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Rebelse cReativiteit 
bij een inteRnationale 
vastgoedadviseuR

‘ De impact van 
het nieuwe 
werken op 
De behoefte 
aan kantoor-
ruimte zal 
meevallen’

Als vastgoedadviseur zelf kantoren ontwerpen en op risico 

uitvoeren: het is onderdeel van een bredere internationale strategie 

binnen Cushman & Wakefield. De ambitie is om klanten voor 

de complete customer journey van alle gemakken te voorzien. De 

vraag hiernaar ontstond vanuit de basis: de gebruikers voor wie de 

internationale vastgoedadviseur de huisvestingsstrategie bepaalt, 

transacties afsluit en adviseert over verschillende projectonderdelen. 

Voor het ontwerp en de realisatie van hun kantoorruimte werden 

deze klanten doorverwezen naar andere partijen met wie Cushman 

& Wakefield nauw samenwerkte. De overname, drie jaar geleden, 

van architecten- en projectmanagementbureau DZAP was de 

eerste stap naar ketenverlenging. Verhaegh: ‘Wij geloven in focus 

en disciplines. Wie goed kan adviseren, is nog geen goede architect. 

We hebben voor allerlei disciplines deskundigen in huis, nu dus 

ook architecten en designers voor het laatste onderdeel van de 

huisvesting. Daarmee kunnen we de hele keten beslaan. Binnen 

Cushman & Wakefield lopen wij in deze ontwikkeling voorop.’ 

Wat is voor jullie de meerwaarde van eigen architecten en 

designers?

Jan Verhaegh: ‘We bieden onze klanten al jaren consultancy en 

projectmanagement als het gaat om huisvesting. De meeste klanten 

zijn internationale organisaties die hun huisvestingsvraag volledig 

aan ons over laten. Met het toevoegen van de architectenstudio én 

het design & buildteam hebben we een complete afdeling Project & 

Development Services (PDS) met 55 medewerkers, die projecten 

op risico realiseert. Daarmee zijn wij zelf de technisch uitvoerder. 

Dat spreekt onze internationale klanten aan; voor hen is het een 

zorg minder.’

Aize Oenema: ‘Dat ons team zowel voor het ontwerp als de 

uitwerking verantwoordelijk is, heeft voordelen. Het scheelt een 

aantal stappen in het proces en voorkomt ruis tussen verschillende 

partijen. Dankzij de korte lijnen en directe communicatie zitten 

architecten en bouwers eerder op één lijn. Ook het adviseren en 

ontwerpen voor gebouweigenaren en ontwikkelaars draagt bij aan 

onze unieke dienstverlening. Die varieert van de renovatie van 

een monumentaal winkelpand in het hart van Rotterdam tot het 

ontwerp van een distributiecentrum aan de grens met Duitsland.’ 

Waarmee onderscheiden architecten en ontwerpers zich?

Jan Verhaegh: ‘Met hun visie en onbevangen kijk op de dingen. Er 

woedt een interessante discussie over bijvoorbeeld de toekomst van 

het kantoor. Het is goed dat ook architecten daaraan meedoen. Zij 

benaderen zo’n vraagstuk integraal, denken onafhankelijk, weten 

wat esthetisch en bouwkundig het beste is en 

komen met een eerlijk en goed onderbouwd 

advies.’

Aize Oenema: ‘Wij zijn wel de rebelse 

creatievelingen binnen Cushman & 

Wakefield. We zijn weliswaar onderdeel van 

een grote organisatie, maar ons eigenwijze 

karakter hebben we behouden. Die frisse 

wind mogen we hier zijn, waardoor we onze 

creatieve identiteit bewaren.’ 

Jan Verhaegh: ‘Dat rebelse karakter waarderen wij juist. We zoeken 

altijd mensen met visie en kunnen daarmee ook voor andere 

afdelingen veel betekenen in het lange, complexe traject van 

kantoorhuisvesting.’

Wat kenmerkt jullie ontwerpen?

Aize Oenema: ‘Wij werken niet volgens een bepaalde signatuur. 

Elke opdrachtgever verdient een uniek eigen ontwerp. We gaan het 

ontwerpproces daarom zo open mogelijk in.’

Jan Verhaegh: ‘Onze organisatie staat voor een integrale signatuur. 

Onze ontwerpers gaan altijd met de input  van andere disciplines 

aan de slag. Het verhuurteam, het vastgoedmanagement: ze geven 

aanwijzingen die de architecten en designers meenemen in hun 

ontwerp.’

Welke vragen houden jullie klanten bezig?

Aize Oenema: ‘Veel vragen worden uit onzekerheid gesteld en 

gaan over de toekomstbestendigheid van gebouwen. Hoe maak je 

die beter bestand tegen een mogelijke nieuwe pandemie? Kun je 

gebouwen ontwerpen die in een soort ‘crisismodus’ altijd blijven 

doordraaien? Daar hebben wij wel ideeën over.’

Hoe zien jullie het kantoor van de toekomst?

Aize Oenema: ‘Thuiswerken gaat niet meer weg, maar voor het 

merendeel van de organisaties blijft een eigen kantoor noodzakelijk. 

Dat vraagt om flexibiliteit in kantoren. In Nederland liepen 

we voorop met grote, open ruimtes en flexibele werkplekken, 

wat niet per definitie prettig werkte. Het gaat nu juist richting 

verschillende soorten ruimtes zodat mensen meer te kiezen hebben. 

Vergaderzalen worden kleinere overlegplekken, standaard voorzien 

van beeld- en geluidtechniek voor online deelnemers. Ook bij 

de inrichting houden we daar rekening mee, bijvoorbeeld bij de 

opstelling van het meubilair. Verder krijgen kantoren een ruimere 

routing, andere inrichting van ruimtes en meer ventilatie op de 

werkvloer.’

Jan Verhaegh: ‘De impact van het werken post-covid op de behoefte 

aan kantoorruimte zal meevallen. Al voor de pandemie was de 

bezetting nooit honderd procent. Organisaties zoeken wel een 

nieuwe balans. Het gaat naar minder bureaus op meer ruimte. 

Aan de ontmoetingsfunctie van het kantoor wordt nu veel belang 

toegekend, maar het moet ook gewoon een fijne plek zijn om te 

werken. De vraag aan medewerkers moet daarom niet zijn hoeveel 

dagen, maar op welke momenten zij op kantoor willen werken. 

Daarmee bied je meer mogelijkheden om de tijd op kantoor zelf 

in te delen en is de bezetting altijd optimaal. Je werkt tegelijk 

aan wellbeing van je medewerkers. Dat is ook een onderdeel van 

duurzaamheid. Mensen hoeven niet meer elke dag in de file of in 

een overvolle trein naar hun werk te reizen.’

Wat moet er in jullie visie echt anders bij de inrichting van de 

openbare ruimte?

Aize Oenema: ‘Aan de randen van de stad mis ik goed bestuur. 

Elke gemeente wil zijn eigen bedrijventerrein. Dat zorgt voor 

versnippering en verdozing van het landschap en kantoorlocaties op 

onlogische plekken. Dit moet landelijk gecoördineerd worden. De 

tijd van een monofunctionele inrichting van de openbare ruimte is 

voorbij. Gemixte gebieden met kantoren, retail, woningen en goede 

logistieke voorzieningen hebben de toekomst.’

Jan Verhaegh: ‘De meest succesvolle kantoorcomplexen bevinden 

zich in de gemixte gebieden, zoals de stationsgebieden van Utrecht, 

Rotterdam en de Amsterdamse Zuidas. Van mixed-used worden 

alle sectoren beter.’

Op welke projecten zijn jullie trots?

Aize Oenema: ‘We zijn trots op alle projecten, maar persoonlijk 

vind ik Blaak 16 erg geslaagd. Dit verouderde kantoorgebouw werd 

tot op het beton gestript. Wij voerden zowel het ontwerp van de 

renovatie uit als een groot deel van het kantoorinterieur.’

Jan Verhaegh: ‘Als ik door Nederland rijd, zie ik overal plekken 

waar ik trots op ben, variërend van de horeca op Schiphol tot de 

renovatie van het WTC in Rotterdam. Wij benaderen een vraag 

altijd vanuit verschillende disciplines. Daarmee onderscheiden we 

ons en zijn we echt relevant voor de klant. Bijdragen aan het succes 

van hun organisatie, daar streven wij naar.’

met de afdeling Project & Development Services (PDS)
wil internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield 
haar klanten verder ontzorgen. Dankzij de architectenstudio 
en het design & buildteam kan het adviestraject worden 
verlengd met het daadwerkelijk ontwerpen en realiseren 
van kantoorruimte. ‘een unieke combinatie’, zeggen 
Jan Verhaegh en aize Oenema.

‘ korte lijnen en Directe communicatie 
zetten architecten en bouwers
 eerDer op één lijn’

‘ architecten 
onDerscheiDen 
zich met hun visie 
en onbevangen 
kijk op De Dingen’

aize Oenema (l), 

architect, studiolead & 

partner Pds en

Jan Verhaegh, Head 

of Office Consultancy 

& Pds
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Christine steenks
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Peter van aalst

Jan Verhaegh

Head of Office 

Consultancy & PDS

wat zijn voor jou de 

universele waarden 

van ondernemen, 

onafhankelijk van welke 

crisis (financieel, virus, 

stikstof et cetera) zich 

ook voordoet? 

eerlijkheid, respect en 

hard werken.

aan welke 

eigenschappen/

vaardigheden heb je 

bewust gewerkt? 

ik geloof erg in 

oprechtheid. buiten 

het verbeteren van 

vrij operationele 

vaardigheden als 

presenteren, spreken, 

leidinggeven etc. 

probeer ik zo veel 

mogelijk mijzelf te zijn.

wat heeft indruk 

gemaakt in je leven? 

als geboren fries ben 

ik niet zo snel onder 

de indruk. natuurlijk 

zijn er momenten in je 

leven die je vormen, 

zoals het overlijden 

van dierbaren of dat 

ik als middelbare-

schoolleerling een 

kleine jongen uit een 

wak viste, of toen we op 

kantoor “live” een van 

de vliegtuigen het wtc 

in zag vliegen.

noem drie inspirerende 

architecten?

ik ben een grote fan 

van art nouveau en 

de overgang naar het 

rationalisme. berlage 

brengt creatieve 

vormgeving en 

vakmanschap samen 

in zijn ontwerpen. 

organische vormgeving 

spreekt mij nog steeds 

aan in recenter werk 

van calatrava en hadid.

hoe ziet de stad van 

morgen eruit en wat 

kunt u aan die stad 

toevoegen d.m.v. 

architectuur?

