegen 

lage kosten  zijn te verduurzamen.  Met het oog 

op het wooncomfort wordt wel aangeraden om 

spouwisolatie, hR ++ glas en na-isolatie van dak 

en vloer toe te passen.

reGierol voor enerGiek naGele
De gemeente Noordoostpolder heeft Energiek 

Nagele een regierol gegeven, waarbij de 

gemeente de coöperatie inhoudelijk en proces-

matig ondersteunt. Energiek Nagele, hocosto, 

de ontwikkelaar en leverancier van de seizoens-

opslag, en het team Nagele in Balans hebben 

gezamenlijk het systeem technisch, juridisch en 

financieel verder uitgewerkt. Ook de Provincie 

Flevoland en woningcorporatie Mercatus doen 

mee in dit proces.

De communicatie met bewoners en andere 

betrokken partijen in Nagele is cruciaal. Er zijn 

informatieavonden gehouden, waarbij het hele 

dorp werd uitgenodigd. Bewoners zijn enthou-

siast  en waardeerden het plan ‘Nagele in Balans’ 

met een 8. In de Karwijhof zijn sindsdien  

bewonerssessies geweest met de bewoners uit  

de wijk, waaronder keukentafelgesprekken.  

Ook hier is veel enthousiasme voor de plannen.

inwoners van nagele kwamen 

in groten getale naar De 

informatiebijeenkomst.
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voorheen bepaalden technische richtlijnen 

het lichtplan, vandaag de dag gaat het om 

veel meer. Met name de beleving geldt als 

een belangrijk criterium. Dat vereist een ander type 

aanpak. OVLNL introduceerde hiervoor het ‘omge-

vingsgericht ontwerpen van openbare verlichting’.  

Deze nieuwe benadering is een van de redenen 

om met het Lichtontwerp Atelier van start te gaan. 

Klink: “Gemeenten, ondernemers en bewoners zijn 

zich er steeds meer van bewust dat je initiatieven 

moet coördineren om tot een samenhang van 

lichtvormen te komen in de binnenstad. Maar het 

ontbreekt nog vaak aan de kennis van alle tech-

nieken en kennis van de effecten van licht op mens 

en omgeving. In deze behoefte wil OVLNL met het 

Lichtontwerp Atelier voorzien.”

omGevinGsGerichT onTwerpen 
van openbare verLichTinG
Tijdens de Vakbeurs Ruimte en Licht, op 4 juni in houten, presenteert branchevereni-
ging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland) het Lichtontwerp Atelier. Een initiatief 
dat het vak van de lichtontwerper breder onder de aandacht brengt, ook van steden- 
bouwkundigen, (landschaps)architecten en ontwerpers van de openbare ruimte. 
OVLNL-voorzitter Arthur Klink: “We worden ons steeds meer bewust van de waarde 
van verlichting en de toegevoegde waarde die verlichting heeft bij het verbeteren van 
de kwaliteit van de openbare ruimte in de nachtelijke uren.”

een goeD avonDbeelD bij  

arnhem Centraal.

OVLNL introduceert lichtontwerp atelier
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Auteur: manon van Ketwich

inteGraal lichtontwerp
Petra hulst, Signify (v/h Philips), een van de 

leden van het Lichtontwerp Atelier, benadrukt 

het belang van omgevingsgericht ontwerpen. 

“Omgevingsgericht ontwerpen is wat mij betreft 

essentieel om een avondbeeld te creëren waar 

alle gebruikers van de openbare ruimte zich pret-

tig en veilig bij voelen. Dit begint bij een goed 

integraal lichtontwerp, waarbij alle verlichtings-

elementen op elkaar en de omgeving zijn afge-

stemd en samen een goed avondbeeld vormen.” 

het onder de aandacht brengen van omgevings-

gericht lichtontwerp noemt hulst een van de 

taken van het Lichtontwerp Atelier. Met ook een 

praktische component: “Wij willen opdracht-

gevers handvatten bieden om een goede project-

vraag te formuleren en een compleet projectteam 

samen te stellen.”

Willem Reedijk: 
‘Stedenbouwkundigen ontwerpen de 

stad nog te veel bij daglicht’

meerwaarde verlichtinG
Ook Elkin Petrici, Tauw, heeft zich aangesloten 

bij het Lichtontwerp Atelier. Zijn motivatie: “De 

meerwaarde van verlichting in onze leefomge-

ving wordt te vaak vergeten en verdient extra 

aandacht. Via het atelier kunnen we hopelijk de 

bewustwording vergroten en een verandering 

tot stand brengen.” Die verandering komt de 

openbare ruimte ten goede, zegt Petrici. “Een 

lichtontwerp kan de belevingswaarde en de 

functionaliteit van een omgeving behoorlijk beïn-

vloeden. het maken van weloverwogen keuzes is 

daarom van belang, ook bij integrale projecten. 

Onze leefomgeving verdient beter.”

Petra Hulst: 
‘Omgevingsgericht ontwerpen is 
essentieel om een avondbeeld  
te creëren waar iedereen zich  

prettig bij voelt’

professionele lichtontwerper
Filip van der heijden, van het ontwerpbureau  

Lichtvormgevers, wijst op de rol van de 

professionele lichtontwerper in het atelier. 

“Lichtontwerpen komen voort uit een integrale, 

multidisciplinaire aanpak, afgestemd op mens, 

flora, fauna, architectuur en infrastructuur. Ze 

moeten leiden tot gebruikersvriendelijke, mooie, 

doelmatige en duurzame resultaten, en tot 

diensten en producten die zijn afgestemd op de 

behoefte van gebruikersgroepen en individuen. 

En bijdragen aan de kwaliteit van leven en onze 

planeet minimaal belasten. De lichtarchitect gidst 

en regisseert van visie tot oplevering.”

Elkin Petrici: 
‘Via het atelier kunnen we hopelijk 
de bewustwording vergroten en 
verandering tot stand brengen’

ambassadeurs
Aan het Lichtontwerp Atelier zijn twee ambassa-

deurs verbonden, Willem Reedijk, gemeente 

Rotterdam, en hans Akkerman, gemeente 

Amsterdam, beiden met een lang staat van 

dienst in openbare verlichting. Reedijk, onder 

andere betrokken bij de organisatie van het licht-

festival LUcI, heeft een praktische inbreng in het 

Lichtontwerp Atelier. “Lichtontwerpers maken 

mooie dingen, zijn creatieve mensen, maar een 

lichtontwerp moet ook beheersbaar zijn en  

rekening houden met zaken als veiligheid.”

Dat een lichtontwerp een grote toegevoegde 

waarde heeft, daar is Reedijk al lange tijd achter. 

Maar de kwaliteit zou nog beter kunnen, besluit 

hij: “Ik vind dat onze stedenbouwkundigen de 

stad nog te veel bij daglicht ontwerpen, terwijl 

je ook rekening moet houden met het avond- en 

nachtbeeld.”

filip van der Heijden: 
‘De lichtarchitect gidst en regisseert  

van visie tot oplevering’

hoT Topic

i
Meer weten? Kijk op ovlnl.nl of  

mail via info@lichtontwerpatelier.nl 

LichTonTwerp aTeLier
Deelnemers van het Licht-

ontwerpatelier zijn niet alleen 

de ontwerpers. Er is ook plaats 

voor stedenbouwkundigen, 

(landschaps)architecten en 

ontwerpers van de openbare 

ruimte, fabrikanten en leveran-

ciers en iedereen die interesse 

heeft in omgevingsgericht licht-

ontwerp en de ontwikkelingen 

op de voet wil volgen. In het 

Lichtontwerp Atelier partici-

peren naast de al genoemde 

leden ook Ritsert huijsman 

(StudioDL), hans Kattemölle 

(New Urban View), Iris Dijkstra, 

(Atelier LEK), en Marco de Boer 

(Primo Exposures).
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WAT GOEDE ARchITEcTUUR GEVONDEN WORDT, VERANDERT MET DE 

TIJD. OOIT DEED JE JE WERK ALS ARchITEcT AL GOED ALS JE EEN PRETTIG 

OGEND GEBOUW BEDAchT DAT hANDIG IN hET GEBRUIK WAS.

in de loop van de vorige eeuw kwamen daar allerlei dimensies bij. In de jaren twintig bijvoorbeeld 

moest een ontwerp voor de arbeider hem niet alleen huisvesten, maar ook cultureel verheffen. 

In de jaren vijftig werkte je met licht, lucht en ruimte aan sociale hygiëne en in de jaren zeventig 

bestond je vak voor een groot deel uit discussiëren met bewonerskollektieven. Zelf tekenen was toen 

een beetje verdacht. Ieder decennium wordt er wel een nieuwe vaardigheid aan ons vak gekoppeld. 

het succes van je ontwerpen wordt mede bepaald door de mate waarin je je die nieuwe vaardig-

heden weet eigen te maken. 

Sinds een jaar of twintig is algemeen aanvaard dat goede gebouwen ook duurzame gebouwen zijn. 

In het begin was dat vooral een energetische kwestie: als je gebouw niet teveel fossiele brandstof 

opstookte deed je het al best goed. Architecten willen graag goede gebouwen ontwerpen, dus 

gingen ijverig op zoek naar middelen om ook energetische ambities vorm te geven. In de beginjaren 

leidde de zoektocht nog wel eens tot opzichtige duurzaamheid: veel gedoe met zonnepanelen, wind-

molentjes of hightech meedraaiende gevelelementen. het zag er niet uit, maar het was duurzaam, 

dus het moest wel goede architectuur zijn. Met de komst van goede prestatiemeting en effectieve 

regelgeving zijn gezonde energetische eigenschappen van een gebouw gemeengoed geworden. 

Binnen niet al te lange tijd is energieneutraal net zo normaal als waterdicht. Niet echt iets om heel 

stoer over te doen. 

het next level van duurzaamheid wordt bouwen binnen een circulaire economie. Dat valt nog niet 

mee, want hoe kun je een industrie die verantwoordelijk is voor 50 procent van onze afvalproductie 

omkatten tot een industrie die geen beroep meer doet op fossiele grondstoffen? In onze dagelijkse 

praktijk zijn we er druk mee bezig, maar we merken dat het risico van goedbedoelde nadruk op 

circulariteit op de loer ligt. circulaire architectuur is nog vaak anekdotische architectuur. het zijn 

gebouwen van autobanden en tweedehands kozijnen. Er staan bomen op het dak en de plafonds 

zijn onafgewerkt. De isolatie is gemaakt van versleten sokken van medewerkers en het lijkt of er een 

hobbit in gaat wonen. 

Bij gebrek aan beter zijn uitgesproken voorbeelden opvoedkundig best waardevol, maar ook erg 

tijdgebonden. We zoeken inmiddels hard naar nieuwe, voor zichzelf sprekende circulaire architectuur. 

Daar zijn al goede voorbeelden van. We doen er nog graag heel stoer over, maar er komt vast een 

tijd dat dit niet meer hoeft.

next level circulaire 
vaardiGheden

peter van assche, architect, 
bureau SLA Amsterdam.
Foto: Koos Breukel 

‘Circulaire  
architectuur is nog 
vaak anekdotische 

architectuur. Het lijkt 
of er een hobbit in 

gaat wonen’

reaGeren?

vanassche@bureausla.nl

coLumn
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LIAG bestaat dit jaar 100 jaar, maar wil niet teren op het verleden,  
vertelt erik schotte in het LIAG-kantoor aan de Koninginne-
gracht in Den haag “Dat verleden is niet meer dan een spring-
plank om nieuwe, mooie gebouwen te maken waarvan je hart 
wat sneller gaat kloppen en die in een actuele vorm helemaal 
thuishoren in het portfolio waar oprichter Dirk Roosenburg de 
aanzet voor heeft gegeven.”

‘architecten van geluk’ 
leveren meer dan functies 
en vierkante meters

arie aalbers, thomas bögl en erik schotte, LIAG architecten en bouwadviseurs

van links naar reChts thomas bögl, arie aalbers en erik sChotte, liag arChiteCten en bouwaDviseurs. foto: hannah anthonysz
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“k ijk, dat hebben we ook gemaakt!” Arie Aalbers, bouw-

adviseur/partner van LIAG architecten en bouwadviseurs 

in Den haag is trots op de gebouwen uit het portfolio 

van LIAG, een oogst van honderd jaar ontwerpen op hoog niveau. 

Veel Rijksmonumenten: KLM hoofdkantoor en huize Windekind in 

Den haag, het Apollo house in Amsterdam, het hoofdkantoor van 

de Oranje Nassaumijnen in heerlen, het Philips hoofdkantoor en 

de Witte Dame in Eindhoven. En civiele werken, zoals de Stevin- en 

Lorentz-uitwateringssluizen, het douanekantoor van de Afsluitdijk 

en de Velsertunnel.

LIAG, in 1919 opgericht door Dirk Roosenburg, nu onder aanvoe-

ring van Arie Aalbers, Erik Schotte en Thomas Bögl, trekt de lijn 

door naar het heden. Met onder andere het in 2018 geopende 

Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie in Utrecht, 

I/O-gebouw van de Faculteit Educatie van de hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen (bij oplevering in 2014 het duurzaamste 

gebouw van Nederland), brandweerkazerne NBhW in Alkmaar 

(met energieopwekkend parkeerdak), lyceum Schravenlant (eerste 

c2c-school), facilitair centrum Niekée (schoolgebouw van het jaar 

2008, Agora-onderwijs) en het vorig jaar opgeleverde circulaire 

Voedingscentrum In Den haag.

Waarom passen die gebouwen in het LIAG-portfolio? Wat hebben 

ze gemeen? Arie Aalbers: “Er zit zoveel kwaliteit in dat iedereen 

ze wil behouden. het zijn toekomstbestendige gebouwen, die 

zich gemakkelijk laten aanpassen. Sociale Verzekerings Bank in 

Amsterdam hebben we drie keer onder handen genomen en 

getransformeerd. De Witte Dame in Eindhoven hetzelfde verhaal: 

een nieuw programma is ingepast in een bestaand gebouw.  

Ook het oude KLM-hoofdkantoor in Den haag wordt nu getrans-

formeerd naar een woonbestemming.”

maatschappelijke meerwaarde 
Een ander kenmerk is, zegt Thomas Bögl, de ‘meerwaarde die niet 

zit in een spraakmakende gevel maar in het gebruik’. “We maken 

doordachte gebouwen met een maatschappelijke meerwaarde. 

Geen gebouwen met een iconische buitenkant in een hemel- 

bestormende vormentaal als uiting van vormwil, maar spraak-

makend door een binnenkant die mensen gelukkig maakt. En 

dat altijd gecombineerd met innovaties en slimmigheden die het 

gebruik op een hoger plan brengen en de bouwkosten drukken. 

