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‘�EEn�������������������������������������������natuurlijkE�

toEkomst������������������������bEgint����������������mEt��

�������������tEchnologiE’

Natuurlijk. Stedelijk. Leven. Dat is 
de inzet van KOW Architecten. De 
jonge, enthousiaste professionals 
zien hun werk als een zoektocht 
naar een gezonde balans tussen 
de menselijke natuur en de 
voortgaande verstedelijking. 
‘Wij streven naar ontwerpen die 
bijdragen aan het welzijn van 
mensen en zo de wereld een stukje 
beter maken’, zeggen Sebastiaan 
Jansen en René Buur. 

René Buur 
architect 

en partner

Sebastiaan Jansen
architect 

en partner

KOW Architecten
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bestaat al vele jaren in verschillende 
samenstellingen. De kantoren in Den 
Haag en Eindhoven fungeren als 

broedplaatsen van creativiteit en vindingrijkheid. De komst van vier 
nieuwe partners in korte tijd was reden voor een serieuze bezinning 
op de identiteit. René Buur, Sebastiaan Jansen, Roel Jansen en Pieter 
Sitsen willen niet zomaar mooie gebouwen maken, maar werken 
vanuit een duidelijke drive en waarden die bij hen passen. Dat leidde 
de afgelopen tijd tot een herpositionering. Dat was een zoektocht 
met het hele bureau waarin de Grote Vragen werden gesteld: wie 
ben je, waar sta je voor, waar wil je naartoe? En vooral ook: hoe 
vertaal je dat in je werk en je ontwerpen?

Dat resulteerde in een nieuw zelfbewustzijn: KOW staat voor 
modern vakmanschap. Het streven is gericht op Natuurlijk. 
Stedelijk. Leven. Dat betekent dat de ontwerpen aanvoelen als een 
tweede natuur. ‘Door de toenemende verstedelijking zijn we als 
samenleving losgezongen van onze natuurlijke omgeving’, stelt 
Sebastiaan Jansen. ‘Dat heeft consequenties voor ons welzijn, omdat 
de behoefte aan natuur als basiskracht diep in mensen verankerd zit 
en een onderlegger is voor geluk. Het is onze drive om deze ultieme 
menselijke behoefte in kaart te brengen en te vertalen naar plekken 
van rust, ruimte en ontmoeting. Als architecten kunnen we het 
verschil maken door omgevingen te creëren die echt bijdragen aan 
het welzijn van mensen.’ 

René Buur weet uit ervaring hoe dat voelt. Opgegroeid op het 
platteland herinnert hij zich nog de ruimte en het gevoel van vrijheid 
en geluk. En dat is precies wat hij stadkinderen ook gunt. ‘De dingen 
die het leven op het platteland zo fijn maken, kun je ook in de 

stedelijke context realiseren’, is zijn overtuiging. ‘Zien hoe groente 
groeit of waar het regenwater heengaat. Dergelijke basale dingen 
horen onderdeel te zijn van gezond stedelijk leven.’

 
Wat is het belang van natuur voor de moderne stedeling?
‘Uit onderzoek blijkt dat natuur bijdraagt aan gezondheid 

en welzijn. We komen uit de Garden of Eden, maar nu zitten 
we in steden van steen, staal en glas. Ergens onderweg is iets 
misgegaan. Intussen voelen we ons nog wel steeds het prettigste 
in een natuurlijke omgeving. Er is interessant onderzoek gedaan 
op scholen waar kinderen een jaar lang gemonitord werden. De 
kinderen in de klas die was uitgevoerd in hout, hadden 3.000 
hartslagen per dag minder dan de kinderen die in een standaard wit 
lokaal zaten. Dat geeft het belang aan van natuurlijke materialen. Wij 
proberen met onze ontwerpen aan te sluiten bij dergelijke inzichten. 
Zo speelt groen een belangrijke rol in al onze plannen. Soms in de 
vorm van collectieve buitenruimte, zoals in STROOM Leeuwesteyn. 
De woningen hier hebben een relatief kleine privé tuin, maar er is 
wel een enorme groene binnentuin met volwassen bomen en een 
speeltuin met wadi’s waar kinderen lekker kunnen banjeren en 
mensen kunnen samenkomen. Een andere keer zit het in de details. 
Zo zit het groen op het Banneplein verweven in vaste plantenbakken 
in het hekwerk op het balkon.’