De stad van morgen 

blijft altijd van morgen. 

hij is dus nooit af en 

we zullen blijven zoeken 

naar aanpassing 

en verbetering. 

belangrijk in de stad is 

leefbaarheid, de balans 

en samenhang tussen 

werk en ontspanning, 

tussen bebouwing en 

openingen, tussen 

de hardheid van 

gebouwen en het zachte 

groen. architectuur en 

stedenbouw zijn bij 

uitstek vakgebieden 

die kunnen bijsturen 

wanneer de balans of 

samenhang dreigt te 

verdwijnen.

hoe geef je vorm aan de 

nieuwe stad?

De stad is een groot 

organisme. De hele 

stad vormgeven is 

niet meer mogelijk, 

tenzij we, als in het 

parijs van lodewijk de 

16e, zeer rigoureuze 

ingrepen doen. Dat zou 

in deze tijd niet meer 

getolereerd worden. 

we zullen dus op 

kleine schaal steeds 

aanpassingen moeten 

doen, die in dienst 

staan van een grotere 

visie. De projecten die 

we mogen doen kunnen 

hier een steentje aan bij 

dragen.

wat maakt een stad, tot 

een stad?

een stad wordt bepaald 

door de schaal en 

een hoge mate van 

complexiteit. complexe 

structuren, zowel 

ruimtelijk, logistiek, 

maar ook zeker sociale 

structuren. wanneer 

stopt de stad?  als de 

stedelijke structuren 

overzichtelijker worden 

en de rust van het 

platteland of de natuur 

de overhand krijgen. op 

sommige plaatsen in 

nederland stopt de stad 

dus eigenlijk nooit.

wat is jouw favoriete 

stad en waarom?

in nederland is 

mijn favoriete stad 

rotterdam. De 

schaal van de stad, 

de bedrijvigheid, 

de voortdurende 

ontwikkeling van de 

stad en de mentaliteit 

van aanpakken spreekt 

mij aan. 

wat typeert jouw stijl 

van architectuur? 

ik zou mijn stijl van 

ontwerpen een dienende 

stijl willen noemen, 

rationeel en nuchter. 

ik vind het belangrijk 

om vanuit de context 

van de omgeving te 

ontwerpen. een goed 

ontwerp moet in mijn 

mening een reactie zijn 

op en in relatie zijn met 

de omgeving. je kunt 

een gebouw niet zomaar 

neerzetten, zonder je 

iets aan te trekken van 

de omgeving. 

welke ondernemer 

bewonder je het meest? 

ik heb grote 

bewondering voor 

ondernemers die 

helemaal zelfstandig 

een bedrijf opzetten, 

gepassioneerd en met 

een duidelijk doel. 

Daarbij risico’s durven 

te nemen, maar tegelijk 

de sociale aspecten niet 

uit het oog verliezen, 

zoals bijvoorbeeld frits 

van eerd.

wat is jouw ultieme doel 

als ondernemer? 

ik ben eigenlijk meer 

een vakidioot dan een 

ondernemer. ik vind 

het ondernemen erg 

leuk, maar kan het niet 

laten toch ook met het 

vak bezig te zijn. een 

ultiem doel daarbij heb 

ik niet. het maken van 

mooie betekenisvolle 

ontwerpen is voor mij 

meer het doel dan de 

onderneming er om 

heen. 

wat zijn je favoriete 

top 3 architectonische 

gebouwen? 

barcelona pavilion van 

mies-von der rohe

beurs van berlage

sidney opera 

house  door jorn utzon

wanneer ben je 

succesvol? 

voor mij is succesvol 

zijn: mooie, 

betekenisvolle 

ontwerpen maken, 

waar de opdrachtgever 

blij van wordt en mijn 

medewerkers trots op 

zijn.

welk vraagstuk houd je 

het meeste bezig? 

momenteel ruimtelijke 

ordening. het gebrek 

aan visie op ruimtelijke 

ordening in de laatste 

decennia heeft zijn tol 

geëist op het landschap 

in nederland en de 

stedelijke leefbaarheid 

(woning tekorten, 

verdozing, leegstand in 

bepaalde gebieden).

heeft deze covid 

pandemie jou nog 

nieuwe inzichten 

gegeven?

uiteraard zijn we 

allemaal tot de 

ontdekking gekomen 

dat we gemakkelijker 

op afstand kunnen 

werken dan we ooit 

hadden gedacht. maar 

tegelijk zien we ook 

de grote behoefte aan 

gemeenschapszin. 

samen komen om 

cultuur en sport te 

beleven, samen komen 

om te ontspannen 

en recreëren en 

samenkomen om 

te werken zijn 

diepgewortelde 

behoeftes die niet te 

negeren zijn.

wat wil je als architect 

nalaten aan de 

volgende generatie? 

ik wil als architect 

de wereld graag een 

stukje mooier en beter 

maken. ik hoef geen 

standbeeld, maar 

ik hoop dat dit door 

anderen na mij ook 

als zodanig wordt 

herkend. verder moet de 

volgende generatie weer 

haar eigen weg zien 

te vinden. terugkijken 

kan daarbij helpen om 

de volgende stap te 

bepalen. 

Aize Oenema

architect, studiolead & 

partner PDS

Blaak 16

Rotterdam

terug naar de inhoud
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Hoe complexer de opgave, 
Hoe meer meerwaarde we 
kunnen realiseren

maatschappelijke opgaven verbinden met private projecten. 
Dat is waar De Zwarte Hond warm voor loopt en goed in is, 
stelt stedenbouwkundige en creatief directeur Jeroen de 
Willigen. ‘Hoe complexer de opgave, hoe interessanter wij 
het vinden en hoe meer meerwaarde we kunnen realiseren.’ 
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Ontwerpbureau De Zwarte Hond is actief op het snijvlak van 

architectuur, stedenbouw en strategie. Die drieledige expertise 

stelt de ontwerpers in staat om vraagstukken op verschillende 

schaalniveaus aan te vliegen en op een zinvolle manier met elkaar 

te verbinden. Het vermogen om zowel op grote als kleine schaal 

te denken en te ontwerpen maakt het mogelijk om de effecten 

van plannen goed in te schatten. ‘We weten bij het werken aan 

een gebouw direct wat het effect is op de kwaliteit van een straat’, 

verklaart Jeroen de Willigen. ‘En omgekeerd: als we werken aan een 

stedenbouwkundig plan, weten we precies wat dat plan doet met de 

kwaliteit van een gebouw. Het kunnen schakelen tussen niveaus is 

een voorwaarde voor het werken aan de grote thema’s van deze tijd.’ 

supermarkt
Dat levert hoogwaardige projecten op, 

zoals de supermarkt die momenteel wordt 

gerealiseerd in Meerstad. Onderzoek naar de betekenis van een 

supermarkt leidde tot het inzicht dat zo’n winkel meer is dan een 

plek waar je brood en boter kan kopen, vertelt De Willigen. ‘Een 

supermarkt heeft ook een maatschappelijke functie. Het is een 

plek waar je mensen kan ontmoeten. Door daarop in te spelen en 

bijvoorbeeld een zorgfunctie of een kleine bibliotheek toe te voegen, 

kun je iets doen tegen vereenzaming. Dus hebben we samen met 

de opdrachtgever gekeken of we de doelstelling konden verbreden 

en zo meer impact kunnen hebben.’ Ook qua duurzaamheid ligt de 

lat hoog. ‘We hebben gekozen voor een volledig houten constructie, 

zodat we aan de materiaalkant circulair en CO2 neutraal zijn. 

Zo zijn we continu bezig met kijken hoe onze oplossingen zich 

verhouden tot de grote maatschappelijke vraagstukken en hoe we 

onze opdrachtgevers kunnen verleiden om daarin mee te gaan.’

Wat vind je het mooiste aan jouw vak?

‘Dat verandert door de jaren heen. Hoe langer je werkt, hoe dieper 

je gaat en hoe rijker en belangrijker het vak blijkt te zijn. De keuze 

voor stedenbouw was destijds een ‘lucky shot’, maar is ben er echt 

door gegrepen. Mijn drijfveer zit hem erin dat ik door het werken 

aan de fysieke omgeving invloed kan hebben op de kwaliteit van 

leven van mens en dier en erop kan sturen dat het mensen sociaal 

en economisch voor de wind kan gaan. Dat brengt ook een grote 

verantwoordelijkheid met zich mee. Als je dat namelijk niet goed 

doet, benadeel je de mensen die er moeten leven, wonen en 

werken.’

Hoe zie jij de rol van architecten bij de grote maatschappelijke 

opgaven waar we voor staan?

‘Wereldwijd zie ik twee grote opgaven. Ten eerste de 

klimaattransitie. We moeten de omslag maken naar CO2 neutraal 

of zelfs CO2 negatief en de wereld helpen de gevolgen van 

klimaatverandering op te vangen. De tweede opgave is minstens zo 

belangrijk: zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. In Nederland 

komt daar nog een derde opgave bij: het oplossen van het 

woningtekort. Dat vraagt om een integrale benadering. Architecten 

en stedenbouwkundigen zijn als geen ander in staat om al die 

vraagstukken bovenop elkaar te leggen, ze van verschillende kanten 

te bekijken en aan de hand van modellen en tekeningen oplossingen 

te bedenken. Zo kunnen we op een waardevrije manier nieuwe 

werkelijkheden onderzoeken en testen.’ 

Duurzaamheid is een van jullie speerpunten. Dat thema wordt 

vaak ingestoken vanuit energie of techniek. Is dat een aanpak die 

jou aanspreekt?

