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‘Place making’ oP zijn 
best: tconcePt

Na naam te hebben gemaakt bij T+T Design binnen Multi vastgoed, 
startten Willem-Joost de Vries, Frank van Dongen en Dies Verburg 

in 2013 TconcepT: intussen een internationaal gerenommeerd 
architectenbureau. Alle reden voor meer aandacht vanuit Nederland zèlf. 
We spreken Willem-Joost en Frank in hun imposante loft-achtige kantoor, 
uitkijkend over de Haagse skyline. ‘Een kloppend hart creëren, dat kan 

niet iedereen.’

tconcePt
WillEM-JoosT DE VriEs, partner, concept architect

DiEs VErburg, partner, concept architect
FrANk VAN DoNgEN, partner, managing director

De Koopgoot in Rotterdam, Victoria Square in Belfast, 
La Vache Noire in Parijs, Almada Forum in Lissabon 
of Forum Istanbul: zij ontwierpen met hun in-house 
designer-team voor Multi de meest iconische projecten 
die nog steeds tot de verbeelding spreken, voornamelijk 
mixed-use. Toen Multi stopte als projectontwikkelaar, 
was het eigen bureau een logisch gevolg. Inmiddels 
werken er 20 fte voor TconcepT. 

‘Ons netwerk bestaat uit veel ex-collega’s die ons 
aanbevelen. Voor 60 procent komen de opdrachten 
uit het buitenland, voor 40 procent uit Nederland. 
Wij geven vorm aan een projectontwikkelgedachte, en 
bieden daardoor meer. TconcepT creëert plekken. Dat 
noemen we “place making”. Veel architecten zijn alleen 
met hun gebouw bezig, maar de juiste identiteit en de 
juiste plek creëert meerwaarde, en daar zijn we naar op 
zoek met onze opdrachtgevers. Onze opdrachten zijn 
daarom in eerste instantie vaak van stedenbouwkundige 
aard’, vertelt Willem-Joost de Vries. Hij studeerde 
Bouwkunde in Delft, deed zijn eerste praktijkervaring op 
in de Docklands (Londen), waar hij geïnspireerd werd 
door onder andere Gough. Nu is hij (concept) architect 
en mede-oprichter van TconcepT en ziet hij pure ‘place 
making’ als zijn specialisme. ‘De stad begrijpen, dat 
hebben wij aangetoond te kunnen.’

In de boardroom van TconcepT, gevestigd in het 
bedrijfsverzamelgebouw Bink36, een voormalige PTT 
kantoor, winnen de afbeeldingen van spectaculaire 
projecten in Zweden, Engeland, Turkije en Spanje het 
al gauw van het fraaie uitzicht hier richting Den Haag 
Centraal en de zee. Met Frank van Dongen, partner en 
mede-oprichter van het bureau, levert De Vries dan ook 

een gepassioneerd en deskundig commentaar, waaruit 
een geheel eigen visie blijkt op wereldsteden die zij 
hebben aangepakt maar ook op de ‘eigen’ Hofstad, die 
hier aan onze voeten ligt.

Hoe scHetsen jullie de aanpak van tconcept? Wat is 
Het vertrekpunt?
FdV: ‘Place making is onze expertise. Hiermee creëren 
we meerwaarde, voor de mens, de stad maar ook voor 
de haalbaarheid. Van de achterkant van een gebied een 
voorkant maken. Dat kan een interieur van een foodhall 
betreffen, een herontwikkeling van een winkelcentrum, 
een ontwerp van een woongebouw maar ook een nieuw 
stedenbouwkundig plan. Om dat te bereiken beginnen 
we met een uitgebreide verkenning van de omgeving 
en een workshop op locatie. Wat maakt deze locatie 
uniek, welke functies kunnen we toevoegen, wat kunnen 
we veranderen en verbeteren? Gezamenlijk komen tot 
het optimale plan dat wordt vertaald in een concept 
boek. Dit boek kan worden gebruikt om verschillende 
stakeholders zoals gemeentes, investeerders of huurders 
te overtuigen. Na het concept blijven we als architect 
betrokken bij het project.

