
- 149 -vg visie wintergasten wonen #23 - 2021 tekst Cees De geUs beeld Marcel Krijger - vg visie wintergasten wonen #23 - 2021148 - 149 -

Jurgen van der Ploeg 
was erbiJ, toen in 1991 
tiJdens een zeiltocht 
naar denemarken 
het fundament van 
architectenbureau 
faro werd gelegd. 
arJenne van berkum 
staPte in 2008 in 
als architect, om 
vervolgens in 2017 ook 
Partner te worden. 
dat betekende niet 
dat het roer om ging: 
de koers van faro 
is al biJna dertig 
Jaar verrassend 
consistent.
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FULLSERVICE Van der Ploeg: ‘FARO is een fullservice 
architectenbureau. Dat betekent dat we alle werkzaamheden 
verrichten die met architectuur en stedenbouw te maken hebben, 
van een verkavelingsstudie of een haalbaarheidsonderzoek tot 
een gebouwontwerp en de technische uitwerking ervan. Toen we 
zagen dat aannemers steeds meer technische werkzaamheden 
van architecten gingen overnemen, hebben we een eigen afdeling 
Engineering opgericht. Dat was een gouden greep. Ruim tien 
mensen zijn daar nu fulltime bezig met de technische uitwerking 
van onze ontwerpen. BIM is daarbij uiteraard de standaard. Onze 
opdrachtgevers kunnen letterlijk en figuurlijk zo aan de slag met 
de BIM-modellen die onze engineers maken.’
Van Berkum: ‘Dat die technische kant bij FARO goed voor elkaar is, 
was voor mij dertien jaar geleden niet de primaire reden om er te 
gaan werken. Na wat omzwervingen wilde ik echt weer gebouwen 
en gebieden gaan ontwerpen voor mensen. Dat is absoluut een 
rode draad in het bestaan van FARO.’

MENSELIJKE MAAT Van der Ploeg: ‘Tijdens mijn studie 
Architectuur kwamen mensen eigenlijk nooit ter sprake. Je was 
meer voor vakgenoten bezig, het was heel modernistisch en 
avantgardistisch en er waren allerlei dogma’s waar absoluut niet 
aan viel te tornen. Eenmaal afgestudeerd heb ik me daar zo snel 
mogelijk aan ontworsteld.’
Van Berkum: ‘Ik ben wat jonger dan Jurgen, maar tijdens mijn 
opleiding was dat nog steeds zo. Terwijl ik ook denk: architectuur 
is geen doel op zich, het gaat ook om de gebruikers.’
Van der Ploeg: ‘Als je niet voor mensen bouwt, voor wie dan wel?’
Van Berkum: ‘Dat we goed zijn in wat we doen, blijkt uit de tenders 
die we regelmatig winnen. En uit de nominaties en prijzen die we 
krijgen, zoals de recente nominatie van gebiedsontwikkeling De 
Hallen en Kwintijn voor de NEPROM-prijs 2021.’

COMPLEX Van der Ploeg: ‘Na een lange, moeizame 
voorgeschiedenis, dwars door de financiële crisis heen, heeft  
gebiedsontwikkeling De Hallen en Kwintijn Amsterdam-Oud-
West voorzien van een stukje nieuw stedelijk weefsel. In opdracht 

van zowel Van Wijnen als de gemeente hebben wij een grote 
bijdrage geleverd aan het zeer gedifferentieerde programma van 
wonen, werken en ontspannen. Een combinatie van nieuwbouw 
en herontwikkeling, van de Hallen, heeft echt een heel mooi stuk 
ongedeelde, inclusieve stad opgeleverd.’
Van Berkum: ‘Dat FARO goed is in complexe projecten, hebben we 
ook bij De Koepel in Haarlem bewezen.’
Van der Ploeg: ‘Dat plan zat muurvast, eveneens na een lange, 
moeizame voorgeschiedenis. Wij hebben het vlot weten te trekken, 
met een nieuw stedenbouwkundig plan waar alle stakeholders 
zich wél in konden vinden. We zijn eigenwijs en we zijn creatief, 
die combinatie was genoeg om de puzzel op te lossen. In de 
voormalige Koepelgevangenis komen een privé-universiteit, een 
bioscoop en werkruimtes. Diverse gebouwen, deels herontwikkeld 
en deels nieuwgebouwd, bieden onder andere plaats aan een hotel 
met 66 kamers, een café-restaurant, 250 studentenunits en 98 
sociale huurwoningen. Onder de grond komt een parkeergarage. 
En houten trappen, vlonders en terrassen meanderen tussen de 
gebouwen door, leiden wandelaars zelfs over de gevangenismuur 
heen en verbinden de nieuwe hotspot met de binnenstad van 
Haarlem.’
Van Berkum: ‘Samenwerken, daar zijn we ook goed in. Cromhoff 
in Enschede is een ander voorbeeld van een gebied waar FARO is 
gevraagd om mee te werken aan de eerste studies. Net als bij De 
Hallen en De Koepel bieden een aantal bestaande oude gebouwen 
ook daar de kans om én binnenstedelijk te verdichten én een 
onderscheidend en karaktervol woon- en werkgebied te creëren, 
waar mensen graag komen.’