Is ‘natuurlijk stedelijk leven’ vooral een kwestie van veel groen?
‘Groen is belangrijk, maar niet het enige. Ook fysieke en mentale 

gezondheid zijn cruciale elementen. Wij denken na over hoe je 
een gebouw zo in kunt richten dat het mensen aanzet tot bewegen, 
bijvoorbeeld door de trap een centrale plek te geven of door sta-

KoW Architecten 

‘�Wij�streven�
naar�een�
gezonde�mix�
van�high�en�
loW�tech’

Apenheul

KPN

Transformatie Stationsplein Den Haag

Groothertogin Den Haag



28 29WONEN EN zOrg VG VISIE zomEr 2021 VG VISIE zomEr 2021 WONEN EN zOrg

bureaus te installeren. Ook circulaire duurzaamheid is een facet. 
Wat dat betreft zijn we trots op Stadstuin Overtoom, een super 
duurzame stadswijk. Al het sloopmateriaal van de oude portiekflats 
heeft een plekje gekregen in de nieuwbouw, van baksteen tot 
plafonds. De oude kozijnen zijn gebruikt voor een bijzonder element 
in het hart van het plan: de Stadskas. Een plek waar buurtbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten en samen een groentetuin onderhouden. 
Het ontwerp is gemaakt samen met 20 enthousiaste bewoners, 
waardoor het echt iets ‘van de buurt’ is. Dat is ook een stuk 
maatschappelijke duurzaamheid.’ 

Geef eens een voorbeeld van modern vakmanschap?
‘Het bedenken van nieuwe oplossingen en het combineren van 

nieuwe en bestaande materialen en bouwtechnieken. Zo hebben 
we voor STROOM Leeuwesteyn stadswoningen ontworpen in een 
moderne Art Deco-stijl. De geglazuurde stenen, het metselwerk en 
de kloeke massa’s zijn geïnspireerd op het oude ambacht en vertaald 
naar de moderne tijd. En de tribune die we ontworpen hebben voor 
de gorillavallei in de Apenheul. Door een slim cirkelvormig ontwerp 
met betonmodules konden we voor een laag bedrag duizend 
zitplaatsen realiseren, en zit iedereen gevoelsmatig heel dicht op het 
spektakel.’

Is het creëren van natuurlijk stedelijk leven afhankelijk van 
nieuwbouw?
‘Nieuwbouw is leuk, maar als we toe willen naar een 

klimaatneutraal Nederland, moeten we ons ook richten op de 
bestaande bouw en daar slimme plannen voor bedenken. Upgraden, 
renoveren en transformeren. Dat vereist wel een andere, creatieve 
manier van kijken en een open blik. Neem het KPN PB400 gebouw 
in Bezuidenhout, Den Haag. De gemiddelde ontwikkelaar had die 
allang gesloopt, maar wij zagen een bijzonder, flexibel casco dat 
kansen bood op woningbouw. Doordat het een datacentrum was 
geweest, had het mooie hoge ruimtes en veel vloeroppervlak. Prima 
voor de inrichting met prefab woon- en werkunits en het creëren 
van een ruim, licht gebouw. Ook de transformatie van het oude 
Belastingkantoor is een mooi voorbeeld. Dat was een foeilelijk, 
leegstaand gebouw op een strategische plek in Den Haag. Door dit 
soort rotte kiezen uit de stad te halen kun je een heel gebied optillen. 
De transformatie tot studentenwoningen met een mooie plint heeft 

René Buur
 
Noem eeN voorDeel voor De 

wooNoNTwiKKeliNG Door 

coviD-19 eN eeN NADeel:

voordeel:  bewustzijn dat de fysieke 

woonomgeving belangrijk basis is voor 

onze gezondheid

Nadeel: gemeentes hebben moeite om 

snel te acteren

welKe DiScuSSie iS relevANT oP 

HeT GebieD vAN woNeN: 

Hoe zorg je voor betaalbare gezonde 

woningen?

wAT iS eeN mooi voorbeelD vAN 

eeN GeSlAAGD wooNProjecT meT 

De juiSTe mix:

Stadstuin overtoom, sociaal, 

vrije sector en koop als eerste 

klimaatneutrale wijk

ZijN je eiGeN wooNweNSeN 

iN ANDer PerSPecTief 

GeKomeN Door coviD-19 eN HeT 

THuiSwerKeN: 

eigenlijk niet, maar het nut van sporten 

en bewegen is vooral bevestigd

wAT iS er NoDiG om PreTTiG Te 

woNeN iN De comPAcTe STAD: 

een goede balans tussen privé en 

collectieve ruimtes

wAT worDT HeT belANGrijKSTe 

KeNmerK vAN woNeN iN De 

ToeKomST:

Aanpasbaar, hybride en circulair

wAT iS De GrooTSTe uiTDAGiNG:

Slimme concepten om onze grootste 

voorraad de bestaande bouw te 

verduurzamen

wAT ZouDeN PArTijeN oP De 

NeDerlANDSe woNiNGmArKT 

De zorg voor ouderen

ToPSerie NeTflix:

After life: ricky Gervais op z’n best

fAvorieT vervoerSmiDDel: 

fiets

ulTieme oNTSPANNiNG:

lange trektocht maken met gezin en 

daarna heerlijk eten 

beSTe SPorTPreSTATie:

met volle bepakking alle cols 

bedwingen in de Pyreneeën

GuilTy PleASure:

Schaduwboksen op ‘the eye of the 

tiger’

AlS je morGeN wAKKer Zou KuNNeN 

worDeN meT eeN GoeDe eiGeNScHAP 

of TAleNT erbij, wAT Zou DAT ZijN:

mijn dochters zullen roepen, betere 

zangkwaliteit. ik kan thuis behoorlijk 

irritant zingen

wAT mAAKT De STAD Slim:

langere termijnvisie, schoonheid telt

PoST coviD-19, wAAr KijK je HeT 

meeST NAAr uiT:

met het hele bureau naar het 

buitenland

beSTe ADvieS:

Goed leren luisteren en de juiste 

vragen stellen

wAAruiT beSTAAT eeN PerfecTe 

DAG voor jou:

multipitch met vrouw en dochters

voor wAT iN HeT leveN beN je HeT 

meeST DANKbAAr: 

Na moeilijke start van gezondheid 

dochter, nu met 16 supergezond en 

enorm leergierig

iS er ieTS wAArvAN je Al Heel 

lANG DroomT:

eigen huis bouwen

ANDerS eN beTer KuNNeN DoeN: 

lange termijn betrokkenheid dwingt 

tot betere keuzes

wAT vAlT oP AlS HeT GAAT om De 

wooNweNSeN:

Dat nog steeds voor veel mensen een 

grondgebonden woning de wens is, er 

valt in stedelijke verdichting nog veel 

te beteren

welKe iNNovATieS GAAN HeT 

verScHil mAKeN: 

lees 21 lessen voor de 21e eeuw van 

yuval Noah Harari. De revoluties 

in informatietechnologie en 

biotechnologie maken het verschil

wAT ZijN je ToP vijf 

wooNProjecTeN iN NeDerlAND 

eN Noem 1 ToP locATie iN HeT 

buiTeNlAND: 

binnenland:

Spaarndammerbuurt, Amsterdam – 

gouwe ouwe

Stadstuin overtoom, Amsterdam

Transformatie woongebied strijp S, 

eindhoven

Katendrecht, rotterdam

ecodorp, nog te bouwen zonder 

geitenwollen sokken

buitenland: 

woonwijk Ørestad, Kopenhagen 

wAAr beN je GrAAG AlS je eveN 

TijD voor jeZelf NoDiG HebT:

Hardlopen met mijn border collie

PASSie voor:

bergen met rotswanden

GrooTSTe iNSPirATie: 

leonardo da vinci

DiT rAAKT mij PerSooNlijK:

‘�de�dingen�die�
het�leven�op�het�
platteland�zo�fijn�
maken,�kun�je�ook�
in�de�stedelijke�
context�realiseren’

‘�een�klimaatneutraal�
nederland�vraagt�
ook�om�slimme�
plannen�voor�de�
bestaande�bouW’

Stadskas overtoom

STroom binnentuin

maestro Den Haag
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voor leven op deze plek gezorgd. En met de nieuwe gevel kan het zo 
weer honderd jaar vooruit.’

