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René BuuR

Beste restaurant

Strandtent met 

ondergaande zon

De lekkerste koffie

Capriole, mooie plek in 

de Binckhorst

Favoriete public space

Paleistuin

Favoriete winkel

Bever, voor klimspullen

Mooiste gebouw

Haags gemeente-

museum Berlage

nieuwe hotspot

Campus Boulder

Mooiste straat

Lange Voorhout, liefst 

met beeldenexpositie

Persoonlijke city 

secret

Gasfabriek, 

Trekvlietplein

Wat ga je anders doen 

in 2020

Nog meer fietsen, 

afspraken op afstand 

gaan online

eerste herinnering aan 

Den Haag  

Bezoek Haags 

gemeente museum

Passie voor

Als polderjongen is 

klimmen de bergen 

altijd ultiem

Bijleren 

Zelf brons gieten, 

Dit raakt mij 

persoonlijk

Ouderenzorg, 

hopeloos verouderde 

verpleegtehuizen

Mijn inspiratiebron

Tommy Caldwell 7 

jaar toewijding aan de 

Dawn Wall, Architect 

Foster

ultieme ontspanning 

Multipitch met mijn 

dochters en vrouw

Beste sportprestatie

Fietstochtje vanaf Delft 

naar de Pyreneeën, 

volle bepakking over 

alle cols, en weer naar 

huis.

Welke krant lees je

Volkskrant, NRC

Guilty pleasure

Schaduwboksen met 

‘eye of the tiger’

Coronatijd: een voor- 

of nadeel?

Voordeel: minder tijd in 

de auto, 

Nadeel: te weinig 

rondrijden in ‘cocoon’ 

Tesla 

SeBaStiaan JanSen

Beste restaurant 

Te veel om op te 

noemen

De lekkerste koffie

Ik drink geen koffie 

(ben al energiek 

genoeg).

Favoriete public space

De Markt in Delft. Deze 

heeft een heel mooie 

maat en schaal en is 

daardoor multifunctioneel 

inzetbaar.

Favoriete winkel 

Ik koop graag pakken 

met een twist, ruitjes, 

bijzonder kleuren en 

dan in combinatie met 

een goede sportschoen. 

Ik slaag altijd in een 

andere winkel. 

Mooiste gebouw 

Elbphilharmonie in 

Hamburg, route, maat, 

schaal, detail. Verhaal 

en architectuur komen 

hier zo mooi samen in 

één gebouw en dan het 

geluid: kippenvel!

nieuwe hotspot 

Haagsche Bluf, in 2020 

opgeleverd, verbouwd 

door KOW tot 24uurs 

levendigheid. 

Mooiste straat 

Het Deltaplein in 

Kijkduin, wordt écht 

geweldig.

Persoonlijke city 

secret

Haagsche Bluf, 

hebben we onlangs 

getransformeerd. 

Middenin het centrum 

heel besloten op een 

terrasje zitten.

Wat ga je anders doen 

in 2020 

Meer sporten en 

gezonder leven. Dat 

proberen we trouwens 

met het hele kantoor, 

iedere middag een 

energizer tegen het 

‘inkakmomentje’.

eerste herinnering aan 

Den Haag

Aankomen op CS en in 

de verkeerde tramlijn 

stappen

Passie voor

Wind en golven, de 

kracht van moeder 

natuur. En dan er 

doorheen knallen met je 

kite en plank.

Bijleren

Ik leer iedere dag.

Dit raakt mij 

persoonlijk

Onrecht

Mijn inspiratiebron

Sociaalmaat-

schappelijke context

ultieme ontspanning

Een dagje op de SUP 

door de natuur.

Beste sportprestatie

Fietsend naar de 

middellandse zee

Welke krant lees je

Ik Blendle

Guilty pleasure

Pizza uit de doos, 

houtgerijpte 

chardonnay met blote 

voetjes in het zand 

tijdens zonsondergang.

Coronatijd: een voor- 

of nadeel?

Voordeel: het heeft mij 

laten inzien dat we 

dingen écht anders 

moeten (en kunnen) 

doen.

van de makers van             visie editie #3

Midden in een gesprek over de stad Den Haag vertelt KOW-partner 

René Buur trots over zijn roots. In zijn verhaal zit de kern van de 

filosofie van het architectenbureau opgesloten, die van terug naar de 

basis, hetgeen mensen zo graag willen. 