‘Duurzaamheid gaat over veel meer dan minder energiegebruik en 

slim gebruik van materialen. Bovendien begint het veel eerder: 

met de vraag of je überhaupt wel iets nieuws nodig hebt en of je 

niet beter het bestaande gebouw kan aanpassen aan de nieuwe 

wensen. Dat is namelijk het meest duurzaam. Het draait ook om 

de vraag of je een gebouw toevoegt dat over 200 jaar nog steeds 

bruikbaar is - en zo niet, hoe je het dan zo duurzaam mogelijk kan 

afbreken. Daarnaast heeft duurzaamheid ook een sociale dimensie. 

Draagt het gebouw bijvoorbeeld bij aan de sociale cohesie en een 

fijn straatleven? Neem het oude V&D gebouw in Groningen. Wij 

hebben gekozen voor transformatie en renovatie van het bestaande 

pand tot een bedrijfsverzamelgebouw met supermarkt. Aan de 

achterkant komt een woongebouw met een foodmarkt eronder. Dit 

ontwerp voegt op allerlei manieren iets toe aan de binnenstad van 

Groningen.’

De Zwarte Hond kiest bewust voor het creëren van gemengde 

gebieden. Hoe voorkom je dat de verschillende functies elkaar 

bijten?

‘In de 20e eeuw werden functies uit elkaar getrokken. Dat leidde 

tot gescheiden gebieden voor wonen, werken, productie etc. Dat 

was niet ideaal. Wij geloven in mixed use. Om te voorkomen dat 

functies elkaar bijten, maken we verschillende zones met elk hun 

eigen accent: Rust, Ruis en Reuring. In de Rustzone kun je rustig 

wonen, werken of wandelen in het groen. De Reuringzone biedt 

hoogstedelijke voorzieningen waar veel mensen samenkomen, 

zoals winkelgebieden of stationsgebieden. Hier is altijd wel 

iets te beleven en voor wie van dynamiek houdt, is het hier 

prima wonen. De Ruiszone is een tussenvorm, met ruimte voor 

experimenten. De voordelen van zo’n gemengd gebied zijn groot: 

efficiënt ruimtegebruik, delen van voorzieningen met verschillende 

doelgroepen en geen reden om de auto te pakken naar elders. Maar 

het belangrijkste voordeel is de sociale component. Het mengen van 

verschillende groepen leidt tot kennisuitwisseling, begrip voor elkaar 

en gezelligheid. Dat levert inspirerende omgevingen op.’ 

Als het gaat om woningbouw en maatschappelijke opgaven wordt er 

vaak binnenstedelijk gedacht. Is het platteland een ondergeschoven 

kindje?

‘Zeker niet. Het platteland heeft een belangrijke functie als het 

gaat om de grote maatschappelijke uitdagingen. De stad kan 

functioneren omdat het platteland bestaat, en omgekeerd. Het 

platteland is hard nodig voor voedselproductie, energievraagstukken 

en als uitloopgebied voor steden. Andersom kan het platteland zijn 

karakter behouden doordat we veel dingen in de stad oplossen en 

daar verdichten. Beide gebieden vragen wel om een eigen aanpak. 

Zo hebben we voor de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan 

naar verdichtingsmogelijkheden in dorpen. Dat is best ingewikkeld. 

Ondanks goede bedoelingen zie je inwoners op zaterdag toch vaak 

massaal naar de stad trekken voor boodschappen. Dat vraagt om 

creatieve oplossingen, bijvoorbeeld woningen dichter bij de kern 

van een dorp brengen en dichter bij bestaande voorzieningen.’

Waar ben je echt trots op?

‘We doen heel veel mooie dingen, maar persoonlijk ben ik het 

meest trots op wat we doen op Rotterdam Zuid. Hier stellen we 

op verzoek van de gemeente een kader op waarin alle initiatieven 

en projecten op Zuid op een goede manier geclusterd worden, 

zodat ze echt een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van 

de problemen die er spelen. Dat loopt van het verbeteren van 

het leefmilieu tot klimaat-robuust maken van de omgeving. We 

proberen samenhang aan te brengen tussen alles wat er leeft, speelt 

en is, zodat alle onderdelen elkaar versterken. Dat is buitengewoon 

complex, maar we hebben wel het idee dat 

we hier echt iets betekenen. Met dit plan 

gaat het niet meer om De Zwarte Hond, 

maar om werken aan een goede wereld!’

Hoe ziet de stad er over 10 jaar uit?

‘Het belangrijkste: meer groen, meer 

mensen en minder auto’s. Daar 

worden flinke stappen in gezet. Zo is 

Gent bijvoorbeeld bezig met een grote 

onthardingsoperatie. En als zelfs Hugo de 

Jonge zegt dat de markt het niet meer alleen 

op kan lossen en dat de toekomst vraagt om een goed samenspel 

tussen overheid en markt, dan zijn we echt op de goede weg.’ 

‘ Kunnen schaKelen tussen schaalniveaus is 
een voorwaarde voor het werKen aan de 
grote thema’s van deze tijd’

tekst:

Petra Pronk

‘ mixed use levert inspirerende 
omgevingen op’

‘ met dit plan gaat het niet 
meer om de zwarte hond, 
maar om werKen aan een 
goede wereld!’

superhub Meerstad 

Groot Handelshuis 

Groningen 

(Voormalig V&d 

gebouw)

theater Zuidplein 

Rotterdam
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Gebruikers 
worden blij van 
onze Gebouwen

Architectenbureau Rutten Van der Weijden is gevestigd in het 

voormalige Jobsveem op de Lloydpier. Het bureau komt voort uit 

het in 1975 opgerichte Pieter Weeda Architecten. Weeda was een 

pionier voor de Rotterdamse stadsvernieuwing en op het gebied van 

levensloopbestendig wonen. Frank Rutten, die eerder werkte voor 

Jo Coenen, sloot zich in 1996 aan bij het architectenbureau.

‘Toen Pieter vertrok nam Paul van der Weijden het roer over. 

In 2003 ben ik samen met Paul mede-eigenaar geworden. 

Ons bureau transformeert nog altijd veel verouderd vastgoed 

naar nieuwe bestemmingen, vooral wonen. Ook ontwerpen we 

door heel Nederland woonzorgcentra. Eerst voor met name 

woningcorporaties en zorginstellingen, de laatste jaren vooral voor 

projectontwikkelaars, institutionele beleggers en financieel gezonde 

zorginstellingen. Bovendien transformeren we religieus erfgoed.’

Op het hoogtepunt telde het bureau onder Weeda bijna veertig 

medewerkers. 

Ambieer je om weer zo groot te worden?

‘Nee, wij hoeven niet per se te groeien. Nu zijn we een klein bureau 

met tien veelzijdige en ook weer jonge mensen. Dat is veel leuker 

dan een groot bureau managen, omdat ik veel meer met mijn vak 

bezig ben. De meeste voldoening krijg ik om met ons team iets 

te ontwerpen waar iedereen blij mee is. Dat laat onverlet dat we 

een fullservicebureau zijn; van ontwerp, projectbegeleiding tot 

uitvoering staan we onze opdrachtgever bij. Onze kracht is om 

de essentie van de opgave te vinden en die vervolgens binnen de 

context, programma en budget vorm te geven. Ons bureau heeft 

bovendien flink geïnvesteerd in BIM.’

Welk project geeft je de meeste voldoening?

‘Voor een particuliere opdrachtgever transformeren we de 

monumentale Noorderkerk in Apeldoorn, een zeer gecompliceerd 

project. Kerk en bijgebouw waren in 2004 omgebouwd tot kantoor 

voor een it-bedrijf. Nu maken we het geschikt voor 36 woningen. 

Om de kerk intact te laten en er tegelijkertijd moderne woningen 

met veel lichtinval te realiseren, gaf de nodige hoofdbrekens. We 

hebben gelukkig net groen licht gekregen van de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed.’

Hoe laat de handtekening van Architectenbureau Rutten Van der 

Weijden zich lezen?

‘We zijn wars van grote gebaren. Wij hoeven niet ons eigen ego te 

herscheppen in landmarks. Onze ontwerpen baseren we op gezonde 

realiteitszin en solide vakkennis. De gebouwen die van onze hand 

komen, passen vanzelfsprekend in hun omgeving en kunnen de 

tand des tijds doorstaan in gebruik, bouwkwaliteit en beleving. 

In onze getransformeerde gebouwen komt het verleden terug. Zo 

transformeren we voor Looije Properties op het Noordereiland in 

Rotterdam een aan elkaar gebouwd voormalig ketelhuis en pakhuis 

naar 102 appartementen. De historische accenten van het pakhuis 

hebben we hersteld, de lelijke kantoorelementen 

zijn verdwenen. Het complex uit 1883 krijgt 

daarmee zijn vierde leven.’

Wat is de belangrijkste reden dat opdrachtgevers met jullie in zee 

gaan?

‘Omdat ons ontwerp de kans vergroot dat een project doorgang vindt. 

Een doortimmerd plan waarin de wensen van veel belanghebbenden 

zijn meegenomen, haalt nu eenmaal eerder de eindstreep. Zo hadden 

we voor Accresco Vastgoed een ontwerp gemaakt voor het voormalige 

douanekantoor op de Westzeedijk in Rotterdam. We hadden 

niet het hoogste bod maar toch koos 

Rotterdam voor ons. De gemeente vond 

het perfect passen bij het naastgelegen 

herontwikkelde belastingkantoor. En het 

stadsbestuur was vooral gecharmeerd 

van de goede betaalbaarheid van de 140 

appartementen en de gevarieerdheid, met 

woningen van 30 tot 80 m2.’

Wat is je grootste ergernis?

‘Ik zit al heel lang in het vaak. De laatste jaren is het steeds lastiger 

contact met gemeenten te krijgen. Ook de capaciteit bij overheden 

is klein, waardoor projecten moeilijker van de grond komen. Zit 

je te zwoegen en zweten op een plan, is de eerste reactie dat de 

ambtenaar te druk is. Vroeger bogen wel twintig ambtenaren 

zich over je project. Dat waren Poolse landdagen, maar toen 

had je tenminste echt contact. Ook architectenbureaus kampen 

met tekorten. Tijdens de kredietcrisis is ruim de helft van de 

banen verdwenen. Daarvan is pas de helft aangevuld, terwijl de 

vergrijzingsgolf er nog aankomt. Een crisisje zou de bouwsector 

enorm ontspannen. Er mag wel wat lucht uit.’

