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‘�Door�een�andere�
bril�kijken;�de�
weg�van�meer�
weerstand’�

Bij uitstek denk- en ontwerpkracht kunnen de 
Hollandse bouwmotor aanjagen, betogen Chris 
de Jonge en Titia Luiten van JHK Architecten. 
Ze zien het dubbeldikke dilemma waar de 
samenleving voor staat. ‘Laten we alsjeblieft 
niet kiezen voor de korte termijn, maar juist het 
onbenutte vastgoed in de steden gaan benutten. 
Die vierkante meters gaan het verschil maken.’   

#24/2022 VG VISIE zomEr wERKEN

Op de vergadertafel van 
het architectenbureau 
in Utrecht prijken trots 

vier uitwerkingen van de bouwvisie van de politie.
Drie jaar lang begeleidde JHK Architecten de grootste 
vastgoedeigenaar van Nederland, als Politiebouwmeester. 
Een bijzondere reis voor het architectenbureau met als 
klinkend resultaat: een duidelijke visie op de kwaliteit van 
politievastgoed.   

Het is voor het bureau een bijzondere periode 
geweest. ‘Wij hebben veel ontwerpend onderzoek 

JHK Architecten

uitgevoerd: het helder krijgen van ruimtelijke kaders 
alvorens marktpartijen aan de slag gaan met een 
opgave. De politie heeft daarin een verstandige keuze 
gemaakt’, stelt JHK-directeur en BNA-bestuurder Titia 
Luiten. 

Verstandige stroomversnelling
Titia Luiten trekt een bredere parallel naar de 

bouwopgave waar Nederland voor staat. ‘Ontwerpkracht 
en scenario-denken zijn onmisbaar in deze periode 
van woningnood. Dat gebeurt  nog onvoldoende, maar 
juist die elementen kunnen de bouw in Nederland in 
een noodzakelijke en verstandige stroomversnelling 
brengen. We moeten daarbij stigma’s doorbreken. 
Soms onorthodoxe keuzes maken. Trouwens ook in het 
positioneren van een architect. Ons werk bestaat voor 
mij niet uitsluitend uit vormgeving. Centraal staat de 
toekomstige gebruiker, die passende huisvesting zoekt. 
Dat kan een woning zijn of een geschikt pand voor een 
professionele organisatie.’

Chris de Jonge vult aan: ‘Als architect kunnen we met 
ons ontwerpend onderzoek de haalbaarheid in beeld 
brengen én de consequenties van keuzes op tafel leggen. 
En dan kom je tot plannen die waarde toevoegen voor 
mensen, de maatschappij. Niet om zo snel mogelijk, 
of zo goedkoop mogelijk te bouwen. Daarvoor is onze 
verantwoordelijkheid als sector veel te groot, als je 
het mij vraagt. Nee, om te komen tot scenario’s die 
met een scherp oog naar de urgentie van nu kijken en 
tegelijkertijd naar de toekomst.’

Hij vervolgt: ‘Zeker na corona is er nog meer 
aandacht gekomen voor gezonde omgevingen, met 
voldoende daglicht, groen en interactie tussen mensen. 
Voor die opgave is veel denkkracht van ontwerpers 
benodigd. Zo voorkomen we dat we vandaag gebouwen 
maken die te weinig toekomstwaarde hebben.’

Keuzes waar een land voor staat
Titia Luiten is de directeur die een heel werkleven 

lang bij JHK Architecten werkt. Vijfentwintig jaar 
inmiddels. Van stagiaire en een bijbaantje als 
student tot en met eindverantwoordelijke van het 
architectenbureau met een geschiedenis die teruggaat 
tot de Wederopbouw uit de vorige eeuw.

Haar visie is helder: ‘Wij pleiten ervoor dat we 
de grote hoeveelheid vierkante meter leegstaand 
vastgoed in de steden als belangrijke opgave zien 
voor het oplossen van woningnood en voor een 
duurzaam antwoord op het huisvesten van bedrijven 
en organisaties. In onze portefeuille hebben we 
aansprekende voorbeelden waarin de noodzaak van 
transformatie hand in hand gaat met een extra impuls 
van een stadsdeel.’

Ze wijst op de Stadkamer in Zwolle. Een jaren 
70-kantoor waar ooit de GGD huisde. “Het was een 
verstopte plek waar we met een nieuw concept niet 
alleen de stadsbibliotheek van Zwolle met 45.000 
boeken naartoe hebben verhuisd, maar waar we vooral 
met de transformatie meerwaarde voor de maatschappij 
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TiTia LuiTen

Hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

een aantrekkelijke 

plek met uitstekende 

voorzieningen, waarbij het 

accent ligt op ontmoeting 

en kennisuitwisseling. Het 

kantoor als ‘clubhuis’ van de 

organisatie

noem een aantal goede 

voorbeelden van nieuwe 

kantoren waar eigenlijk alles 

klopt?

