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‘�Zeker,�de�woningbouwproductie�is�een�
belangrijk�en�urgent�onderwerp.�Maar�
wonen�is�ook�een�Middel�oM�steden�beter�
en�toekoMstbestendig�te�Maken’.

��
jeroen�de�willigen,�stedenbouwkundige�en�
creatief�directeur�bij�de�Zwarte�Hond,�bureau�
voor�arcHitectuur,�stedenbouw�en�strategie.
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Groei ‘Het gaat goed met De Zwarte Hond. De laatste 
vijf jaar zijn we hard gegroeid en inmiddels beschikken 
we al weer enige tijd over drie bloeiende vestigingen: 
Groningen, Rotterdam en Keulen. Ik ben trots op de 
projecten die we hebben gerealiseerd, op verschillende 
schaalniveaus. Met onze stedenbouw dragen we bij 
aan majeure gebiedsontwikkelingen en complexe 
opgaven binnen en buiten de stad. Onze architectuur 
valt regelmatig in de prijzen - recent bijvoorbeeld bij 
het BNA-gebouw van het Jaar met het nieuwe station 
Assen en het Theater Zuidplein in Rotterdam - en we 
staan regelmatig in het Architectuur Jaarboek. Dat zijn 
fijne erkenningen voor ons werk. We staan met elkaar 
in het bureau voor een langjarige inzet op kwaliteit, al 
vanaf de oprichting in 1985 en de markt herkent dit. 
De Zwarte Hond is niet een bureau dat met een Big 
Bang ineens patsboem is gelanceerd; we hebben een 
continue groei doorgemaakt in termen van projecten, 
kwaliteit, importantie en impact. Daarbij hebben we 
steeds de wil om nog beter te worden en durven onszelf 
daar ook kritisch op te bevragen.’

VerstedelijkinG ‘Het debat over de 
verstedelijkingsopgave is volop gaande. Met het 
magische getal van de bouw van 1 miljoen woningen. 
Ik vraag me overigens wel eens af: waar komt dat getal 
vandaan en klopt dat? Ik herken zelf heel duidelijk 
dat er een enorme druk bestaat op de woningmarkt. 
In de steden waar wij werken, in Nederland en 
Duitsland, is het voor veel mensen enorm lastig een 
goede en betaalbare woning te vinden. Maar de vraag 
naar woningbouw is tegelijkertijd ook een cadeau. 
We kunnen er namelijk andere grote vraagstukken 
mee te lijf gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de sociale 
inclusie als antwoord op de dreigende tweedeling 
in stad en maatschappij. Aan de uitdagingen die de 
klimaatadaptatie aan ons stelt, met steden die snel 
warmer en natter worden. En aan de ambitie om 
binnen enkele decennia, en hopelijk nog sneller een 
CO2-neutraal land te zijn. Mijn pleidooi: laten we de 
woningbouwopgave - die intrinsiek ook al waardevol 
is, begrijp me goed - gebruiken om al die opgaven 
ruimtelijk goed voor elkaar te krijgen. Met kwaliteit en 
in samenhang.’

snelheid ‘Een dergelijke aanpak gaat naar mijn idee 
veel verder dan een keuze tussen bouwen in de stad 
of daarbuiten. Alsof dat het enige is waar het om gaat! 
Zeker, in de stad is veel te doen en moet veel gebeuren 
om deze klaar te stomen voor de toekomst. Maar ook 
buiten de stad liggen er grote vraagstukken. Ik bespeur 
in de politiek en in de vakwereld de neiging om toch 
vooral zo snel mogelijk het woningbouwvraagstuk te 
willen oplossen. Maar snelheid heeft niets met binnen 
versus buiten de stad te maken. Het gaat ook om de 
bouwprijzen en de wijze waarop wij in Nederland 
planologie met elkaar bedrijven. Uiteraard ergeren wij 

ons in het bureau ook wel eens aan de lange termijnen 
die met planontwikkeling zijn gemoeid, en doen we 
er echt alles aan om projecten te versnellen. Daar 
staat echter tegenover dat wanneer we streven naar 
integrale oplossingen we ook echt wel vaak tijd nodig 
hebben.’

Brede Blik ‘De onderzoeken die mijn collega 
Daan Zandbelt als Rijksadviseur heeft laten 
verrichten, hebben nog eens duidelijk gemaakt 
hoe de verschillende dimensies van ruimtegebruik 
samenhangen. Bij een keuze voor verdere verdichting 
in de stad gaat het er niet alleen om dat er huishoudens 
worden toegevoegd. Het betekent ook dat de nabijheid 
van andere inwoners tot bepaalde voorzieningen 
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wordt verkleind, wanneer we de woningbouw in een 
gemengd programma met andere functies realiseren. 
De nieuwe bewoners bewegen zich anders door de stad 
maar ook de mobiliteitsvraag van bestaande inwoners 
neemt af. Daarbij betekent de nieuwe woningbouw ook 
een kans om stadswijken beter in balans te krijgen. In 
die zin moeten we een brede blik hanteren.’