WJdV: ‘Het makkelijkste is om een voorbeeld te 
noemen. Zoals het project La Vache Noire in Parijs. 
Wij wonnen de prijsvraag omdat we begrepen wat er 
daar nodig was. Dit was een industrieel gebied aan 
de rand van Parijs. Op de geplande locatie van het 
winkelcentrum maakten we een park. De sombere 
banlieu kreeg hierdoor een nieuwe identiteit. De plek 
was geboren, hierdoor kreeg de omliggende bebouwing 
meer kwaliteit en meer waarde. Het winkelcentrum 

‘ tconcept wil de 
bloedsomloop van 
een stad herstellen’

VLNR: Frank van Dongen, Willem-Joost de Vries, Dies Verburg
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verdween onder het park. Het is intussen het nieuwe hart 
van de wijk geworden. Onlangs hebben we een project 
in Barcelona opgeleverd.  Dit is een stukje stad met een 
winkelplint. De pergola’s zorgen voor schaduw en geven 
identiteit aan de plekken. Er boven zijn groene eilanden 
en studentenwoningen. Het is geen koopmachine 
geworden, maar een “third place”.’

een creatieve manier van denken is noodzakelijk 
voor geslaagde public space, vindt u?

FdV: ‘Zeker. Wij creëren massa, maar tegelijkertijd 
ook ruimte. Hierbij staat de menselijke maat altijd 
centraal, wij zien dat dat nog vaak vergeten wordt. Wij 
nemen de omgeving mee en verrijken die.’

WJdV: ‘TconcepT wil de bloedsomloop van een 
stad herstellen. Die is vaak verstoord, zoals we zagen in 
Sheffield. Je ziet in dit project goed onze werkwijze. Je 
brengt iets terug dat verdwenen is of bedenkt iets dat 
ontbreekt: een kloppend hart. Dat kan niet iedereen, 
het kan dan ook faliekant misgaan. Er zijn zoveel 

zakelijk 
beste restaurant van den haag: 

WoX

de lekkerste koffie:  

Eatalia Noordeinde

favoriete public space:

Paleistuin 

favoriete winkel:

lola bites en Coffee

mooiste gebouw:

Villa ottolenghi van Carlo 

scarpa

nieuwe hotspot:

lapsang

mooiste straat:

Noordeinde waar ik woon, ik 

kijk achter uit op een rode beuk 

die meer dan 250 jaar oud is.

persoonlijke city secret:

ik heb een verschrikkelijke 

hoogte vrees, maar probeer dit 

op de bouwplaats natuurlijk te 

verbergen.

favoriete stad:

Voor mij is dat londen: een 

verzameling aan elkaar 

geklonterde dorpen, met ieder 

hun eigen unieke karakter. 

Waar de creativiteit van onder 

op komt. Een multicultureel 

fenomeen.

persoonlijk 
eerste herinnering aan den 

haag….

Mijn kindertijd.

passie voor…

Moderne kunst, maar ik moet 

‘ de pentHouses in kijkduin vormen 
een ecHte “kroon” en spreken tot de 
verbeelding’

disfunctionerende plekken die leegstand tot gevolg 
hebben. Het masterplan van TconcepT biedt nu juist 
een dynamisch en bruisend mixed-use district in het 
hart van het stadscentrum, met het doel Sheffield een 
nog spannender en interessantere plek te maken, om te 
wonen en werken (de gemeente Sheffield presenteert 
TconcepT’s centrum masterplan op de website  
www.heartofcity2.com, red.). Zo gaan we graag te werk. 
Daarbij zijn de menselijke maat en gevoel belangrijk.’

dat tconcept veel internationaal Werkt, is dat een 
voor- of juist een nadeel?
FdV: ‘Voor Nederlandse opdrachtgevers is dat zeker 
een voordeel. Wij hebben als bureau een ander 
gereedschapskistje, juist doordat we veel in het 
buitenland werken. Wij zien de trends en wat werkt in 
het buitenland en wat mensen die er in leven gelukkig 
maakt. Dat leidt tot een bredere aanpak.’

WJdV: ‘Nieuwe concepten, als 30+ bioscoop 
Everyman, willen we graag naar Nederland brengen. 
Hier worden daken gebruikt voor private voorstellingen 
in hottubs. Wij zien in Turkije heel succesvolle 
restaurantconcepten die bijvoorbeeld goed in ons plan 
voor winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam zouden 
passen. In Lissabon maken we tiny apartments. Dat 
zijn internationale trends. In Istanbul zijn we nu bezig 
met een project waarbij cinema, theater en woningen 
gecombineerd worden. Waarom zou dat hier niet 
werken? Omgekeerd profiteren buitenlandse klanten 
weer van onze lokale ervaring. Zo keren de twee “ground 
floors” van de Koopgoot terug in Belfast en Sheffield.’