Kantoren waar alles klopt 

zijn wat mij betreft adaptieve 

kantoren. Want wat nu 

klopt, kan over een paar 

jaar achterhaald zijn. Hier in 

utrecht verschijnen in het 

Werkspoorkwartier steeds 

meer loft-achtige gebouwen 

die dit in zich hebben. en voor 

de politie hebben wij een visie 

ontwikkeld over adaptieve 

gebouwen

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken?

alle technologie die bijdraagt 

aan de gezondheid en de eigen 

regie van medewerkers op hun 

fysieke omgeving

Wat is uw visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn?

er zal meer hybride gewerkt 

blijven worden, dus er zullen 

minder vierkante meters 

nodig zijn

Welke trends zijn er en wat kun 

je er mee doen?

Kantoren worden belangrijker 

als plekken voor ontmoeting 

en kennisdeling. Op die 

plekken wil je de ‘ziel’ van 

een organisatie ervaren. Dat 

biedt ontwerpers eindeloze 

mogelijkheden

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst?

De klimaatcrisis in de breedste 

zin van het woord. Van de 

stijgende zeespiegel en alle 

gevolgen voor ons lage land tot 

het bijdragen aan biodiversiteit 

middels de gebouwde 

omgeving. Dit zal in grote mate 

onze toekomst gaan bepalen

De winnaars zijn gebouwen 

die de vraag van de toekomst 

beantwoorden, wat is die 

vraag? 

De vraag van de toekomst 

is hoe we kunnen blijven 

bouwen en herontwikkelen 

op een klimaatvriendelijke en 

-adaptieve manier

Welk bedrijf heeft het meest 

innovatieve kantoor?

innovatief kan op veel 

manieren worden uitgelegd, dat 

is voor elke organisatie anders

Wat is nu precies een smart 

building?

Het is vreemd dat wij 

menselijke eigenschappen 

toekennen aan gebouwen. 

Gebouwen zijn niet smart, we 

bedoelen waarschijnlijk dat 

de door mensen ontwikkelde 

software die we in gebouwen 

stoppen smart is

Welke mogelijkheden ziet u 

om met ideeën, concepten, 

visies, investeringen of andere 

initiatieven bij te dragen tot een 

gezond werkklimaat in steden? 

er is sterke behoefte 

aan ontwerpkracht in de 

ruimtelijke omgeving. 

Creativiteit van architecten 

en stedenbouwkundigen is 

hard nodig om mede te kunnen 

bepalen wát we moeten 

bouwen en waar we dat 

bouwen. nederland heeft een 

prachtige traditie op dit vlak, 

laten we dit juist nu inzetten 

om onze gebouwde omgeving 

gezond, klimaatbestendig en 

leefbaar te houden voor de 

toekomstige generaties

Hoe oud ben je:

48 jaar

Waar groeide je op:

Tussen assen en Groningen in 

het dorp Vries

in welke stad/dorp ligt je hart:

er gaat niets boven Groningen

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja, vanaf jonge leeftijd wilde ik 

architect worden

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja, maar dat blijft altijd in 

ontwikkeling

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

Buiten in het bos

Binnen- of buitenmens:

Buitenmens

introvert of extravert:

extravert

Sporter of studiebol:

Studiebol die steeds meer sport

Socialist of kapitalist:

een gelijkere verdeling van 

welvaart is voor iedereen beter

Risico’s mijden of nemen:

Verantwoorde risico’s nemen

Luisteren of spreken:

Beiden in redelijk gelijke mate

Wie is je grote voorbeeld:

Mijn ouders

Werken of vrij zijn:

Het een kan niet zonder het 

ander

Fietsen of auto:

Beide: auto voor het werk en 

thuis op de fiets

Thuis koken of buiten de deur 

eten:

Thuis koken

Passie voor: 

Jazzmuziek

Grootste inspiratie:

Beeldende kunst

Dit raakt mij persoonlijk: 

De klimaatcrisis

Topserie netflix: 

Breaking Bad en Homeland

Favoriet vervoersmiddel: 

Fiets

ultieme ontspanning:

Zwemmen en koken

Beste sportprestatie:

De Chinese Muur beklimmen

Guilty pleasure:

Kostuumdrama’s

Beste zakelijk advies:

Problemen lossen zichzelf 

vaak op

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

Op stap met mijn gezin

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

Mijn kinderen

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt:

een jaren ’60 bungalow 

klimaatneutraal renoveren

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Meer ‘laissez-faire’

Wat maakt de stad slim:

Haar inwoners

hebben gerealiseerd in de vorm van een cultureel-
maatschappelijke voorziening. Het is de huiskamer van 
de stad geworden. Een echte value case door scherp te 
kijken wat er op een plek voorhanden is!’

