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Vijfentwintig jaar geleden Verruilde 
architect Burton hamfelt toronto Voor 

amsterdam. hij heeft er geen spijt Van. 
in nederland kreeg hij Veel kansen en 

groeide uit tot een Visionair, die met 
zijn Bedrijf Burtonhamfelt urBan 

architecture het Binnenstedelijk Bouwen 
een nieuw gezicht geeft. zijn amBitie: 

nederland als ‘gloBal role model’.  
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WAARDEVOL ‘In de jaren ’90 was Nederland booming. 
Daarom vertrok ik destijds vanuit Toronto, Canada, 
naar Nederland. Hier was een meer volwassen 
architectenklimaat dan in Canada: Hollywood voor 
architecten. Ik ben blij dat ik die stap gemaakt heb, 
want ik heb hier heel veel kansen gekregen. Misschien 
ook wel omdat ik met een andere blik naar Nederland 
kijk, van buiten af met een ander referentiekader . In 
Canada leven we tussen de bergen en wolkenkrabbers. 
Een leefklimaat van dicht op elkaar met daartussen 
veel natuur en ruimte. In Nederland heerst een ander 
werkethos: pragmatisch, gedreven en enthousiast. Ik 
ben daarvan onder de indruk. Maar ook nuchter, van 
doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Door mijn 
achtergrond stel ik me open voor meerdere opties. Dat 
maakt me waardevol in mijn branche.’

 VERSNELLING ‘Ik vervul een rol tussen 
stedenbouwer en architect in, omdat hier de 
meeste urgentie ligt. Een moeilijke opgave die meer 
kennis over transformatie van gebieden, context 
en gemeenten eist. Ik heb niet alleen kennis van 
architectuur, maar spreek ook de taal van gemeenten, 
bouwers, ontwikkelaars om projecten goed te 
voltooien. Door mijn werk voor gemeenten kreeg ik 
inzicht in hun processen. Zoals hoe kan je mensen 
overtuigen om een andere koers in te zetten. Daarnaast 
is het belangrijk om elkaar goed te begrijpen. Dat 
vergt tijd. Daarom duurt bouwen lang, alhoewel de 
procedures bij de gemeenten wel sneller mogen. Want 
we hebben haast om te voldoen aan de woonbehoefte. 
Het geld is er, de ideeën zijn er en er is tekenkracht. 
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‘ door mijn canadese 
referentiekader 
kijk ik anders naar 
Binnenstedelijk 
Bouwen’

Door beter te plannen, kosten beperken en risico’s te 
aanvaarden kunnen ze versnelling bewerkstelligen.’

EFFICIËNTER ‘Corona was een spannende tijd voor 
de bouwwereld en ook voor BurtonHamfelt Urban 
Architecture. Het gebrek aan materialen in de supply 
chain heeft een enorme prijsstijging en problemen met 
levertijden veroorzaakt. Het besef dat het proces van 
aanvoer, nu vaak uit o.a. China, anders kan en moet. Er 
is veel te winnen door materialen uit Europa of lokaal te 
benutten. Ook dwong het ons om computertechnisch 
te evolueren en zaken efficiënter en mooier te maken, 
zonder kwaliteit te verliezen. Onze opdracht is meer 
tempo maken en productie verhogen door innovatieve 

manieren te bedenken om efficiëntie, modulair werken 
en techniek naar een hoger plan te brengen. Denk 
bijvoorbeeld aan houtbouw. Dat is  sneller, met minder 
bouwoverlast en goedkoper.’

 LOKAAL ‘Als ik Nederland vergelijk met Duitsland, 
waar ik ook opdrachtgevers heb, merk ik dat 
Nederlanders open minded zijn, sneller denken en 
aanpakken. In Duitsland vragen ze meer zekerheid. In 
het verleden werkte ik in China en het Midden Oosten, 
waar het proces weer te snel ging. Daarom bleef ik in 
Nederland en verlegde mijn focus vanaf de crisis in 
2008 naar lokaal, vooral Amsterdam, dicht bij de klant 
en mogelijkheden om te experimenteren. Zoals met 
het Campus City project. Daar heb ik veel van geleerd. 
Dat je eerst de situatie volledig in beeld moet brengen 
en bedenken wat er in de toekomst gevraagd wordt. 
Vooruit denken. Het ontwerpend onderzoek laat zien 
hoe studenten uit binnen- en buitenland een krachtige 
economische doelgroep zijn.’ 

DURVEN ‘We onderscheiden ons door onze “design 
thinking” een methode die probleemoplossend werkt. 
Het is een mensgerichte, instinctieve benadering om 
te vernieuwen en te innoveren op basis van nieuwe 
technologieën, klantbehoefte en -wensen. Daarmee 
behalen we buitengewone, creatieve resultaten. Ik 
denk dat hier de kracht ligt van ons bureau: door in de 
breedte te denken en alternatieven te onderzoeken, om 
zo tot betere oplossingen te komen.’