Bestaat er ook een leven buiten werk?

‘Ik ben nu 59 en ga nog heel lang door. Wel heb ik geleerd om 

taken te delegeren en meer van het leven buiten werk te genieten. 

De coronacrisis was daarbij wel een katalysator. Mijn vrouw is 

astmatisch en heeft schone lucht nodig. Zelf had ik geen zin meer 

om elke dag te rijden van Amsterdam naar Rotterdam. We zijn 

daarom verhuisd van IJburg naar een woning binnen de oude 

vesting van Willemstad waar iedereen elkaar kent en groet. Ook 

hebben we in coronatijd een huisje in de Bourgogne gekocht met 

een grote tuin en een waanzinnig uitzicht.’

Frank Rutten is als eigenaar van architectenbureau Rutten 
Van der Weijden wars van grote gebaren. Rutten laat zijn 
krachtige, heldere gebouwen spreken waarin iedereen zich 
thuis voelt. Hij puzzelt liever met zijn team op complexe 
ontwerpen dan dat hij met concurrenten strijdt om 
prestigieuze projecten. ‘Wij hoeven niet ons eigen ego 
te herscheppen in landmarks.’

‘ De kans Dat een project groen licht krijgt 
is groter met een DeskunDig ontwerp’ 

‘ we haDDen niet
  het hoogste boD 
maar wel het meest 
interessante plan’

Tekst:

Christine steenks

Beeld:

Peter van aalst

wat zijn voor jou de 

universele waarden 

van ondernemen, 

onafhankelijk van welke 

crisis (financieel, virus, 

stikstof et cetera) zich 

ook voordoet?

alles begint met respect 

en vertrouwen.

noem drie inspirerende 

architecten?

j.h. van den broek

luigi snozzi

alvaro siza

hoe ziet de stad van 

morgen eruit en wat 

kunt u aan die stad 

toevoegen d.m.v. 

architectuur?

groener, met een 

inclusieve openbare 

ruimte, een goed 

gebouw levert hiervoor 

het perfecte decor 

met een hele goede 

overgang van openbaar 

naar privé.

hoe geef je vorm aan de 

nieuwe stad?

Door er samen heel hard 

aan te blijven werken.

wat maakt een stad tot 

een stad?

allereerst de bewoners.

wat is jouw favoriete 

stad en waarom?

nijmegen, mijn 

geboortestad.

een stad met een rijke 

historie en omgeven 

door een zeer gevarieerd 

landschap.

wat zijn je favoriete 

top 3 architectonische 

gebouwen?

stationspostkantoor 

Den haag van g.c. 

bremer

Villa le lac van le 

corbusier

casa rustici milaan 

van giuseppe terragni

heeft deze covid 

pandemie jou nog 

nieuwe inzichten 

gegeven?

covid relativeerde 

enorm ons haastige 

bestaan, eerlijk gezegd 

hoop ik dat we hier 

blijvend wat van leren.

wat wil je 

als architect nalaten 

aan de volgende 

generatie?

gebouwen die nog een 

paar levens kunnen 

krijgen.

EXTRA VRAGEN

Frank Rutten

Christus Koningkerk

Rotterdam
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Noorderkerk

Noordereiland 2023

Noordereiland jaren 70

Noordereiland 1929

douanekantoor
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‘ Met visie, lef en financieel 
duwtje overheid is de
  groene doorbraak een 
kwestie van tijd!’

Rob Reintjes is er heilig van overtuigd dat bouwen niet ten 
koste maar ten gunste van het milieu kan gaan. De oprichter 
van het jonge stedenbouwkundig- en architectenbureau 
JURY! ontwierp een gebied waar natuur en gezondheid 
centraal staan. ‘met deze stad van de toekomst komt onze 
visie tot wasdom.’

U bent 

halverwege

Reintjes (36) richtte JURY! in 2016 op, na inspiratie op te 

hebben gedaan bij gerenommeerde bureaus als Cepezed, MEI en 

MoederscheimMoonen. Dat een net bestaand bureau een grote 

architectenselectie van ontwikkelaar BPD binnensleepte en met het 

gebouwenensemble Havenkade het stadsaanzicht van Nijmegen kon 

verrijken, dwong alom respect af. Een kleine zes jaar staat JURY! er 

goed voor, stelt hij. ‘Met zijn zevenen werken we aan zo’n twintig 

concrete projecten, van villa’s en gemengde (woon)torens tot een 

multifunctioneel kantoor en werkcafé. 

Wat is jouw drijfveer?

‘Mijn ambitie is de mooiste projecten 

te ontwerpen en op te leveren. Dat we 

daarvoor soms 300 uur in een project steken 

terwijl we voor 100 opdracht hebben, hoort 

erbij. Extra stappen zetten in een project om 

top te zijn, is evident en inherent aan het 

ondernemerschap. Mijn doel is de essentie 

van de opgave naar boven te halen. Ik kruip 

in de huid van een opdrachtgever en pel 

zijn verhaal tot de kern af. Vaak krijg ik zelf 

inspiratie en komen beelden bij me binnen. 

De kunst is die helder te verwoorden, zodat 

het ontwerp logisch en vanzelfsprekend is. 

Ik heb een voorkeur voor eerlijke materialen. 

Ik zal klanten proberen te enthousiasmeren 

voor duurzaamheid, maar ik leg ze zeker 

niets op.’

JURY! staat opdrachtgevers van begin tot 

eind bij. Hoe slaag je daarin met een relatief 

klein team?

‘Met digitalisering en een uitgekiende 

projectplanning. De afgelopen jaren hebben 

we ervaren dat daarmee alles valt of staat. 

Als een vergunningverlening vertraagd is, 

komt het proces tot stilstand. Wij slagen 

er nu in het project op gang te houden dankzij een nieuw online 

systeem voor projectplanning. Het afgelopen jaar hebben we 

vele programma’s getest en de beste - Team Gantt - in gebruik 

genomen. Hierin zien alle actoren wie wat heeft gedaan en wanneer 

welke stap nodig is. Voortaan geen gestreste telefoontjes en niet 

gehaalde deadlines, maar ontzorgde klanten en de architect in 

control.’

Vorig jaar beloofde je de beste digitale technieken in huis te halen. 

Gelukt?

‘Zeker. Eind vorig jaar hebben we het beste building information 

model-systeem (BIM) én Virtual Reality-device (VR) in huis 

gehaald. JURY! doet dit in eigen huis. In één oogopslag berekenen 

we de brutobouwkosten en de netto-

opbrengst. De ontwikkelaar weet gelijk wat 

eruit te halen is en kan een scherpe bieding 

doen. Dankzij VR kunnen klanten nu in 

real time in een professionele gameachtige-

omgeving door het hele virtuele gebouw 

lopen. Dichter bij de werkelijkheid en bij een 

beter ontwerp kom je niet; ingrepen achteraf 

zijn niet meer nodig.’

Wat geeft je meer voldoening: commercieel of 

creatief succes?

‘Alles begint met creativiteit. Die komt ook 

naar boven als ik in de stad op zoek ga naar 

onontdekte, onaffe plekken en gebouwen 

die ons inspireren. Zo stuitten we op de 

kop van de Witte de Withstraat op twee 

niet tot hun recht komende gebouwen. 

We bedachten hiervoor een ontwerp dat 

antwoord gaf op alle vraagstukken van 

deze locatie. Het resultaat is The Bridge 

Tower, een groen en houten metropolitair 

torencomplex met terrassen zwevend boven 

de Witte de Withstraat. De hoogbouw is met 

een loopbrug verbonden aan de laagbouw. 

Het groen trekken we door in de openbare ruimte. Dankzij de 

brug en het woningprogramma van sociaal tot duur verbindt het 

complex Rotterdammers. Ook antwoorden op sociale gelijkheid, 

de woningbouwopgave en de energietransitie zijn in het ontwerp 

besloten. We kunnen er weliswaar daar (nog) niet mee aan de 

slag. Maar dankzij deze studie zijn we aan tafel gekomen met 

ontwikkelaars die onze benadering en het ontwerp waarderen En de 

creatieve kick toen alles samenviel, was onbetaalbaar.’ 

Je hebt een uitgesproken visie. In welk project maak je die het best 

zichtbaar?

‘In opdracht van de grondeigenaar hebben we met ontwikkelaar 

Zero People een masterplan gemaakt voor de groene stad van de 

toekomst in Ridderkerk. Dit beoogde woon-, werk- en leefgebied 

komt op een akker van 40 hectare. Vaak gaat bouwen ten koste 

van de natuur. Dit project draagt er juist aan bij. Zo herstellen we 

de polderstructuur, brengen we de watergang terug, ontwerpen 

we verschillende biotopen om flora en fauna te trekken, gaan we 

meerdere gewassen planten. Op zeven manieren hebben we het 

thema gezond leven vormgegeven. Er komt een infinity loop om te 

joggen en wandelen, het gebied is autovrij, er komt een restaurant 

met zelfgekweekte groente en fruit. We beperken het gebruik van 

beton of staal ten gunste van biobased materialen die CO2 opslaan. 

Met dit project komt de visie van ons bureau tot wasdom.’

Is een dergelijk project voor marktpartijen 

commercieel haalbaar?

‘De bouwwereld is vrij traag. 

Opdrachtgevers hebben er oren naar, maar 

niet als het ten koste van hun businesscase 

gaat. Dit project is misschien 15 procent 

duurder dan traditioneel. Als je echter de 

milieu- en gezondheidswinst erin verwerkt, 

slaat de balans positief uit. Als de gemeente 

in ruil een korting op de grondprijs 

zou verlenen, kan een ontwikkelaar de 

businesscase rondrekenen.  Menselijkerwijs 

is het een no-brainer: niemand wil toch 

wonen in een vervuilde stad vol smog en 

auto’s rijdend over je tenen. De overheid 

kan niettemin een positieve rol spelen. Nu 

geeft de EU miljarden aan Shell voor CO2-

opslag, terwijl de oplossing mede ligt in de 

bestaande bouwopgave. In plaats daarvan 

moet de overheid subsidie geven voor CO2-

opslag in gebouwen en stapsgewijs met 

regelgeving komen. Schaalvergroting is het 

toverwoord. Zo reden eerst alleen ceo’s in 

gesubsidieerde Tesla’s, nu is elektrisch rijden 

aantrekkelijk voor elke leaserijder. Zoiets 

geeft marktpartijen het noodzakelijke zetje in 

de goede richting en dan komt de doorbraak 

vanzelf.’ 