Door een andere bril kijken
Chris de Jonge luistert aandachtig. De ervaren 

architect van JHK Architecten kent al net zo’n mooie 
carrière bij het bureau. ‘Om die miljoen woningen te 
bouwen, heb je waarschijnlijk zowel snelheid in de vorm 
van grote nieuwbouwlocaties nodig als ook het onbenut 
potentieel in de steden. Dat potentieel aanboren, dat 
gaat niet zomaar. Als we echt het bestaande vastgoed 
met elkaar willen beetpakken, dan zullen we water 
bij de wijn moeten doen. Dan kun je niet allerhande 
eisen honderd procent afvinken. Dan zul je soms met 
95 procent tevreden moeten zijn en bijvoorbeeld de 
ene keer genoegen moeten nemen met minder hoge 
plafonds en een andere keer met een paar procent 
minder daglicht. Als je op die manier naar bestaand 
vastgoed gaat kijken dan kunnen we heel veel vierkante 
meters hergebruiken. En die vierkante meters hebben 
we keihard nodig in Nederland.’

Hij schetst het probleem in korte, krachtige zinnen 
en benoemt de politieke dynamiek die ons land in 
z’n greep houdt. ‘We hebben te maken met stikstof, 
de co2-doelstellingen, met strubbelingen rondom 
bestemmingsplannen, een tekort aan personeel bij 
gemeenten om beleid te formuleren. En wat te denken 

van de urgentie die uitgaat van de behoefte van de 
samenleving.’

Een glimlach verschijnt op zijn gezicht: ‘Een grote 
groep jongeren wil het liefste in de stad wonen. Liever 
daar dan in een nieuw bebouwd weiland. En dat kan 
ook. Het potentieel is er in de stad. Tientallen miljoenen 
vierkante meters, waarvan de functie of de staat van het 
vastgoed niet meer past bij de huidige wensen, staan 
leeg. Vaak gelegen aan de randen van steden, op de 
industrieterreinen. En precies in die omgevingen is het 
complexer om aan de slag te gaan. Daar heb je direct de 
architect aan tafel nodig om de uiteindelijke potentie 
bloot te leggen. Maar dan zullen we wel met elkaar door 
een andere bril moeten durven kijken. Dan hebben we 
een andere mindset nodig in bestuurlijk Nederland.’

Duurzame kijk op de toekomst
Titia Luiten wijst naar het raam van de vergaderzaal 

van het architectenbureau. ‘Hoor je dat geluid van 
buiten? Daar wandelt een oma met haar kleinkind. Hier 
in het Werkspoorkwartier, een industrieterrein dat in 
transformatie is, zien we steeds vaker omwonenden met 
jonge kinderen of sportende mensen. Dat is aan de ene 
kant gek en aan de andere kant precies wat we bedoelen: 
op dergelijke industriële plekken liggen kansen om 
functies te stapelen. Om oud commercieel vastgoed om 
te turnen tot bouwvormen met nieuwe functies. Waar 
het combineren van werken, wonen en ontspannen 
nieuwe kansen biedt.’

‘ Op industriële 
plekken liggen 
kansen om functies 
te stapelen’

Stadkamer Zwolle

Stadkamer Zwolle

GustoMSC Schiedam

Campus Werkspoor, Utrecht
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CHRiS De JOnGe

Hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

Open, toegankelijk, met 

voldoende ruimte voor 

interactie, aantrekkelijk 

gesitueerd in de stadscentra of 

in een landschappelijke setting. 

een directe connectie met het 

OV. Homebase. een gebouw 

met een ziel

noem een aantal goede 

voorbeelden van nieuwe 

kantoren waar eigenlijk alles 

klopt?

Onze werkgebouwen op de HTC 

te eindhoven of een kantoor 

als GuSTO MSC in Schiedam. 