TROTS ‘We realiseren nu een hoogstedelijke wijk, de 
Sluisbuurt aan het IJ in Amsterdam. Een prachtige 
plek, waar we fraaie hoogbouw, in verschillende 
hoogten, realiseren. Next generation meerlaagse 
gebouwen met een andere beleving,  gezamenlijke 
ruimtes, parkeren, plintfuncties met horeca en 
winkels. Wij creëren een aantrekkelijke en complete 
gemeenschap, waar water, parken, stranden, mooi 
uitzicht, reuring op straatniveau en rustplekken de 
kwaliteit van wonen boosten. Een voorbeeld hoe er 
in de toekomst in Amsterdam en Nederland op een 
verantwoordelijke manier gewoond kan worden op 
het gebied van ‘healthy urban living’. Waar hoogbouw 
een positieve bijdrage levert aan klimaatadaptatie door 
circulair materiaalgebruik, groene- en energiedaken 
tegen hitte stress en het integreren van natuur zodat de 
hoogbouw als ecosysteem kan fungeren. Hoe hoger het 
gebouw, hoe groter de ambities. Daar ben ik trots op.’ 

DUURZAAMHEID ‘Duurzaam bouwen is de nieuwe 
norm om onze carbon footprint zo klein mogelijk 
te houden. Het gaat er daarbij om dat mensen ook 
vergroening willen en het nut van groen zien. Het 
zorgt namelijk voor natuurinclusiviteit, waterberging, 

‘ wij staan Voor 
healthy urBan liVing’

Hoogoorddreef Amsterdamse Poort binnentuin

Sluisbuurt Amsterdam
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biodiversiteit en in ruimtes als binnentuinen voor 
ontspanning. Dat verhoogt de woonkwaliteit, 
erg wenselijk in stedelijke gebieden. Dat kun je 
bijvoorbeeld realiseren met daktuinen op gebouwen 
met getrapte volumes. Duurzaamheid gaat verder dan 
groen, zonnepanelen, driedubbel glas en warmte/
koude opslag. We moeten ook nadenken hoe we 
bouwen. Ik verbaas me dat in Nederland beton de 
boventoon voert. Gelukkig dwingt de klimaatopgave 
ons uit te kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld 
fossielvrij staal en gerecycled beton, maar nog liever 
houtbouw. Het is de bedoeling in Sluisbuurt ook te 
werken met houten constructies.’

VISIE ‘Het verbeteren van de stad heeft een 
verbindende factor. Architectuur en materialiteit, 
ethiek en duurzaamheid, de zoektocht naar 
innovatie en vakmanschap zijn onderwerpen die ik 
daarbij voor ogen heb. Een holistische benadering, 
gedreven door de filosofie van het transformeren 
van uitdagende stedelijke omstandigheden. Een 
gemeenschapsidentiteit die een duurzame toekomst 
biedt door functiemenging en welzijn. We bring city 
into your building.’

UITDAGING ‘Things gotta change. Now. Maar wij 
moeten mensen niet bang maken voor de toekomst. Ik 
geloof in de mens en in verandering. Het maken van 

‘ we Bring city into 
your Buildings’

een gezonde en groene samenleving is minder moeilijk 
en kostbaar dan wij denken. Met hoogbouw kunnen we 
de kracht van duurzaamheid laten zien. Ik zie het als 
mijn uitdaging om met veel creativiteit iets te maken 
waar mensen blij van worden. Samen met een team 
van landschapsarchitecten, duurzaamheidsadviseurs 
en andere professionals kijken we naar de uitdagingen 
en mogelijkheden. Door zo’n team wordt het project 
rijker en kunnen we meer bereiken.’

BETROKKEN ‘Ik geef les op de Academie van 
Bouwkunst in Amsterdam. Lesgeven vind ik een 
maatschappelijke verplichting. Het is belangrijk om 
kennis en ervaring over te dragen aan de volgende 
generatie. Daarnaast zijn research en design belangrijk 
voor mij. Bijvoorbeeld hoe je met (micro) windturbines 
verbonden aan een gedecentraliseerd energienet, een 
hoogstedelijke wijk verrassend mooi en innovatief kan 
ontwerpen.’ 

SPANNEND ‘Het zijn spannende tijden op alle fronten. 
We moeten meer talent en creativiteit inbrengen, 
ook in de architectuur. Vraag je af hoe de stad van 
de toekomst eruit moet zien. Niet qua grootte, maar 
qua kwaliteit en menselijke maat. Hoe zorg je dat 
iedereen goed kan wonen. Hoe maak je een mooie 
stad, een super city?  Denk voor Amsterdam aan 
toekomstbestendige, modulaire bouwblokken. Zoiets 
wat Berlage deed toen er woningnood heerste. Maar 
nu met  privé en collectief die in elkaar overlopen met 
veel voorzieningen en wooncomfort. De Sluisbuurt is 
daar een voorproefje van hoe superstedelijk wonen een 
rolmodel in de wereld kunnen worden. Daar ben ik van 
overtuigd.’