Hoe gaan jullie om met de fysiologische effecten van gebouwen?
‘Wij willen gebouwen maken waar mensen dezelfde fysiologische 

effecten ervaren als in de natuur. Daarbij gaat het niet alleen om 
fysieke, groene natuur, maar ook om de menselijke natuur van 
waaruit we een plek of gebouw als plezierig ervaren. Zaken als 
ruimte, lichtinval, kleuren en materialen doen iets met mensen. Daar 
moet je dus bewust mee omgaan. Dat vraagt om kennis van andere 
disciplines, zoals de medische. Dat soort dingen onderzoeken wij 
graag. Een warm materiaal als hout zorgt voor rust, een lagere 
bloeddruk en minder stress. Die kennis hebben we toegepast bij het 
CUVO uitvaartcentrum. Dat heeft een prettige ruimte opgeleverd. 
Een plek van verstilling binnen het grote, stedelijke geheel.’ 

Er komen steeds meer technische installaties in woningen. Wat is 
het effect daarvan op mensen?
‘We weten wat er voor nodig is om te zorgen dat mensen zich 

ergens prettig voelen. Dat loopt van ramen die open kunnen tot 
zelf de temperatuur kunnen beïnvloeden. Maar intussen zetten we 
massaal in op isolatie en klimaatinstallaties. Je kunt je afvragen of 
dat wel zo gezond is. We moeten ons niet gek laten maken door het 
Bouwbesluit. Waarom zou het in een slaapkamer 20 graden moeten 
zijn? Er wordt zoveel ingewikkelde high tech in huizen gestopt dat 
bewoners de controle kwijtraken.  Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij 
streven naar een gezonde mix van high en low tech. De focus moet 
liggen op een goed casco en de installaties moeten losmaakbaar 

Sebastiaan Jansen

Noem eeN voorDeel voor De 

wooNoNTwiKKeliNG Door 

coviD-19 eN eeN NADeel:

voordeel:  we gaan onze woonruimte 

meer waarderen, maar vooral de 

groene stedelijke buitenruimten

Nadeel: op kantoor is het óók gezellig

welKe DiScuSSie iS relevANT oP 

HeT GebieD vAN woNeN:

meer multifunctionele woningen 

ontwerpen, thuiswerken is here to stay

wAT iS eeN mooi voorbeelD vAN 

eeN GeSlAAGD wooNProjecT meT 

De juiSTe mix:

STroom in utrecht, met een enorme 

collectieve binnentuin

ZijN je eiGeN wooNweNSeN 

iN ANDer PerSPecTief 

GeKomeN Door coviD-19 eN HeT 

THuiSwerKeN: 

eerlijk gezegd wel. Hoewel het centrum 

van Delft geweldig is, voelen we echt 

meer behoefte voor ruimte om ons 

heen 

wAT iS er NoDiG om PreTTiG Te 

woNeN iN De comPAcTe STAD:

een goede balans tussen grijs en groen 

met een goede functiemening 

wAT worDT HeT belANGrijKSTe 

KeNmerK vAN woNeN iN De 

ToeKomST:

De low-tech aanpasbaarheid met high-

tech duurzaamheid

wAT iS De GrooTSTe uiTDAGiNG:

De betaalbaarheid vasthouden en tóch 

unieke woonproducten blijven maken. 

Anders wonen we straks allemaal in 

een appartement van 70m2 of een 

tussenwoning met 10m2 achtertuin

wAT ZouDeN PArTijeN oP De 

NeDerlANDSe woNiNGmArKT 

ANDerS eN beTer KuNNeN DoeN: 

meer duurzaam en circulair 

denken. Dus niet de korte termijn 

verdienmodellen maar de lange termijn 

horizon

wAT vAlT oP AlS HeT GAAT om De 

wooNweNSeN:

De wens naar een goede buitenruimte, 

recent toegevoegd: de extra 

werkkamer. 

welKe iNNovATieS GAAN HeT 

verScHil mAKeN? 

