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Evert 
Dorresteijn
associate director
MLA+

Make Life Amazing! Het is een enthousiasmerend leidmotief 
dat de architecten van MLA+ hanteren. Een bureau met 

ruim 25 jaar ervaring in architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur dat in zeven steden in de wereld actief 
is. De Benelux-projecten binnen de Nederlandse vestiging in 

Rotterdam worden aangestuurd door Evert Dorresteijn. 
Met MLA+-managing director Markus Appenzeller gaat hij 

in op de opgaven voor de stad van nu en morgen. 

MLA+ geeft
vorM AAn de stAd

vAn Morgen

Markus 
Appenzeller

managing director 
MLA+
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EvErt DorrEstEijn 
ZakElijkE 
vooruitblik 
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021?
Realisatie van een aantal 
projecten waar we nu 
hard aan werken (De 
Nieuwe Defensie, King’s 
Park in Zoetermeer en 
S’Maak in Schiedam). 
Verder zullen we 
onderzoeken wat de 
nieuwe uitdagingen in de 
Benelux zijn.
2 Grootste uitdaging? 
Speciale aandacht 
zal uitgaan naar de 
verdere ontwikkeling/
transformatie van het 
ANWB complex in Den 
Haag waar we als sinds 
2017 aan werken.
3 Wat staat in elk geval op 
de planning? 
Verdere ontwikkeling 
van onze 5 kernthema’s: 
samenleven+, wonen+, 
gezond en gelukkig, 
“voor de toekomst 
ontworpen” en REAL+
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? 
Ik wil meer tijd 

et gesprek met Evert Dorresteijn 
en Markus Appenzeller vindt 
noodgedwongen weer online plaats; 
beide heren toveren in Teams een 
levensechte kantoorachtergrond 
tevoorschijn die de sfeer ademt 
van een dynamische binnenstad. 
In het Rotterdamse kantoor 
kan najaar 2020 in kleine teams 

gewerkt worden - ontwerpen aan projecten gebeurt 
nu eenmaal met meerdere mensen en disciplines 
- maar extern wordt er toch veelal met digitale 
communicatiemiddelen gewerkt in deze Corona-tijd. 
Hoe anders is het bijvoorbeeld in China, waar MLA+ 
twee vestigingen heeft in de groeisteden Shanghai en 
Shenzhen en waar de medewerkers weer ‘gewoon’ naar 
kantoor kunnen komen. Bijzondere tijden voor een 
bijzonder bureau, dat in de naamgeving ook staat voor 
een afkorting van Maccreanor Lavington Appenzeller, 
zo legt de laatste uit: ‘Acht jaar geleden wilde ik voor 
mezelf beginnen. Ik had wel de netwerken maar niet 
het portfolio, een probleem waar veel architecten tegen 
aanlopen. Ik kende Gerard Macrreanor uit Londen 
waar we al projecten samendeden. Hij wilde ook graag 
meer internationaal opereren, buiten de UK. Zo is 
de samenwerking ontstaan: we opereren sinds 2012 
als zusterbedrijven in de markt. De naam hebben 
we ingekort tot een titel die ook internationaal uit te 
spreken is.’ Waarbij de + staat voor de toegevoegde 
waarde en integrale aanpak die MLA+ levert; naar 
schaalniveau en naar inhoud.

Jullie werken met zeven vestigingen over de wereld, wat was de reden 
om je ook vanaf 2016 op de Benelux te richten?
Appenzeller: ‘Architectuur en stedenbouw beslaan in 
deze tijd een internationaal werkveld. Tegelijkertijd 
behelst de implementatie van de plannen een lokale 
activiteit. Het gaat om de lokale situatie, de mensen, 
de kennis, de netwerken. Daarom onze keuze om ook 
echt ter plekke aanwezig te zijn, met medewerkers 
uit de betreffende landen die onze ambitie delen. Wij 
zijn buiten Nederland begonnen omdat daar de eerste 
projecten waren, maar wij zagen wel kansen in met 
name Nederland en België.’
Dorresteijn: ‘Het is wel bijzonder dat hier in Rotterdam 
verschillende lijnen uit ons werkzame verleden bij 
elkaar komen. Op enig moment werkte ik aan een 
woningbouwproject in de eerste fase van Langerak in 
Leidsche Rijn; een project van Bouwfonds - nu BPD. 
Het stedenbouwkundige plan was van KCAP waar 
Markus en ik later jaren hebben samengewerkt. Het 
naastgelegen woningbouwproject in Langerak was 
een project van Maccreanor Lavington - bestaat er 
zoiets als toeval in de wereld? We kenden elkaar dus 
al goed en kwamen tot de conclusie in 2016: dit is 
weer een heel interessante tijd om als architecten en 
stedenbouwkundigen actief te zijn. Ook in de Benelux.’