Zijn binnenkort mede dankzij Rob Reintjes alle vastgoedprojecten 

intrinsiek groen?

‘Als architect wil ik antwoord geven op de belangrijkste 

vraagstukken in onze tijd. Voor mij zijn dat klimaatverandering en 

de noodzakelijke energietransitie. Het Ridderkerk-masterplan biedt 

JURY! een kans bij te dragen aan een beter bebouwde omgeving. 

Met een dergelijk project wil ik iets teweegbrengen. Ik ben er 

heilig van overtuigd dat dit de toekomst van projectontwikkeling 

is. Met onze ontwerpen zoeken we de grenzen op. Zonder lef lukt 

het niet. Dankzij een onmogelijk geacht plan van architect Bjarke 

Ingels kan je nu weer zwemmen in de voorheen vervuilde haven van 

Kopenhagen. Dankzij Elon Musk wil iedereen nu een elektrische 

auto. Maar ik besef ook dat JURY! eerst autoriteit moet opbouwen 

en groter moet worden. Dan zullen we nog beter gehoord worden.’

‘ Als Architect 
wil ik Antwoord 
geven op de 
belAngrijkste 
vrAAgstukken in 
onze tijd’

Beeld:

Marcel Krijger

‘ ik heb een 
voorkeur 
  voor eerlijke 
mAteriAlen’

‘ met vr kunnen 
klAnten in reAl 
time door het 
hele virtuele 
gebouw lopen’

wat zijn voor jou de 

universele waarden 

van ondernemen, 

onafhankelijk van welke 

crisis (financieel, virus, 

stikstof et cetera) zich 

ook voordoet?

het besef hebben dat 

teleurstelling altijd op 

je pad komt; incasseren 

en verwerken om 

vervolgens te kunnen 

kijken welke kansen 

de nieuwe situatie wél 

biedt. het glas halfvol 

zien en altijd een effort 

doen voor hetgeen je 

nastreeft.

Aan welke 

eigenschappen/

vaardigheden heb je 

bewust gewerkt?

om voor mijzelf 

en mijn collega’s 

het onderscheid te 

maken in waar je je 

verantwoordelijk voor 

voelt, en daadwerkelijk 

voor bent. dan kun je 

waarde toevoegen aan 

het proces waarin je 

bent betrokken en voor 

gevraagd bent.

noem drie inspirerende 

architecten?

bjarke ingels, winy 

maas, ludwig mies van 

der rohe

hoe ziet de stad van 

morgen eruit en wat 

kunt u aan die stad 

toevoegen d.m.v. 

architectuur?

een stad waar in 

bebouwing niet te 

koste gaat van, maar 

bijdraagt aan de natuur 

en het welzijn van 

de mens. gebouwen 

kunnen hier door middel 

van ontwerpkeuzen een 

actieve en passie rol in 

vervullen.

hoe geef je vorm aan de 

nieuwe stad?

door kennis te 

ontwikkelen: door 

middel van onderzoek 

en hands on middels 

ontwerp. hiermee de 

markt én bevoegd gezag 

van overtuigen en mee 

te enthousiasmeren.

wat maakt een stad, tot 

een stad?

een samenleving, met 

een grote gelaagdheid 

in cultuur, gebruiken, 

dromen en noden welke 

tegelijk op een plek door 

elkaar lopen.

wat is jouw favoriete 

stad en waarom?

edinburgh: sommige 

zeggen de eerste 

metropool, waarbij de 

verschillende klassen 

echt samen leefden 

en elkaar hielpen. de 

organisatie van de oude 

stad en natuurlijk de 

gastvrijheid die ik daar 

erg ervaren heb.  

wat typeert jouw stijl 

van architectuur?

oog voor detail.

welke ondernemer 

bewonder je het meest?

steve jobs

wat is jouw ultieme doel 

als ondernemer?

een team vormen 

waarbij ieder 

individueel trots is om 

aan bij te dragen en 

met elkaar een betere 

bebouwde wereld 

vormgeven.

wat zijn je favoriete 

top 3 architectonische 

gebouwen?

marchesi Antinori 

(winery by  Archea 

Associati, depot 

boijmans van 

beuningen (mvrdv), 

seagram building (l. 

van der rohe)  

wanneer ben je 

succesvol?

wanneer ik slaag in 

mijn ultieme doel als 

ondernemer.

welk vraagstuk houd je 

het meeste bezig?

hoe kan ik met 

architectuur 

meerwaarde creëren 

voor opdrachtgever, 

gebruiker en de 

bebouwde wereld.

heeft deze covid 

pandemie jou nog 

nieuwe inzichten 

gegeven?

beter plannen zodat je 

tijdig kunt anticiperen 

op wat komen gaat; wat 

dat ook zal zijn.

wat wil je 

als architect nalaten 

aan de volgende 

generatie?

gebouwen die in staat 

zijn, de tand des tijds 

te kunnen doorstaan en 

van meerwaarde voor de 

samenleving blijven; nu 

en in de toekomst.

Rob Reintjes

oprichter 

stedenbouwkundig- en 

architectenbureau JURY! 

de groene stad van 

de toekomst in/nabij 

Ridderkerk

terug naar de inhoud
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De architect moet zijn
gezag terugwinnen als
onafhankelijk specialist 
van De bebouwDe omgeving

Het woningtekort is prima op te lossen binnen de bestaande 
voorraad en met het vlottrekken van vastgelopen projecten, 
stelt Joris Deur. De echte crisis is de voortdurende aantasting 
van het groene buitengebied, aldus de directeur van ZZDP 
architecten. ‘De ontwikkelaars, makelaars en belangenclubs 
willen alleen ruimte krijgen om overal te bouwen.’

U bent 

halverwege

De oorsprong van ZZDP Architecten ligt in 1954. De huidige 

naam kwam in 2002 met de komst van Joris Deur als nieuwe 

directeur tot stand, die vanaf 2009 met Adam Smit leiding geeft 

aan het bureau. ZZDP is een gevestigde naam in de Nederlandse 

architectuur die talloze iconische ontwerpen op zijn naam schreef. 

De Rembrandttoren en herontwikkelingen als het ministerie van 

Financiën in Brussel (Door Building) blijven geliefde statements. 

Op dit moment transformeert ZZDP onder andere de Haagse 

kustplaats Kijkduin in opdracht van FRED Developers. Het meest 

in de schijnwerpers staat ZZDP met de 131 meter hoge Dreef 

Residential Tower voor Provast en de First Sponsor Group bij de 

Johan Cruijff ArenA. Positief nieuws van dit front, meldt Deur.

‘De bouw begint dit voorjaar. Hoogbouwprojecten als de 

Dreeftoren zijn een enorme uitdaging om te realiseren, maar voor 

verdichting van de stad zeer belangrijk. Die stelt stedelingen in staat 

wonen te combineren met werken en recreëren. Dat kan op meer 

plekken in Amsterdam. Zo wordt het wonen bij de werkgelegenheid 

gebracht. Dat is cruciaal voor de toekomst en economie van de 

stad. Met meer hoogbouw, kantoren en voorzieningen leg je het 

economisch fundament voor de metropoolgedachte. Dan hoef 

je ook minder landschap op te offeren voor woningbouw en nu 

met name logistiek. Wij opteren om zo veel mogelijk in de stad te 

doen. Ga je de hoogte in, dan kan je ook de stad groen houden. 

Zo is in Rijswijk ons ontwerp van The Minister van ruim 80 

meter - de herontwikkeling van een oud-IND-gebouw naar 300 

woningen - net uit de steigers. Ontwikkelaar Reshape Properties 

verrijkt winkelcentrum In de Bogaard hier naar een groen woon- en 

verblijfgebied.’

Wat ervaar je als grootste struikelblok in je werk?

‘Mijn bureau zit al met minimaal zes vertraagde projecten met 

in totaal ruim 1.000 woningen. Redenen zijn met name hoge 

bouwkosten, de torenhoge grondkosten en de in beton gegoten 

programma’s, die marktpartijen klemzetten. Zo had de bouw 

van Dreef Tower al twee jaar geleden kunnen beginnen. Dan 

had Amsterdam nu al ruim 300 nieuwe woningen extra gehad. 

Door te hoge bouwkosten kwam het niet rond met de beoogde 

aannemer. In heel Nederland zitten vele honderden woonprojecten 

op slot. Helaas durven bijna alleen de grote bouwers in Nederland  

hoogbouw boven de 70 meter aan. Ook onze toren van 90 meter 

hoog in het project SPOT Amsterdam in opdracht van COD en 

Duquer in Amstel III met in totaal 1.100 woningen heeft een tijd 

stil gelegen. Gelukkig kunnen we nu eindelijk beginnen. Maar dit 

soort vertragingen zijn desastreus. Als dit niet sneller gaat, dan kan 

je wel raden waar ze die woningen dan gaan bouwen.’

Neem je dat het Amsterdamse gemeentebestuur kwalijk?

‘Ja. Ontwikkelaars in alle steden lopen aan tegen te hoge 

grondprijzen en steeds meer duurzaamheidseisen. In Amsterdam 

geldt ook nog eens een verplicht programma van 80 procent sociaal. 

Omdat er in Amsterdam bij middenhuur (40 procent) amper 

korting is op grondprijzen en de huren gefixeerd zijn, zijn dit in feite 

sociale woningen. Marktpartijen gooien daarom de handdoek in 

de ring en gaan niet bouwen. Dat Amsterdam onlangs 10 procent 

korting op de grondprijs verleende, is te weinig en veel te laat. Het 

is gewoon een doorzichtige verkiezingstruc. Door dit beleid wordt 

het tegenovergestelde bereikt wat het stadsbestuur beoogt. Wat ook 

niet helpt, is dat de rendementseisen van beleggers en ontwikkelaars 

vaak te hoog liggen. In het buitenland zijn die traditioneel lager. Dat 

Amsterdam onlangs 10 procent korting op de grondprijs verleende, 

is te weinig en veel te laat. Het is gewoon een doorzichtige 

verkiezingstruc.’