Accepteren dat technologie onze 

tweede natuur is geworden en toch 

blijven ontwerpen naar de meest 

basale menselijke behoeften

wAAr beN je GrAAG AlS je eveN 

TijD voor jeZelf NoDiG HebT:

Kitesurfen of op de golfbaan midden 

in de natuur 

PASSie voor:

De kleine dingen 

GrooTSTe iNSPirATie: 

Zou zeggen de natuur, maar dat klinkt 

zo cliché 

DiT rAAKT mij PerSooNlijK:

Als mensen met passie vertellen over 

hun nieuwe woning, die wij ontworpen 

hebben

ToPSerie NeTflix:

Abstract the art of design; ontdek 

hoe design elk aspect van ons leven 

beïnvloed. 

een houten huis bouwen 

AlS je morGeN wAKKer Zou 

KuNNeN worDeN meT eeN GoeDe 

eiGeNScHAP of TAleNT erbij, wAT 

Zou DAT ZijN:

Sneller lezen  

wAT mAAKT De STAD Slim: 

blijven mixen en stapelen 

PoST coviD-19, wAAr KijK je HeT 

meeST NAAr uiT:

een goed feest! met het hele bureau, 

want ze hebben het verdiend

zijn. Wij gebruiken de principes van de natuur om een prettig 
binnenklimaat te realiseren. Met een overstek wordt het zomers niet 
te warm, terwijl in de winter de laagstaande zon wel binnenkomt. 
Ook dat is modern vakmanschap. ‘

Bijten technologie en natuurlijk stedelijk leven elkaar?
‘Absoluut niet. Een natuurlijke toekomst begint met technologie. 

Het boek Next nature van Koert van Mensvoort is voor ons een 
inspiratiebron. Het plaatst mens en natuur in een nieuw perspectief 
en laat zien dat technologie en natuur geen tegenpolen zijn. 
Technologie kan helpen om de grote uitdagingen van vandaag 
het hoofd te bieden, en mooiere, gezondere gebouwen te maken. 
We omarmen nieuwe ontwikkelingen zoals modulaire bouw en 
robotisering, omdat dat bouwen minder arbeidsintensief en minder 
ongezond maakt. Zo ontwikkelen we momenteel een volledig 
modulaire appartementenmethodiek.’

Hoe zitten jullie er zelf eigenlijk bij? 
‘Ons kantoor is recent compleet vergroend en ingericht op 

bewegen. Wanden met planten, hoge ramen waar veel licht door 
naar binnenkomt, veel hout en sta-meubilair. We hebben ook iedere 
middag een energizer. een korte fysieke oefening van 5 minuten. 
Dat gaat de middagdip tegen én zorgt voor vitale hersenen. Er hangt 
echt een goede vibe en we kunnen niet wachten tot iedereen weer 
op kantoor kan werken. Deze omgeving past bij ons. We hebben 
een jong team van mensen die allemaal hetzelfde doel hebben: de 
wereld een stukje beter maken. Het helpt enorm om daar vanuit zo’n 
inspirerende omgeving aan te kunnen werken.’

Down to earth; op zoek naar een 

gezonde duurzame manieren van 

leven.

our planet; over hoe adembenemend 

mooi onze planeet is 

fAvorieT vervoerSmiDDel:

fietsen of lopen

ulTieme oNTSPANNiNG:

op de SuP plank met de kids en dan de 

hele dag heerlijk paddelen

beSTe SPorTPreSTATie:

op de fiets naar de middellandse Zee

GuilTy PleASure:

een houtgerijpte chardonnay op het 

strand met pizza en zonsondergang

beSTe ADvieS:

je kan beter spijt hebben van iets dat 

je gedaan hebt, dan iets dat je niet 

gedaan hebt. Go for it!

wAAruiT beSTAAT eeN PerfecTe 

DAG voor jou:

vroeg opstaan en de natuur wakker 

zien worden  

voor wAT iN HeT leveN beN je HeT 

meeST DANKbAAr: 

De medici die ons zoontje met een 

aangeboren hartafwijking een 

toekomst gegeven hebben 

iS er ieTS wAArvAN je Al Heel 

lANG DroomT:

‘�onze�
ontWerpen�
voelen�aan�als�
een�tWeede�
natuur’

‘�een�Warm�materiaal�als�
hout�zorgt�voor�een�
lagere�bloeddruk�en�
minder�stress’

crematorium Haagse Duinen


