Mecanoo
‘Symfonieorkest’ Mecanoo wil
vaker in Nederland optreden’
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Houben
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Mecanoo
Toparchitect Francine Houben van bureau Mecanoo is een van onze
Wintergasten. We spreken deze eigenzinnige vrouw uitvoerig over
verleden, 2018, en toekomst, die alleen al door de opening van de
Martin Luther King Jr. Memorial Library in Washington D.C., de New
York Public Library en de aanpak van De Nederlandsche Bank de
komende tijd spraakmakend zal zijn. Er klinkt ook kritiek:
‘Laat de Deltametropool niet vastlopen.’
- VG VISIE
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‘N

ew Taiwan Performing Arts Center Billed as Largest in
World’, kopt U.S. News, ‘it is a sprawling complex of
four theaters billed as the biggest performing arts center
in the world and has opened in southern Taiwan.’ De
bewonderende woorden in de internationale pers
over dit spectaculaire project van ruim 300 miljoen
euro, waarvan het 3,5 hectare metende dak doet
denken aan een enorme rog die rust op de oceaanbodem, markeren ook het persoonlijke hoogtepunt van
Francine Houben in 2018. Toen het complex werd
geopend, was dat een van de gelukkigste momenten
uit haar leven, vertelt ze. Niet alleen omdat het project
simpelweg gelukt was, maar vooral ook, omdat het
centrum direct omarmd leek te worden door de lokale
bevolking. Haar bureau Mecanoo gaf die dag iets
prachtigs terug aan de mensen uit Taiwan en aan de
artiesten die er zullen optreden of exposeren. Met
respect voor het land, voor de natuur en het milieu.
Zo moet het zijn.
We bestijgen de krakende houten trap in het
stadspaleis vlak naast De Prinsenhof, waar buurman
Willem van Oranje eerder resideerde. Onderweg in
het monumentale hoofdkwartier van Mecanoo komen
we verschillende jonge mensen tegen in zwart tenue,
‘hipsters’ zou je kunnen zeggen. Of ‘orkestleden’,
zoals Houben haar ruim honderd medewerkers later
zelf zal omschrijven. In de boardroom, een voormalige
kapel bovenop de Oude Delft 203, staat de maquette
van het Taiwanese complex. Hier strijken we neer
voor ons gesprek. ‘Het ontwerp van het dak van het
Taiwan Performing Arts Center is geïnspireerd door
de banyanbomen die er groeien. In deze nieuwe publieke ruimte wilde ik de wind van de oceaan vangen
en de tropische ruimte laten ventileren.’
Houben (63) is bekend door de menselijke signatuur van haar ontwerpen, die vaak verwijzen naar de
natuur. ‘Op mijn bureau mag niemand woningen
“‘blokken”’ noemen. Het gaat om mensen die erin wonen’, zegt ze stellig. In 1984 richtte ze als bouwkundestudente samen met vier medestudenten Mecanoo op.
Juist ook om de saaie en voorspelbare blokkendozerige
sociale woningbouw, openbare ruimte en onderwijsgebouwen uit die tijd van een antwoord te voorzien. ‘De
jaren zeventig en begin tachtig leken architectonisch
wel heel modern, maar ze waren het niet. Dit kon anders, beter en mooier vonden wij. Die mentaliteit is al
die jaren overeind gebleven. Mecanoo is een sterk bureau. Wij zijn inmiddels als een oude eik en vallen niet
snel om’, vertelt ze beeldend. Een overzicht van gerealiseerde ontwerpen wordt hier op kantoor gepresenteerd
als jaarringen van een boom. Hout en boomvormen zie