‘Ik kom uit Limmen, uit een boerenfamilie, waar we echt vrij 

konden zijn als kind. Samen stiekem fikkie steken, timmeren, 

boomklimmen. We verbouwden onze groente zelf en hadden een 

septic tank op het erf en als die vol was, gooide mijn vader alles over 

ons land. Dat durfde je toen niet op school te vertellen.’ Hij lacht 

even. ‘Maar als je dat nu vertelt dan zeggen mensen: ‘Wat ben jij 

circulair bezig zeg!’.’ 

Als Sebastiaan Jansen, zijn verhaal vertelt, blijkt dat de filosofie van 

KOW niet over het platteland of boerenfamilies gaat, maar over de 

kern van mensen, hun verlangens en behoeften om te kunnen leven. 

‘Ik herken heel erg wat René zegt. Ik ben opgegroeid in Haarlem, 

tussen de hoogbouw, maar we vonden altijd een plek om te spelen. 

Als jongetje timmerde ik van alles en nog wat in onze schuur en liet 

dat dan buiten aan mijn vriendjes zien. Ik had een enorme drive om 

te creëren. Later in Delft, als student, merkte ik dat de drang om 

buiten bij elkaar te komen van alle leeftijden is. Dat is vandaag de 

dag niet anders: kijk maar om je heen tijdens de coronacrisis’ 

Jullie genieten zichtbaar als jullie deze persoonlijke 
verhalen vertellen. Waar komen die gedachtes 
vandaan als architect? 
René: ‘We verbeelden wensen en verlangens van mensen. Daarvoor 

moeten we scherp in de wereld kijken. Dat is wat we constant 

onderzoeken in onze ontwerpen.’

Sebastiaan: ‘Mensen zeggen wel eens ‘een architect is een 

kunstenaar’, maar daar ben ik het niet mee eens. Het is een 

gebonden kunst en vooral de kunst van het luisteren en zien wat er 

om je heen gebeurt, daar zit vaak de essentie van de opgave.’

Helder! als jullie dan kijken – en uitzoomen naar 
grote ontwikkelingen in de wereld - welke zijn dan 
van invloed op jullie gedachten als architect? 
Sebastiaan: ‘De paradox tussen innovaties die mondiaal aftrek 

vinden en lokale behoeftes van mensen. Ik geniet er enorm van om 

op zaterdagmorgen op de markt mijn lokale producten te kopen en 

dan ook gelijk een praatje te maken met ondernemers.’

René: ‘We voelen allemaal de economische druk, onder invloed 

van technische vooruitgang en robotisering – zowel ondernemers 

als consumenten - maar we verlangen in een druk werelds 

bestaan allemaal naar dezelfde kleine dingen. Niet spelen achter 

de PlayStation, maar buiten in het groen. Als ontwerpers zijn 

wij constant op zoek om de harde stad te verzachten met fijne 

speelplekken voor kinderen.’

dat zijn kinderen. 
Sebastiaan: ‘Volwassenen ook. Kijk maar wat we doen tijdens een 

intelligente lockdown. Als het even kan, zijn we buiten. En ik heb 

nog nooit zoveel mensen in parken zien sporten als nu.’

René: ‘Evolutionair zijn we als mensen nauwelijks veranderd, dat 

laat de coronacrisis haarfijn zien. We hunkeren naar samenzijn 

– kinderen, volwassenen, ouderen - en mijmeren over vroeger. 

Dat geldt voor mensen op het platteland, maar zeker ook voor 

Hagenaars.’

Sebastiaan: ‘Het verlangen naar klein en lokaal wordt steeds 

luider. Daarin wordt de spagaat waarin we leven duidelijk. De 

economische druk om keuzes te maken is enorm. In het vastgoed, 

in de supermarkt, overal eigenlijk. En uiteindelijk botst het met 

ons verlangen als mensen. Het is gek en niet uit te leggen aan 

mijn zoontje dat een druif uit Chili komt. ‘Waarom’, zegt hij dan? 