Het nieuwe kabinet belooft de bouw van jaarlijks 100.000 

woningen tot 2030. Zie je dat gebeuren?

‘Nee, het maximaal haalbare is 70.000 woningen. Het huidige 

tekort is niet alleen de schuld van de overheid. Het is ook 

veroorzaakt door de markt en de banken die in de kredietcrisis 

enorm veel grondposities hebben gedumpt. 

En nu schreeuwt Bouwend Nederland 

moord en brand, dat de politiek in actie 

moet komen. Rutte III was op de goede weg 

met het convenant van toenmalig minister 

Ollongren om 500.000 woningen in de 

grote steden te bouwen. Dat moet doorgezet 

worden. Als de nieuwe minister snel 

resultaat wil, dan moet hij al die vastgelopen 

woningprojecten in met name de grote 

steden in kaart brengen en ze vlottrekken. 

Overigens geloof ik niet dat er woningnood 

is en er 1 miljoen nieuwe woningen nodig 

zijn. Als de rente nu plots hard zou stijgen, hoor je er niets meer 

over. De lage rente is nu eigenlijk de allergrootste boosdoener.’ 

Hoe kan de nieuwe minister voor Wonen de steden helpen?

‘Een Nederlandse woning is gemiddeld 30 procent groter dan in 

Duitsland. We moeten kleinere woningen bouwen buiten de steden 

en grotere binnen de stad. In de G4-steden realiseren ontwikkelaars 

graag hokken van 30 m2. Dat is voor hen rendabel maar daarmee 

jaag je de hardwerkende middenklasse de stad uit. Ik pleit voor 

stadswoningen van minimaal 60 m2, waar een alleenstaande 

young professional later kan samenwonen en een wooncarrière 

kan beginnen. De beloofde 7,5 miljard euro voor ontsluiting van 

nieuwe woongebieden dreigt vooral naar uitleglocaties te gaan. Dit 

is natuurlijk slecht voor de mobiliteit, je gaat dan woningen ver 

van de werkgelegenheid bouwen. Daar heeft Bouwend Nederland 

hard voor gelobbyd. Weilanden volgooien met prefab is voor hen 

rendabeler. Die miljarden dienen naar de steden te gaan om oude 

industrie- en havengebieden bouwrijp te maken en ov-verbindingen 

aan te leggen. Daar is nog plek voor honderdduizenden woningen.’

Gaat de aantasting van de groene buitengebieden je aan het hart?

Ja, ik wil dat mijn kinderen met hun kleinkinderen in een 

ongeschonden polder kunnen wandelen en schaatsen. Het is 

triest dat we weilanden volbouwen met distributie- en datacentra. 

Ontwikkelaars betalen daar een twintig keer lagere grondprijs dan 

in de stad en maken een winstmarge van 100 procent. Intussen 

dragen die dc’s maatschappelijk niets bij. Ze praten keurig over het 

duurzaamheidsgehalte van deze dozen, maar vervolgens komen ze 

gewoon in het weiland. Ik ben als VVD’er geen fan van de meeste 

ideeën van Jesse Klaver. Klaver wil wel scherpe keuzes maken, 

dat waardeer ik erg. Ik ben het volledig met hem eens dat we de 

groene gebieden moeten beschermen: geen luchthaven Lelystad, 

niet overal wegverbredingen. Dat is wat ik zo mis in de politiek, 

scherpe keuzes. Het kabinet suggereert dat je heel veel woningen 

in de Flevopolder kan bouwen, maar dan ga je daar middenin 

een luchthaven openen? Dat werkt niet, vliegtuigen zijn niet stil 

en schoon. Het argument dat slechts 15 procent van Nederland 

bebouwd is, is een drogreden. Een veel groter deel is ontoegankelijk 

versnipperd landschap, doorkruist door wegen.’

Is het de taak van een architect zich daar teweer tegen te stellen? 

‘Ik vind van wel. Het is jammer dat de traagheid van binnenstedelijk 

bouwen de druk om in het buitengebied te bouwen vergroot. Het 

is onze taak om dat culturele landschap te beschermen. Ik was blij 

dat in de coronacrisis eindelijk werd geluisterd naar de specialisten. 

In de bebouwde omgeving moet de architect die onafhankelijke 

specialist zijn. De ontwikkelaars, makelaars en belangenclubs willen 

alleen ruimte krijgen overal te bouwen. Architecten hadden vroeger 

meer gezag. We moeten er alles aan doen om weer invloed te krijgen 

in het publieke debat.’

Hoe kan de architect dat morele gezag terugverdienen?

‘We moeten onze onafhankelijkheid behouden en niet in de greep 

komen van bouwers en ontwikkelaars. Nu al zijn we geneigd 

risicomijdend te ontwerpen omdat onze opdrachtgevers dat wensen. 

We kunnen onze positie verstevigen en geloofwaardigheid vergroten 

door soms ook zelf risicodragend te ontwikkelen. We willen geen 

concurrenten worden. Maar als wij willen experimenteren om 

bijvoorbeeld nieuwe prototypes te bouwen, dan is dit de enige weg. 

Ontwikkelaars houden niet van experimenten, beleggers al helemaal 

niet. ZZDP heeft zijn eigen kantoor ontworpen, ontwikkeld en 

gebouwd. Dat was veel gedoe, kostbaar en we hielden vast aan onze 

principes en uitgangspunten. Maar het resultaat dwong respect af.’

Zelf zit je al bijna 35 jaar in het vak. Wat 

raad je beginnende architecten aan?

‘Werk hard en wees ondernemend, 

dan komt het goed. Na de kredietcrisis 

zijn veel bureaus afgeslankt en veel architecten voor zichzelf 

begonnen. Vooral de periferie heeft enorm te lijden gehad onder 

de kredietcrisis, meer dan de G5-steden. De grote steden hebben 

tijdens het herstel alles naar zich toegetrokken. Met name in 

Rotterdam en Amsterdam zijn nu heel veel bureaus en daar is 

heel veel concurrentie. Je moet dus onderscheidend zijn en dat is 

moeilijk. In een historische stad als Nijmegen zijn bijna geen echte 

architectenbureaus meer. Het grote architectenbureau dat mijn 

grootvader George Deur samen met Cees Pouderoyen had na de 

oorlog, is helaas failliet gegaan en overgenomen. Als er nu iets 

interessants te vergeven is in de periferie, doen grote Amsterdamse 

of Rotterdamse bureaus vaak het werk. Daar liggen dus kansen voor 

lokale nieuwe spelers.’

Hoe groot moet ZZDP Architecten over vijf jaar zijn?

‘Groei mag nooit het uitgangspunt zijn. Het enige wat telt is 

kwaliteit. Voor de financiële crisis wilden eigenaren steeds meer 

omzet en personeel uit angst om te worden weggedrukt door de 

concurrentie. Het ging destijds echt om de grootte van het bureau. 

Dat was onzin. Het gaat er gewoon om dat je goede en mooie 

projecten maakt. Dus daar gaat ZZDP gewoon mee door.’

Beeld:

Peter van aalst

‘ Als de politiek geen grenzen stelt, 
wordt het hollAndse cultuurlAndschAp 
volledig verwoest’

‘ we hebben 
helemAAl geen 
1 miljoen 
 nieuwe 
  woningen 
nodig’
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We moeten Weg van het 
marktdenken en terug naar 
onze kerntaak: het volk
huisvesten

Bouwen en duurzaamheid worden vaak in één adem 
genoemd. maar in werkelijkheid is bouwen helemaal niet 
zo duurzaam. Daarom bedacht Jan Wijnand Groenendaal 
van JWG architecten de Trias architectuur. een simpel 
beslismodel met een positieve impact op de leefomgeving 
en het woningtekort.

U bent 

halverwege

(Nieuw)bouw is verantwoordelijk voor 40% van de afvalproductie 

en voor 40% van het gebruik van grondstoffen. Reden genoeg om 

niet klakkeloos te kiezen voor sloop-nieuwbouw, vindt Jan Wijnand 

Groenendaal. Als we echt duurzaam willen bouwen, dan moeten 

we in zijn optiek verder gaan dan het toepassen van de Trias 

Energetica. Deze methodiek inspireerde hem tot een beslismodel 

voor bouwen: de Trias Architectuur.

Beslismodel
Stap 1 is kijken of je het gebouw in stand 

kunt houden voor dezelfde functie. Dat 

klinkt logisch, maar in de praktijk wordt 

deze stap meestal overgeslagen. Als dit niet 

lukt, kun je doorgaan naar stap 2: kijken 

of je met zo weinig mogelijk aanpassingen 

het gebouw geschikt kunt maken voor een 

andere functie. ‘Een gebouw laten staan en 

aanpassen aan een nieuwe functie is altijd 

duurzamer dan nieuwbouw - hoe duurzaam 

je ook bouwt’, verklaart Groenendaal. Pas 

als 1 en 2 niet mogelijk zijn, komt stap 3 

in beeld: nieuwbouw. Maar ook dan geldt: neem het bestaande 

gebouw als uitgangspunt. ‘Het is de kunst om te kijken of je waarde 

kunt creëren door een stukje aan te bouwen of weg te halen en 

het gebouw zo geschikt te maken voor de nieuwe functie of tijd.’ 

Een goed voorbeeld van bouwen volgens dit beslismodel is de 

transformatie van een oude huishoudschool in Amersfoort tot 

woningen (zie illustraties).

Wat is er nodig om te kunnen bouwen à la Trias Architectuur?