Ik keek op jullie website en zag daar een uitgebreid portfolio, met 
tussen de landen ook de nodige accentverschillen. Waar richt MLA+ 
zich in de Benelux op?
Dorresteijn: ‘Onze focus ligt hier op compacte en 
binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, in de grote en 
middelgrote steden. Het wonen maakt daar uiteraard 
een heel belangrijk onderdeel van uit. We staan voor 
de opgave om veel woningen toe te voegen. In de 
jaren negentig ging de aandacht daarbij vooral uit 
naar nieuwe en vaak ingewikkelde typologieën; we 
zijn nu meer bezig met nieuwe vormen van wonen. 
Denk bijvoorbeeld aan woonzorgconcepten, micro-
appartementen en woon-werkhotels. Wij willen als 
ontwerpers de nieuwe manieren van wonen met onze 
kennis faciliteren.’
Appenzeller: ‘Daarbij is het opdrachtgeverschap 
wel nadrukkelijk veranderd. De rol van de 
woningcorporaties is bijvoorbeeld verminderd. De 
vernieuwing van de stad is nu meer marktgedreven. 
Dat vraagt een scherp oog voor de risico’s maar ook 
voor de kansen die zich voordoen. Onze ambitie is om 
met commerciële partijen goede resultaten te boeken. 
Dat zijn de gevestigde partijen maar we ondersteunen 
ook nadrukkelijk beginnende ontwikkelaars in de stad 
met onze kennis. Daarbij schuwen we ook zeker het 
experiment niet.’
Dorresteijn: ‘Het team dat we in Rotterdam voor de 
Benelux hebben opgetuigd kan die uitdaging aan. Met 
een sterke eigen visie op het ontwerp maar ook met 
de competenties om in (gebied)ontwikkelingen vanaf 
het begin tot het einde als een complete adviseur mee 
te draaien. Hierdoor zijn wij het gehele proces van 
waarde. De successen die we boeken met projecten 
als S’MAAK in Schiedam, De Nieuwe Defensie in 
Utrecht en Lebeau Sablon in Brussel sterken ons in die 
ambitie.’

Top 3 projecten:
• S’Maak in Schiedam     
• De nieuwe 
defensie in Utrech                                  
• Kalkbreite in Zürich
Opvallendste nieuws:
De Corona uitbraak in 
februari / maart
Grootste irritatie: 
Verspreiders van 
complot theorieën
Grootste misser: 
Missen van een tender
Beste nieuwe Retail 
concept:
Is een structurele 
oplossing voor de grote 
leegstand op het gebied 
van retail in Nederland
Welk app het meest 
gebruikt: 
What’s app en MS Teams
Leukste spontane 
ontmoeting: 
Ontmoeting met 
Francine Smissaert 
en Arlette van Poppel 
van FAB House tijdens 
een bezichtiging van 
een oud monumentaal 
schoolpand in 
Rotterdam
Aan wie geërgerd: 
Trump, die alle middelen 
aangrijpt om de 
verkiezingen te winnen 
in november
Held: 
Arjen Lubach
Beste event:
Dutch Design Week 
(online)
Het meest geleerd van: 
Het boek van Rutger 
Bregman ‘De meeste 
mensen deugen’ 
Vastgoedman van het jaar:
Floris Alkemade
Talent en vastgoedvrouw 
van het jaar: 
Suze Gehem; oprichter 
van het duurzame 
adviesbureau “de groene 
grachten”
Beste koffie: 
Mijn zelfgemaakte 
cappuccino’s thuis 
(volgens mijn vrouw 

investeren om 
samenwerken met mijn 
team/collega’s leuker en 
efficiënter te maken.

PErsoonlijkE 
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020? 
Weer regelmatiger 
sporten. Dit is wat 
verwaterd tijdens de 
lockdowns. En wat meer 
samen met het gezin 
doen (theater, film, 
museum of popconcert) 
als dat weer mogelijk is.
2 Wat staat absoluut in je 
agenda? 
Een reis/stedentrip met 
mijn oudste zoon die 
volgend jaar examen 
doet
3 Goed voornemen? 
Meer tijd met vrienden 
en mijn ouders 
doorbrengen. Dit jaar 
is daar te weinig van 
gekomen.
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder? 
Meer tijd en aandacht 
aan mensen besteden 

die inspireren en minder 
aan onverschillige 
contacten.