Of extra waarde toevoegen, zoals bij het IJburg college waar we 

ruimte zagen om 80 nieuwbouwwoningen bij te bouwen, met 

een residuele grondwaarde van 4 miljoen euro. En bij de Faculteit 

Educatie slaagden we erin om een ondergrondse parkeergarage 

toe te voegen die voordelig kon worden gerealiseerd; het ‘oogsten’ 

van zand bespaarde veel bouwkosten. LIAG levert altijd meer dan 

de vierkante meters en de gevraagde functies.”

welZijn centraal
Arie Aalbers: “LIAG-gebouwen zijn ontworpen met liefde voor de 

mensen die in die gebouwen werken en verblijven. Mensen moeten 

gelukkig worden van een gebouw. ‘Architecten van het geluk’ is 

niet voor niks ons motto. Wij zetten het welzijn van de gebruikers 

en opdrachtgevers centraal. Thomas zei het hiervoor al: we leveren 

meer dan functie en vierkante meters. We streven naar gezonde 

gebouwen die mensen in hun functioneren optimaal ondersteu-

nen. Dat gaat dan om meetbare factoren, zoals daglicht, akoes-

tiek en luchtkwaliteit. Maar ook om minder meetbare factoren: 

uitzicht, gevoel van geborgenheid, routing, ruimtelijke beleving. 

Architectuur van het geluk heeft oog voor die factoren. Zulke 

gebouwen behouden hun waarde over een lange tijd.” > 

Erik Schotte: ‘De rol van architect  
als dirigent past ons, integraal  

werkend met opdrachtgever en  
uitvoerende partijen’

LiaG 100 jaar

LIAG is in 1919 opgericht door Dirk Roosenburg (1887-1962).  

hij werkte onder andere voor de Rijksgebouwendienst en Berlage, 

waarna hij in 1916 voor zichzelf begon. In 1919 associeerde 

Roosenburg zich met ir. L. Scheffer en jhr. ir. A.h. Op ten Noort 

in het Technisch Adviesbureau Roosenburg, Op ten Noort en 

Scheffer (TABROS). In de beginjaren kwamen de eerste samen-

werkingen tot stand met Philips en KLM. Vooral Roosenburg was 

bij deze projecten betrokken en nam de opdrachten mee na zijn 

vertrek bij TABROS. Dankzij de precisie, degelijkheid en flexibiliteit 

zijn veel van de gebouwen die Roosenburg ontwierp vandaag de 

dag nog in gebruik.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog besloot Roosenburg 

tot het oprichten van een maatschap. In eerste instantie werden 

 P. Verhave en ir. J.G.E. Luyt partner en later trad ook W. de 

Iong tot de maatschap toe. In 1957 nam Roosenburg definitief 

afscheid van het architectenbureau. Destijds werd de naam van 

het bureau ook aangepast als er een nieuwe maat bijkwam. In 

1990, toen kleinzoon Dirk Roosenburg als partner bij de maat-

schap kwam, veranderde de naam van het bureau definitief in 

LIAG. Op dit moment bestaat de maatschap uit Arie Aalbers,  

Erik Schotte en Thomas Bögl.

Auteur: Wijnand Beemster
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links: het ouDe klm hoofDkantoor 

in Den haag krijgt een woon-

bestemming. 

 

reChts: philips hoofDkantoor 

einDhoven. foto: iemke ruige

Gebouwde omGevinG
De aandacht voor mensen in gebouwen en hoe die twee op elkaar 

inwerken bracht LIAG op het spoor van Sarah Williams Goldhagen 

en haar nieuwe boek ’Welcome to Your World: how the Built 

Environment Shapes Our Lives’. Williams Goldhagen, architec-

tuurcriticus en voormalig lector aan de harvard Graduate School of 

Design, beschrijft de invloed van de gebouwde omgeving op men-

sen en hoe stedenbouw en architectuur onze gevoelens en welzijn 

in hoge mate bepalen en hoe je kennis over die beïnvloeding kunt 

gebruiken om een betere wereld te maken. En betere gebouwen. 

bouwmeester
In het gesprek met LIAG duikt regelmatig de naam op van Dirk 

Roosenburg, een architect in de traditie van de grote bouwmees-

ters. Alles overziend, alles bepalend, en alle disciplines in eigen 

huis. Erik Schotte: “Dat type architecten bestaat niet meer. het vak 

is versnipperd geraakt, je hebt te maken met vele stakeholders die 

allemaal een eigen inbreng hebben. het kan gebeuren dat je met 

20 verschillende adviseurs aan tafel zit, een oprukkende trend die 

we vooral in Engeland zien.”

Thomas Bögl ziet in die versnippering een bedreiging én een kans: 

“De bedreiging is dat de rol van de architect wordt gemargina-

liseerd, dat je mag aanschuiven om het gevelplaatje te maken. 

Of dat dan bouwbaar is, doet er niet toe, daar zijn weer andere 

disciplines voor. Met een verkeerde partij aan het stuur krijg je een 

gebouw dat van compromissen aan elkaar hangt, zonder enige 

samenhang, slecht functionerend. De architect kan die samen-

hang wel bewerkstelligen. hij is de dirigent die projectpartners, de 

muzikanten, aanstuurt om een perfecte symfonie af te leveren. Dat 

staat haaks op de kakafonie die ontstaat als de verkeerde factoren 

bepalend worden. Overtuig opdrachtgevers van de meerwaarde 

van je inbreng als architect. Daar ligt een enorme kans.” 

Erik Schotte: “De rol van architect als dirigent past ons. In feite 

zijn we daarmee weer terug bij het bouwmeesterschap van 

Arie Aalbers: ‘Circulariteit?  
Ontwerp waardevolle gebouwen  

die mensen gelukkig maken,  
die niemand kwijt wil’
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Roosenburg. Maar dan in een eigentijdse variant: dichter bij de 

stakeholders, meer gericht op samenwerking, integraal werkend 

met opdrachtgever en uitvoerende partijen.” 

Arie Aalbers knikt instemmend: “Bouwmeesters oude stijl bestaan 

niet meer. In landen als Tanzania, waar we voor een stichting bezig 

zijn, nog wel. Maar niet hier in Nederland.”

diGitaliserinG
Om de orkestratie in juiste banen te leiden maakt LIAG al heel lang 

gebruik van IcT-tools. “In de opslag hebben we nog ergens een 

van de eerste Apple’s staan, we waren daarmee voorloper in de 

sector. LIAG is een van de eerste vijf bureaus in Nederland die,  

ruim 25 jaar geleden, met ArchicAD aan de slag ging. Sterker: we  

hebben bibliotheken samen met ArchicAD ontwikkeld. LIAG loopt 

ook voorop met Building Information Management: het bureau 

BIMt op topniveau, al meer dan 15 jaar.”

 

het eindpunt van de digitalisering is nog lang niet in zicht. Met 

grote belangstelling volgt LIAG recente ontwikkelingen in IcT en 

hoe daarmee de eigen architectuurpraktijk op een hoger plan kan 

worden gebracht. Thomas Bögl volgt de IcT-research van Zaha 

hadid Architects op de voet en raakte onder de indruk van de per-

spectieven die hij daar kreeg voorgeschoteld. Met name de inter-

actie van ontwerp en productie houdt hem bezig. “Parametrisch 

ontwerpen aan de ene kant – je stopt je eisen erin – en de output 

door 3D printing of robotificatie is een kant en klaar gebouw. 

Zonder dat er aan de tekentafel of op de bouwplaats handen aan 

te pas komen. Of je het nu leuk vindt of niet, je moet mee met die 

ontwikkelingen, zo niet dan maak je jezelf overbodig.”

Arie Aalbers heeft zo zijn bedenkingen. “Een machine die een 

woning ontwerpt en maakt – de liefde en aandacht van de ontwer-

pers, van de makers, moet wel worden toegevoegd.”

desiGn & build
BIM is een belangrijk gereedschap bij LIAG, want het bureau voelt 

zich het beste thuis bij complexe projecten en dat kan niet zonder 

een hechte IcT-infrastructuur. “Onze opdrachten zijn complex. > 

seLecTie recenTe LiaG-projecTen 

• Derde onderwijsgebouw Wageningen Universiteit en 

Research, 2021 (modulaire en flexibele structuur, BENG)

•	 Tapijnkazerne,	Maastricht,	2020	(BREEAM	4,	WELL	Silver	en	

energieneutraal)

•	 IKC	De	Leister	Igge,	Opeinde,	2018	(voorbeeld	duurzame	

renovatie en winnaar Gouden Kikker 2019)

•	 Prinses	Máxima	Centrum	voor	kinderoncologie,	Utrecht,	

2018 (healing environment, eervolle vermelding Zorg-

gebouw van het Jaar)

•	 Voedingscentrum,	Den	Haag,	2017	(circulair	ingericht,	 

7 jaar verantwoordelijk voor onderhoud en beheer)

•	 IKC	De	Toverberg,	Zoetermeer,	2017	(eerste	schoolgebouw	

zonder klaslokalen)

•	 I/O-gebouw	van	de	Faculteit	Educatie	van	de	Hogeschool	

van Arnhem en Nijmegen, 2014 (duurzaamste en leefbaar-

ste onderwijsgebouw, vele prijzen waaronder Betonprijs) 

•	 Lyceum	Schravenlant,	Schiedam,	2013	(eerste	C2C	school)

•	 IJburg	College	2011	(vernieuwend	onderwijs	open	leer-

plekken)

•	 NBHW,	Alkmaar,	2010	(Deutsche	Energiepreis)

•	 Facilitair	centrum	Niekée,	Roermond,	2007	(vernieuwend	

onderwijs, winnaar Scholenbouwprijs 2008 en nominatie 

BNA Gebouw van het jaar 2008)
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Er doen heel veel verschillende stakeholders mee, vaak zijn er uitda-

gende bouwkundige oplossingen nodig, en we hebben doorgaans 

te maken met een gevarieerd en multifunctioneel PvE.” BIM is niet 

de enige stap om meer grip te krijgen op de complexiteit van hui-

dige processen van ontwerp en uitvoering. LIAG werkt breder dan 

de traditionele architect. Erik Schotte: “Wij treden soms ook op 

als aannemer. En beheer en onderhoud van een gebouw doen wij 

ook. Voor het Voedingscentrum in Den haag zijn wij gedurende 

zeven jaar verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.”

Arie Aalbers: “De stap naar de uitvoering is gegroeid sinds we 

ons zijn gaan specialiseren in Design & Build. Niet de aannemer 

of de architect bepaalt, je moet het samen doen, op basis van 

gelijkwaardigheid. D&B is daarbij een prima contractvorm. In het 

traditionele proces krijgt de aannemer de stukken voorgelegd – 

brandveiligheid, constructie enzovoorts, alles tot op de millimeter 

uitgewerkt – zonder dat je vooraf samen kijkt naar de beste oplos-

singen. Dat doe je wel in D&B. Veel projecten worden gestuurd 

vanuit risicobeheersing. Dit geeft een rem op vertrouwen en 

innovatie en leidt tot een enorm bureaucratisch parallel papieren 

project. Dat soort contracten duwt de aannemer terug in zijn oude 

patroon. Geen risico’s nemen, geen slimme oplossingen. Je krijgt 

een gebouw dat op papier klopt maar waar de opdrachtgever niet 

echt blij van wordt.”

crisis
LIAG omarmde Design&Build als een van de uitwegen uit de crisis 

van 2008. Erik Schotte: “De eerste jaren na 2008 waren voor ons 

business as usual. Dat veranderde in 2012. Toen raakten ook wij 

in zwaar weer. We hebben drie dingen gedaan. Een: intensiever 

samenwerken met uitvoerende partijen, wat resulteerde in het 

opschuiven naar D&B. Twee: scholenbouw was en is voor ons 

een belangrijk segment. Maar we besloten om het werkterrein te 

verbreden en uit onze comfort zone te stappen. En dat werkte, 

want kennis over kinderen en scholenbouw bleek ook elders goed 

toepasbaar, en heeft onder andere geleid tot het binnenhalen van 

de ontwerpopdracht voor het Máxima centrum voor kinderonco-

logie in Utrecht. Drie: we zijn de internationale markt opgegaan, 

met opdrachten in het Midden-Oosten en china.”

Arie Aalbers: “Terwijl elders flink werd gesneden in personeels-

bestanden, bleef het team van LIAG intact. Geen gedwongen ont-

slagen, waardoor we heel veel kennis binnenboord hebben kunnen 

houden. Waarbij opgemerkt dat het personeel uiterst loyaal was en 

bereid om tijdelijk loon in te leveren.”

duurZaamheid, circulariteit en GeZond bouwen
De projecten van LIAG kennen een hoog ambitieniveau op het 

gebied van duurzaamheid, circulariteit en gezond bouwen. 

Recente voorbeelden zijn de brandweerkazerne NBhW in Alkmaar 

(met energieopwekkend parkeerdak), I/O-gebouw, van de Faculteit 

Educatie van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (leefbaarste 

onderwijsgebouw), lyceum Schravenlant (eerste cradle to cradle-

school) en het vorig jaar opgeleverde circulaire Voedingscentrum in 

Den haag. 

Voor Thomas Bögl cirkelt duurzaamheid vooral rond de vraag: wat 

doet een gebouw of gebouwde omgeving met mensen? Naast de 

hardware – de materialen, de constructie – spitst hij de vraag toe 

op de software, de perceptie van het gebouw door mensen. 

Welke gebouwaspecten maken mensen gelukkig?

Voor een antwoord op die vraag kijkt hij over de grenzen van  

de architectuur en bladert hij graag in het werk van onderzoekers 

en wetenschappers, zoals de eerder genoemde Sarah Williams 

Goldhagen. Die interesses leveren mooie projecten op. het rijtje 

hierboven is probleemloos uit te breiden met nog weer andere 

‘super-dubo’-projecten, zoals IKc De Leister Igge in Opeinde 

(voorbeeld duurzame renovatie en winnaar Gouden Kikker 2019), 

prinses máxima Centrum voor kinDeronCologie in utreCht, 2018. foto: ronalD tilleman
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symposium LiaG - de bezieLde ruimTe 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan houdt LIAG op  

19 september het symposium De Bezielde Ruimte. Met tal van 

prominente sprekers is het symposium niet alleen een feeste-

lijke happening, maar biedt ook een spannend en inspirerend 

inhoudelijk programma. Paul Schnabel (socioloog en oud-

directeur Sociaal en cultureel Planbureau), Floris Alkemade 

(Rijksbouwmeester) en Sarah Williams Goldhagen zijn keynote 

sprekers. 