‘Dit beslismodel vraagt om een andere blik op gebouwen: als 

functieloos. Een gebouw vertegenwoordigt waarde, bijvoorbeeld in 

de vorm van materiaal, vloeren, gevels en een dak, een comfortabele 

plek. Die waarde staat los van de functie. In de praktijk wordt de 

waarde echter bepaald door regeltjes. Als een gebouw niet voldoet 

aan de regels, bijvoorbeeld omdat er geen passende parkeernorm 

is, wordt het beschouwd als waardeloos. Maar als je het gebouw als 

uitgangspunt neemt, wordt er ineens veel meer mogelijk. Kantoren 

zitten vaak op strategische plekken, goed 

bereikbaar en met de supermarkt om 

de hoek. Dat vertegenwoordigt allemaal 

waarde. Als je die elementen meeweegt, 

krijg je vanzelf een ander maatschappelijk 

kostenplaatje en wordt herbestemming 

ineens interessant. Door slim gebruik te 

maken van de leegstand in kantoren en 

winkels kunnen we in 5 jaar de woningnood 

oplossen, zonder nieuw te bouwen.’

Dat is nogal wat! Waarom gaan we dan 

niet massaal voor transformatie in plaats 

van voor nieuwbouw?

‘Omdat we met een economische blik naar de woningmarkt kijken. 

Zowel de publieke als de private sector zien nieuwbouw als het 

beste verdienmodel. Maar bouwen is geen economische opgave, 

maar een huisvestingsopgave! Je moet bouwen omdat mensen 

moeten wonen, niet omdat partijen eraan kunnen verdienen. Het 

huidige marktdenken leidt tot verkeerde keuzes. Het bouwen 

van nog meer eengezinswoningen lost de problemen niet op. Een 

Nederlander heeft meer vierkante meters tot zijn beschikking 

dan de gemiddelde Europeaan. Het woningtekort is dan ook een 

herverdelingsvraagstuk. Onze economie drijft op het groeimodel: 

altijd meer en groter. Dat model is niet meer houdbaar. Jan 

Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit 

en auteur van diverse boeken over klimaatverandering en duurzame 

transities, is daar heel duidelijk over: de ruimtelijke transitie is 

een integrale opgave. ‘Er is al een serieuze onderstroom in de 

maatschappij die vraagt om deze duurzame inrichting van de 

samenleving. Onderstromen zijn een signaal voor een transitie en 

die onderstroom gaat volgens Rotmans dan ook een bovenstroom 

worden. Daar moeten we op anticiperen.’

Wie moet daarvoor in beweging komen?

‘Alle partijen in de bouwwereld, van architecten en aannemers tot 

woningcorporaties.  Verandering begint met bewustwording. We 

moeten weg van het marktdenken en terug naar onze kerntaak: 

volkshuisvesting. Ook de consumenten hebben hierin een 

verantwoordelijkheid. De American Dream wordt gedreven door 

het feit dat producten ook echt gekocht worden. Wie koopt, beslist. 

De woonconsument heeft de macht om dingen te veranderen. Als 

we out of the box gaan denken, kunnen we met elkaar innovatieve, 

creatieve oplossingen bedenken, soms tegen de stroom in.’

Tekst:

Petra Pronk

‘ we kunnen in 
vijf jaar de 
woningnood
  oplossen, 
zonder nieuw 
te bouwen’

‘ een gebouw 
laten staan
  is altijd 
  duurzamer 
dan een nieuwe 
bouwen’

wat zijn voor jou de 

universele waarden 

van ondernemen, 

onafhankelijk van welke 

crisis (financieel, virus, 

stikstof et cetera) zich 

ook voordoet?

ik voel me meer een 

architect dan een 

ondernemer.

aan welke 

eigenschappen/

vaardigheden heb je 

bewust gewerkt?

op dit moment 

functioneer ik als 

architect binnen een 

neoliberaal economisch 

systeem. achter elk 

project moet een 

haalbare businesscase 

zitten. een aantal 

jaren geleden heb ik 

daarom besloten mijn 

creativiteit ook daarvoor 

in te zetten. ook in de 

komende transitie naar 

een circulaire economie 

zal een businesscase 

een belangrijke 

rol blijven spelen. 

interessante materie 

vind ik.

wat heeft indruk 

gemaakt in je leven?

dat zijn geen 

architectonische 

momenten, maar de 

persoonlijke ervaringen 

zoals de geboorte van 

je kinderen en het 

overlijden van je ouders.

noem drie inspirerende 

architecten?

antoni gaudi, 

friedensreich 

Hundertwasser en 

Howard roark uit het 

boek the fountainhead

Hoe ziet de stad van 

morgen eruit en wat 

kunt u aan die stad 

toevoegen d.m.v. 

architectuur?

verwacht niet te veel 

van architectuur. mijn 

opa en oma hadden 

een melkwinkel 

overgenomen in wat 

toen een nieuwbouw 

arbeiderswijk was. 

tegenover hen een 

groenteboer en 

kolenhandel en op 

de volgende hoek 

een slager. dat was 

rond 1930. inmiddels 

is deze buurt tot 

architectonisch 

monument verheven. 

Helaas zijn alle 

voorzieningen 

verdwenen. de 

architectuur wordt 

geconserveerd, de 

sociale structuur is 

verdwenen.

Hoe geef je vorm aan de 

nieuwe stad?

de kwaliteiten van het 

bestaande gebruiken 

om een nieuwe stad 

te maken. zo ziet mijn 

stralende nieuwe stad 

eruit.

wat maakt een stad, tot 

een stad?

ik was in de metropolis 

monte alban in mexico. 

een ruïne van een 

stad die in 750 aC 

volledigheid verlaten is 

en pas in 1930 door een 

mexicaanse archeoloog 

is ontdekt. ik besefte 

daar dat de bewoners 

de stad maken.

wat is jouw favoriete 

stad en waarom?

dat is meestal de 

laatste stad waar ik 

geweest ben. dat komt 

doordat je een bepaalde 

wijk, park of plein hebt 

gezien. ik denk dan 

aan de wijk navigli in 

milaan, jackson park 

aan lake michigan in 

Chicago of shanghai 

french Concession.

wat typeert jouw stijl 

van architectuur?

een architectuur stijl 

is erg aan zijn tijd 

gebonden en blijkt 

eigenlijk niet duurzaam. 

ik zou voor “opvallend 

onopvallend” gaan.

welke ondernemer 

bewonder je het meest?

de braziliaan ricardo 

semler is rijk geworden 

door zijn personeel 

gelukkig te maken. voor 

joost nauta van joost 

zorgt in nederland is 

dat helaas niet gelukt.

wat is jouw ultieme doel 

als ondernemer?

zoals gezegd, ik voel me 

meer een architect dan 

een ondernemer.

wat zijn je favoriete 

architectonische 

gebouwen?

de transformatie van de 

oude cementfabriek aan 

de rand van barcelona 

(1975) waar ricardo 

bofill zijn kantoor in 

vestigde, heb ik als 

student al poëtisch 

gevonden. dit zou op 

dit moment een super 

hippe hotspot kunnen 

zijn. Hij was zijn tijd 

dus 45 jaar vooruit. 

de unité d’Habitation 

(1952) van le Corbusier 

in marseille is een 

prachtig voorbeeld van 

een verticale stad. ook 

daar kunnen wij nog 

heel veel van leren.

wanneer ben je 

succesvol?

als je er in slaagt hoofd, 

hart en handen te 

verbinden.

welk vraagstuk houd je 

het meeste bezig?

ik heb geen overall 

levensmotto. 

momenteel lees ik de 

ambachtsman van 

richard sennett en 

ik heb net omarm de 

Chaos van jan rotman 

en mischa verheiden 

uit, dat houd me dan 

bezig.

Heeft deze Covid 

pandemie jou nog 

nieuwe inzichten 

gegeven?

geen nieuwe, maar deze 

tijd heeft wel inzichten 

bevestigd: kies voor 

lokaal, net als tijdens 

de financiële crisis 

van 2008, heeft het 

marktdenken ons in 

de steek gelaten, het 

verschil tussen “the 

Haves and the Have 

nots” is nog duidelijker 

geworden.

wat wil je als architect 

nalaten aan de 

volgende generatie?

die vraag past totaal 

niet bij mij.

Jan Wijnand Groenendaal

JWG Architecten 

Transformatie 

van schoolgebouw naar 

woongebouw

Oude 

situatie

nieuwe 

situatie

Dak

slopen

terug naar de inhoud
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IntrInsIeke motIvatIe om 
nederland leefbaarder
te maken zIt In deze club
verweven

Vastgoedprojecten in de binnenstad en op uitleglocaties 
dienen steeds vaker natuurinclusief, klimaatadaptief en 
circulair te zijn. Dolmans Landscaping Group garandeert 
dat de plannen van projectontwikkelaars en architecten 
maakbaar, haalbaar en beheerbaar zijn. ‘nederland wacht 
een enorme groene opgave.’ 

U bent 

halverwege

Dolmans Landscaping Group is een familiebedrijf met aandacht 

voor groen én elkaar. Een allround groenvoorzieningsbedrijf, 

actief in ontwerp, advies, aanleg en beheer voor de diverse 

buitenruimtes van laag tot hoog. Daarnaast kun je bij Dolmans 

Landscaping Group terecht voor gespecialiseerde boomverzorging 

en civieltechnische projecten. Binnen Dolmans is L+P Ontwerpers 

en Adviseurs verantwoordelijk voor het creëren en inrichten 

van buitenruimten, vertellen regiomanager Fred Knibbeler 

en business change manager Claire Janssen. ‘We zijn behalve 

een ontwerpbureau ook specialist op het gebied van tuin- en 

landschapsarchitectuur en cultuur- en civieltechniek. Ons 

bureau ontwerpt buitenruimten voor onder andere gemeenten, 

zorginstellingen, (logistieke) bedrijven, vermogende particulieren, 

projectontwikkelaars én architecten. Daarbij werken we 

regelmatig samen in bouwteamverband, als gelijk- en volwaardig 

projectpartner. Door samenvoeging van wederzijdse kennis, ervaring 

en innovatiekracht zorgen we samen voor een integrale benadering 

van het project.’

Wat is de opvallendste ontwikkeling in je vakgebied, Fred?

‘Niemand kan meer om groen heen. Projectontwikkelaars en 

architecten kloppen steeds vaker aan bij Dolmans. Zij zijn experts 

van de bebouwde omgeving maar niet per se van buitenruimte. 