‘Waarom niet uit onze achtertuin?’’

Hoe link je die vragen aan jullie missie als 
architecten in den Haag?
Sebastiaan: ‘De coronacrisis legt bloot waar we op afstevenen. 

De technische revolutie, financieel gedreven, die ervoor zorgt dat 

menselijke interactie onder druk komt te staan. Die ontwikkeling 

maakt het werk van architecten en stedenbouwkundigen ontzettend 

belangrijk voor de toekomst van Den Haag.’

René: ‘Kleiner bouwen is de trend. Dat is prima als er voldoende 

oppervlakten buitenshuis zijn waar mensen kunnen recreëren. Daar 

ligt de uitdaging. Daar moet je als stad heel goed over nadenken. En 

dat is precies wat wij doen in onze concepten voor opdrachtgevers.’ 

Sebastiaan: ‘Zeker. Als je naar verdichtingsopdracht kijkt die we in 

Den Haag, en andere grote steden hebben, dan is de grote vraag 

‘Hoe ga je verdichten?’ relevant.’

nou die vraag stellen we dan graag: ‘Hoe dan?’

Sebastiaan: ‘Den Haag is de stad van de zee en het strand, waar 

mensen in theorie makkelijke samen buiten kunnen zijn. Maar voor 

veel mensen zijn die zee en het strand letterlijk ver weg. Om het 

verlangen van mensen dichtbij huis op te pakken, moet je vooral 

verdichten langs de groene longen van Den Haag.’

Waar en hoe zou je moeten verdichten? 
René: ‘Ga op een slimme manier functies stapelen, kijk naar ons 

project in Kijkduin. Parkeren, horeca, retail en wonen worden hier 

op een mooie manier in elkaar vervlochten.’

Sebastiaan: ‘Het Haagse bos als een Central Park met hoogbouw 

er omheen. Het Central Innovation District (CID), met een 

nieuwe stadswijk boven het spooremplacement. De Binckhorst als 

hoogbouwzone. En zuidwest met hoogbouw langs de belangrijke 

invalswegen. Daar moet het gebeuren’

René: ‘Laat de woontoren aansluiten op het groen met een 

levendige plint. En laat de groene ruimtes tegelijkertijd via 

daktuinen een levendig woongebouw opleveren.’

Hoogbouw is niet langer een discussiepunt in de 
stad?
Sebastiaan: ‘Er worden grenzen opgezocht in de stad. Honderd 

meter, honderdvijftig meter. Zelfs tweehonderd meter, het kan. Het 

is dé manier om het groen in de stad te behouden en wonen en 

werken te combineren.’

René: ‘We hebben wel eens, in een gekke bui, berekeningen 

gemaakt, waarin we geen woontorens nodig hebben in Den Haag én 

toch de bouwopgave kunnen realiseren.’

Hoe dan?
René: ‘Als je op elk plat dak één verdieping zou bouwen in Den 

Haag dan heb je de verdichtingsopdracht voor de aankomende 

dertig jaar gerealiseerd.’

dat klinkt onrealistisch. dat kan niet zomaar en is 
nog nooit vertoond.
René: ‘Nee klopt, niet in die orde van grootte, maar het gaat om het 

idee. En helemaal onrealistisch is het niet als je naar deelgebieden 

of complexen kijkt. Voor een woningbouwcorporatie zijn we serieus 

op die manier gaan rekenen. We raakten in gesprek met elkaar en 

zeiden: ‘Als je je portefeuille afbreekt en de fundering laat staan, 

dan kun je er appartementen bouwen, plus twee extra verdiepingen, 

opgebouwd uit een houten constructie’. Die constructie is 

duurzaam en weegt veel minder, waardoor het fundament dus 

gewoon kan blijven bestaan. De kosten gaan natuurlijk voor de 

baten uit en er is lef voor nodig om die stap te nemen. Maar het zou 

kansrijk zijn voor zowel de bedrijfsvoering van een corporatie als de 

opdracht van de gemeente Den Haag.’