je ook veel terug in haar gebouwen.
Gevraagd naar de innovatieve, internationale wensen van opdrachtgevers, antwoordt Houben dat bij
Mecanoo vooral mensen aankloppen die graag samen
op zoek gaan naar ‘iets dat nog nooit eerder is gedaan’. Haar opdrachten betreffen sinds de oprichting
huizen, kantoren, scholen en complete woonwijken,
theaters, bibliotheken en wolkenkrabbers, parken,
- VG VISIE
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pleinen en snelwegen, steden, werk in de polders en
de Randstad, hotels, bibliotheken, musea en zelfs
een kapel. Graag zou ze daar vanaf 2019 weer meer
projecten in Nederland aan toe willen voegen. Want
haar internationale succes heeft er ook voor gezorgd
dat ze vaker in het vliegtuig zit en ver van dierbaren en
medewerkers vertoeft dan haar lief is.
Heeft Mecanoo bepaalde specialismen?_‘Mijn
“symfonieorkest” omvat alle architectonische instrumenten. Dus bij ons heeft de opdrachtgever niet
voor elke discipline een ander bureau nodig. We zijn
flexibel en werken ook aan bestaande gebouwen,
zoals in New York City waar twee paleizen uit de
Beaux-Arts-tijd tot hedendaagse bibliotheken worden
getransformeerd. In Washington pakt Mecanoo een
gebouw ontworpen door van Mies van der Rohe aan,
de beroemde Duits-Amerikaanse architect en meubelontwerper. Dat vergt respect, ambachtelijkheid en ook
een eigen visie. Zo pakken we ook het classicistisch
en modernistisch stadhuis van Heerlen van ontwerper Frits Peutz aan, evenals het zeventiende-eeuwse
kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland,
dat vorig jaar is opgeleverd. Kijk voor afgeronde en
lopende projecten van Mecanoo maar op www.mecanoo.nl/Projects. Dan zie je dat we vrij universeel zijn.’
Wanneer je werkt aan bestaande gebouwen
ontworpen door beroemde collega’s, hoe kun je
daar dan toch een eigen Mecanoo-signatuur aan
geven? Of is dat eigenlijk onmogelijk?_‘Een vleugje
Mecanoo voegen we toe. Je bent bij bestaande gebouwen dienstverlenend aan de oorspronkelijke architect
en gebruikt daarnaast je eigen wijsheid en ervaring.
Die koppel je aan deze tijd. Wij willen de oude gebouwen toegankelijker maken. Vroeger moest je vaak “rijk
en intellectueel” zijn om daar naar binnen te mogen
gaan. Je verdiept je in hoe deze architecten dachten,
het zijn overigens allemaal mannen, haha. De tijden
veranderen, toen ik studeerde was zo’n 10 procent
vrouw bij Bouwkunde en 4 procent bij de hele TU
Delft. Nu is de helft vrouw bij bBouwkunde.’
Is de duurzaamheidswens typisch van nu, in
nieuwe architectonische ontwerpen?_‘In 2000
benoemde ik tien statements die Mecanoos ethos en
cultuur beschrijven. Deze statements over thema’s als
natuur, duurzaamheid en opdrachtgever zijn terug te
vinden in het boek People Place Purpose, waarin je mijn
visie op architectuur leest. Duurzaamheid komt aan
bod in “Collectief verantwoordelijk voor duurzaamheid”. Het is vanaf het begin een belangrijk thema
geweest in ons werk. Zo ontdekte ik dat de oude binnenstad van Córdoba, bijvoorbeeld, heel goed beantwoordt aan het hete klimaat: dikke muren met kleine
poëtische openingen houden de zon buiten. Het blijft
’s winters aangenaam door isolatie en warmteopslag in
diezelfde muren. Via prachtige patio’s is er toch veel
licht. Duurzaamheid wordt in de architectuur vaak