TOEKOMST ‘BurtonHamfelt Urban Architecture wil 
uitbreiden. We zoeken medewerkers en zakenpartners, 
waarmee wij nieuwe producten en woonconcepten 
kunnen bedenken en vormgeven. Dat sluit aan op ons 
‘Grote Idee’, dat alles wat wij doen mensen verenigt en 
inspireert. Een geweldige missie. Een zoektocht naar 
nieuwe mogelijkheden om zinvolle en emotionele 
verbindingen binnen gemeenschappen te creëren. We 
helpen opdrachtgevers die te vinden, verduidelijken, 
versterken en ontwerpen om het maximale uit elk 
project te halen.’

Burton Hamfelt 

Waar kom je vandaan? 
Ik kom uit toronto, 
Canada, een land 
bestaande uit 99.8% 
bomen, bergen en 
meren. Het resterende 
deel van 0.2% zijn 
steden, waarin 85% 
van de mensen wonen. 
Vanuit hier komt mijn 
liefde voor de kracht van 
natuur en de stad.
Wat houd je bezig? 
Hoe mens en 
technologie onze 
samenleving hebben 
veranderd in de laatste 
25 jaar.
aan welk project werk 
je? 
Wij werken nu veel 
aan de transformatie 
en verduurzaming van 
bestaande locaties naar 
hoogstedelijk gemengde 
wijken. In amsterdam 
bijvoorbeeld heeft  de 
uitwerking van de 
specifieke kwaliteiten 
van een locatie 
verassende resultaten 
opgeleverd. 
Wat wil je bereiken?
Wij willen de next 
generation steden 
ontwikkelen. Hoe 
gaan wij om met de 
energietransitie, 
functiemenging, 
digitalisering en nieuwe 
woonconcepten? als 
architecten is het zeer 
prettig en kansrijk om zo 
vroeg mogelijk aan tafel 
te zitten. 
Wat wilde je vroeger 
later worden?
filmmaker 
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
We can do much more 
with way less
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
mijn professors 
en docenten op de 
universiteit

Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
Hoe ouder ik word hoe 
zekerder ik ben
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
architectuur als kunst 
van het groot denken tot 
het kleine detail
Waar ben je bang voor?
De verspilling van de 
aarde
Wat/wie maakt jou 
boos?
trump supporters
Wat/wie maakt je blij?
mijn kinderen als ze een 
verhaal vertellen
Waar moet je heel erg 
om lachen?
facebook  
Waar kun je wakker van 
liggen?
Het onderwijs systeem 
in nederland
Waar ben je trots op?
mijn ouders en mijn 
eerst opgeleverde 
gebouw als architect in 
Groningen
Wie is jouw held?
Buckminister fuller
Wat is je favoriete 
muziek?
mike D’s favorite Songs
Wat is je favoriete sport?
Baseball, omdat mijn 
oudste deze sport zo 
goed speelt. mooi om 
te zien.
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Ik ben een einzelgänger 
die andere mensen echt 
nodig heeft
Introvert of extravert?
allebei, hangt van de 
situatie af waarin ik ben 
beland
optimist of pessimist?
optimist, ik ben 
architect het kan niet 
anders
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?
aanwezigheid en de 

kracht van nu
Guilty pleasure?
Vitra design meubels
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
that I walk around with 
my head in the clouds
Welk vakantieland?
Canada natuurlijk
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
mijn eerste penthouse 
appartement dat ik ooit 
gekocht heb.
Waar wil je vanaf?
mijn auto
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
Dat wij als maatschappij 
veel minder nodig 
hebben om nog steeds 
goed te kunnen leven. 

Veel minder
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
Japan doorreizen

ZakelIJke 
teruGBlIk 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8
mooiste moment: 
eertse paal klimopweg 2
Beste zet: 
architecten selectie 
voor 400 meter maal 
17 meter breed gebouw 
binnengehaald
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
Corona tijd – moet nog 
komen
opvallendste nieuws: 
Dat de pandemie tot een 
einde komt

Grootste irritatie: 
Het gebrek van urgentie 
en tempo wat betreft 
de huizencrisis en de 
energietransitie
Beste zakenboek: 
Ik lees geen 
zakenboeken
Het meest geleerd van: 
mijn collega’s

PerSoonlIJke 
teruGBlIk 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8
topserie netflix: 
the last Dance, Better 
Call Saul, Silicon Valley
Sportieve hoogtepunt: 
mountainbiken met de 
familie in een bos in de 
ardennen, weg kwijt, 
zonder gps tijdens een 

zeer heftige storm
Beste boek: 
Greenwood
Beste aankoop: 
mijn reis en muller 
ebike.
Vakantie: 
Quebec in de winter
leukste Diner:
Baut met mijn bureau na 
een te lange lockdown.

Beaumont Quarter Auckland, NZ