LIAG organiseert het symposium op een plek die voor het 

bureau spreekt: het voormalig KLM hoofdkantoor in Den 

haag, een iconisch en monumentaal gebouw van LIAG dat 

de toekomstbestendige en flexibele kwaliteiten in de loop van 

de jaren heeft bewezen en nu wordt klaargemaakt voor een 

volgende stap in de toekomst.

lyCeum sChravenlant is De  

eerste C2C sChool van neDerlanD. 

foto: sebastiaan knot

Thomas Bögl: ‘Met een verkeerde 
partij aan het stuur krijg je een  

gebouw dat van compromissen  
aan elkaar hangt’

nieuwbouw en transformatie Tapijnkazerne tot faculteit van de 

Universiteit van Maastricht (BREEAM 4, WELL Silver en energie-

neutraal) en hogeschool Windesheim in Zwolle (renovatie met 

circulaire gevels).

Dit laatste project is een boeiende exercitie: LIAG ontwikkelt een 

gevelsysteem met hoog IQ dat zich als legoblokjes in elkaar laat 

zetten en dat ook weer gemakkelijk uit elkaar te halen is. Dit type 

innovatieve oplossingen drijft LIAG. Maar het bureau plaatst vraag-

tekens bij de overkill die nu gaande is: moet alles circulair? 

Teruggrijpend op de praktijk van 100 jaar ontwerpen zegt Aalbers: 

“Ontwerp waardevolle gebouwen die mensen gelukkig maken, 

die niemand kwijt wil. Bouw overmaat in om zulke gebouwen een 

tweede of derde leven te geven. En kijk goed naar de stedenbouw-

kundige setting. Volgens die uitgangspunten bouwde LIAG de 

afgelopen honderd jaar aan een indrukwekkend oeuvre.  

En kijk eens hoeveel van die gebouwen er nog in gebruik zijn!”
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de nieuwe sportaccommodatie, aardgasvrij 

en energieneutraal, bestaat uit een multi-

functionele sporthal voor de gemeente 

Ridderkerk en een clubaccommodatie voor 

Korfbalcombinatie Ridderkerk (KcR). De sporthal 

wordt behalve door KcR gebruikt door diverse 

onderwijs- en sportverenigingen. 

eenheid
het diverse gebruik is niet af te lezen aan het 

gebouw. Dat was ook de opdracht van de 

gemeente Ridderkerk: maak een sportaccommo-

datie die zich als één geheel presenteert. Die eis 

beperkte zich niet tot de nieuwbouw. het gehele 

sportpark moest een zichtbare eenheid worden. 

En daarin vervult de nieuwe accommodatie een 

belangrijke rol. Niet alleen visueel: LIAG positio-

neerde de clubaccommodatie en een aansluitend 

buitenterras zodanig dat er volop zicht is op de 

buitenvelden. Ook fysiek: door de bundeling van 

functies op één locatie komen wedstrijden, toer-

nooien, trainen en het clubleven hier samen. 

ontwerp
Om de centrumfunctie te versterken is het 

gebouw van verschillende kanten benader-

baar. De eenheid van het gebouw wordt nog 

benadrukt door twee evenwijdige horizontale 

Alucobond gevelbanden. Die banden zijn niet 

alleen uniformerend maar ook nuttig: de onon-

derbroken lijnen geleiden bezoekers naar de 

hoofdingang. Fraai is ook de bijzondere en voor 

sportaccommodaties nogal opvallende bewerking 

van de beglazing. De KcR-clubaccommodatie 

kreeg een transparante gevel. De sporthal werd 

voorzien van 100 procent semi-transparante poly-

carbonaat kanaalplaten die diffuus daglicht door-

laten en fungeren als zonwering. In de avonduren 

lichten de semitransparante gevelvlakken op. 

Figuren van sporters, grafisch weergegeven in de 

beglazing, krijgen dan een extra accent en zorgen 

sportpark reijerpark in Ridderkerk ging op de schop. het terrein werd opnieuw 
ingericht en buitensportvelden gerenoveerd. De gemeente wilde van het sport-
park een welkome en zichtbare eenheid maken. Daarom is naast het bestaande 
gebouw van sportvereniging Saturnus 72 een nieuwe sportaccommodatie gere-
aliseerd. Samen met aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk heeft LIAG 
architecten en adviseurs deze accommodatie op basis van Design & construct 
ontworpen en gerealiseerd.

aardGasvrij reijerpark  
BUNDELT fUNCTIES  
OP ééN LOCATIE

twee evenwijDige horizontale 

aluCobonD gevelbanDen benaDruk-

ken De eenheiD van het gebouw 

en geleiDen bezoekers naar De 

hoofDingang.
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voor een attractief en dynamisch gevelaanzicht. 

“De lichtdoorlatende geveldelen bevallen goed”, 

zegt architect Jordy Aarts van LIAG. “Overdag 

komt er op een hele zachte manier daglicht bin-

nen en ’s avonds licht de gevel op aan de buiten-

zijde, wat de herkenbaarheid versterkt.”

strateGische verdelinG sportvloer
Achter een uniforme gevel herbergt de sportac-

commodatie een divers programma. In de sport-

hal bevinden zich onder andere kleedruimten, 

tribunes, bergingen, multifunctionele ruimte, en 

werkruimten. Om alle functies optimaal te facili-

teren, zonder onderlinge overlast, is de sportvloer 

van 26 x 44 meter conform NOc*NSF-eisen op 

te splitsen in drie gelijke, simultaan te gebruiken 

korbalvelden. Dat er drie velden in passen is te 

danken aan een slimmigheidje van LIAG. Aarts: 

“We hebben voorgesteld om de zaalafmeting 

twee meter groter te maken, waardoor we ruimte 

creëerden voor drie korfbalvelden in de breedte-

richting naast elkaar.”

 

het intensieve gebruik van de sporthal gaat niet 

ten koste van het comfort. Aarts: “De akoes-

tiek in de sporthal wordt door de gebruikers 

enorm positief ervaren. Niet alleen is vooraf veel 

aandacht voor dit onderdeel geweest – het is in 

de testfase uitvoerig gemeten – maar wordt nu 

dus ook daadwerkelijk zo ervaren. Met name 

gymleraren, die lang in de zaal aanwezig zijn en 

doorgaans heel kritisch zijn over akoestiek, zijn 

uiterst positief.”

Arno hamoen van aannemersbedrijf P. van 

Leeuwen, zegt over de geweldige akoestiek: “Die 

hebben we bereikt door het toepassen van geper-

foreerde wand- en dakplaten, BIA lijmblokken, en 

een akoestische scheidingswand.” hamoen voegt 

toe: “Wat ik ook gaaf vind, is dat de sporthal 

voldoet aan de NOc*NSF-eisen en dat wij samen 

met de vloerleverancier de certificering voor zijn 

gietvloer hebben weten te realiseren.”

duurZaamheid
De nieuwe sportaccommodatie is aardgasvrij en 

energieneutraal. Zonnepanelen, warmtepom-

pen en geautomatiseerde luchtbehandelings-

kasten maken deel uit van het energieconcept. 

Verwarming van de sporthal gebeurt door middel 

van vloerverwarming. cO2-sensoren sturen de 

ventilatie en voorkomen onnodig ventileren. 

Ledverlichting in combinatie met aanwezigheids-

detectie beperken het elektriciteitsgebruik. 

LIAG zette ook in op het gebruik van duurzame 

materialen. De bar in het KcR-clubhuis, maar ook 

de tribune en wandbekleding in de gangen, zijn 

uitgevoerd in bamboe. Om dezelfde reden van 

duurzaamheid zijn in de gevel hout-aluminium 

Auteur: Wijnand Beemster

Foto’s: Ton de Bruijn

in De avonDuren krijgen figuren 

van sporters een extra aCCent en 

zorgen voor een attraCtief en 

DynamisCh gevelaanziCht.

‘Het gezamenlijk 
doel goed voor 
ogen houden, 
daar komt het  
op aan’
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kozijnen toegepast: onderhoudsvrij en weer-

bestendig aluminium aan de buitenzijde en hout 

aan de binnenzijde, voor sfeer en warmte. Een 

mos-sedum dak zorgt ’s zomers voor verkoeling 

en houdt regen wat langer vast. Dak en gevel 

hebben hoge isolatiewaarden en zijn luchtdicht 

uitgevoerd.

De architect heeft een belangrijke rol gespeeld in 

de keuze voor een hoog duurzaamheidsniveau, 

zegt Jos de Vos, als voorzitter van KcR nauw 

betrokken bij de planvorming en uitvoering van 

sportaccommodatie. “Sterker nog. LIAG heeft 

haar duurzaamheidsambities van meet af aan 

duidelijk aangegeven. Samen met de kwaliteit van 

het ontwerp overtuigde dat de opdrachtgever.”

Met het oog op duurzaamheid is bewust naar 

samenwerking gezocht met het lokale bedrijfs-

leven. Aarts: “Door te kiezen voor adviseurs en 

leveranciers uit de omgeving reduceer je ook 

cO2-uitstoot. Want er hoeven minder kilometers 

afgelegd te worden. Dat geldt straks ook voor 

onderhoudswerkzaamheden. Zo houd je de 

footprint laag.” 

desiGn & construct
“De gemeente, die als bouwheer optrad, stelde 

een integraal contract voor, Design & construct”, 

zegt De Vos. Arie Aalbers, directielid en bouw-

adviseur van LIAG, zegt hierover: “LIAG treedt 

dan op als gelijkwaardige partner van de aan-

nemer. Dit betekent dat we ook risicodragend 

zijn. hierdoor ontstaat een echte samenwerking 

met de aannemer, omdat beide partners gelijke 

doelen voor ogen hebben: het maken van een 

goed gebouw en dat binnen kosten en plan-

ning. Dit leidt er weer toe dat we elkaar veel 

meer uitdagen en soms ook van rol verwisselen 

om uit te komen bij de best mogelijke oplossing. 

Zonder deze aanpak zouden veel van de bijzon-

der duurzame projecten die we de laatste jaren 

hebben gerealiseerd niet het hoge niveau hebben 

gehaald.” 

hamoen ziet ook de meerwaarde van D&c. 

“het grote voordeel is dat je als aannemer in 

een vroeg stadium je kennis van bouwen mee 

De bar in het kCr-Clubhuis, maar 

ook De tribune en wanDbekleDing 

in De gangen, zijn uitgevoerD in 

bamboe.

liag positioneerDe De ClubaCCom-

moDatie en een aansluitenD buiten-

terras zoDanig Dat er volop ziCht 

is op De buitenvelDen.
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kCr kan De sportvloer opsplitsen 

in Drie, simultaan te gebruiken 

korfbalvelDen.

kunt laten nemen in het ontwerp. hierdoor kun 

je samen met de architect niet alleen een mooi 

en functioneel gebouw maken, maar ook een 

gebouw dat goed en snel te maken is. Er ontstaat 

meer ruimte om het gebouw te optimaliseren, 

om nieuwe producten toe te passen en slimme 

ideeën te verwerken.” hamoen vervolgt: “Wij 

waren gedurende dit project echt partners. Je 

hebt oog voor elkaars belangen. Arie Aalbers 

stak heel veel tijd en moeite in het bedenken van 

duurzame en kostenbewuste oplossingen. Aan de 

andere kant waakten wij weer voor een zorgvul-

dige uitvoering van details, zodat het een mooi 

strak gebouw werd. En dat is gelukt, liet ook 

Jordy Aarts weten. hij beaamde na afloop dat het 

gebouw precies geworden was zoals hij het had 

getekend en zoals dat in hun 3D-voorstelling was 

gepresenteerd.”

kanttekeninGen
Aan D&c zitten ook nadelen, zegt hamoen. 

“Soms zijn functies zo nauw omschreven dat er 

weinig ruimte is om te innoveren, de kracht van 

D&c. Je valt dan terug in het traditionele bestek. 

Een nadeel is ook dat er veel administratieve 

rompslomp bij komt kijken, veel overleg en veel 

vergaderen.” Ook De Vos plaatst kanttekenin-

gen bij D&c. “In eerste instantie waren we het 

allemaal eens om met een integraal contract 

te werken. Veel tijd steken in de wensen en die 

goed beschrijven, daar kan het gebouw alleen 

maar beter van worden. We merkten dat dat 

voor een sporthal prima werkte, maar voor een 

clubgebouw ligt dat wat moeilijker. Je kunt nog 

zo goed van tevoren alles bedenken en vastleg-

gen, tijdens de bouw loop je toch tegen zaken 

aan die je anders wilt. Gelukkig stonden LIAG en 

aannemersbedrijf P. van Leeuwen open voor onze 

wensen. Ze waren ons goed gezind en hebben 

ons enorm geholpen.”

De Vos besluit: “Welke contractvorm je ook kiest, 

samenwerking is altijd belangrijk. het gezamenlijk 

doel goed voor ogen houden, daar komt het op 

aan. En dat heeft ook hier geleid tot oplevering 

binnen budget en binnen tijd. Dat is bijzonder en 

het heeft bovendien een prachtig gebouw opge-

leverd waar we allemaal trots op zijn.”
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Ontwerp een onderwijsgebouw voor drie verschillende opleidingen, met extreem 
hoge duurzaamheidsambities, en dat op een supersmalle kavel in een stedelijk milieu. 
Die uitvraag van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hAN) leidde tot het  
ontwerp door LIAG van het I/O-gebouw van de hAN Faculteit Educatie, het sluitstuk 
en duurzame gezicht van de hAN campus Nijmegen.

vanaf de oplevering in april 2014 is het 

I/O-gebouw bedolven onder de prijzen: 

duurzaamste onderwijsgebouw van 

Nederland en Betonprijs 2015 voor de innova-

tieve betonnen gevelelementen. In 2015 werd 

de zes verdiepingen hoge nieuwbouw, met plek 

voor circa 3600 studenten en voorzien van een 

drielaagse ondergrondse parkeergarage voor 650 

parkeerplaatsen, door NRc uitgeroepen tot het 

leefbaarste gebouw van Nederland.

proGramma
het faculteitsgebouw brengt drie opleidingen, 

voorheen gevestigd op afzonderlijke locaties, 

faCulteit eDuCatie,  
LEEFBAARSTE GEBOUW 
van neDerlanD

het faCulteitsgebouw eDuCatie 

bieDt onDerDak aan Drie oplei-

Dingen, voorheen gevestigD op 

afzonDerlijke loCaties.

I/O-gebouw van de HAN in Nijmegen
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Auteur: Wijnand Beemster

Foto’s: Ben Vulkers

samen onder één dak: Opleidingskunde, Instituut 

voor Leraar en School en Pabo Groenewoud 

Nijmegen. Behalve onderwijs faciliteert het 

gebouw kantoren, sport (ook voor derden), 

bijeenkomstruimte en werkcafé, restaurant, audi-

torium, bibliotheek, studiecentrum en parkeren. 