ZakElijkE tErugblik 
2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:
De (stedelijke) 
opgaves waar we voor 
staan worden steeds 
complexer. Er zijn steeds 
meer experts betrokken 
tijdens zo’n proces en 
daar is een zeer goede 
samenwerking en vooral 
ook vertrouwen voor 
nodig om kwalitatief 
goede resultaten te 
boeken. Hier moet je 
veel tijd in investeren, 
maar dan krijg je er ook 
veel voor terug.
Welk cijfer geef je 2020:
7
Belangrijkste moment:
Winnen van de tender 
S’Maak in Schiedam
Beste zet: 
opzetten van REAL+, 
een digitaal platform 
die ontwerpkwaliteit 
koppelt aan kosten en 
opbrengsten
Beste zakenlunch of diner: 
Een gezellige lunch en 
koffie bij Man met bril in 
de Hofbogen
Verste zakenreis:
Antwerpen
Mooiste stad:
Marseille 
Welk effect heeft Corona op 
je business gehad:
(te) Veel MS teams 
vergaderingen en te 
weinig face to face 
contacten. Een aantal 
projecten of deals 
hebben vertraging 
opgelopen doordat 
er niet gereisd mocht 
worden tijdens de eerste 
lockdown.
Waarvan had je meer willen 
doen dit jaar:
Meer face tot face 
contacten

H
dan)
Beste foodconcept:
Crisp: online supermarkt 
met knetterverse, lokale 
producten 
Uw devies:
Oog voor mens en 
omgeving

PErsoonlijkE 
tErugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij: 
Dat positief blijven en 
flexibiliteit een groot 
goed is in een periode 
waar alles even helemaal 
op z’n kop wordt gezet.
Welk cijfer geef je 2020:
7
Topserie Netflix: 
The last dance 
Sportieve hoogtepunt:
120 km wielerkoers in 
het Groene hart
Corona effect positief: 
Eén van mijn 
sportmaatjes
Corona effect negatief: 
Mijn twee zoons en ikzelf
Genieten: 
Van het gezin tijdens 
de eerste ‘intelligente’ 
lockdown
Indrukwekkend: 
De flexibiliteit van 
pubers tijdens deze 
afgelopen periode
Boek: 
De meeste mensen 
deugen van Rutger 
Bregman
Wrang: 
De mogelijke negatieve 
effecten van deze 
Corona periode op de 
jeugd op de langere 
termijn, terwijl ze 
in de media als 
onverantwoordelijke 
feestvierders worden 
afgebeeld
Opmerkelijk: 
Mensen die in deze 
periode soms wel een 
erg kort lontje hebben
Vakantie: 
Sardinië in de zomer

Bioscoopfilm: 
On the Rocks met in de 
hoofdrol een briljante 
Bill Murray
Diner: 
Met het gezin eten 
bij Alfredo’s Taqueria 
in Rotterdam ter 
ere van ons 20 jarig 
huwelijksfeest
Goede traditie: 
jJaarlijkse stedentrip 
met 2 vrienden (laatste 
keer Valencia)
Leukste stedentrip: 
Lyon en Marseille
Leukste festival: 
Was er maar een festival
Guilty pleasure: 
Winegums
Beste artiest: 
Arcade Fire
Beste song: 
An Ocean In Between 
the waves van The war 
on drugs
Avontuur:
Met mijn zoon afdalen 
in de Canyon Gola di 
Gorropu in Sardinië
Inspirerend:
Maarten van der 
Weijden’s 11 steden 
zwemtocht
Afscheid: 
Trump
Sportmaatje(s): 
Chris, Frans, Hein en 
Raymond
Zwaar: 
Alles digitaal moeten 
doen, zelfs op sociaal 
vlak
Welke eigenschap 
waardeert u in uw partner: 
Haar ‘het glas is altijd 
halfvol’ mentaliteit
Geluk: 
Een gezellig hapje en 
drankje met goede 
vrienden en samen 
kunnen sporten
Held: 
Michael Jordan
Hoe ontspant u zich:
’s Avonds een rondje 
lopen rondom de plas 
met goede muziek op