DUURZAAM Van Berkum: ‘Duurzaamheid drukt een even 
vanzelfsprekend als integraal stempel op alles wat we ontwerpen. 
Daarbij hanteren we vier invalshoeken: sociaal, energetisch, 
technisch en esthetisch.’
Van der Ploeg: ‘Op energetisch gebied zijn de afgelopen jaren grote 
stappen gezet: alle nieuwe woningen zijn inmiddels gasloos en 
steeds vaker energieneutraal. Circulariteit is lastiger te realiseren, 
in de woningbouw lijkt de houtrevolutie door te zetten. Twaalf jaar 
geleden waren wij er al mee bezig, door op IJburg twee houten 
woningen te ontwerpen.’
Van Berkum: ‘Een iets recenter voorbeeld is een doopsgezind 
kerkje op Conferentiecentrum Mennorode in Elspeet, op de 
Veluwe. Op de betonnen fundering na is alles van hout. De wanden 
zijn afgewerkt met vloerdelen uit een oud klooster, de wanden en 
het dak zijn geïsoleerd met vlasdekens en het klimaat in de kerk 
wordt geregeld via WKO. Hoe klein ook, van zulke projecten leer 
je ontzettend veel. Ik vind trouwens dat een aantal gemeenten 

‘ samenwerken, 
daar is faro 
goed in’
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Jurgen van der 
Ploeg
Waar kom je vandaan? 
Friesland/deventer
Wat houd je bezig? 
architectuur, muziek, 
ecstatic dance, dJ-en
aan welk project werk 
je? 
o.a. Koepelterrein 
Haarlem, Tikkertje 
Trap amsterdam, 
Krijgsman Muiden, 
Q-team new Brooklyn 
almere, Supervisor 
Maximapark utrecht, 
Flexwonen Ymere, 
SP Binnenturfspoor 
lisserbroek en nieuw 
vennep West
Wat wil je bereiken? 
een bijdrage leveren aan 
duurzaam nederland: 
mooi en duurzaam in de 

breedste zin des woords
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
In de woorden van 
Floris alkemade; 
verbeeldingskracht 
inzetten zodat 
verduurzaming van 
nederland geen moetje 
wordt maar een droom 
waar we met het hele 
land met passie aan 
werken
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Zeeman
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
va eijck; ‘de verruimede 
werking van de 
beperking’
van wie heb je het 
meeste geleerd? 
gerd urhahn

Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
altijd? vaak wel
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
dansen
Waar ben je bang voor? 
Het effect op de 
maatschappij van deep 
fake en fake news
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Stompzinnige 
bureaucratie
Wat/wie maakt je blij? 
Mensen aan het dansen 
krijgen als dJ 
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Hoe Ton danst
Waar kun je wakker van 
liggen? 
Slechte 
samenwerkingen (op het 

menselijke vlak)
Waar ben je trots op? 
op ons team
Wie is jouw held? 
louis Theroux
Wat is je favoriete 
muziek? 
orchestra Baobab
Wat is je favoriete sport? 
Zeilen
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
groepsdier met 
einzelgangermomenten
Introvert of extravert? 
Heb beide kanten denk ik
optimist of pessimist? 
optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Betrokken, 
humorvol, leuk, lief, 
onvoorwaardelijk
guilty pleasure?
een roddelblaadje lezen 
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
Het verhaal van onze 
oerolbruiloft
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
voorjaar
Welk vakantieland?
Italië
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
geef niet om bezit
Waar wil je vanaf? 
gezeik
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Silent ecstatic dance in 
de natuur
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
als ik 80 ben als dJ 
een alle-generatie feest 
organiseren