Vooruitblik 2019
Zakelijk
Wat zijn jouw plannen
voor 2019?

In 2019 willen we meer
opdrachten in Nederland
binnenhalen. Het is een
misverstand dat Mecanoo
alleen in het buitenland
werkt. Zo gaan we werken
aan de verbouwing van De
Nederlandsche Bank en
werken we aan het masterplan voor het Nationaal
Park Nieuw Land.
Grootste uitdaging?

Vooruitblik 2019
Persoonlijk

Door de crisis is in Nederland veel achteropgeraakt,
denk bijvoorbeeld aan de
mobiliteit. Ik gaf net een
Lezing van je Leven waarin
aangegeven wordt dat een
investering in de infrastructuur nodig is, zoals het
spoorrailsnetwerk, gemixt
met de metro’s en goed
aangesloten op andere
landen. Anders loopt de
Deltametropool vast.

Wat ga je anders doen

Wat staat in elk geval op

Waar ga je meer tijd en

de planning?

aandacht aan schenken?

Met het ontwerpen van
gebouwen komt het in
2019 voor Mecanoo wel
goed, graag zou ik ook
concertzalen, bibliotheken
en hotels willen bouwen in
Nederland.

Waaraan minder?

Wat ga je komend jaar
anders aanpakken?

Niet meer altijd gratis aan
prijsvragen meedoen. Dat
is een vernedering van alle
architecten. Daar moeten
we het onderling over eens
worden.

Wat was voor jou
de grootste les uit
2018?

dan in 2018?

Heb mezelf beloofd minder
airmiles te gaan maken in
2019. Verder ben ik heel
gelukkig.
Wat staat absoluut in je
agenda?

Ik kijk uit naar de opening
van drie bibliotheken in
2020.
Goed voornemen?

Daar denk ik niet over na.

Duidelijk maken dat de
Angelsaksische bouwtrend
geen goede steden oplevert.
We zouden meer moeten
investeren in echte ontwikkeling, waarbij je behalve
aan winst ook denkt aan
mensen die er gaan wonen,
werken en daar echt happy
kunnen worden. Aandacht
minderen past ook in 2019
niet bij mij.
Grootste wens voor 2019?

Dat iedereen gezond is.
- wintergasten

We zouden meer werk
moeten maken van ‘fietssnelwegen’, bijvoorbeeld
tussen Delft en Rotterdam.
Dat is een les. Ik ben
hoogleraar Mobiliteitsesthetiek geweest en zei al
in 2002: “De fiets is de
toekomst.” Nu wordt dat
credo zelfs in Los Angeles
geciteerd. We beginnen
in Nederland achter te
lopen, net nu de e-bikes
en leenfietsen opkomen.
De meest gereden afstand
met de auto is vijf tot zeven
kilometer, dat is als er
goede paden zijn ook prima
te befietsen. Er moet dus
een betere fietsinfrastructuur komen! Verder mogen
treinen behalve in steden
en dorpen ook wel eens
vaker midden in de natuur
stoppen. Ik wil bijvoorbeeld
een NS-station Oostvaardersplassen neerzetten. Wij
ontwerpen een masterplan
voor de Oostvaardersplas-
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sen, de Lepelaarplassen,
het Markermeer en de
Marker Wadden, dat wordt
het “Nationaal Park Nieuw
Land”.
Plannen als deze ontstaan
door elke dag te leren: ik
leer inderdaad elke dag.
Iedereen denkt dat ik altijd
enkel maar succes heb.
Maar er zijn ook veel tegenslagen, hoor. Ondernemen
kan pittig zijn. En ik struikelde bijvoorbeeld in maart
2017 op een bouwplaats in
de Verenigde Staten. Geen
bloed... maar ik bleek wel
een zware hersenschudding te hebben opgelopen.
Daar heb ik geen last meer
van, maar je realiseert je
dan dat ook jij kwetsbaar
bent. I count my blessings.
En ben blij met alle mensen
om me heen.

TERUGBLIK 2018
Zakelijk
Belangrijkste moment

misschien wat mager, qua
internationaal succes was
2018 een geweldig jaar.

Opening van het National
Kaohsiung Center for the
Arts, Zuid-Taiwan.

terugblik 2018
Persoonlijk

Beste zet

Topserie Netflix

Besluit om meer in Nederland te gaan werken.

Kijk ik niet.

Beste zakenlunch of –

Meerdere, de “leukte” is
aan mensen gekoppeld.

Elfsteden-fietstocht
langs elf fonteinen door
Friesland (lees meer op:
www.11fountains.nl, red.).

Verste zakenreis

Genieten

Taiwan.
Beste beurs

Van de kinderen en van het
werk dat ik maak.

Kunstbeurs in New York.

Indrukwekkend

Mooiste stad

Ik ben optimistisch over
de bijdrage die mensen
individueel leveren aan
duurzaamheid en circulair
leven, dat kun je echt aan
Nederland zien.

diner

Rotterdam
Top 3-projecten

Station Delft, New York
Public Library en het
National Kaohsiung Center
for the Arts (zie ook www.
mecanoo.nl/Projects, red.).
Opvallendste nieuws

erg technocratisch benaderd. Ik droom er steeds meer
van een installatieloos gebouw te maken.’
Pardon? Wat is zo uitdagend aan een installatieloos gebouw?_‘Het lijkt er soms op dat voor
duurzaamheid allemaal knopjes nodig zijn. Over 25
jaar bestaan er allemaal systemen die gedateerd zijn of
onbegrijpelijk. Daarom maakten wij bijvoorbeeld, in
het Taiwanese ontwerp gebruik van de oceaanwind en
het buitenklimaat door open ruimtes. Ik vind het heel
mooi als dingen een natuurlijke logica hebben. Dat is
mijn visie. Ik spreek dan ook liever van “ecotech”: laat
de natuur, in plaats van installaties, het werk doen.’