Bruto vloeroppervlak: 36.633 vierkante meter.

stedenbouwkundiGe settinG
LIAG architecten en bouwadviseurs liet zich inspi-

reren door de stedenbouwkundige setting: een 

smalle kavel in een parkachtig milieu met aan de 

noordkant lage villabouw en aan de zuidkant de 

stoere hoogbouw van ziekenhuis en universiteits-

gebouwen. Om de overgang tussen deze twee 

typologieën in balans te brengen ontwierp LIAG 

een gebouw waarvan de verdiepingslagen op de 

kopse kanten aan de noordkant terugspringen en 

aan de zuidkant uitkragen.

Thomas Bögl, architect en partner van LIAG: 

“Door het uitkragen van de etages sluit het 

gebouw mooi aan op de licht overhellende 

hoogbouw tegenover het I/O-gebouw, en door 

het terugspringen ontstaat juist weer een zachte 

overgang naar de omliggende villa’s die op deze 

manier hun dagelijkse portie daglicht behouden.” 

Omdat etages trapsgewijs op elkaar liggen, met 

elke verdieping een stuk naar voren of naar achter 

geschoven, is ruimte ontstaan voor dakterrassen 

met veel groen. Waarmee LIAG een van de duur-

zaamheidsambities realiseerde: het creëren van 

meer biodiversiteit dan een gebouw ‘gebruikt’. 

“Door groene aanplant in, om, op en aan het 

gebouw creëren we een nieuw microklimaat en 

compenseren we het verlies van groen door de 

nieuwbouw. In feite hebben we planten en dieren 

van het terrein hun habitat teruggegeven.” 

atrium
Toen LIAG met het ontwerp van start ging was 

het uitgangspunt dat de helft van het gebouw 

zou fungeren als kantoor en de andere helft als 

onderwijsruimte. Om de scheiding tussen die 

twee helder te maken splitste LIAG het gebouw 

in twee delen, van elkaar gescheiden door een 

binnenruimte, overhuifd door een glazen dak. 

Aan de noordkant van dit atrium werden de 

lesruimtes geconcentreerd en aan de zuidkant de 

kantoren. Deze verdeling, deels gemotiveerd door 

energiebesparing, is inmiddels wat achterhaald. 

Toestroom van leerlingen noopte tot uitbreiding 

van het aantal vierkante meters lesruimte ten 

koste van het kantoorareaal. Die aanpassing bleek 

in de praktijk heel simpel uit te voeren. “Vanwege 

het hoge tempo van veranderingen in het onder-

wijs is het adaptief vermogen van onderwijshuis-

vesting cruciaal.”

a+++ enerGielabel 
Situering van de leslokalen aan de noordkant 

gebeurde, zoals gezegd, om redenen van ener-

giebesparing en die maatregel droeg bij aan een 

voortreffelijke score op de Milieu-Index Gebouw 

(MIG: 283), een A+++ energielabel, en een 

gunstige Energieprestatiecoëfficiënt (EPc: 0,219). 

het I/O-gebouw voorziet grotendeels in de eigen 

energiebehoefte. Een belangrijke bijdrage in de 

energieproductie levert de Warmte-KoudeOpslag 

(WKO) in combinatie met zonnepanelen in het 

glazen dak van het atrium (de PV-panelen werken 

ook als zonwering). De WKO is aangesloten op 

andere gebouwen op de campus die eveneens 

werken met lagetemperatuurvoorzieningen. Zo 

profiteert ook het pand van de laborantenoplei-

ding van de WKO.

De zonnepanelen in het glazen 

Dak van het atrium werken 

ook als zonwering.

Het I/O-gebouw 
is ontworpen 
vanuit duurzaam-
heidsprincipes 
met respect voor 
de omliggende 
bebouwing
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duurZaamheid op alle niveaus 
Duurzaamheid manifesteert zich overal in het 

gebouw: waterverbruik, materiaalgebruik, lucht-

kwaliteit, akoestiek, visueel comfort en verlichting 

– alles draagt bij aan de duurzaamheidsambities  

van de opdrachtgever. De toiletten worden 

gespoeld met regenwater. Zo veel mogelijk circu-

laire materialen zijn gebruikt, zoals vloerbedek-

kingen, aluminium en onbehandeld hout. 

De frisse lucht in het gebouw komt van de geba-

lanceerde ventilatie met warmteterugwinning.  

De nagenoeg vrije doorgang van daglicht diep 

het gebouw in, via grote ramen en het atrium, 

verhoogt het comfort en maakt het interieur tot 

een fijne plek om te werken en studeren. Dat 

wordt nog versterkt door het vele groen op en 

aan de getrapte gevels en rondom het gebouw.

betonprijs
het I/O-gebouw van de hAN Faculteit Educatie 

won in 2015 de Betonprijs in de categorie 

Betontechnologie. Om de banden in de gevel te 

accentueren ontwikkelde betonfabrikant hering 

Bau in overleg met de architect zelfverdichtend, 

lichtgewicht beton met een toeslag van gere-

cycled glas. het oppervlak glinstert hierdoor en 

heeft een groene waas. Voor de keuring van 

dit materiaal moest één glassoort, van dezelfde 

leverancier, worden verwerkt, en geen glas uit 

de glasbak. Voor het beoogde groene effect is 

De gevel bestaat uit zelfverDiChtenD, liChtgewiCht beton met een toeslag van  

gereCyCleD glas.

De begroeiDe gevel Compenseert Deels het verlies van 

groen Door De nieuwbouw.

De nagenoeg vrije Doorgang van 

DagliCht verhoogt het Comfort 

en maakt het gebouw tot een fijne 

plek om te werken en stuDeren.
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gebruik gemaakt van Gerolsteiner waterflessen. 

De betonpanelen zijn onzichtbaar gemonteerd  

op een railconstructie tegen het houtskeletbouw  

binnenblad. Bögl geeft aan zeer tevreden te zijn 

met het resultaat: “het is altijd spannend om te 

zien hoever je kunt gaan met je experimenteer-

lust. het kost heel veel energie. Maar in Nijmegen 

heeft zich dat dubbel en dwars uitbetaald.”

comfort
Natuurlijke materialen, veel daglicht en rustige 

kleuren dragen bij aan de leefbaarheid van het 

gebouw en het onderwijscomfort. het atrium, 

in het hart van het gebouw, maakt het interieur 

‘leesbaar’ en overzichtelijk, en nodigt uit tot inter-

actie. Dat laatste concentreert zich vooral ook op 

de begane grond met een uitnodigend studie-

landschap en een werkcafé. Vanaf de begane 

grond omhoog kijkend zie je luchtbruggen hoger 

gelegen etages met elkaar verbinden. Ook daar 

volop plekken om te overleggen, om te werken 

of om elkaar te ontmoeten. En met voldoende 

daglicht door de grote raampartijen in de gevel 

en het atriumdak. Dit licht wordt desgewenst 

aangevuld met ledlampen die een prettig, helder 

(en energiezuinig) licht verspreiden.  

het kleurgebruik in het gebouw is ingetogen en 

terughoudend. Mensen brengen voldoende kleur 

mee, zegt Bögl. Behalve in de trappenhuizen en 

toiletten want daar is door de architect gekozen 

voor felle kleuren. 

lessons learned
Sinds de oplevering is Bögl een aantal keren in 

het gebouw geweest. hij constateert dat studen-

ten en docenten enthousiast zijn. “het gebouw 

doet wat we voor ogen hadden.” LIAG heeft het 

nodige bijgeleerd door het project. “het gebouw 

is all-electric, toen nog tamelijk nieuw. Ook  

hebben we extra aandacht moeten besteden 

aan de bouwlogistiek. Eigenlijk is de hele kavel 

bebouwd. We konden daardoor met slechts één 

hijskraan werken, in plaats van met drie die in 

feite nodig waren. Nog een les: stel de aanbeste-

ding van PV-panelen uit tot een later tijdstip.  

Wij hebben dit gedaan en betaalden een lagere 

prijs voor een hoger rendement.”

groene aanplant ronD het gebouw Creëert een nieuw 

miCroklimaat.

bLij meT nieuw onderwijsGebouw 
Titia Bredée, toentertijd faculteitsdirecteur bij de hAN, was een zeer tevre-

den gebruiker. “Eenmaal per week was er telefonisch overleg en eenmaal per 

maand zaten we aan tafel. In het voortraject draaide het vooral om de vraag: 

wat heeft het onderwijs nodig, en Thomas vertaalde dat in het ontwerp. We 

hebben heel duidelijk onze eisen op tafel gelegd. het moest een duurzaam en 

leefbaar gebouw worden. Je moet elkaar kunnen zien, ook van buitenaf. Dat is 

bereikt door veel transparantie in de gevels, en het atrium maakt de binnenkant 

overzichtelijk. De gewenste ruimtelijkheid is door Thomas in de vormgeving 

heel mooi opgelost. heel mooi is ook het groene effect van de buitengevel. 

het gebouw had als afsluiting van de hAN-campus iets extra’s nodig, en dat is 

bereikt door de groene glinstering van de gevel. Enthousiast ben ik ook over de 

trapsgewijze opbouw van de etages waardoor dakterrassen ontstaan met veel 

groen. Ik was heel blij met het gebouw, net als studenten en medewerkers.”
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een bescheiden houten vlaggenmast, het zou volstaan om 

hoho, de Oostenrijkse HolzHochbau in Wenen, tot hoogste 

houten bouwwerk ter wereld te maken. Blijkbaar boeide de 

klassieke rat race onder ontwerpers van skyscrapers de architecten 

van hoho niet. De eer gaat, voor nu, naar Mjøstårnet van Voll  

Arkitekter. De houten hoogbouw in het Noorse Brumunddal is een 

luttele 140 centimeter hoger dan hoho (84 meter, 24 verdiepingen).

hoho wenen: eenvoud in hybride hoogbouw uit hout
hoho in wenen: net niet het wereldwijd hoogste gebouw uit hout, en dan ook nog 
een hybride dat met hulp van beton de houten hoogte kiest. De sterke punten van 
hoho: een ongekunstelde prefabconstructie en de inzet van regionaal hout.

mjøstårnet: hooGste hooGbouw uit hout
Met 85,4 meter is Mjøstårnet momenteel wereldwijd het hoogste 

gebouw in hout. Gebouwd is Mjøstårnet met cross-laminated 

timber (cLT) – inclusief de liftschachten. De kolommen in 

Mjøstårnet zijn uit gelijmd laminated (glulam). Mjøstårnet is  

een ontwerp van het Noorse Voll Arkitekter, opdrachtgever is  

AB Invest. De achttien verdiepingen tellende toren bevat apparte-

menten, kantoren, een hotel, een zwembad en een restaurant. 

Mjøstårnet werd opgeleverd in maart 2019.  

Foto: Voll Arkitekter.

hoho wenen. het voorste gebouw worDt opgeleverD in juni 2019.
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bouwen met bestaande prefab producten
hoho munt uit in een zakelijkheid die niet geboeid is door een 

met emotie aangeslingerde hang naar records. Ontworpen op flair 

of uitbundigheid is hoho evenmin. De architecten Rüdiger Lainer 

en Oliver Sterl van RLP Rüdiger Lainer+Partner staken naar eigen 

zeggen in op rationaliteit, om daarmee een aantal ontwerpvraag-

stukken rond hout en hoogbouw aan te pakken. Omwille van de 

hoogte van 84 meter en de daaruit voortvloeiende constructieve 

vraagstukken, maar ook vanwege de brandveiligheid en een 

efficiënt gebruik van vierkante meters, ontwikkelde RLP Rüdiger 

Lainer+Partner een eenvoudig bouwsysteem uit al verkrijgbare 

prefab (houten) bouwproducten. Dat garandeert een houten hoog-

bouw die economisch, flexibel en veilig is, zo stellen Lainer en Sterl.

cross laminated timber en beton
hoho bezit een kern van gewapend beton. Vanaf de eerste verdie-

ping ligt het houtaandeel op 75 procent. hoho wordt gerealiseerd 

met een eenvoudig prefab systeem van onder andere sinds 2013 

op de markt verkrijgbare X-Lam concrete (Xc) vloeren, prefab 

dragers voor de duizend hybride Xc vloeren die in hoho verwerkt 

zijn en eveneens prefab gevelelementen. Architect Oliver Sterl: 

“hoho heeft rondom een band van staalbeton om de krachten 

in het gebouw op te vangen. Daarop liggen de Xc vloeren uit 16 

centimeter Oostenrijkse spar en beton. De dragers daaronder, ook 

uit Oostenrijkse spar, hebben een diepte van 40 centimeter. De 

breedte is afhankelijk van de last: 32 centimeter boven in hoho, tot 

108 centimeter beneden.” De vloerconstructies zijn bevestigd aan 

de dragende betonkern.

eterniet op hooGte
het hout van de X-Lam concrete vloeren stamt uit regionale, 

duurzaam beheerde eigen productiebossen van producent Mayr-

Melnhof holz. Ook de houten dragers in de gevelelementen zijn 

afkomstig uit duurzaam beheerd bos, in Sachsenburg. Montagetijd 

per verdieping: anderhalve week. Alle bouwdelen worden just in 

time aangevoerd.

Aan de gevels bevinden zich prefab elementen met aan de buiten-

zijde isolatie en een voorzetwand van hout. Op de bovenste 

verdiepingen is deze voorzetwand uit eterniet, in verband met de 

brandveiligheid op hoogte.

overdimensioneren en in het Zicht laten
Dankzij het prefab pakket waarmee hoho gebouwd wordt, blijft 

het hout in alle interieurs in het zicht. het is een van de aspecten 

die bijdragen aan de brandveiligheid, aldus Sterl: “Voor de brand-

veiligheid kozen we voor overdimensionering van het hout, het in 

het zicht laten van de houten oppervlakken en het ontwerpen van 

relatief kleine bouweenheden, ongeveer half zo groot als in conven-

tionele gebouwen. Zo ontstonden kortere vluchtwegen en kortere 

toegangswegen voor de bandweer. Verticale schachten waarin 

brand naar verdiepingen kan overslaan, ontbreken in hoho.” >

Auteur: Hans Fuchs

hoho wenen: eenvoud in hybride hoogbouw uit hout
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Goed voor 2800 ton co2-opslaG
hoho wordt momenteel gebouwd in Seestadt 

Aspern (Wenen), op het voormalige vliegveld 

Aspern. De hybride houtbouw bestaat uit vijf 

bouwvolumes die in hoogte variëren van zes  

tot 24 verdiepingen. Daaruit ontstond een  

getrapt gebouwaanzicht. In hoho bevinden 

zich kantoren en appartementen, een hotel,  

een sportschool en een restaurant.

Start bouw van hoho was in oktober 2016.

De (gedeeltelijke) oplevering is in juni 2019.  