ZaKelIJKe TerugBlIK 
2021
Welk cijfer geef je 2021:  

8
Mooiste moment: 
dat we toch tikkertje 
trap mogen maken
Beste zet: 
Faro engineering   
Mooiste deal: 
Pasteurstraat; van a 
tot Z
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
voorstelling robert 
Baarda
opvallendste nieuws: 
de houtrevolutie die zich 
aankondigt
grootste irritatie: 
gebrek aan passie
leukste spontane 
ontmoeting: 
Bij de Muiderpoort
aan wie geërgerd: 
overijverige 
vergunningverleners 
Beste speech: 
Zomergasten Floris 
alkemade
Beste zakenboek: 
lees ik niet
Het meest geleerd van: 
Mijn Faro-teamgenoten
vastgoedman van het 
jaar: 
Jan Willem van de groep
vastgoedvrouw van het 
jaar: 
Marjolein in het Klein
Talent van het jaar: 
gabriel verheggen en 
fotograaf Hans Peter 
Follmi

PerSoonlIJKe 
TerugBlIK 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
6 en een 8
Topserie netflix: 
niet netflix, wel 
tegenlicht
Sportieve hoogtepunt: 
Sifan
Beste boek: 
landschappelijk Wonen
Beste aankoop: 

Thais eten 
vakantie: 
op de bonnefooi
Welke film maakte 
indruk: 
Push
leukste diner: 
Bij ecolonie
Beste song? 
utrus Horas van 
orchestra Baobab en 
herontdekking: I got 
a feeling, daar gaat 
iedereen op los
Inspirerend: 
Pieter Weijnen en 
Zwart Hout hoe 
iemand zichzelf kan 
heruitvinden
afscheid: 
2 leden van de Baobab
Kippenvel: 
Het nummer ‘Hommage 
a Ton Ton Ferrer’
onverslaanbaar: 
ruben Terlou
Hartverwarmend: 
Samen dansen en 
werken met leuke 
mensen
Sportmaatje: 
de groep dansvrienden
Zorgwekkend: 
dat veel mensen 
het tempo van de 
maatschappij niet 
kunnen bijbenen
geluk: 
de liefde met evelyn
restaurant: 
de Ceuvel
afzien: 
administratieve dingen
grootste ondeugd: 
ontregelen
Meest gelachen:
Met aart
grootste verlies: 
een goede vriendschap
grootste irritatie: 
angst en extremisme in 
de maatschappij
allergezondste: 
Buiten dansen

Ontwikkelvisie Cromhof Enschede; binnenstedelijk wonen en leven tussen bestaande industriele 
monumenten
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al heel actief bezig is met circulariteit, ook in hun uitvragen. 
Woningcorporaties zouden hun schouders er ook wat meer onder 
kunnen zetten.’
Van der Ploeg: ‘Er wordt steeds meer modulair gebouwd, dat 
biedt ook mogelijkheden om circulariteit een boost te geven. ‘Te 
duur’ is geen argument. Toen de ernst van de coronapandemie 
duidelijk was, speelde geld meteen geen rol meer. Hopelijk 
gebeurt hetzelfde als bij iedereen duidelijk is dat het wat de 
klimaatverandering betreft ook vijf voor twaalf is. Hopelijk dringt 
dat besef wel snel door, want hoe langer je wacht, hoe meer je 
straks achter de feiten aanloopt.’