Sportieve hoogtepunt

Wrang

On- of onderbetaalde prijsvragen en pitches.

Dat Wim Kok overleden
was, een afsluiting van een
generatie... ik was bij zijn
herdenking in het Concertgebouw.

Opmerkelijk

Beste feest

Beste aankoop

Theater

Hartverwarmend

Onmogelijk

Openingsfeest in Taiwan.

Powerbank voor mijn
mobieltje.

Ik ga veel naar Toneelgroep
Amsterdam en naar Theater Rotterdam.

Familie.

Om stil te zitten.

Sportmaatje

Meest gelachen

Mijn man.

Friesland en naar Hudson
Bay in een tentje.

Beste artiest

Zwaar

Toen we de laatste keer
terug waren in Taiwan.

Philip Glass.
Beste song

Kwetsbaarheid van mensen.

Verdriet

Bioscoopfilm

Niet paraat.

Dankbaar

Nooit gedacht

Avontuur

Whatsapp op mijn iWatch.

Diner

Mijn werk is mijn permanente avontuur.

Familie, vrienden en mijn
medewerkers.

Dat zo veel zou lukken.

gebruikt

Ik kijk graag naar documentaires in het vliegtuig,
nooit naar sciencefiction.

Zorgwekkend

Dagelijks.

Beste event

Ik kook het liefst thuis.

Inspirerend

Allergezondste

Opening van het National
Kaohsiung Center for the
Arts.

Goede traditie

Mijn “jamsessions”, in juni
spreken we altijd af met
vriendinnen om zelf jam te
maken met fruit uit eigen
tuin.

Wij zijn bezig met de Martin
Luther King Jr. Memorial Library en ik heb me daarom
verdiept in zijn speeches;
een mooie spreker – net als
Obama, trouwens.

Er is geen goede ruimtelijke
ordening in Nederland.

Leukste stedentrip

Sportief hoogtepunt

Charles & Ray Eames.

Goede nachtrust. En pas
heb ik met mijn dochter
“kombucha” gemaakt: een
gezond drankje dat ontstaat
uit fermentatie van gezoete
thee door lactobacil- en
gistculturen.

Beste koffie

Elf fonteinen-toer.

Lange fietstochten.

Restaurant

Cijfer 2018 (Persoonlijk)

Ik drink alleen kruidenthee.

Leukste festival

Afscheid

Thuis.

Beste foodconcept

Dat was eerder in San
Francisco, mijn zoon was
toen mee en nog heel jong;
we hoorden er zulke goede
Afrikaanse muziek dat
hij die – jaren later – nog
steeds draait.

Wim Kok.

Jammer

Kippenvel

Opening in Taiwan.

Weinig budget voor goede
architectuur.

8, want ik heb een fijn
bureau met fijne mensen
en een goed leven.

Onvergetelijk

Vergissing

Idem.

Niet paraat.

Onverslaanbaar

Afzien

Mijn optimisme.

Zit niet in mijn vocabulaire.

Grootste irritatie

Plastic… waarom zitten water en zeep bijvoorbeeld in
plastic potjes? Vroeger niet.
Back to basics betekent
vaak ook minder vervuiling.
Welk app het meest

Beste zakenboek

Ik raad Mecanoos het boek
People, Place, Purpose
aan.

Heb ik niet paraat.
De grootste les van 2018
was voor mij…

Elke dag blijf ik leren.
Cijfer 2018 (Zakelijk)

8, want qua geld was het

Consumenten lijken eindelijk steeds bewuster over
plasticgebruik, vleesconsumptie en over het milieu.

Vakantie

- VG VISIE
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Geluk

Dagelijks werk.
Smakelijk

Thee.
Helden

Niet echt.