Bij de bouw wordt 2800 ton cO2 opgeslagen. 

De liften opereren met energieterugwinning en 

het gebouw is voorzien van PV.

Beeld: cY Architecture.

projecTGeGevens
opdrachtgever: cetusBaudevelopment Gmbh, 

Bmstr. Ing. caroline Palfy/Günter Kerbler

ontwerp: RLP Rüdiger Lainer+Partner, Arch. 

Univ. Prof. Rüdiger Lainer + Arch. DI. Oliver Sterl

adviezen gebouwtechniek:  

Dr. Ronald Mischek ZT Gmbh

BVO: 25.000 m² (huuroppervlak: 19.500 m²)

oplevering: juni 2019

investering: ca. 65 miljoen euro

couture in hout: haut
Momenteel in aanbouw in 

Amsterdam: hAUT, het 21 

verdiepingen tellende hybride 

houten woongebouw aan de 

Amstel. Behalve een construc-

tie van beton en overwegend 

hout, heeft hAUT een energie-

leverende façade. De apparte-

menten in hAUT worden op 

maat gesneden voor de kopers 

wat betreft vierkante meters, 

aantal verdiepingen, platte-

gronden en buitenruimtes. 

Beeld: Team V Architectuur.

hoho in amsterdam en toronto



   29 stedebouw & architectuur | nr. 2 | mei 2019

duurzaam bouwen

patch22
Patch 22 in Amsterdam Buiksloterham is  

– nu nog – het hoogste houten gebouw van 

Nederland. Architect Tom Frantzen ontwierp 

het 30 meter hoge energie- en klimaat-

neutrale pand als een flexibel woon- en 

werkgebouw op een zes meter hoge beton-

nen plint met forse vakwerkliggers. Op deze 

plint stapelde Frantzen 6 bouwlagen uit hout 

(vurenhout voor de constructie, oregon pine 

voor de kozijnen), elke verdieping 4 meter 

hoog en alle verdiepingen net iets gedraaid 

ten opzichte van elkaar. De liftschachten zijn 

uit beton, als verdiepingsvloeren gebruikte 

Frantzen Slimline staalbetonvloeren die aan 

de betonkern hangen. Patch 22 heeft een EPc 

van 0,2 en een GPR-score van 8,8, is energie- 

en klimaatneutraal. 

Foto’s: Luuk Kramer. >



Een ware excursie langs vroege, huidige en nieuwe woonzorgconcepten

BOUWSTENEN 
VOOR DE TOEKOMST
Yvonne Witter en Daniëlle Harkes

19,95

BESTEL HET BOEK NU ONLINE VIA 
www.bouwstenenvoordetoekomst.nl/het-boek

19,95
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ZiGZaGGende vensters in toronto: t3 bayside
het Deense bureau 3XN tekende voor het ontwerp  

van T3 Bayside, een tien verdiepingen tellend  

kantoorgebouw nabij Lake Ontario in Toronto.  

het gebouw bestaat uit twee volumes van 42 meter 

hoog. Uitgevoerd is T3 Bayside in cross-laminated 

timber (cLT). Ook de gevels zijn van hout.

“het gebruik van hout draagt bij aan de duurzaam-

heid van het gebouw, reduceert de bouwtijd en staat 

demontage en hergebruik toe van de bouwdelen 

voor andere doeleinden”, aldus 3XN.  

Beeld: 3XN
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Sinds 2017 is Dirk hebel professor aan het Karlsruher Institut für Technologie  
(KIT). hij verbindt biobased bouwen met het sluiten van kringlopen en het  
bedenken van nieuwe, duurzame bouwmaterialen. Mycelium is er een voorbeeld 
van. hebel zoekt ook graag de draad naar de bouwpraktijk: met UMAR, met het 
Mehr.Wert.paviljoen en met zijn eigen huis. “Ik heb de bouwvergunning binnen 
om mijn huis 3D te printen met mycelium.”

dirk hebel doet onderzoek naar biobased bouwen

‘Begrijp de mondiale  
dimensies én de  
lokale effecten’

umar in het zwitserse DübenDorf van arChiteCt werner sobek. foto: zooey braun
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dirk hebeL: “Meer en meer 

ben ik me gaan realiseren dat 

het gaat om de lokale context.”

u bent als professor verbonden aan de het 
karlsruher institut für technologie (kit). ont-
plooide kit recentelijk nieuwe onderzoeken of 
initiatieven op gebied van biobased en circulair 
bouwen? 
“We hebben het Mehr.Wert.paviljoen ontworpen 

voor de Bundesgartenschau in heilbronn. het 

paviljoen wordt op 17 april op de tuinbouwten-

toonstelling gepresenteerd, in bijzijn van bonds-

president Frank Walter Steinmeier. Ons paviljoen 

draait om het vraagstuk van de urban mine: 

het in de kringloop houden van grondstoffen in 

de bouw. In het paviljoen is louter hergebruikt, 

gerecycled en herbruikbaar materiaal verwerkt: 

staal uit een oud kolenwerk in Keulen, gerecycled 

glas uit de glascontainer en gerecyclede mine-

rale grondstoffen. Dat laatste, de keramiek, is 

overigens afkomstig van het Amsterdamse bedrijf 

Stonecycling. het keramiek is gebruikt voor de 

vloer van het paviljoen, het staal voor de verticale 

delen, het glas voor de gevels. Voor de inbouw 

is gebruikgemaakt van gerecycled kunststof. het 

paviljoen is voor ons een prestigeproject, omdat 

het door drie miljoen bezoekers wordt gezien. 

En dat zijn niet alleen vakmensen uit de bouw en 

de architectuur, maar ook het algemeen publiek. 

Die brede belangstelling vind ik heel belangrijk. 

hetzelfde effect zien we in Dübbendorf, bij de 

UMAR-unit (Urban Mining and Recycling) die we 

bouwden. Dat project leverde veel aanvragen 

op van mensen die zelf op deze manier willen 

bouwen.” 

hoe definieert u biobased bouwen, en circula-
riteit? 
“hier gebruiken we voor biobased bouwma-

terialen de overkoepelende term kultivierte 

Baumaterialen. Over die materialen publiceerde ik 

met Felix heisel een boek, waarin we de nood-

zaak onderstrepen van technische kringlopen – 

urban mining – en biologische kringlopen.  

Bij die laatste kringloop draait het bijvoor-

beeld om gecultiveerde bouwmaterialen als 

BambooTech, een met 10 procent organische 

hars versterkt bamboe dat ik ontwikkelde. Of 

bouwstenen uit mycelium, een grondstof uit 

schimmels en paddenstoelen, die ik ontwikkelde 

en toepaste in UMAR. Daarnaast is er de demon-

tabiliteit zoals we die in de UMAR-unit toepasten. 

Op het ETh-terrein in Dübbendorf bouwde ik met 

Werner Sobek en Felix heisel UMAR met als uit-

gangspunt volledige demontabiliteit met bouw-

materialen die volledig herbruikbaar, recyclebaar 

of composteerbaar zijn. De levenscyclus van de 

materialen is onderdeel van het ontwerp, we 

lenen deze materialen, tijdelijk, voor dit gebouw. 

Daarna worden ze weer sonnenrein deel van de 

grondstoffenstroom.”

in nederland zijn veel voorbeeldprojecten en 
initiatieven op gebied van circulair en biobased 
bouwen: hof van cartesius, biosintrum, the 
Green house, circle, people's pavillon. volgens 
sommigen zijn deze pilotprojecten slechts 
spielerei, incidenten – er ontbreekt een harde, 
wettelijk vastgelegde maatstaf waarin die eigen-
schappen kunnen worden uitgedrukt. hoe ziet u 
dat? hebben het biobased en circulaire bouwen 
zo'n wettelijke norm nodig?
“Ja. De politiek moet dergelijke voorbeeldprojec-

ten begeleiden en haar mandaat gebruiken om 

normen vast te leggen: nieuwbouw energieneu-

traal in 2021, grondstoffenschonend bouwen in 

2025, uitgedrukt in een percentage uit de urban 

mine. Daarnaast is er behoefte aan mechanische 

werktuigen waarmee we dat kunnen controle-

ren, als – Europees – raamwerk voor de bouw-

industrie. In Duitsland zijn er net nieuwe quota 

voor recycling van bijvoorbeeld plastic. Die gaan 

niet ver genoeg, maar zijn een begin en bieden 

duidelijkheid.”

‘We weten nog niet precies of biobased 
materialen een levensduur van  

80 jaar aankunnen’

‘De politiek moet 
haar mandaat 
gebruiken om 
normen vast  
te leggen’
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Ziet u grenzen aan biobased bouwen?
“Ik constateer een dilemma: er moeten gebou-

wen worden opgetrokken die zestig of tachtig 

jaar mee gaan, met biobased materialen waarvan 

we nog niet precies weten of ze een dergelijke 

levensduur aankunnen. Dat is een drempel 

momenteel. Prototypes zijn belangrijk, maar 

die materialen moeten wel goed gemonitord 

worden. Daar zie ik een rol weggelegd voor 

universiteiten en early movers. In UMAR krijgen 

we nu de eerste resultaten. Om te beginnen zijn 

de bewoners van de UMAR-unit extreem positief 

over het wooncomfort en hun psychologisch 

welbevinden. Maar ook de materialen hebben 

zich goed gehouden, er zijn geen schades, door 

vocht, kou of anderszins.” 

is uw definitie van duurzaamheid veranderd in 
de loop der jaren? 
“Meer en meer ben ik me gaan realiseren dat het 

gaat om de lokale context. Wat op de ene plek 

duurzaam is, hoeft op andere plekken niet per 

se goed te functioneren. Binnen KIT hebben we 

bij het paviljoen voor de Bundesgartenschau in 

heilbronn gekeken naar de lokale resources in de 

regio Karlsruhe: wat zijn de lokale mogelijkheden, 

welke materialen zijn voorhanden, wat zijn de 

ervaringen? het is belangrijk dat we de mondiale 

dimensies van ons handelen kennen en begrijpen, 

én de eigen context: wat zijn lokaal de effecten 

van ons handelen?”

Bouwstenen van mycelium zijn inmiddels verkrijg-

baar. Bent u in de bouwhandel gestapt?

“Nee, die bouwstenen worden aangeboden door 

‘Duurzaamheid begint met de vraag naar de lokale 
context. Wat op de ene plek zinvol is, kan op andere 

plekken volstrekt onwerkzaam zijn’
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anderen, zoals Philip Ross met MycoWorks in 

New York. Wij brengen geen mycelium bouw-

stenen op de markt. Wij ontwikkelen momenteel 

een myceliumalternatief voor OSB- en MDF-

platen, volledig biologische platen met mycelium 

als lijm. De eerste prototypes zijn er. We doen 

nu proeven in een laboratorium in Singapore en 

hebben contact met een geïnteresseerde partij 

om het in de markt te zetten. Ik denk dat we over 

een of twee jaar zover zijn.”

een jaar geleden schilderde u een toekomstvisie 
waarin huizen 3d geprint worden met mycelium. 
ook uw eigen huis. hoe ziet u de toekomst van 
het biobased bouwen?
“De ontwikkelingen gaan snel en zijn mondiaal. 

Ik ben dan ook positief over de kansen en  

mogelijkheden van biobased bouwen. À propos, 

3D printen van huizen met mycelium was niet 

louter een toekomstvisie. Ik heb de bouwvergun-

ning binnen om mijn eigen huis 3D te printen 

met mycelium. Deze herfst gaat het onderzoek 

naar de mogelijkheden van start.”

dirk hebeL 
Dirk hebel is sinds 2016 professor aan de het Karlsruher Institut für Technologie 

(KIT). Daarvoor was hij assistent-professor voor architectuur en bouwconstructies 

aan de ETh Zürich en leidde het onderzoek naar alternatieve bouwmaterialen 

aan het Future city Laboratory in Singapore, een gezamenlijk onderzoeksproject 

van de ETh en de National Research Foundation Singapore. hebel was eerder 

onder meer wetenschappelijk directeur van het Ethiopische Instituut voor  

Architectuur, Bouwconstructie en Stadsontwikkeling en gastdocent aan de  

Princeton University en gastprofessor aan de Syracuse University. Van 2002 tot 

2009 gaf hij les aan de ETh Zürich.

‘De materialen van UMAR hebben zich 
goed gehouden. Er zijn geen schades, 

door vocht, kou of anderszins’

bambooteCh, een met 10 proCent organisChe hars versterkt bamboe Dat Dirk hebel ontwikkelDe.



36 

floris Alkemade – met Rijksadviseurs voor 

de fysieke leefomgeving Berno Strootman 

en Daan Zandbelt initiatiefnemers van 

Panorama Nederland – trekt een vergelijking met 

het optimisme uit de Wederopbouwperiode. “Die 

periode kenmerkte zich door een aansprekende 

cultuur van verandering en groot optimisme, een 

periode waarin met de inzet van de beste krach-

ten een nieuwe maatschappij werd opgebouwd. 

het toont dat optimisme en verlangen een krach-

tige motor zijn voor verandering.

In gesprek met Stedebouw & Architectuur zegt 

Alkemade over het waarom van Panorama 

Nederland: “Onze generatie staat voor grote 

vraagstukken: energietransitie, de bouw van  

1 miljoen woningen, klimaatverandering, het ver-

duurzamen van de landbouw, sociale segregatie, 

vergrijzende samenleving, grondstoffenproble-

matiek. Stuk voor stuk kwesties met een grote 

impact op ons landschap en levensstijl. 

In Panorama Nederland tonen we de ruimtelijke 

impact van deze vraagstukken, we laten zien hoe 

ons landschap erdoor verandert. Maar ook ver-

beelden we hoe een meer integrale benadering 

van die vraagstukken een krachtige motor kan 

zijn voor structurele verbeteringen in de ruimtelijk 

inrichting van ons land. 

Wat is bijvoorbeeld de impact van 1 miljoen 

woningen erbij als we ons daarbij allereerst op 

bestaand bebouwd gebied richten, wat zijn de 

effecten van hernieuwbare energie, hoe kunnen 

we beter omgaan met de industriële landbouw 

en intensieve veeteelt in het boerenlandschap. 

In de lastigste vraagstukken schuilt telkens een 

sterke motor waarmee je kunt aansturen op een 

beter land.” 

veranderinGen
Panorama Nederland toont een herkenbaar beeld, 

maar wel van een Nederland dat totaal anders 

functioneert. “Nederland zoals we het nu kennen 

is de resultante van een continue reeks van ver-

anderingen. Maar de intensiteit ervan verschilt”, 

zegt Alkemade. “We moeten op allerlei terreinen 

panorama neDerlanD: 
een optimistisChe  
toekomstvisie

het college van Rijksadviseurs (cRa) trekt met Panorama Nederland het land 
door. het 360 graden rondom beeld van acht meter doorsnede (vergelijkbaar 
met Panorama Mesdag) geeft een ruimtelijk inkijkje in de toekomst van Neder-
land anno 2050 en laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van 
nu aanleiding kunnen zijn voor structurele verbeteringen in de ruimtelijke 
inrichting van Nederland. Rijksbouwmeester floris alkemade schetst een opti-
mistisch toekomstbeeld.
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echt fundamenteel anders gaan werken.” 