PLANVORMING Van der Ploeg: ‘Bij een herstructureringsproject 
in een naoorlogse wijk in Haarlem heeft de gemeente tegen 
ons gezegd: doen jullie het stedenbouwkundig vooronderzoek, 
dan reageren wij daarop. Dat experiment heeft veel tijdwinst 
opgeleverd én een goede gebiedsvisie, die wij nu als fullservice 
bureau als uitgangspunt kunnen nemen voor de architectuur en 
engineering van de nieuwe woongebouwen. Als we echt werk 
willen maken van de enorme woningbouwopgave, zullen we op 
vergelijkbare wijze vaker moeten afwijken van de bestaande trage 
planvormingsprocessen. En creatiever moeten omspringen met 
de beschikbare ruimte. Voor plekken in de stad die braak liggen, 
in afwachting van een meer definitieve invulling, heeft FARO het 
woonconcept ‘Tiny TIM’ bedacht. In Haarlem staan er acht. Ze 
bestaan voor 90 procent uit hout en zijn bijna jaarrond autarkisch 
op het gebied van water en energie. En: ze kunnen in een mum 
van tijd met een vrachtwagen worden verplaatst naar een andere 
locatie. Het concept heeft mooie spin-off opgeleverd op Texel, 
waar op termijn demografische krimp wordt verwacht, Maar 
ondertussen is er nu wel een enorme wachtlijst voor sociale huur- 
en koopwoningen. Compromis is een wijk met 40 koopwoningen 
en 100 sociale huurwoningen, die niet alleen heel circulair 
en duurzaam zijn maar ook heel makkelijk kunnen worden 
gedemonteerd en verplaatst. Ze hebben geen eigen tuin, maar zijn 
gesitueerd in een soort landschapspark dat zal blijven bestaan als 
de woningen weg zijn.’
Van Berkum: ‘Over dat soort vormen van landschappelijk wonen 

heeft FARO een naslagwerk geschreven dat op eigen research 
is gebaseerd en dat nog steeds op veel ontwerptafels is terug te 
vinden. Ook bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen besteden 
we veel aandacht aan de buitenruimten, omdat dat de plek is waar 
mensen elkaar ontmoeten en elkaar opzoeken.’
Van der Ploeg: ‘Als dat gebeurt, als mensen de buitenruimte rond 
de gebouwen in bezit nemen, zijn wij tevreden.’

TENDERS Van Berkum: ‘Tenders zijn voor ons een goede manier 
om ons op kwaliteit te onderscheiden met het beste plan.’
Van der Ploeg: ‘Een gemeente als Utrecht gebruikt tenders echt 
als instrument om te selecteren op kwaliteit en duurzaamheid. 
Amsterdam ook: daar hebben we een tender gewonnen met 
‘Tikkertje Trap’, een plan voor een woongebouw met 85 betaalbare 
koopwoningen voor jonge gezinnen die graag in de stad willen 
blijven wonen. Een activerende traptuin nodigt uit om te bewegen 
en dankzij gemeenschappelijke werk- en huiskamers is er veel 
interactie tussen de bewoners.’
Van Berkum: ‘Trappen en een openbare binnentuin gaan ook een 
belangrijke rol spelen in het Olympus Kwartier in Arnhem, een 
ontwikkeling bovenop een parkeergarage waar we een voorlopig 
ontwerp voor gaan maken. Met allerlei extra voorzieningen grijpen 
we de nieuwbouw heel slim aan om zowel de nieuwe bewoners 
als de bewoners van de wijken rond het Olympus Kwartier te 
stimuleren om meer te gaan bewegen en aan te zetten tot meer 
interactie. Belangrijk, in een tijd waarin eenzaamheid en obese een 
steeds groter probleem zijn.’

LEIDER Van Berkum: ‘Peter Wilson. Niet eens zozeer vanwege 
zijn veel geroemde werk, maar omdat het een enorm aimabele en 
betrokken man is.’ 
Van der Ploeg: ‘Stedenbouwkundige Gert Urhanh, de bedenker van 
‘de spontane stad’. In het begin van mijn carrière heb ik veel van 
hem geleerd. En Aldo van Eyck, omdat hij me op het spoor heeft 
gezet van ‘de verruimende werking van de beperking’. Niet alleen 
beroepshalve, ook privé, tijdens de coronapandemie, heb ik daar 
veel aan gehad.’ 

arJenne van BerKuM 
Waar kom je vandaan? 
uit de omgeving van 
Zwolle
Wat houdt je bezig? 
uiteraard mijn vak. Ik 
hou van steden, dorpen 
en landschappen, maar 
ook van muziek en dans
aan welk project werk je? 
Ik werk o.a. aan het 
olympuskwartier in 
arnhem, een project dat 
duurzame en sociaal 
maatschappelijke 
uitgangspunten 
centraal stelt. Het 
project combineert 
betaalbare woningbouw  
met verschillende 
sportfaciliteiten (betaald 
en onbetaald), een sport 
BSo, een huiskamer 
voor de buurt, een 

grote ondergrondse 
parkeergarage en een 
nieuw groen binnenplein 
voor de buurt
Wat wil je bereiken? 
Samen met een goed 
team blijven werken aan 
projecten die bijdragen 
aan de belangrijke 
maatschappelijke 
opgaven van deze tijd. 
doel is ontwerpen te 
maken die passen bij 
de plek, die de aarde 
respecteren, die ‘iets 
extra’s’ brengen voor 
mensen, waar mensen 
graag verblijven
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
We zullen steeds meer 
in samenhang met de 
wereld om ons heen 
moeten ontwerpen. 