FvD: ‘Dat project in Istanbul, “Watergarden” 
genoemd, is interessant om nog even te belichten. Stel 
je een stad voor met achttien miljoen inwoners: het is 
twee uur rijden naar de Bosporus voor verfrissing. Aan 
de Aziatische kant van Istanbul was geen plek om samen 
te komen, een “stadshart” ontbrak. Dus ontwierpen 
we behalve winkels en restaurants ook een theater, een 

nog wel veel leren(heerlijk).

bijleren….

over moderne kunst dus graag 

en ik zou een injectie spaans 

willen. ik heb overigens geen 

zin meer om echt achter de 

boeken te zitten. Al doende 

leert men veel, mits je je open 

stelt.

mijn inspiratiebron…

Mijn inspiratie is er niet echt 

één, maar zijn er meerdere 

zoals de natuur, mode en 

kunst...

ultieme ontspanning….

Varen met mijn bootje door 

de Nederlandse rivieren. Dan 

begrijp je onze schilderstraditie 

ook beter, die prachtige luchten 

en landschappen.

beste sportprestatie…

ik heb één keer een zuigerend 

harde goal gemaakt, met het 

puntje van mijn hockeystick. 

op een hobbelig grasveld 

tijdens een onbelangrijk 

toernooi in Frankrijk. Maar 

iedereen was wel even stil....

welke krant lees je…

ik heb geen abonnement op 

een krant, dat stapelt zich 

namelijk op als je veel reist. ik 

koop wel Time magazine los en 

af en toe NrC of de Volkskrant.

guilty pleasure…

Een gauloise sigaret met een 

espresso en een spaanse 

brandy van het merk Carlos 

Primero of een heerlijke 

cognac.

willem-joost de vries 

fontein en een park, waar het zowel overdag als ’s avonds 
goed vertoeven is. De waterpartijen brengen verkoeling, 
groen brengt mensen samen. Er wordt vaak onderschat 
wat een boom kan doen in de stad. Zo bekijken we ook 
retailomgevingen niet als een winkelcentrum om zoveel 

mogelijk geld uit te geven. Daar hebben we zelfs aversie 
tegen. We zien een gebied graag als een plek waar je dag 
en nacht wilt komen. Waar je graag naar toe gaat, in 
plaats van enkel te shoppen.’

1

2

1_Den Haag – 

Maanplein-

Luna

2_Rotterdam -  

Zuidplein
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‘ aan ieder project waarbij  
tconcept is betrokken, voegen 
Wij Waarde toe’

Helder. We kijken uit op den Haag, Willem-joost is 
Hier geboren en getogen. Hoe vertaal je jullie visie 
op deze stad?
WJdV: ’Kijk bijvoorbeeld naar Kijkduin: te veel auto’s en 
steen en een verouderd monofunctioneel winkelgebied. 
Wij verhogen het maaiveld waardoor een autovrij gebied 
ontstaat. De verhoogde boulevard is de drager van het 
plan. Hier zit de horeca met een beter zicht op strand en 
zee. Parallel erachter ligt de winkelstraat, erboven zitten 
appartementen die zo geplaatst zijn dat het vrije zicht op 
de horizon behouden blijft. Als je aan komt rijden, zie je 
bijna de zee, je voelt hem overal. Het duinlandschap is 
een onderdeel van de badplaats en neemt een belang-
rijke plek in. We kozen voor een mix aan architectuur 
uit hetzelfde pallet. Kleuren worden wit en ton sur ton, 
fase één is nu in aanbouw. Hoe het plan uitpakt? Je ziet 
een sterkere identiteit van de gebouwen, veelvormig-
heid. Je kan er genieten van de diversiteit in architectuur, 
de hand van meerdere architecten is te herkennen. De 
penthouses vormen een echte “kroon”. Dit spreekt tot 
de verbeelding, leuk om naar te kijken.’

zakelijk 
beste restaurant in de stad:

Catch in scheveningen biedt 

de beste vis en heerlijke sfeer 

aan de haven.

de lekkerste koffie:

Capriole Cafe op de binckhorst, 

met zelf gebrande koffie op een 

onverwachte plek.

favoriete public space:

Anna Paulownaplein of het 

strand bij het Zwarte Pad in 

scheveningen.

favoriete winkel: 

only for Men, op de rand van 

Den Haag in oud Voorburg.

mooiste gebouw: 

stadhuis, dit is een centrale 

ontmoetingsplek in het centrum 

van de stad, het atrium blijft 

na bijna 25 jaar een prachtige 

ruimte.

mooiste straat:

lange Voorhout, dit heeft geen 

uitleg nodig.

persoonlijke city secret:

Heilige geest Hofje, eigenlijk 

verboden om te bezoeken voor 

niet bewoners…

persoonlijk
eerste herinnering aan den 

haag…. 

De Pier in scheveningen, 

ik woonde in rotterdam en 

ik was acht jaar, wat was ik 

onder de indruk.

passie voor…

Architectuur

mijn inspiratiebron…

Frank lloyd Wright.

ultieme ontspanning….

Wandelen langs het strand, 

in de natuur of de bergen.

beste sportprestatie… 

MTb tocht Coast to Coast in 

de uk.

welke krant lees je…

NrC next, iedere dag tijdens 

het ontbijt.

guilty pleasure…

Madonna.

  

frank van dongen 

Wat zou een ‘quick Win’ kunnen zijn voor de Hofstad? 
FvD: ‘Viaducten snijden de stad doormidden. Door 
ontwikkelingen in mobiliteit zijn die niet allemaal meer 
in de huidige vorm nodig. Vroeger zijn ze bedacht om 
de stad beter bereikbaar te maken, alles draaide om de 
auto. In de jaren 60 een aardig idee. Maar nu staan ze 
verbindingen in de weg.’

WJdV: ‘Wanneer de viaducten aangepast zijn, 
ontstaat er een nieuw maaiveld met nieuwe grachten, 
pleinen, bomenlanen, levendige plinten en allerlei 
andere functies.’

Het gerucHt gaat dat u betrokken bent bij plannen 
voor Het binckHorst-gebied in den Haag. 
WJdV: ‘Klopt! Ons kantoor zit op de Binckhorst en 
we zijn blij dat we betrokken zijn bij verschillende 
plannen. Op het Maanplein hebben wij bijvoorbeeld 
een herontwikkelingsplan gemaakt. De voormalige 
KPN campus van 5,5 hectare wordt een mix van 
functies, met kantoren, wonen, restaurants en voorzie-
ningen. De verandering is deels al te zien, de transfor-
matie van enkele kantoren naar woningen is vorig jaar 
opgeleverd. Aan de kop van de haven komt een toren 
die de haven verankert. Deze staat aan de voet van een 
nieuwe verbindende loper die eindigt bij Mama Kelly 
en de Caballero Fabriek. Je kan echt al zien dat dit 
de nieuwe voorkant van Den Haag gaat worden. Een 
gebied om te wonen, te werken en te recreëren.’ 

tenslotte, Waarom is tconcept in den Haag gevestigd?
FvD: ‘Ons kantoor in Bink36 is uniek, dat kom je niet 
snel tegen. We hebben onze eigen ruimte verbouwd tot 
een voortreffelijke plek, vijf meter hoog met heel veel 
licht. Bink36 is een bedrijfsverzamelgebouw waar je 24 
uur kan vertoeven. Het bevat restaurants, fitness, kapper, 
fietsenmaker, drukkerij en nog veel bedrijven waarmee 
we samen werken. Veel klanten zitten hier in de buurt 
maar iedereen komt ook graag bij ons langs. We kennen 
de weg bij de Gemeente en zijn vertrouwd met de sfeer 
in verschillende buurten.’

WJdV: ‘Je zit zo op de snelweg, de trein stations CS, 
HS en NOI zitten op loopafstand en het is vlakbij Schip-
hol. Opdrachtgevers, ambtenaren, creatievelingen lopen 
hier graag binnen voor de leuk. Den Haag is de stad 
waar het geld wordt uitgegeven, de stad van het groen en 
het strand. Wij helpen graag Den Haag een nog betere 
plaats te maken.’ ■

Bekijk de projecten van TconcepT op:  
www.tconcept.nl/tconcept/nl/projects/
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