De veranderingen waar we nu voor staan roepen 

veel vragen op, er is altijd weerstand als niet 

duidelijk wordt waar we op aansturen, hoe we 

de lasten verdelen, vervolgt de Rijksbouwmeester. 

“Doemscenario’s en pessimisme domineren 

maar al te vaak het debat rondom maatschap-

pelijke vraagstukken. Met een duidelijk en positief 

toekomstbeeld voor ogen zien wij juist heel veel 

kansen om een beter land te maken.”

“De vraagstukken zijn urgent en vaak is urgentie 

een excuus om een lagere ruimtelijke kwaliteit 

te accepteren. Maar als we slim handelen en de 

juiste ontwerpkracht inzetten kunnen we vanuit 

die urgentie juist enorme positieve stappen zetten 

en veel verder gaan dan bijvoorbeeld het Parijse 

Klimaatakkoord.”

“We zijn welvarend, goed opgeleid en goed 

georganiseerd, goedbeschouwd verkeren we in 

een betere positie dan ooit om fundamentele 

kennis op dit gebied te ontwikkelen. En daar 

heeft de economie ook baat bij. Kennis, produc-

ten en technieken die we ontwikkelen om het 

Nederlandse landschap beter te maken kunnen 

de export een enorme boost geven – vergelijkbaar 

met de zeer succesvolle en wereldwijde export 

van onze waterexpertise.”

reGionale aansturinG
In Panorama Nederland worden vraagstuk-

ken integraal benaderd, aangestuurd vanuit de 

regio’s. “Een integrale visie en hoe domeinen 

of thema’s met elkaar samenhangen zijn van 

belang. Als je opgaven breder en in samenhang 

aanpakt, vanuit het hanteerbare schaalniveau van 

de regio’s, kun je versnellen en zaken intelligenter 

uitvoeren, en je bespaart geld. Je deelt met elkaar, 

niet alleen inhoudelijk maar ook financieel.” 

De regio’s zijn volgens Alkemade prima gremia 

om de veranderingen te bewerkstelligen. “Allerlei 

organisaties komen er samen, provincie, water-

schappen, belangenorganisaties. De regio is het 

schaalniveau waar grote abstracte opgaven con-

creet worden. Elke regio heeft zijn eigen opgaven 

en eigen identiteit. Door het zwaartepunt te 

verleggen naar de regio kan de eigen identiteit 

worden versterkt. Dit bevordert de landschappe-

lijke variëteit van Nederland.”

vier domeinen
Panorama Nederland maakt onderscheid in vier 

domeinen: 

• wateropgave (water verbindt ons)

• landelijk gebied (een rijk boerenland)

• verstedelijking en mobiliteit (meer tijd voor 

elkaar)

• energietransitie (nieuwe energie)

Per regio zal de dominantie of relevantie van 

deze domeinen verschillen. Op het platteland van 

Nederland is verstedelijking een minder urgent 

domein. Iedere regio legt zo zijn eigen accenten. 

Maar integraliteit blijft het uitgangspunt, zegt 

Alkemade. “Je kunt sociaal-maatschappelijke 

vraagstukken niet los zien van ruimtelijke vraag-

stukken. het is een samenwerkend systeem. 

Neem het domein van het landelijk gebied. > 

FLoris aLkemade: “Onze 

generatie staat voor grote vraag-

stukken die een grote impact 

hebben op het landschap en 

onze levensstijl.”

‘Boeren zitten in de klem van de banken.  
Hoge productie tegen lage prijzen,  

dat model heeft zijn grenzen bereikt’

Rijksbouwmeester floris 

alkemade is keynote spreker 

tijdens het LIAG-jubileum- 

congres De Bezielde Ruimte  

op 19 september in Den haag.



MASTERCLASS
BOUWSTENEN VOOR DE 

TOEKOMST



   39 stedebouw & architectuur | nr. 2 | mei 2019

duurzaam bouwen

Boeren bepalen in belangrijke mate het land-

schap, maar die zitten in de klem van de banken. 

hoge productie tegen lage prijzen, dat model 

heeft zijn grenzen bereikt.”

“Panorama Nederland stelt een New Deal met de 

boeren voor. het duurzame boerenbedrijf ont-

vangt extra inkomsten door het uitoefenen van 

natuurbeheer- en andere maatschappelijke taken. 

Als we het platteland willen verduurzamen vraagt 

dat niet alleen andere keuzes van onze boeren, 

maar ook van onze burgers. En van de plano-

logen, want hoe voorkomen we dat die 1 miljoen 

woningen in de buitengebieden terecht komen. 

Nieuwe woningen moeten vooral in bestaande 

steden worden gebouwd en niet in slaapsteden 

op flinke afstand van het werk. het leven wordt 

leuker als mensen dichter bij hun werk wonen en 

onze steden een grotere variëteit aan woontypo-

logieën bieden.”

ontwerpprijsvraaG panorama lokaal
Dat de domeinen nauw met elkaar zijn verweven,  

onderstreept cRa met de ontwerpprijsvraag 

Panorama Lokaal. “De bedoeling van deze 

prijsvraag is om het weidse toekomstperspectief 

te koppelen aan het hier en nu, en in concrete 

projecten de verbinding tussen platteland en stad 

te versterken. centraal staan de vragen: hoe geef 

je woonwijken in de stedelijke buitenranden een 

positieve impuls, hoe kun je de beste verbinding 

maken, welke coalities zijn kansrijk? Gemeenten, 

met minimaal een woningcorporatie en een 

vertegenwoordiger van bewoners, kunnen zich 

inschrijven met een concreet gebied.”

“In de tweede ronde worden geselecteerde inzen-

dingen bezocht om de vraagstelling in overleg 

aan te scherpen waarna de gebieden gekoppeld 

worden aan ontwerpers die zich daarvoor kunnen 

inschrijven. Ook voor deze prijsvraag geldt: neem 

Panorama Nederland als uitgangspunt inclusief 

samenwerking en integraliteit, en vertaal dat 

naar de lokale schaal. Met dit initiatief willen we 

in praktijk laten zien wat Panorama Nederland 

beoogt: een optimistisch en aantrekkelijk 

toekomstbeeld dat inspireert om de ruimtelijke 

inrichting van Nederland te verbeteren.”

‘We moeten op allerlei terreinen echt  
fundamenteel anders gaan werken’

pubLicaTie en app van panorama nederLand
Panorama Nederland is niet alleen te zien in de rondreizende tentoonstelling. 

Er is ook een app gemaakt. Daarin kun je een blik werpen in het Nederland 

van de toekomst. het college van Rijksadviseurs, Floris Alkemade, Berno 

Strootman en Daan Zandbelt, geven tekst en uitleg over het panorama en 

de vier domeinen. De gratis app is beschikbaar in de App Store en in Google 

Play. Ook is een publicatie over Panorama Nederland uitgebracht. Deze 

download is net als de app en het panorama bedoeld om richting te geven 

en te inspireren, zonder een specifiek einddoel te formuleren.

enerGieTransiTie
Nederland is in Panorama Nederland op energiegebied vrijwel geheel zelf-

voorzienend. Voor eenderde te bereiken door energiebesparing, eenderde 

door nieuwe technologieën als geo- en aquathermie en eenderde door elek-

triciteit uit zon en wind. het college van Rijksadviseurs pleit voor windparken 

op zee en niet op het land. Om visuele verrommeling van het landschap 

tegen te gaan is cRa ook voorstander van zonne-energie op daken en niet 

op zonneweiden. Voor alle thema’s geldt dat noodzakelijke ontwikkelingen 

niet ten koste mogen gaan van de landschappelijke kwaliteit.
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superuse Studios, toen nog 2012 

Architecten, maakte snel naam met circula-

riteitsprojecten avant la lettre. Zoals de bar 

met het omhulsel van Miele wasmachines in de 

entree van Faculteit Bouwkunde TU Delft, en Villa 

Welpeloo in Enschede waarbij lokale materialen 

van lokale industrie en sloop opnieuw zijn ver-

werkt. Naast dit type projecten reeg het bureau 

vooral de afgelopen jaren een reeks van bedrijven 

aaneen, spin-offs, gerelateerd aan circulariteit. 

En daarnaast veel projecten, ook over de grens, 

tot in china waar Superuse Studios sinds drie jaar 

een eigen vestiging heeft. “We groeien als kool”, 

zegt Jongert terwijl hij een verse espresso op de 

circulaire vergadertafel zet.

de omslaG
Dat Jongert en Peeren indertijd circulariteit 

omarmden had te maken met onvrede. De twee 

studenten bouwkunde vonden het curriculum op 

de Faculteit Bouwkunde maar niks. In de jaren 

negentig van de vorige eeuw was het architec-

tuuronderwijs in Delft versmald tot een paar 

thema’s. Ruimtelijkheid, vormgeving en mate-

rialen – als je dat goed in de vingers had was 

het oké. Jongert spreekt van ‘kaalslag van het 

architectenvak’. het curriculum boog mee met 

ontwikkelingen in de markt.

Jongert: “Architecten mochten meepraten over 

esthetica: hoe ziet de gevel er uit? Een groot 

deel van de andere aspecten die bij ontwerpen 

en bouwen komen kijken, speelden niet langer 

mee.” Die verengde blik drukte een stempel op 

het architectuuronderwijs. Onder leiding van 

carel Weeber beperkte het onderwijs zich tot een 

rationele, mechanische studie die niet de breedte 

van het vak opzocht. En juist daar, in de breedte, 

De koffie is heerlijk! Aan tafel in een vergadercocon diep in de krochten van Bluecity, 
het voormalig Tropicana zwembad in Rotterdam. jan jongert bedient de espresso-
machine. “Komt uit de bar van het zwembad. Was weggezet in het magazijn. Bij ons 
krijgt die machine een tweede leven.” Ziedaar in a nutshell de filosofie van Superuse 
Studios, het bureau dat Jongert met césare Peeren twintig jaar geleden heeft opge-
richt.

OmSLAG iN ARcHiTEcTUURPRAxiS: VER  BREDiNG VAN AcTiViTEiTEN

BLUE ciTy, ROTTERDAm (2016-HEDEN). een voormalig tropisCh zwembaD in rotterDam, worDt 

herontwikkelD tot een CirCulaire hub waar beDrijven gebruikmaken van elkaars reststromen en 

waar onDerzoek worDt geDaan naar CirCulaire toepassingen en oplossingen. De kantoorvleugel 

in De voormalige DisCotheek is in 2017 gerealiseerD en momenteel worDt gewerkt aan De heront-

wikkeling van De kelDers tot proDuCtieruimtes en kantoren. foto: frank hansman

Van 2012 Architecten naar superuse studios
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lag de interesse van de twee studenten.

Om school te maken begonnen ze op de 

universiteit het tijdschrift De Omslag, een open 

source blad. De titel verwees enerzijds naar de 

open te vullen kaft, maar was ook een knipoog 

naar Wendingen. Iedereen kon er zijn ideeën in 

kwijt. In dat tijdschrift promootten ze hun visie 

op de bredere context van het vak. Ze besteed-

den onder andere aandacht aan verschillende 

benaderingen van het ontwerpproces en het 

belang van lokale context zoals de toe te passen 

materialen. Dat laatste trokken ze door naar hun 

andere (uitgeef)activiteiten. Jongert herinnert 

zich een editie waarvoor ze gebruikmaakten van 

overschotten van een ABN-AMRO jaarverslag. De 

Omslag haalde veertig nummers, niet gek voor 

een zolderkamerinitiatief.

european architecture students assembly
Een andere belangrijke voedingsbodem was, nog 

in hun studententijd, de jaarlijkse meeting van 

European Architecture Students Assembly (EASA). 

Zo’n 400 studenten ontmoetten elkaar en werk-

ten samen aan de maatschappelijke betekenis van 

het vak. Peeren en Jongert raakten gefascineerd 

door EASA, waarbij werken met alleen dat wat 

lokaal voorhanden was het uitgangspunt vormde. 

De twee studenten hadden hun omslag te pak-

ken. De architectenpraxis moest de overstap 

maken naar een circulaire economie. De Omslag 

kwam ermee vol te staan.

Intussen hadden ze ook een project te pakken 

waarmee ze hun ideeën konden verwezenlijken. 

Ze woonden in kraakpanden in de Rotterdamse 

Gerard Scholtenstraat. Sloop dreigde, maar 

Peeren en Jongert kwamen met een plan om de 

woningen in eigen beheer op te knappen. De 

gemeente gaf 40 bewoners van 18 slooppanden 

toestemming om gedurende 15 jaar de woningen 

te gebruiken. Dat was in 1997, in 2012 zou het 

contract aflopen. Dat ijkpunt in de tijd is terug te 

vinden in de bureaunaam: 2012 Architecten. 

Zeven jaar na het verstrijken van de contractduur 

woont Jongert nog steeds in dezelfde woning. 

“We hebben met zo’n 40 bewoners een collectief 

gevormd dat de woningen opknapte, beheerde 

en in 2012 de woningen ook aankocht voor 

tweemaal de grondprijs. Om de aankoop te 

financieren sloten we een collectieve hypotheek 

af, waardoor ook minder draagkrachtige bewo-

ners binnenboord bleven.” 

Met dit project lieten Peeren en Jongert zien 

wat ze met verbreding bedoelden. “Architectuur 

gaat om meer dan alleen het vormgeven van 

een gebouw: initiëren, ondernemen, ontwikke-

len, bouwen, beheren, financieren. het hoort er 

allemaal bij.” 

ooGstkaart
Door de brede scope van activiteiten dekte de 

bureaunaam 2012 Architecten de lading niet 

meer. De nieuwe naam werd Superuse Studios. 

Wat niet veranderde was de bovenmaatse 

interesse in grondstoffen. “Daar draait alles om. 

Architectuur is niets anders dan een bijproduct 

van grondstofstromen en hoe je die organiseert. 