de context is leidend. 
niet enkel op het vlak 
van bijv. historie, 
cultuur, landschap 
of stedenbouw, maar 
ook op het  vlak van 
water, materiaalgebruik 
en behoud van 
biodiversiteit. dit levert 
interessante opgaven 
op waarin me moeten 
zoeken naar synergie en 
vanzelfsprekendheid
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
geoloog 
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
ga uit van je eigen 
passie en kracht
van wie heb je het 
meeste geleerd?
van mijn opa
Ben jij altijd zeker van 

je zaak? 
nee, er zijn altijd vragen
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
een mooie reis
Waar ben je bang voor? 
Steeds grotere 
verdeeldheid
Wat/wie maakt jou 
boos? 
oneerlijkheid
Wat/wie maakt je blij? 
Zuid amerikaanse 
muziek
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Herkenbare missers
Waar kun je wakker van 
liggen? 
van mijn kinderen en 
van tot te laat werken
Waar ben je trots op? 
Faro
Wie is jouw held? 
Frida Kahlo
Wat is je favoriete 
muziek? 
Heb niet een voorkeur, 
wordt bepaald door het 
moment
Wat is je favoriete sport? 
Surfen en dansen
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Heb van beiden wel iets
Introvert of extravert? 
neig naar introvert
optimist of pessimist? 
Meestal een optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Humor
guilty pleasure: 
roddels
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
dat ik de waarheid 
ongewenst wat te 
duidelijk vertel
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
de lente
Welk vakantieland? 
Portugal
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
geen idee

‘ duurzaamheid 
drukt een even 
vanzelfsPrekend als 
integraal stemPel 
oP alles wat we 
ontwerPen’

Waar wil je vanaf? 
Te veel stress
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
eigen woonomgeving 
nabij de bossen
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
naar Zuid amerika

ZaKelIJKe TerugBlIK 
2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8
Mooiste moment: 
Weer op excursie met 
het hele bureau
Beste zet: 
Team in arnhem 
uitbreiden
Mooiste deal: 
olympuskwartier 
arnhem
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
aFFr King Kong 
Business event
opvallendste nieuws: 
Het steeds sneller 
stijgen van de zeespiegel
grootste irritatie: 
Slecht georganiseerde 
vergaderingen 
leukste spontane 
ontmoeting: 
Met een erg 
enthousiaste bewoner 
van een van onze 
projecten
aan wie geërgerd: 
niet nodig om te 
benoemen
Beste speech: 
arna Mǎckić
Beste zakenboek: 
loop van annemieke 
Molster
Het meest geleerd: 
van samenwerken in 
een team, met name bij 
prijsvragen en tenders
vastgoedpersoon van 
het jaar: 
Zie Bart Schoonderbeek 
goede projecten doen

PerSoonlIJKe 
TerugBlIK 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
7,5
Topserie netflix: 
The Queen’s gambit
Sportieve hoogtepunt: 
elke zondagochtend 
hardlopen
Beste boek: 
de avond is ongemak
Beste aankoop: 
een nieuwe tent
vakantie: 
In de vogezen
Welke film maakte 
indruk: 
druk van Thomas 
vinterberg
leukste diner: 
Met vrienden thuis
Beste song: 
donker en licht van 
Froukje
Inspirerend: 
amanda gorman
afscheid: 
Hopelijk snel van Corona 
en alle maatregelen
Kippenvel: 
gnossiennes-no.1 van Satie
onverslaanbaar: 
niemand
Hartverwarmend: 
Mijn dochter
Sportmaatje: 
Mijn partner
Zorgwekkend: 
extremisme in de 
maatschappij
geluk: 
Mijn gezin
Held van 2021: 
Mijn partner
restaurant: 
Konijnenvoer in arnhem
afzien: 
geldzaken
grootste ondeugd: 
Bestaat dat?
Meest gelachen: 
Met Hester
grootste verlies: 
Mijn vader
grootste irritatie: 
arrogantie
allergezondste: 
Buiten wandelen met 
de hond 

Koepelcomplex Haarlem; een nieuw stukje stad binnen de muren