‘�Er�is�behoefte�
aan�integrale�
oplossingen,�
met�
architectuur�
alléén�komen�
we�er�niet’

project S’MAAK = project in Schiedam i.s.m. Stats architecten; opdrachtgever is Blauwhoed



- 111 -- wintergasten- 110 - vg visie #21 - 2020#21 - 2020 vg visie evert Dorresteijn & Markus appenzeller -

Kijkend naar jullie projecten dan komt daar niet één overheersende 
architectuurstijl uit naar voren.
Appenzeller: ‘We hebben inderdaad niet één bepaalde 
stijl. Belangrijker vinden we het dat de projecten lang 
mee kunnen gaan en kwalitatief hoogwaardig zijn. Dat 
vraagt vakmanschap en de mens staat altijd centraal.’
Dorresteijn: ‘Daarbij hebben we zelf kernthema’s 
geformuleerd die we invulling geven bij onze projecten. 
Het gaat ons dus om veel meer dan bijvoorbeeld het 
stapelen van zoveel mogelijk wonen. We vinden het 
thema “samenleven en community” bijvoorbeeld heel 
wezenlijk. Maar ook “gezond en gelukkig”, “voor 
de toekomst ontworpen” en “waar voor je geld”. 
Daarmee raken we ook aan allerlei onderliggende 
begrippen als circulariteit, aanpasbaarheid en nieuwe 
bouwmethoden. In gesprek met onze opdrachtgevers 
komen we samen tot de juiste keuzes.’

Kunnen jullie daarbij nog terugvallen op de kennis uit de andere 
landen waarin jullie actief zijn?
Appenzeller: ‘Er zijn discussies die op meerdere plekken 
terugkomen. Het debat over de betaalbaarheid en 
beschikbaarheid van woningen in de stad speelt in 
Duitsland bijvoorbeeld ook heel sterk. En kijk naar 
een stad als Shenzhen: daar is een prijs van 12.000 
euro per m2 geen uitzondering. De ontwikkeling 
van micro-appartementen die daar een hoge vlucht 
heeft genomen, hangt vooral samen met de ambitie 
om mensen beter en betaalbaar te laten wonen. 
Weliswaar op een kleinere oppervlakte maar wel met 
meer kwaliteit. In de Benelux kunnen we daarvan 
leren. Ook bijvoorbeeld van de mogelijkheden om 
collectieve voorzieningen te koppelen aan dergelijke 
woningcomplexen.’
Dorresteijn: ‘Dat laatste zien we ook terug in de manier 
waarop wij nu met het wonen voor vitale ouderen bezig 
zijn en woonzorgconcepten ontwikkelen voor stedelijke 
locaties. Daar gaat het sterk om community vorming, 
het delen van voorzieningen, en om veel meer dan 
alleen de woning. Onze kennis brengen we daar zeker 
bij in.’
Appenzeller: ‘Een vroege betrokkenheid van onze kant 

helpt daar nadrukkelijk bij. We zien een ontwikkeling 
waarin we steeds eerder sparren met de (concept)
ontwikkelaars van marktpartijen. Onze meerwaarde 
schuilt er dan mede in dat we heel snel uitspraken 
kunnen doen over de haalbaarheid van bepaalde 
concepten. We hebben daar ook een specifiek platform 
voor ontwikkeld: REAL+. Een systeem waarmee we 
in een heel vroeg stadium al bouwmassa’s kunnen 
koppelen aan kosten, kwaliteit en opbrengsten. Het 
is een platform om goed samen te werken met alle 
betrokken partijen zoals de gemeente, marktpartijen 
maar ook de omwonenden. Het helpt ook te 
voorkomen dat in een te laat stadium - bijvoorbeeld bij 
de aanbesteding - nog heel fors bezuinigd moet worden 
omdat de businesscase niet sluit.’
Dorresteijn: ‘Het is een methode die gebruik maakt 
van GIS en open source data om in 3D verschillende 
stedenbouwkundige en architectonische scenario’s 
te testen en direct te koppelen aan financiële 
haalbaarheidsmodellen. Het is een manier van 
werken die sterk wordt geapprecieerd door de markt, 
merken wij. Wij worden als ontwerpers echt gezien als 
volwaardige sparringpartners, op basis van vertrouwen. 
Dat is anders dan twintig jaar geleden. We hebben 
de methodiek uitgetest in samenwerking met een 
aantal marktpartijen door op een interactieve manier 
uiteenlopende scenario’s te testen. We gaan REAL+ nu 
breder toepassen binnen onze projecten en wij nodigen 
partijen uit om dit samen met ons verder uit te bouwen.’