Een theoretische onderbouwing leverde Gunther 

Pauli met blue economy.” Om volgens de Pauli-

doctrine te kunnen werken ontwikkelde Superuse 

Studios zo’n 25 diensten. Eén daarvan is oogst-

kaart.nl, een open source website met data van 

sloopmaterialen. Regionale editors zijn verbonden 

aan dit platform. Zij inventariseren het sloop-

OmSLAG iN ARcHiTEcTUURPRAxiS: VER  BREDiNG VAN AcTiViTEiTEN

jan jonGerT, mede-eigenaar 

Superuse Studio’s. Foto: Frans 

hanswijk

duurzaam bouwen

‘Architectuur is niets anders dan  
een bijproduct van grondstofstromen  

en hoe je die stromen organiseert’

i
cyclifier.org

oogstkaart.nl

superuse-studios.com

‘Een duurzame 
stad maakt  

optimaal gebruik 
van in- en uit-

gaande stromen’
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materiaal dat door de leveranciers wordt aan-

geboden. Editors staan in direct contact met de 

leveranciers en zorgen ervoor dat informatie, en 

de voorraad, up to date blijft. “Met Oogstkaart.nl 

maken we inzichtelijk welke sloopmaterialen waar 

beschikbaar zijn. Naast materialen informeren we 

ook over verwerking van die materialen, en leg-

gen we verbindingen tussen leveranciers en afne-

mers. Ter inspiratie staan op de website diverse 

projecten waarin sloopmateriaal is verwerkt. 

Oogstkaart.nl is zo succesvol dat deze dienst 

inmiddels een zelfstandig bedrijf is geworden.”

pulsup! 
Om meer grip te krijgen op afval en reststromen 

op bedrijventerreinen ontwikkelde Superuse 

Studios recent het online platform PulsApp, 

onderdeel van een breder programma dat PulsUp! 

heet. “In feite is PulsUp! niets anders dan het 

opschalen van Oogstkaart.nl naar gebiedsniveau, 

in dit geval vooral wat oudere bedrijventerrein. 

Veel bedrijven zouden kosten kunnen besparen of 

meer waarde kunnen creëren door reststromen, 

ruimte en transport met elkaar te delen. Alleen 

hebben bedrijven meestal geen idee wat er bij de 

buren gebeurt en wat zij zouden kunnen delen. 

Met de PulsApp, door onze IT-afdeling ontwik-

keld, delen bedrijven informatie. Als proef- 

gebied zijn we begonnen met het bedrijven- 

terrein Zhaoqing in china, een 1.000 hectare 

groot bedrijventerrein in de buurt van de chinese 

stad Guangzhou. De eerste 20 bedrijven in het 

gebied brengen met behulp van de app rest- 

stromen, ruimtegebruik en transportbewegingen 

in kaart om zo zicht te krijgen op de mogelijk-

heden voor het uitwisselen en delen van zaken.”

cyclifiers
Na bedrijventerreinen richt Superuse Studios het 

vizier ook op steden. “Een duurzame stad maakt 

optimaal gebruik van in- en uitgaande stromen. 

ViLLA WELPELOO, ENScHEDE (2005-2007) 

Deze villa is ontworpen met zoveel 

mogelijk gebruik van restmaterialen. 

tijDens De ontwerpfase hebben sCouts 

in De omgeving van ensCheDe onDer-

zoek geDaan naar De mogelijkheDen 

om restmaterialen te gebruiken in De 

villa. De resultaten hiervan zijn gepubli-

CeerD op een oogstkaart. Deze methoDe 

is verDer ontwikkelD en het aanboD 

hergebruikte materialen is voor een 

groter publiek inziChtelijk gemaakt 

op het online platform oogstkaart.nl 

foto: allarD van Der hoek

oogstkaart villa welpelo.
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We hebben onderzocht welke functies je kunt 

toevoegen om slimme shortcuts binnen een 

enkele stroom of netwerk van stromen tot stand 

te brengen. Functies die een publieke, produc-

tieve of economische meerwaarde genereren 

noemen wij cyclifiers. Sprekende voorbeelden 

van cyclifiers zijn Gro en Rotterzwam, bedrijven 

die paddenstoelen kweken op koffiedrab. Bij 

restaurants halen ze koffiedrab op en er komen 

paddenstoelen of vegetarische bitterballen voor 

terug. We hebben zo’n 80 cyclifiers verzameld op 

onze website, ook weer open source. Bezoekers 

kunnen eigen initiatieven toevoegen.”

bluecity
hoe het metabolisme van een stad eruit zou kun-

nen zien, demonstreert Bluecity op microniveau. 

Jongert noemt het voormalige zwembad een 

kweektuin van blue economy. “Door bedrijven 

aan te laten haken is hier een netwerk ontstaan; 

het ene bedrijf profiteert van het andere.  

Een bierbrouwer levert cO2 als reststof aan een 

algenkweker. De cateraar gebruikt graan van de 

bierbouwer om koekjes te bakken. Een imker 

levert was aan een meubelmaker. Zo zou je ook 

op het niveau van de stad kunnen werken. Met 

slimme interventies nieuwe waarden genereren. 

Dat is de toekomst. Maar de definitieve Omslag 

moet nog komen.”

ESPRESSOBAR STERK, TU DELFT (2007) restmaterialen kunnen Dienen als bouwmateriaal en De  

speCifieke kenmerken van De materialen Dragen bij aan De esthetiek van het gebouwDe objeCt.  

Dit is zeker het geval bij espressobar sterk Die gemaakt is met fronten van wasmaChines. 

aangekoCht Door De tu Delft als ontmoetingsplek en ter inspiratie voor De bouwkunDestuDenten. 

foto: superuse stuDios

AFVALBRENGSTATiON, DEN HAAG (2017) 

het afvalbrengstation in Den haag 

is een aansprekenD voorbeelD van 

CirCulair materiaal-gebruik. superuse 

stuDios heeft arChiteCtenbureau 

wessel en van geffen voor Dit projeCt 

geaDvi-seerD in CirCulaire materiaal-

toepassingen. voor De gevel van het 

afvalbrengstation is gebruikt gemaakt 

van stansplaten uit De metaalver-

werkenDe inDustrie. foto: sCagliola 

brakkee

‘Bij architectuur gaat het ook om initiëren,  
ondernemen, ontwikkelen, bouwen, beheren,  

financieren. Het hoort er allemaal bij’
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11
TOP

De internationale teamleden van liag maakten een selectie van elf superdubo-projecten uit de 

landen van hun herkomst. het overzicht toont aan hoe breed duurzaamheid is uitgewaaierd. het 

gaat allang niet meer om alleen energiebesparing of materiaalgebruik. De overgang van een lineaire 

naar een circulaire economie tekent zich af. met een voorkeur voor biobased en lokale materialen.

zwiTserLand
House Gartmann, Chur
ferrari Gartmann AG
foto: Thomas Dix
Architect en ingenieur Patrick Gartmann ont-

wierp zijn eigen woning in een minimalistisch 

idioom. In samenwerking met twee fabrikan-

ten ontwikkelde hij een isolerende betonsoort 

die als eenlaagse constructie is toegepast. In 

plaats van granulaat is leem verwerkt, zand is 

vervangen door glaskorrels.

oosTenrijk
House Rauch, Voralberg
Boltshauser Architekten
foto: Beat Bühler
house Rauch is volledig opgebouwd uit 

ecologische bouwmaterialen, vooral leem, 

opgegraven op de bouwplaats. Dit materiaal 

is gebruikt voor de fundatie, muren, dak en 

buitenafwerking. Martin Rauch, expert in dit 

type bouwen, werkte nauw samen met de 

architect. Ze verlegden met deze woning de 

grenzen van bouwen met aarde.

Elf supErdubo-projEctEn
VERBREDING VAN DUURZAAMHEID
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braziLië
Children Village, formoso do Araguaia
Rosenbaum + Aleph Zero
foto: Leonardo finotti
children Village laat zien hoe architectuur 

en bouwfysica kunnen samengaan met oog 

voor de lokale vormentaal, bouwmethodes 

en materialen. het gebouw is zo ontworpen 

dat een duurzame, gezonde, comfortabele 

en productieve binnen- en buitenomgeving 

is ontstaan. Keuze voor lokale architectuur is 

ingegeven door duurzaamheidsoverwegingen 

en om de toe-eigening van het gebouw door 

de bevolking te verhogen.

GriekenLand
Eco Suites, Chalkidiki 
Alex A. Tsolakis Architecture
foto: Alex A. Tsolakis
het duurzame hotel Eco Suites combineert 

eenvoud en slim ontwerp. het gebouw is 

optimaal georiënteerd en maakt gebruik van 

natuurlijke ventilatie. Van lokaal geoogst riet 

zijn zonwerende schuifpanelen gemaakt. 

Zonnepanelen produceren warm water.  

De binnenafwerking is vooral van biobased 

herkomst.

nieuw zeeLand
Te Hononga Christchurch
Athfield architects
foto: Athfield architects
Een voormalig postsorteercentrum uit begin  

jaren zeventig is getransformeerd tot stads-

kantoor Te hononga, wat ‘verbinden’ bete-

kent. het gebouw, opgeleverd in augustus 

2010, is de huisvesting van christchurch city 

council, met ruimte voor ongeveer 1200 

medewerkers. Bestaande gebouwkernen zijn 

omgevormd en entresols werden toegevoegd 

tussen de royale verdiepingshoogte van  

5,82 meter. Prefabbeton gevelpanelen aan  

de noordzijde zijn vervangen door een glazen 

gevel. Te hononga was het eerste gebouw 

in Nieuw-Zeeland met score 6 op de Green 

Building council index.
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spanje
Bolueta Tower, Bilbao
VArquitectos
foto: VArquitectos
Bolueta Tower is 88 meter hoog en telt  

28 verdiepingen. het gebouw is ’s werelds 

hoogste Passivhaus. Opgeleverd in maart 

2018 volgen er nog zes andere torens. het 

gaat om huisvesting van sociaal minder 

draagkrachtige groepen, 171 woningen in 

totaal. Dat maakt dit project bijzonder en 

onderstreept dat duurzaamheid ook mogelijk 

is met lage bouwbudgetten en met gebruik-

making van traditionele constructietechnieken 

en materialen.

duiTsLand
Schmuttertal-Gymnasium, Diedorf
Hermann Kaufmann Architekten ZT en 
florian Nagler Architekten
foto: Stefan Müller-Naumann
Schmuttertal-Gymnasium is gerealiseerd 

door een team van meerdere architecten en 

ingenieurs. In technisch en ecologisch opzicht 

is dit de meest vooruitstrevende school in 

Duitsland. Gebouwd van biobased materialen 

en energieleverend. Gezondheid en comfort 

waren belangrijke uitgangspunten. Bij de 

bouw zijn 650 verschillende materialen  

onderzocht op hygiëne en toxiciteit waar-

van 450 uiteindelijk zijn goedgekeurd. Met 

een buitengewoon goed binnenklimaat als 

resultaat.

sinGapore
Solaris
Ken Yeang
foto: Albert Lim
Solaris is een centrum voor onderzoek en  

ontwikkeling op het gebied van informatie-

technologie, media, natuurwetenschap en 

techniek. het gebouw telt vijftien verdie-

pingen en heeft een oppervlakte van 51.274 

vierkante meter. Solaris is Greenmark platinum 

gecertificeerd, de hoogst mogelijke kwalifica-

tie in Singapore voor duurzame gebouwen. 

Een ononderbroken 1,5 kilometer lange ecolo-

gische hellingbaan verbindt het aangrenzende 

park op de begane grond met de bovenste 

verdieping op 80 meter. In de opgetilde  

tuinen loop je tussen de vlinders en hoor je  

de vogels fluiten.
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iTaLië
La Ballena Kindergarten, Guastalla
Mario Cucinella Architects
foto: Moreno Maggi
La Ballena Kindergarten in Emilia vervangt 

twee scholen die tijdens de aardbeving in 

2012 zijn verwoest. Opgebouwd uit 50 prefab 

houten ribben, op 1,5 meter van elkaar 

geplaatst, slingert het eenlaagse gebouw zich 

als een 78 meter lange walvis over de onder-

grond, De organische vorm is aan de buiten-

kant voorzien van een huid van driedubbel 

glas. Regenwateropvang en PV-panelen  

benadrukken de duurzaamheid van dit  

bijzondere gebouw. Ook het materiaalgebruik 

(veel hout) draagt bij aan duurzaamheid.

denemarken
Upcycle Studios, Ørestad
Arkitektgruppen A/S en Lendager Group
foto: Rasmus Hjortshøj
het project Upcycle Studios in Ørestad Syd 

plaatst duurzaamheid in het bredere kader 

van de deeleconomie. Upcycle Studios 

onderstreept dat circulair materiaalgebruik 

niet alleen een esthetische maar ook een 

semantische dimensie toevoegt: hergebruikte 

materialen hebben een verhaal dat aan de 

woningen wordt doorgegeven. Een belangrijk 

aspect in het ontwerp van Upcycle Studios is 

de aansluiting op Sharing Economy. Onder 

andere door slimme indelingen worden  

bewoners geïnspireerd om deel te nemen aan 

de deeleconomie.

nederLand
IKC De Leister Igge
LIAG architecten en bouwadviseurs
foto: Mart Stevens
De verbouwing van basisschool De Leister 

Igge tot een fris en duurzaam Integraal 

Kindcentrum is een schoolvoorbeeld van 

slim transformeren en renoveren. Zes weken 

duurde deze make-over, met onderwijskun-

dige upgrade en verduurzaming. het is het 

eerste Nul-op-de-Meter Integraal Kindcentrum 

dat in een bestaand schoolgebouw is verwe-

zenlijkt. het gebouw wekt net zoveel energie 

op als het gebruikt. Door een integrale levens-

duurbenadering te hanteren en te werken 

met prestatiecontracten is deze school klaar 

voor de toekomst. Met minder geld is meer 

kwaliteit gerealiseerd.
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1.  Architectuur in Nederland –  
jaarboek 2018-2019 

 De huidige stand van zaken in de  
Nederlandse architectuur.

 (010Nai / €39,95)

2. Hans Hagenbeek – Architect 
 Monografie over de architect van  

de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam.
 (Architectura & Natura / € 39,50)

3. Per Kirkeby – Architecture 
 Prachtige monografie over deze Deense 

kunstenaar en architect.
 (Edition Blondal / € 89,50)

4. Rem Koolhaas: Elements of  
Architecture 

 Nu al een architectuurklassieker, presen-
teert de wereld van de bouwkunst in 
ruim 2500 pagina’s tot in detail.

 (Taschen / € 85,-)  

5. El croquis 198 – johnston marklee  
2005-2019 

 Werkoverzicht van het architectenbu-
reau van Sharon Johnston en Mark Lee 
uit Los Angeles, met werk vanaf 2005.

 (El croquis / € 65,90)

6. Lautner A-Z – Zoektocht naar het 
volledige gebouwde oeuvre 

 het fraaie resultaat van jarenlang  
onderzoek door Jan-Richard Kikkert en 
Tycho Saariste naar het werk van de 
Amerikaanse architect John Lautner 
(1911-1994).