Zegt het voorbeeld iets over jullie duurzame 
filosofie of juist over jullie aanpak?
Sebastiaan: ‘Beide, denk ik. Laten we eerlijk zijn: energetische 

duurzaamheid is bijna niet interessant meer. Dat probleem hebben 

we opgelost met prachtige energie neutrale gebouwen. Een gezonde 

stad gaat over bewegen, over groene ruimtes waarin je kunt 

bewegen en vastgoedeigenaren die snappen dat je kantoren zo kunt 

indelen dat gezondheid een positieve rol gaat spelen. Maar het gaat 

ook over circulariteit en het behoud van waarde en grondstoffen. We 

kijken nu heel anders naar onze vraagstukken dan vijf jaar geleden, 

en dat gaat de komende periode steeds vaker gebeuren.’

René: ‘Sebastiaan slentert wel eens een dag door Den Haag met 

een schetsboekje in zijn hand. Dan tuurt hij naar binnenstedelijke 

knelpunten en gaat hij schetsen. Dan komt hij met een boek vol 

ideeën over Den Haag terug naar kantoor.’   

Circulariteit zeggen jullie. kan dat in een wereld 
die - wat jullie zelf noemen – gedomineerd wordt 
door economische druk?
Sebastiaan: ‘We doen als bureau veel onderzoek naar circulariteit en 

modulaire bouwstenen. Het besef van circulariteit daalt - om ons 

heen - langzaam in.’

René: ‘Het feit dat het zonde is om iets af te breken, terwijl dat 

afbreken in essentie de vraag niet beantwoordt. Het gaat over 

het gebruik van grondstoffen. We zijn als vastgoedsector geen 

auto-industrie hè, waar je in twee jaar tijd streeft naar een nieuw 

automodel.’ 

Sebastiaan: ‘Het gevoel van mode is bovendien moeilijk met 

gebouwen. We zetten iets neer voor honderd jaar. Natuurlijk is 

architectuur modegevoelig, tijdloze architectuur bestaat niet, maar 

het moet over honderd jaar nog wel een waarde hebben voor de 

stad.’

Welke noodzaak is er voor de vastgoedsector om 
circulair of anders te gaan bouwen? 
René: ‘Ik snap de vraag. Het is lastig en soms een spagaat voor 

onze sector die extreem financieel gedreven is. En als je dan bekijkt 

dat alles zo duur is geworden: beton voor gebouwen, bakstenen 

gemaakt van klei uit rivieren, dan zijn metselrobots en andere 

efficiencyslagen een logisch vervolg om te kunnen standaardiseren 

en kosten te besparen. Aan de andere kant: een belegger kijkt 

naar de lange termijn. Die wil over dertig jaar ook nog mooie 

rendementen halen. Daar is een stevige kijk naar de toekomst 

noodzakelijk. En dan spelen collectieve binnentuinen en andere 

keuzes – die niet direct het meeste geld opleveren, maar wel 

appelleren aan de veranderen wensen van mensen – een voorname 

rol.’ 

klinkt logisch. kijken jullie dan anders naar de 
rekensommen?
René: ‘Je hebt de Excel en de verbeelding, zo zeggen wij op kantoor. 

Dat zijn twee werelden. De Excel-sheet moet kloppen en daarbij 

heb ik geleerd dat je aan de kostenknop kunt draaien, of aan de 

opbrengstenknop. Het gaat mij altijd om de opbrengsten voor een 

klant en de eindgebruiker.’ 

Sebastiaan: ‘We zijn reken- en tekenmeesters, zonder twijfel. We 

hebben wel eens weddenschappen op kantoor. Dat we ontwerpen 

zo slim kunnen intekenen dat er nog extra gebruiksoppervlakten 

beschikbaar komen. Natuurlijk is dat geld waard, maar weten wat er 

leeft bij mensen is minstens zo belangrijk.’

dat gaat vast over doelgroepen?
Sebastiaan: ‘Ik geloof niet zo in doelgroepen. Het gaat meer 

om leefstijlen en leeftijdscategorieën. Ouderen willen langer 

thuis blijven wonen, dat is een duidelijk groep. De buurman 

wil best zorgen voor de buurvrouw. Want er is een tekort aan 

verzorgingstehuizen en ze kennen elkaar al vijftig jaar, maar dan 

moeten er wel mogelijkheden zijn om elkaar te kunnen helpen.’ 