GroninGen ‘Mijn ervaringen die ik in Groningen de 
laatste zes jaar heb opgedaan als Stadsbouwmeester 
sterken me in de overtuiging dat een langjarige inzet 
op stedelijke kwaliteit echt vruchten afwerpt. Dat is al 
begonnen in de tijd dat Berlage uitbreidingsplannen 
voor de stad maakte. Via de periode met wethouders 
als Max van den Berg en Ypke Gietema en op dit 
moment Roeland van der Schaaf is die lijn doorgezet 

‘�ook�buiten�
de�stad�
liggen�grote�
vraagstukken’

Suikerzijde Groningen
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‘�bij�verdicHting�gaat�Het�niet�alleen�oM�
HuisHoudens�toevoegen�Maar�ook�oM�
stadswijken�beter�in�balans�te�krijgen’

en is Groningen op de kaart gezet als een plek waar 
aandacht is voor ontwerpkwaliteit. Ik heb daarop voort 
mogen bouwen en me onder meer bezig gehouden 
met de vraag waar de komende jaren de vernieuwing 
van de stad een plek krijgt. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
op plekken als het voormalige Suikerunieterrein. We 
merkten dat de stad genoeg ruimte biedt en dat we 
slim kunnen aanhaken op bestaande infrastructuur.’

ontwerpers ‘Bij De Zwarte Hond liggen 
stedenbouw, architectuur en strategie in elkaars 
verlengde. We werken voor publieke en private partijen 
en weten hoe we hun doelstellingen kunnen verenigen. 
Wij weten wat de partijen aan de verschillende kanten 
van de tafel beweegt. Ontwerpend onderzoek is daarbij 
een essentieel instrument dat in beeld brengt waar 
de opgave precies uit bestaat en waar kansen liggen 
om vraagstukken te verbinden – en daarmee ook de 

belangen van partijen. Daarbij kijken we ook altijd 
nauwgezet naar de impact op de omgeving en hoe 
die tegen het project aankijkt. Een goed voorbeeld is 
de transformatie in de binnenstad van Zwolle waar 
de gebouwen van voormalige V&D en Hudson’s Bay 
worden afgebroken. In plaats daarvan realiseren we 
met ontwikkelaar Junco een project met een veel 
gemengder programma dat nu al wordt omarmd door 
de stad. Een ander voorbeeld is het centrumgebied 
voor de Waalsprong in Nijmegen waar we invulling 
geven aan de wens om een echt hart voor deze 
gebiedsontwikkeling te maken. Dan gaat het om de 
gebouwen zelf maar ook om de ruimtes eromheen 
en de verbindingen met de buurten. We introduceren 
daar een nieuwe gebiedskwaliteit. Die kwaliteit is 
essentieel om het gewenste programma goed te 
laten landen. In Den Haag bij de ontwikkeling van het 
Central Innovation District - waar wij de structuurvisie 
maken - merken we dat ook. De opgave is uitdagend: 

waalspronG

Krefeld , Duitsland

Hart van de Waalsprong, 

Nijmegen

Central Innovation District, Den Haag
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Jeroen de Willigen

Waar kom je vandaan? 
ik ben in delft opgeleid 
om architect te worden. 
na een differentiatie 
landschapsarchitectuur 
ben ik, voordat ik 
kon afstuderen gaan 
werken bij West8. na 
daar in 3 jaar te hebben 
gewerkt aan veel 
stedenbouwkundige 
plannen ben ik in 1999 
gaan werken bij de 
Zwarte Hond, om daar 
een stedenbouwkundige 
afdeling op te richten, 
vanuit het idee 
dat kennis van de 
stedenbouwkundige 
discipline voorwaardelijk 
is voor het goed 
uitoefenen van het 
architectenvak, en 
trouwens ook vice-
versa. ik werd daar in 
2001 partner en in 2010 
directeur. Van 2015 tot 
en met 2020 was ik 
stadsbouwmeester van 
de gemeente groningen, 

het is interessant om te 
zien welke rol ontwerp 
kan spelen in het bij 
elkaar brengen van 
private en publieke 
belangen
Wat houdt je bezig? 
ik hoop door middel 
van ruimtelijke 
ontwikkelingen bij te 
kunnen dragen aan 
een betere, eerlijkere 
en schonere wereld. ik 
ben gefascineerd door 
de relatie tussen de 
stadsvorm, eigendom, 
en de opbrengsten 
daarvan als gezondheid, 
economie, en 
welbevinden. Met het 
bureau studeren we veel 
op die relatie. om een 
echte bijdrage te kunnen 
leveren, zijn heldere 
en niet altijd populaire 
keuzes nodig. ik hou 
ervan om bestuurders 
en stadsontwikkelaars 
daarin mee te nemen 
en ze te helpen bij 
het invullen van hun 
verantwoordelijkheden. 