 (Artez / € 41,-)

7. Ruin and Redemption in  
Architecture – Forgotten /  
Transformed 

 Over de transformatie en het hergebruik 
van oude – vaak industriële –  
architectuur.

 (Phaidon / € 49,50)

8. Real Urbanism – Decisive  
interventions 

 Elf stedenbouwers vertellen over succes-
volle stedenbouwkundige ingrepen in 
elf wereldsteden. Fotografie van Theo 
Baart.

 (Architectura & Natura / € 69,50)

9. SOS Brutalism – A Global Survey 
 Inventarisatie  van de belangrijkste  

brutalistische  gebouwen wereldwijd,  
in tweedelige set.

 (Park Books / € 59,90)

10. AV monographs 2011-2012 BiG 
2013-2019 

 Meeste recente monografie van dit 
Deense bureau.

 (AV / € 59,90)

 Samengesteld door:
 Architectura & Natura Boekhandel
 Leliegracht 22  

1015 Dh Amsterdam
 T. 020-6236186
 info@architectura.nl
 www.architectura.nl

boeken top-10 in druk en online 

Lessen in gezonde, 

groene en duurzame 

verstedelijking

het programma Slimme 

en Gezonde Stad van het 

ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat wilde dat ‘slim’ en ‘gezond’ 

het uitgangspunt zouden worden voor het 

ontwikkelen van de stad van de toekomst. 

het programma leverde tussen 2015 en 

2018 diverse studies op en vele praktijk-

oefeningen in de zes pilotsteden. De kennis 

uit deze studies en praktijkervaringen zijn in 

samenwerking met vijf hbo-en wo-instellingen 

gecomprimeerd tot een integraal lesboek voor 

hbo-studenten die zich in de praktijk profes-

sioneel gaan bezighouden met de inrichting 

van de openbare ruimte, mobiliteit, gezond-

heid en leefbaarheid in steden. 

het lesboek is in gedrukte vorm te bestellen 

(€ 19,95 exclusief btw en verzendkosten) of 

gratis te downloaden. 

slimmeengezondestad.nl

De stad van de toekomst

Voor de BNA-ontwerpstudie 

‘De stad van de toekomst’, 

van januari tot eind novem-

ber 2018, testten tien mul-

tidisciplinaire teams nieuwe 

manieren van stad maken op vijf locaties van 

elk 1 x 1 kilometer in Utrecht, Rotterdam, 

Den haag, Amsterdam en Eindhoven. Naast 

architecten en stedenbouwkundigen werkten 

landschapsarchitecten, mobiliteitsexperts, 

experts op het gebied van circulaire economie, 

energietransitie, future strategies en smart 

cities, kunstenaars, schrijvers samen met 

betrokkenen vanuit deelnemende gemeenten 

en gebieden. De onderliggende vraag was 

hoe we in tijden van de volgende verdich-

tingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen 

aan energietransitie, innovaties op gebied 

van vervoer, circulaire economie en andere 

systeem‐ en netwerkinnovaties. De resultaten 

van de ontwerpstudie zijn verzameld in het 

boek ‘De stad van de toekomst’ dat in april 

2019 is gepresenteerd in het Nieuwe Intituut. 

Aan de hand van scenario’s, eindbeelden en 

roadmaps maakt het boek de stad van de 

toekomst voorstelbaar. 

De stad van de toekomst

Niet-BNA leden: € 29,95

ISBN: 9789492474193

bna.nl

Stadsnatuur maken / 

making Urban Nature

hoe maak je een groene 

stad? In antwoord op die 

vraag verscheen bij NAi010 

Publishers het boek Stads-

natuur maken / Making Urban Nature, een 

inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclu-

sief ontwerpen in de Europese stad. het roept 

op tot het integreren van leefomstandigheden 

van natuur in het ontwerp van gebouwen en 

stedelijke buitenruimten en het geeft daarbij 

praktische voorbeelden en ontwerphandrei-

kingen. De auteurs Piet Vollaard, Jacques Vink, 

en Niels de Zwarte zien de natuur als een inte-

graal onderdeel van het stedelijke organisme 

en als zodanig van belang voor de leefbaar-

heid van de stad. Natuurinclusief ontwerpen 

is een pionierspraktijk en pas recent onderdeel 

van de stadsplanning. Ontwerpers, ecologen, 

beleidsmakers en actieve stadsbewoners 

hebben behoefte aan kennis en inspirerende 

voorbeelden ten aanzien van ontwerpen met 

natuur in een stedelijke context.

stadsnatuur maken / making urban nature

ISBN 978-94-6208-317-2 

320 pag. € 34,95

nai010.com

How the Built Environ-

ment Shapes Our Lives

Sarah Williams Goldhagen,  

keynote spreker op jubileum- 

congres van LIAG, 19 

september in Den haag, 

is de auteur van het boek Welcome to Your 

World: hoe de gebouwde omgeving ons leven 

vormt. Als oud criticus van The New Republic 

en voormalig docent aan de harvard Graduate 

School of Design pleit Williams Goldhagen 

voor een nieuwe benadering van architectuur. 

Met gebruikmaking van de actuele stand  

van het onderzoek in de cognitieve weten-

schappen onderbouwt ze haar visie op nieuwe 

mensgerichte benadering van de gebouwde 

wereld. Wat Williams Goldhagen doet is 

het wetenschappelijk onderbouwen van de 

architectuur van het geluk. hoe komt het dat 

een gebouw mensen gelukkig maakt? Welke 

factoren spelen een rol? 

welcome to your world: how the built 

environment shapes our lives 

Sarah Williams Goldhagen

ISBN 9780061957802 

384 pag. € 34,99

Dit hbo-leerboek Slimme en Gezonde Stad: lessen in gezonde, 

groene en duurzame verstedelijking is één van de opbreng-

sten van het programma Slimme en Gezonde Stad (2015-

2018) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij de inzet van 

docenten van de hogeschool Windesheim, hogeschool 

Van Hall Larenstein, De Haagse Hogeschool, Technische 

Universiteit Delft en bijdragen van betrokkenen bij het 

programma Slimme en Gezonde Stad, onder redactie van 

Acquire Publishing. 

Het leerboek is bedoeld voor hbo-studenten en andere 

aankomend professionals die zich (willen) richten op het 

verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving van stadsbe-

woners door steden efficiënter, gezonder, groener en veiliger 

te organiseren en in te richten. Dat vraagt om een actieve 

houding waarbij betrokkenen met en van elkaar willen leren 

door samen te dóen. In dit boek worden verschillende prak-

tijkvoorbeelden beschreven van projecten die in de buurt 

en wijk zijn ontstaan en die hopelijk ter inspiratie zijn. Dat 

is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de slimme en 

gezonde stad zelf, maar ook voor de toekomstige generatie 

bewoners ervan.

Slimme &
 Gezonde Stad
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foto: Pepijn van den Broeke
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juni
4-6 
Provada, RAI Amsterdam
provada.nl

4 
Vakbeurs Ruimte en Licht 2019, Expo 
houten
vakbeursruimteenlicht.nl

20
cursus Starten met Bouwteam,  
Van der Valk hotel, Utrecht
duurzaamgebouwd.nl

20 
Nationaal Fietscongres, houten
nationaalfietscongres.nl

24-25 
impact mobility, mobiliteit en  
stedelijke ontwikkelingen, Novotel 
Amsterdam  
events.impactconf.com

juli
2 
masterclass over nieuwe woonzorg-
concepten voor ouderen, hart van 
Vathorst, Amersfoort
bouwstenenvoordetoekomst.nl

september
19 
Symposium LIAG • DE BEZIELDE 
RUimTE,  Plesmanduin (v/h KLm hoofd-
kantoor), Den haag
liag.nl

26
Start vierdaagse cursus Duurzame 
Gebiedsontwikkeling, Gouda
scobe.nl

oktober
3
Nationale Staalbouwdag, Van Nelle 
Fabriek, Rotterdam
staalbouwdag.nl

7-10
Nationaal Voetgangerscongres, 
Rotterdam
nationaalvoetgangerscongres.nl

10
Seminar Duurzaam inkopen & 
Aanbesteden
duurzaamgebouwd.nl

10
Bouwcirculair congres circulairDoen, 
’s-hertogenbosch
bouwcirculair.nl

november
14
Seminar #VanGasLos
duurzaamgebouwd.nl

december
10 
Seminar circulair Bouwen, Forbo Expo, 
Assendelft
duurzaamgebouwd.nl
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Groei bouw blijft aanhouden

In januari 2019 is de omzet van de bouw (zonder 

projectontwikkelaars) met 10,1 procent gestegen. 

Een jaar eerder steeg de omzet bijna 15 procent in 

dezelfde maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het 

cBS. De omzet in de bouw is vanaf juli 2016 iedere 

maand gestegen vergeleken met dezelfde maand  

een jaar eerder.

Burgerlijke en utiliteitsbouw verdere groei

De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) 

steeg in januari met 10,2 procent. Een jaar eerder 

was de groei in januari ongeveer twee keer zo hoog. 

Met een omzetstijging van 10,8 procent behaalden 

middelgrote en grote B&U-bedrijven (10 werkzame 

personen en meer) in januari 2019 iets betere resul-

taten. In januari 2019 is voor 1,2 miljard euro aan 

bouwvergunningen afgegeven. Ruim 700 miljoen 

euro daarvan is afgegeven voor woningbouw- 

projecten. Een jaar eerder was dat nog 760 miljoen. 

De daling komt door het achterblijven van bouw-

vergunningen voor de nieuwbouw van woningen. 

In januari daalde de bouwsom daarvan met 11,5 

procent ten opzichte van januari 2018.

Grond-, Water- en Wegenbouw iets lagere groei

De omzet in de grond-, water- en wegenbouw 

(GWW) is in januari met 6 procent gestegen; een jaar 

eerder was dat ruim 11 procent. Kabel- en buizen- 

leggers zagen hun omzet met 10,8 procent het 

meeste stijgen. Bij (spoor)wegen- en tunnelbouwers 

groeide de omzet met slechts 1,9 procent. In januari 

behaalden ook middelgrote en grote GWW-bedrijven 

met een omzetstijging van 7 procent goede resul-

taten.

Gespecialiseerde bouw hoogste groei 

Gespecialiseerde bouwbedrijven zagen in januari 

hun omzet met 11,2 procent stijgen, vergeleken met 

dezelfde maand een jaar eerder. In alle deelbranches 

zagen bedrijven hun omzet stijgen. De hoogste 

omzetstijging behaalden sloop- en grondwerk- 

bedrijven. Deze bedrijven zagen hun omzet gemid-

deld met bijna 14 procent stijgen. De overige gespe-

cialiseerde bouwbedrijven bleven met een omzet-

stijging van ruim 5 procent iets achter op de rest.

Faillissementen in de bouw

In de eerste twee maanden van 2019 zijn in de bouw 

(zonder projectontwikkelaars) 81 faillissementen 

uitgesproken; een jaar eerder waren dat 66 faillisse-

menten. het aantal faillissementen per maand stijgt 

daarmee al weer 8 maanden achtereen ten opzichte 

van dezelfde maand een jaar eerder. Ruim de helft 

van de faillissementen kwam voor bij gespecialiseerde 

bouwbedrijven, zoals bouwinstallatie- en afwerkings-

bedrijven. Bij architecten- en ingenieursbureaus 

werden in januari en februari 10 faillissementen 

uitgesproken. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde 

maanden van 2018.

branche in cijfers 
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coLumn

we moeten CirCulair, is De booDsChap Die we bijna Dagelijks 

horen. maar is het allemaal wel zo CirCulair wat we Doen in 

De bouw? laten we eens stilstaan bij een aantal problemen 

Die ik zie met het huiDige CirCulaire Denken.

architect Thomas Bögl schreef kortgeleden een mooie column waarin hij zich afvroeg of 

ontwerpers niet het vertrouwen in hun eigen professie hadden verloren. Moeten we geen 

gebouwen maken die mensen koesteren? Eerst lang gebruiken en daarna hergebruiken met 

nieuwe functies. Dat is toch wat anders dan fabrikanten die beloven om hun spullen weer op te 

halen voor (energie-intensief) hergebruik. Een waardeloze belofte overigens want de levensduur van 

een gemiddeld bedrijf (18 jaar en nog steeds afnemend) is vele malen korter dan de levensduur van 

een gebouw hoort te zijn.

digitale opslagplaatsen 
Alle grondstoffen en bouwdelen die het gebouw bevat moeten worden opgeslagen in digitale 

opslagplaatsen. Alles in de veronderstelling dat generaties na ons nog in staat zijn die bronnen te 

raadplegen of überhaupt gaan raadplegen. Wie is anno 2019 nog in staat om een floppy-disc uit te 

lezen? De bruikbaarheid van de informatie is waarschijnlijk ook waardeloos omdat we tegen die tijd 

toch een compleet andere bouwpraktijk hebben ontwikkeld, mag ik hopen.

de lca als co2-bom
We kunnen de emissies van gebouwen lekker rond rekenen door in levenscyclusanalyses (LcA’s) lange 

levensduren aan te houden. De cO2-emissie vindt echter wel nu plaats. Dat betekent dat de meeste 

circulaire materialen en gebouwen helemaal geen rekening houden met de opgave om in 2030 meer 

dan 49 procent van de cO2-uitstoot te elimineren. Een lage Embodied Energy dient daarom de basis 

te vormen voor het denken over de inzet van duurzame materalen.

as a service elitaire parasiet
Een tweeledig idee: mensen willen gemak en het noopt fabrikanten (die gemiddeld maar 18 jaar 

bestaan) om na te denken over de toekomst van hun grondstoffen. Ja, er is een beperkte groep 

mensen in staat te betalen voor nog meer gemak en comfort. De praktijk is echter dat ook mensen 

die het zich eigenlijk niet kunnen permitteren deze route kiezen. Mensen die betalen voor spullen die 

ze bij aankoop voor de som van 2 tot 4 jaar van het abonnementsgeld in eigendom hadden gehad. 

Een groep mensen uit het lage en middensegment die, opgejaagd door de belevingseconomie, 

zichzelf opzadelen met het betalen van marges, transactiekosten en risicopremies die ze normaal 

gesproken nooit voor de kiezen zouden krijgen.

circulariteit als  
probleem van nu 

jan willem van de Groep is 

oprichter van ARXlabs, Factor 

Zero en challenge the Future.  

hij werkt aan de verduurzaming 

van de gebouwde omgeving. 

reaGeren?

janwillem@vdgroep.nl

‘Spullen weer 
ophalen voor 

energie-intensief 
hergebruik is een 

waardeloze belofte. 
Een gemiddeld 
bedrijf bestaat  

18 jaar’
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