Als ontwerpers krijgen jullie hiermee een heel andere positie in 
projecten.
Dorresteijn: ‘Zeker. Het is niet het oude 
bouwheerschap van vroeger maar we zien duidelijk 
dat ontwerpers in staat zijn om alle uiteenlopende 
eisen en wensen te verenigen in het uiteindelijke 
ontwerp. Er is behoefte aan integrale oplossingen, 
met architectuur alléén komen we er niet. Allerlei 
dimensies en schaalniveaus komen bij elkaar. Dat 
maakt het ontwerpvak ook enorm interessant. Met 
onze verbeeldingskracht maken wij de consequenties 
van bepaalde keuzes inzichtelijk.’ • 

Markus aPPEnZEllEr 
ZakElijkE 
vooruitblik 
1 Wat zijn jouw plannen voor 2021? 
Lopende projecten goed 
realiseren. Gebruiken 
van de kansen en leads 
die er nu zijn. 
2 Grootste uitdaging? 
Wat is MLA+ na Covid19? 
Hoe gaan wij werken? 
3 Wat staat in elk geval op 
de planning?
Efficientieslag – hoe 
kunnen wij meer 
ruimte maken voor de 
belangrijke opgaven in 
het vak.
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
Communicatie – 
intern en extern. De 
samenwerking en 
uitwisseling beter 
gebruiken.
 
PErsoonlijkE 
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020?
Nog meer fietsen. Meer 
tijd besteden aan reizen
2 Wat staat absoluut in je 
agenda?
Mijn verjaardag. De 
afronding van mijn term 
als hoofd stedenbouw 
aan de academie 
van bouwkunst in 
Amsterdam
3 Goed voornemen?
Ik doe niet aan goede 
voornemen.
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder?
Meer tijd aan mensen die 
voor mij iets betekenen 
besteden. Meer actie 
irt klimaatverandering. 
Meer schrijven. Ik ga 
zeker minder tijd aan 
Covid19 besteden.

ZakElijkE 
tErugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:

Alles kan opeens 
anders zijn. Je moet 
in staat blijven ook op 
extreme veranderingen 
te reageren zonder 
het grote geheel en je 
doelen en idealen te 
verliezen en je moet snel 
kunnen reageren en met 
oplossingen kunnen 
komen, zonder heel veel 
informatie en kennis.
Welk cijfer geef je 2020:
7
Belangrijkste moment: 
Er was geen 
belangrijkste moment 
maar wel een hele aantal 
belangrijke momenten 
door het binnen halen 
van nieuwe opdrachten. 
Beste zet:
Opstarten van Real+
Beste zakenlunch of diner:
Holland Property Bike 
snack
Verste zakenreis:
Krasnodar en Moscow
Mooiste deal:
Het is gelukt een aantal 
hele leuke collega’s aan 
te trekken
Mooiste stad:
Moscow, omdat er veel 
ondernemerszin en 
energie aanwezig is
Welk effect heeft Corona op 
je business gehad:
Wij werken vanuit t’huis. 
Te weinig face to face 
contacten. Internationaal 
werken is opeens lokaal 
werken.
Waarvan had je meer willen 
doen dit jaar:
Wij hadden graag nog 
een of twee projecten 
binnen willen halen 
die draaien om 
duurzaam bouwen en 
stadsontwikkeling
Top 3 projecten:
Van MLA+: • Liu Xian 
Dong Micro Wonen in 
Shenzhen • Masterplan 
voor Xiaomeisha – een 
badplaats in China• 
Visie voor Berlijn-

Brandenburg 2070 Van 
anderen: • Tulum Temple 
in Tulum, Mexico by Co-
Lab Design Office • Fass 
school and teachers’ 
residence in Fass, 
Senegal by Toshiko Mori 
• Borderless Community 
of Zi Ni in Zi Ni, China by 
FEI Architects
Opvallendste nieuws:
Dat China 2060 klimaat 
neutraal wil zijn en ook 
gaat worden
Grootste irritatie:
Dat kranten alleen nog 
over Covid19 gaan, 
Complotdenkers
Beste nieuwe Retail 
concept:
Aliexpress
Grootste verlies:
In een prijsvraag voor 
een visie voor Berlijn-
Brandenburg 2070 iets 
voor te stellen wat echt 
naar de toekomst kijkt 
en dan te zien dat een 
jaren 90 plan wint.
Welk app het meest 
gebruikt:
Whatsapp en recentelijk 
MS Teams
Leukste spontane 
ontmoeting:
De directeur van een 
woningbouwvereniging 
uit Berlijn met veel 
ambitie
Aan wie geërgerd:
Mark Rutte omdat hij 
niet durft te leiden
Held:
Alejandro Aravena – een 
Chileense architect die 
het sociale heel duidelijk 
agendeert 
Beste event:
Eindpresentatie van 
mijn studenten aan 
de Academie van 
Bouwkunst. Het is 
geweldig te zien hoe ze 
met nieuwe ideeën en 
oplossingen komen.
Beste speech:
Michelle Obama tijdens 
Democratic National 