Uiteindelijk kunnen 
we en dat zullen we 
ook moeten, de taaie 
woonopgave gebruiken 
om de structuur 
van de bestaande 
stad te versterken. 
dat vraagt naast 
architectonisch ook 
veel stedenbouwkundig 
vernuft; eigenlijk niet 
geheel toevallig precies 
dat waar de Zwarte 
Hond goed in is, en wat 
we al vanaf 1999 aan het 
oefenen zijn
Aan welk project werk je? 
op dit moment werken we 
op drie schaalniveau’s, 
zowel strategisch als 
stedenbouwkundig en 
architectonische schaal. 
Zo werken wij met de 
gemeente rotterdam 
aan een nieuw verhaal 
voor rotterdam Zuid. 
op stedenbouwkundige 
schaal werken we 
aan een aantal grote 
gebiedsontwikkelingen 
zoals de Suikerzijde 
in groningen, Hart 

van de Waalsprong in 
nijmegen. en werken 
we nog aan tal van 
architectuurprojecten 
waarbij we steeds 
vaker worden gevraagd 
voor complexe 
binnenstedelijke 
transformaties en 
renovaties. gelukkig 
beseffen onze 
opdrachtgevers steeds 
vaker dat zeker voor 
grote projecten het in 
huis hebben van een 
sterk stedenbouwkundig 
team onontbeerlijk 
is. Te vaak landen 
grote projecten als 
een ruimteschip in de 
stad, zonder rekening 
te houden met het 
functioneren van het 
bestaand stedelijk 
weefsel
Wat wil je bereiken? 
de Zwarte Hond is in 
35 jaar uitgegroeid van 
een architectenbureau 
in groningen tot één 
van de belangrijkste 
ontwerpbureaus 

van nederland 
voor architectuur, 
stedenbouw en 
strategie. We horen op 
alle drie de disciplines 
bij de top van nederland. 
Het wordt nu tijd om dat 
verder uit te bouwen 
in europa. de eerste 
stappen hebben we 
daar overigens al in 
gezet, maar over tien 
jaar moeten we net zo 
aanwezig zijn in noord 
West europa als we 
dat op dit moment in 
nederland zijn. Het 
gaat ons dan niet 
zozeer om verdere 
kwantitatieve groei, 
maar wel om het doen 
van grote en complexe 
projecten. daar hebben 
we veel plezier in en 
we kunnen daarin door 
onze brede kennis 
over de verschillende 
schaalniveaus ook veel 
waarde toevoegen
Wat is je visie voor de 
toekomst?
Het behoeft geen uitleg 

het centrum van de stad vergroten zonder dat er 
meer grond voor beschikbaar is. Dat vraagt om een 
veel slimmer gebruik van de ruimte. Interessant is 
steeds om te zien hoe projecten zich verhouden tot 
hun context en te onderzoeken hoe het toevoegen van 
programma diezelfde context kan verbeteren.’

duitsland ‘We kunnen in Nederland zeker het 
nodige van onze oosterburen leren. Hoe ze daar al 
lange tijd structureel inzetten op duurzaamheid, daar 
kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Andersom is het 
interessant hoe complex zij het bouwen soms maken 
aan de technische kant en hoe streng zij de rollen in 
het bouwproces verdelen. Op die punten kunnen de 
Duitsers juist weer het nodige van ons leren. En dat 
doen ze ook, onlangs was een filmploeg van de Duitse 
tv-zender ZDF te gast in de Groningse Grunobuurt, 
om daar te kijken hoe we woningbouw toevoegen aan 
de stad binnen het kader van de wijkvernieuwing. We 
werken daar met woningcorporatie Nijestee en bouwer 
Trebbe in een team dat voortdurend leert van de 
ervaringen en daardoor steeds beter wordt. Vanuit een 
begrip voor de rol van de ander.’

Bouwcultuur ‘Te lang hebben we ook in Nederland 
gedacht: als we de verantwoordelijkheden maar goed 
beleggen dan komt het wel goed. Dan heb je ook geen 
kennis van elkaars vakgebied nodig. Maar daardoor 
is het bouwen een soort platte rekenexcercitie 
geworden. Wanneer wij merken dat een opdrachtgever 
onvoldoende kennis heeft, proberen wij hem daarin te 
ondersteunen en begeleiden. Een goede bouwcultuur 
begint met opdrachtgevers die zich echt verdiepen wat 
hun vak is en van daaruit aan de slag gaan. Zowel aan 
de publieke als aan de private kant.’ 

‘�ontwerpend�
onderZoek�is�
essentieel�oM�
kansen�te�Zien’

dat er eigenlijk maar 
twee opgaven zijn waar 
we op dit moment aan 
moeten werken. dat is 
dat we er voor moeten 
blijven zorgen dat we de 
sociaal-economische 
kloof tussen mensen 
verkleinen, en dat we 
er voor zorgen dat 
iedereen mee kan doen. 
de tweede wellicht 
nog urgentere opgave 
is natuurlijk zorgen 
dat de stad geen Co

2
 

meer uitstoot en de 
stad aanpassen aan de 
klimaatverandering. dit 
zal verdere integratie 
vragen van publieke 
en private belangen, 
waarbij wij als 
ontwerpers die beide 
kanten goed begrijpen 
onmisbaar zijn voor 
het bedenken van 
oplossingen die daar 
ook recht aan doen. We 
hebben een mooi vak 
met een nog mooiere 
toekomst

Grunobuurt, Groningen
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