Eerste keer

Hoe werk je? Hoe orden je gedachten, hoe ontstaat een nieuw ontwerp in goede samenwerking
met de opdrachtgever?_‘De drie woorden “people”,
“place”, “purpose” vormen de spirit van het bureau.
Er hebben hier door de jaren heen al duizend mannen
en vrouwen gewerkt. De kunst is het vasthouden van
talent en geregeld nieuw bloed erin. De jonge generatie
is superleuk. Die is wat handiger met 3D-prints, VR,
AR en andere digitale toepassingen en heeft een ander
voorstellingsvermogen. Het Mecanoo-symfonieorkest
is opgebouwd uit verschillende leeftijden, uit verschillende landen, met samen heel veel skills. Een nieuwe
compositie begint vaak met observeren. We gaan eerst
naar de locatie en verkennen ter plaatse de cultuur, het
klimaat, andere gebouwen en proberen de situatie te
snappen, het informele met het formele te combineren.
Het creatieve team combineert emotie en ratio, facts
en figures. Daarbij opgeteld komt het programma van
eisen, budget, de eerdere bevindingen. Een kernteam
van drie tot vijf mensen werkt samen met de opdrachtgever verder in het creatieve proces. De uitwerking
gebeurt in een veel groter team.’
Hoe is zo’n creatief team precies
samengesteld?_‘Je stopt verschillende skills bij elkaar.
Soms, bij een prijsvraag bijvoorbeeld, voel ik mezelf de
tijdelijke opdrachtgever. Andere keren is de klant zelf
aanwezig om deze rol te spelen. We stellen het team samen
afhankelijk van de opdracht en de te maken “compositie”.’

En dan komen de instrumenten voorzichtig
samen. Hoe gaat het proces verder? _‘Als creatief
directeur krijg ik veel te zien, er wordt veel aan me
gevraagd. Ik kan heel goed focussen. Ideeën vormen
is een continu proces. We schetsen zelf en reviewen
intern. Net als koken: je experimenteert met de ingrediënten, stuurt bij en blijft proeven.’
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Schuurt de commerciële haalbaarheid vaak
met speciale architectuur?_‘Ja. Daar ben ik aan
gewend. We werken immers in opdracht en zijn geen
autonome kunstenaars. Intens samenwerkend komen
we tot de beste oplossingen. En natuurlijk kennen
ook de meeste opdrachtgevers het gezegde: zonder
wrijving geen glans. Juist ook daarvoor huur je een
goed bureau in.’
Hoe werkt het eigenlijk met internationale prijsvragen of pitches, waarmee
belangrijke opdrachten kunnen worden
verworven?_‘Architecten zijn dol op wedstrijden
en pitches, wordt wel eens gedacht. Onbetaald doen
bureaus mee met allerlei prijsvragen. Doen advocaten
dat ook? Ik vind het raar om zo te denken, toch is het
de praktijk. Ik respecteer mijn mensen en die moet
ik ook maandelijks betalen. Het ontwikkelen van een
idee is mijn corebusiness, evenals het uitvoeren. Ik wil
best wel dingen gratis doen voor de samenleving, voor
een goed doel, bijvoorbeeld. Maar dat kies ik dan
graag zelf uit. Het principe van gratis meedoen aan
prijsvragen vind ik verwerpelijk.’
Maar hoe kom je dan aan nieuwe opdrachten om
bouwwerken te ontwerpen?_‘Soms worden we
uitgenodigd, soms is er een tender. Mecanoo draait
mee in de top van de wereld. Taiwan was bijvoorbeeld een open prijsvraag die we wonnen. Wij worden
ook direct benaderd. Sommige landen hanteren
strenge regels met betrekking tot pitches en vragen
een plan van aanpak met een lokale partner. Dat is
ook heel veel werk. In de VS en Canada mag je als
opdrachtgever overigens geen gratis ontwerp vragen
aan architectenbureaus. Dat is beter geregeld.’
Ten slotte: wordt Nederland mooier? Of juist
niet?_‘Over het algemeen is Nederland erop vooruitgegaan. In de jaren 80, toen we begonnen, was
het crisis en werd kwalitatief slechte woningbouw
gerealiseerd. Dat was de tijdgeest. Je ziet nu betere
isolatie, duurzamere installaties, betere wijkplannen,
et cetera. Wat je nu tegelijk ziet is de opkomst van de
Angelsaksische bouwtrend. Wat ik daarmee bedoel?
Het principe van “leave it up to the market”: iedereen
zijn eigen stukje grond en dat zoveel mogelijk volproppen en er veel aan verdienen. ZoalsDat zie je in het
Verenigd Koninkrijk en de USA. “Nederland doet het
beter”, zei ik voorheen op presentaties. Maar dat verandert nu. Daarom, beleidsmakers en ontwikkelaars:
blijf goed onthouden voor wíé je bouwt.’
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