René: ‘Dat heeft ook met duurzaamheid van vastgoed te maken en 

ook met het rendement van een belegger.’

Jullie hebben al zoveel mogen tekenen voor de stad 
den Haag. Op welke projecten zijn jullie oprecht 
trots? 
Een stilte volgt. Sebastiaan: ‘Oef, dat is heel erg moeilijk. (…) 

Nou, nee ik weet wel een hele mooie. Dan heb ik het over een 

binnenstedelijke transformatie ‘Groot Hertogin’. Een monumentaal 

kantoorgebouw naar luxe appartementen, waarbij het ambacht is 

gebleven. De architectonische schoonheid. En waarom het zo mooi 

is, is omdat het nu een toekomst heeft. Niet verloren is gegaan voor 

de stad, dat vind ik heel waardevol!’

René: ‘Ik noem het crematorium in de Haagse Duinen. Het is 

met een houten grid en het groen een warme plek geworden, 

waar mensen een waardige laatste beleving kunnen hebben met 

nabestaanden.’

Sebastiaan: ‘Ja joh, moeten we echt kiezen. Er schieten me eigenlijk 

nog zoveel mooie gebouwen te binnen. Het voormalige Kleine 

Belastingkantoor is getransformeerd tot studentenhuisvesting.’

René: ‘Ik weet er ook nog één. De drie gebouwen bij Nieuw 

Kijkduin, vergeet die niet! Wonen, retail, horeca, ondergronds 

parkeren. Letterlijk op het duin. Een verrijking voor de stad!’

Sebastiaan: ‘Nog ééntje dan: de glazen brug in de Haagsche 

Bluf, deze heeft vloeren van maar 8cm dik. Een echt voorbeeld 

van integrale samenwerking tussen glas- en staalleverancier, 

constructeur en de architect. De Haagsche Bluf hebben we 

verbouwd van monofunctie (enkel retail) naar een multi functie van 

shoppen, eten en slapen.

René: ‘We zijn nog lang niet klaar in Den Haag. Er liggen nog 

zoveel mooie kansen te wachten.’

‘ We staan aan de  
vooravond van een
 heel andere Wereld’

Ze worden liefkozend de huisarchitecten van Den Haag 
genoemd. Sebastiaan Jansen en René Buur, twee van de 
vier partners van KOW. Met een roemrijke historie in de 
stad heeft het bureau een gezonde kijk op het Den Haag 
van morgen. “Energie neutraal is geen onderwerp meer, 
het verlangen gaat veel verder.”
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René Buur (l) en sebastiaan Jansen

‘ WE VOELEN ALLEMAAL 
DE MONDIALE
  ECONOMISCHE DRUK, 
INGEGEVEN DOOR
  DE TECHNISCHE 
VOORUITGANG’  

‘ HET VERLANGEN NAAR KLEIN EN LOKAAL WORDT 
STEEDS LUIDER. DAARIN WORDT DE SPAGAAT 
WAARIN WE LEVEN DUIDELIjK’

‘ OM HET VERLANGEN VAN MENSEN
  DICHTBIj HUIS OP TE PAKKEN, MOET jE 
VOORAL VERDICHTEN LANGS DE GROENE 
LONGEN VAN DEN HAAG’

‘ ALS jE OP ELK PLAT DAK ééN VERDIEPING ZOU BOUWEN 
DAN HEB jE DE VERDICHTINGSOPDRACHT VOOR DE
 AANKOMENDE DERTIG jAAR GEREALISEERD’

‘ WE ZIjN 
NOG LANG 
NIET KLAAR 
IN DEN 
HAAG. ER 
LIGGEN NOG 
ZOVEEL 
MOOIE 
KANSEN TE 
WACHTEN’

Haagse duinen

Maestro

Leemanstoren

stationsplein

GrootHertogin

nieuw Kijkduin

Over KOW:

KOW heeft twee vestigingen in Den Haag 

en Eindhoven met 40 medewerkers. Naast 

opgaves in de woningbouw werkt KOW aan 

onderwijsgebouwen, zorg, kantoren en hotels. 

De opgaves omvatten zowel nieuwbouw als 

transformaties en renovaties. Het oeuvre toont  

'modern vakmanschap'.