De ontwikkelaar heeft onze expertise nodig om een overheid 

of welstandscommissie al in een vroeg stadium te overtuigen 

van het groene karakter van een project. De buitenruimte is 

tegenwoordig ook opgenomen in het bestemmingsplan. De eisen 

omtrent duurzaamheid worden groter en uitgebreider en hebben 

daarmee ook betrekking op natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit 

en circulariteit. Het voorkomen van hittestress, zorgen voor 

waterberging en wateropslag en het ecologisch beheren van 

de buitenruimte moeten dus in nieuwe ontwikkelingen zijn 

geïntegreerd.’ 

Waar komt dat in de praktijk op neer?

‘Dat vergt een gezamenlijke inspanning van de ontwikkelaar, 

de architect en een groenspecialist als Dolmans. Het resultaat 

is dat vastgoedprojecten echt groen worden op korte en lange 

termijn. Onze groeninrichting zorgt voor 

nieuwe flora en fauna. En vergeet vooral 

het esthetische aspect niet. Het gebouw 

en de buitenruimte laten wij op een 

natuurlijke manier in elkaar overvloeien 

en één harmonisch geheel vormen. Met 

onze groenoplossingen creëren we een 

aantrekkelijk leefklimaat en geven daarmee 

identiteit aan een gebied. De buitenruimte 

zorgt er ook voor dat een bewoner of 

gebruiker zijn nieuwe huisvesting positiever 

beleeft.’ 

Landschapsarchitecten bedenken vaak de 

meest fantastische ontwerpen. Die komen 

vaak niet overeen met de werkelijkheid. 

Hoe gaat Dolmans hiermee om, Claire?

‘Dolmans doet niet aan hele fancy artist 

impressions. In de praktijk blijken die 

moeilijk uitvoerbaar of simpelweg te 

kostbaar te zijn. Wij hebben alle kennis over 

de feitelijke uitvoering. Dolmans maakt snel 

inzichtelijk of iets haalbaar is. Dat voorkomt 

teleurstelling achteraf. Wij doen dat vanuit 

zestig jaar praktijkervaring. Elk ontwerp toetsen we aan drie criteria; 

is het maakbaar, haalbaar en beheerbaar. Daarom ontwerpen 

we altijd budgetgericht. Wij zijn pragmatisch en bieden altijd de 

helpende hand, met hoofd, hand en hart.’

 

Hoe kan Dolmans zijn stempel drukken op een vastgoedproject dat 

vaak complex is en waarbij vele partijen betrokken zijn?

‘Hoe eerder een opdrachtgever ons erbij betrekt, hoe beter en 

groener het resultaat. Wij kunnen hen behoeden voor valkuilen. Zo 

kan een ontwikkelaar wel een hoog groen ambitieniveau en budget 

hebben, maar dat is nog geen garantie op succes. Het beheerniveau 

ligt bij een gemeente, VvE of facilitaire beheerder vaak lager, omdat 

er beperkt geld is voor goed beheer. Dolmans zorgt ervoor dat alle 

neuzen vroegtijdig dezelfde kant uitstaan.’ 

Welk project geeft je de meeste voldoening, 

Fred?

‘De ASML Campus is voor ons 

ontwerpbureau een paradepaardje. Hiervoor hebben we een 

masterplan opgesteld waarbij een groot terrein met gebouwen en 

parkeren is omgevormd tot een aantrekkelijke groene werkomgeving 

met dakterrassen, volwassen loof-en naaldbomen, stapelmuurtjes, 

nestkasjes etc. Daardoor leven er nu allerlei dieren, van valken tot 

muizen. En dat alles in een stijl die herkenbaar is voor ASML. Het 

mooiste compliment was ‘Wat bijzonder dat jullie de gebouwen 

hebben ingepast in de bestaande bosstructuur!’ - terwijl we alles 

nieuw hebben aangeplant.’

Claire, van welk project word jij blij?

‘High Tech Campus Eindhoven streeft naar ecologisch 

landschapsbeheer van het terrein. HTCE en Dolmans Landscaping 

Services werken samen aan de ontwikkeling van de campus vanuit 

de volgende centrale vraag: Hoe zorgen we er samen voor dat 

HTCE zich ontwikkelt naar de meest duurzame campus van 

Europa, zodanig dat de Total Cost of Ownership continu wordt 

geoptimaliseerd? Hiervoor heeft Dolmans Landscaping Services 

een Ecologisch Beheerplan opgesteld, waarin: het ecologisch 

landschapsbeheer continu integraal wordt gemanaged; het 

ecoconditioneel onderhoud voor een continue technische kwaliteit 

van de ecologische waarden binnen het terrein zorgt; het eco 

Living-Lab opgezet wordt om technische innovaties ten aanzien van 

duurzaamheid, ecologie en biodiversiteit toe te passen, te monitoren 

en te beheren.’

Wat zijn de belangrijkste groene opgaves waar Nederland voor 

staat, Fred?

‘Zowel in stad als in het buitengebied wacht ons een enorme 

groene opgave. Het leeuwendeel van de 1 miljoen gewenste nieuwe 

woningen zal binnenstedelijk worden gerealiseerd. Steden staan 

achter deze inbreiding en hoogbouw, maar alleen als die niet ten 

koste gaat van de leefbaarheid van mens en natuur. Woningbouw 

moet dus gecompenseerd worden met groen. Uitleglocaties 

vergroenen is niet zo eenvoudig als gedacht. Onze weilanden vol 

raaigras zijn in feite verschaalde gronden waar insecten, vogels en 

planten zijn verdwenen. Om hier weer een ecologisch geheel van te 

maken en de biodiversiteit te herstellen, zijn forse ingrepen nodig.’ 

Kan je daar een voorbeeld van noemen?

‘Voor ontwikkelaar BPD in Dorst bij Breda hebben we een 

waanzinnig mooie ecologisch beheerde buitenruimte met vijver 

gerealiseerd. Het groene gebied is onderdeel van het woningproject 

de Boswachterij. Voorheen was het een weiland, nu is het een 

verblijfsgebied met mooie beplanting waar kinderen spelen en 

mensen wandelen. De gemeente neemt het beheer over, is met BPD 

afgesproken.’ 

Denk je dat Nederland bereid is hierin tientallen miljarden te 

steken? In ons land lijkt de koopman het namelijk altijd te winnen 

van de dominee. 

‘Aan ons zal het niet liggen. Dolmans is een marktpartij, maar 

voor onderwijsinstellingen en overheden zijn we ook een 

kennispartner. Wij adviseren hen hoe de biodiversiteit te versterken 

en klimaatbestendig te worden en daarbij een beleving te creëren 

die de gebruikers verrast. Alleen als de inrichting en het beheer van 

de buitenruimte aan deze drie criteria voldoet, dan pas vinden wij 

de vergroening daadwerkelijk geslaagd. Alleen samen kunnen we 

erin slagen van Nederland een aantrekkelijk en duurzaam woon- 

en leefklimaat te maken. Ik beschouw ons als een passant in de 

tijd. Elke dag werken we aan een leefbaarder Nederland, daarna 

dragen we het stokje over aan de volgende generatie. Die intrinsieke 

motivatie zit in deze club verweven. Dat geeft me vertrouwen in de 

toekomst.’ 

‘ Dolmans
  maakt snel
 inzichtelijk
 of iets 
  haalbaar is, 
Dat voorkomt 
teleurstelling 
achteraf’

Wat zijn voor jou de 

universele waarden 

van ondernemen, 

onafhankelijk van welke 

crisis (financieel, virus, 

stikstof etc) zich ook 

voordoet?

blijven bewegen, 

vernieuwen en 

verrassen. ondernemen 

vraagt om opgaves 

continu vanuit diverse 

invalshoeken te 

belichten.

Wat heeft indruk 

gemaakt in je leven?

De geboorte van mijn 

dochter. van de ene 

seconde op de andere 

verandert het leven 

compleet. schitterend!

noem drie inspirerende 

architecten?

robert opron, flaminio 

bertone en andré 

lefèbvre. architecten 

van bijzondere en 

spraakmakende 

auto’s. stuk voor stuk 

kunstwerken.

hoe ziet de stad van 

morgen eruit en wat 

kunt u aan die stad 

toevoegen d.m.v. 

architectuur?

een evenwichtige mix 

van wonen, werken, 

recreëren en verblijven 

in een natuurinclusieve 

en klimaatadaptieve 

setting.

hoe geef je vorm aan de 

nieuwe stad?

Door samenwerking en 

door goed te luisteren. 

Wat maakt een stad, tot 

een stad?

een bruisend en 

thuis gevoel met een 

mix van een fijne 

woonomgeving. reuring 

en beleving.

Wat is jouw favoriete 

stad en waarom?

valencia, omwille 

van de organische 

vormgeving van 

gebouwen.

Wat typeert jouw stijl 

van architectuur?

natuurinclusieve 

stijl. gebouwen en 

buitenruimtes die 

natuurlijk in elkaar 

overlopen.

Welke ondernemer 

bewonder je het meest?

elon musk, ceo van 

tesla. hij is een echte 

visionair, latente 

behoefte van elektrische 

auto bewust gemaakt.

Wat is jouw ultieme doel 

als ondernemer?

Waarde toevoegen aan 

de klant en mensen 

ontwikkelen. iets 

moois nalaten aan de 

volgende generatie.

Wat zijn je favoriete 

top 3 architectonische 

gebouwen?

station luik - 

guillemins

st. janskathedraal in 

‘s-hertogenbosch

het Depot in rotterdam

Wanneer ben je 

succesvol?

Wanneer anderen dat 

vinden.

Welk vraagstuk houd je 

het meeste bezig?

De duurzaamheids-

transitie en de rol die 

wij als bedrijf daarin 

spelen. meedenken 

aan hoe we van 

fossiele brandstoffen 

afkomen, circulair 

kunnen bouwen en 

ruimtegebruik kunnen 

optimaliseren.

heeft deze covid 

pandemie jou nog 

nieuwe inzichten 

gegeven?

Dat gezondheid wel 

een heel belangrijke 

geluksfactor is in het 

leven.

Wat wil je 

als architect nalaten 

aan de volgende 

generatie?

mooie herinneringen 

waar verder opgebouwd 

kan worden. 

 

Fred Knibbeler
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