Congress
Beste zakenboek:
“The Right Stuff” van 
Tom Wolfe – geen 
zakenboek maar een 
boek waar je veel kan 
leren voor je zaak
Het meest geleerd van:
Mijn collega’s
Opvallendste LinkedIn 
bericht:
Reacties op een tekst 
die ik had geschreven 
waarin geëist wordt 
meer te doen om de 
grote uitdagingen aan 
te gaan om ruimteschip 
aarde beter te beheren. 
Hieruit bleek dat veel 
vakcollega’s zich ook 
zorgen maken met 
de traagheid van de 
veranderingen die 
noodzakelijk zijn. Wij 
moeten sneller worden.
Vastgoedman van het jaar:
Floris Alkemade – 
Rijksbouwmeester 
– omdat hij heel 
succesvol de grote 
belangrijke opgaven 
van de toekomst weet te 
agenderen.
Vastgoedvrouw van het jaar:
Ellen Schindler van de 
Zwarte Hond - omdat 
het haar lukt uit te 
breken uit de klassieke 
rol die architecten en 
stedenbouwkundigen 
vaak toegewezen 
krijgen.
Talent van het jaar:
Mijn studenten aan 
de Academie van 
Bouwkunst - er zit 
zo veel talent daar - 
schitterend.
Beste koffie:
Coppi in Rotterdam - 
Koffie en fietsen
Beste foodconcept:
“De beste ribben 
van Rotterdam” - de 
eigenaar is het concept
Uw devise:
Making Life Amazing 
(MLA)

PErsoonlijkE
tErugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:
Dat een Europa met 
grenzen sneller terug 
kan komen dan ik dacht
Welk cijfer geef je 2020:
6,5
Topserie Netflix:
“A life on our planet” – 
documentaire van David 
Attenborough
Sportieve hoogtepunt:
Op de Mont Ventoux 
gefietst
Corona effect positief:
Minder reizen
Corona effect negatief:
Minder reizen
Genieten:
Veel tijd om te fietsen
Indrukwekkend:
De prestatie van mijn 
collega’s
Boek:
“The Power Broker” 
geschreven door Robert 
Caro in 1974 – een 
biografie over Robert 
Moses
Wrang:
Veel vrienden, familie 
en collega’s niet kunnen 

ontmoeten
Opmerkelijk:
Te zien hoe mensen voor 
elkaar zorgen zodra er 
een groot probleem is
Beste aankoop:
Ringvormig lampje voor 
video conferenties
Vakantie:
Provence, Frankrijk
Leukste stedentrip:
Amsterdam tijdens de 
lock-down met de fiets
Guilty pleasure:
Tony Chocolonely 
Caramel Zeezout
Beste song:
“American Idiot” van the 
Green Day
Avontuur:
De drie grote steden van 
Nederland met de fiets 
in een dag
Inspirerend:
Greta Thunberg en hoe 
zij in haar eentje dingen 
op de agenda kan zetten
Afscheid:
• Meest gewenste 
afscheid: Donald Trump 
• Minst gewenste 
afscheid: RBG Ruth 
Bader Ginsburg
Onvergetelijk:

Zonsopgangen
Onverslaanbaar:
Angela Merkel en hoe zij 
nuchter dingen uit kan 
leggen
Zwaar:
De hele tijd vanuit 
thuis werken en weinig 
mensen tegen komen
Zorgwekkend:
Groeiend populisme en 
de langzame afscheid 
van een open wereld

‘�Onze�
meerwaarde�
schuilt�er�
mede�in�dat�
we�heel�snel�
uitspraken�
kunnen�
doen�over�de�
haalbaarheid�
van�bepaalde�
concepten’

De Nieuwe Defensie in Utrecht; i.s.m. ANA architecten; opdrachtgever is BPD