Hier is van een reeds lang 

bestaand industriepand een 

aantrekkelijke werkomgeving 

gecreëerd 

Maar ook ons eigen bureau 

dat gesitueerd is op een 

voormalige industriële locatie 

van de energie Maatschappij 

utrecht (ReMu), nu de 

Werkspoor Campus in het 

Werkspoorkwartier te utrecht

Het kantoor van de Goede 

doelen loterij in amsterdam 

vind ik in nederland een goed 

voorbeeld van een geslaagde 

transformatie: een aangename 

werkomgeving in een 

hoogstedelijke omgeving

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken?

Gezondheid voorop (WeLL). 

Vooral ruimtelijke kwaliteit 

als eerste vereiste, zicht 

op ruimte en groen en 

voldoende algemene 

ruimte ter ontmoeting en 

kennisdeling. Dit ruimtelijke 

concept ondersteund door 

een goed installatieconcept 

(of juist geen installaties!). 

Smart building technologies 

bieden goede kansen 

voor de toekomst. 

Toekomstbestendigheid als 

basis voor een maatvoering op 

overmaat

 Wat is uw visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn?

Mensen hebben elkaar nodig 

voor creatie. nieuwe dingen 

bedenken, innoveren doe je in 

samenspraak. Serendipiteit 

ondersteunen met een 

aantrekkelijke omgeving/

ruimte. Werkomgevingen zullen 

in de toekomst meebewegen 

op trends in de samenleving; 

de exacte verschijningsvorm  

zal dynamisch blijken te zijn en 

adaptief. een goede homebase!

Welke trends zijn er en wat kun 

je er mee doen?

individualiteit versus 

collectiviteit. afzondering 

voor concentratie versus 

gezamenlijkheid voor 

kruisbestuiving (scrummen 

en brainstorming). Dit 

los van digitalisering voor 

verdere optimalisatie van 

werkprocessen en afstemming 

facilitair beheer en het 

daadwerkelijk gebruik. Volop 

kansen voor innovaties wat 

mij betreft

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst?

Gezondheid als eerste. 

Gebouwen en ruimten niet 

marginaliseren, maar juist 

omgeving biedend om het 

beste in de mensen naar 

boven te halen. Maatvoering 

niet overdreven maar wel met 

ruime blik naar de toekomst. 

Overmaat en adaptieve 

structuren als startpunt

De winnaars zijn gebouwen 

die de vraag van de toekomst 

beantwoorden, wat is die 

vraag? 

Flexibiliteit en 

aanpassingsvermogen. 

Flexibiliteit vraagt om extra 

investering aan de voorkant. De 

gebouwen krijgen dan vanzelf 

een langere levenstermijn

Welk bedrijf heeft het meest 

innovatieve kantoor?

Dat is voor iedereen anders. 

een advocatencollectief vraagt 

om een ander concept dan een 

verzekeringsmaatschappij. 

individualiteit, herkenbaarheid 

van de bedrijfscultuur staan 

vaker voorop. Gebouwen 

moeten een ziel hebben. Dat 

verbindt. een mooi voorbeeld 

van JHK is het Bruggebouw 

op de Kop van Feijenoord in 

Rotterdam, voorheen unilever

Wat is nu precies een smart 

building?

Zeg het maar. Dat blijft in 

ontwikkeling. Wat nu zo is, 

is morgen anders. een slim 

gebouw moet de tand des 

tijds kunnen doorstaan. een 

gebouw met meerdere levens 

en dat morgen ook nog steeds 

geschikt is als werkomgeving. 

Dat kan high tech zijn maar 

ook zeer monumentaal of een 

“kale” ruimte van voldoende 

maat in een fantastische 

omgeving met uitstekende 

centrale voorzieningen. ik zie 

het dus veel verder dan alleen 

een “digitaal slim gebouw”

Welke mogelijkheden ziet u 

om met ideeën, concepten, 

visies, investeringen of andere 

initiatieven bij te dragen tot een 

gezond werkklimaat in steden?

De 10 R’s van circulariteit; 

Refuse, Reuse, Reduce, 

Repair, et cetera. Hetgeen 

er al is opnieuw betekenis 

geven in een nieuwe context. 

Veel creatiever naar de 

herontwikkelingsmogelijk-

heden kijken. Ook al kost het 

meer geld!

Hoe oud ben je:

Zo oud als je je maar wilt 

voelen. een architect is 

intrinsiek gedreven om in de 

breedste zin kwaliteit aan 

de omgeving toe te voegen. 

Leeftijd is daarin op geen 

enkele wijze een maatgevende 

factor

Waar groeide je op:

Groningen. er gaat niets boven 

Groningen

in welke stad/dorp ligt je hart:

Groningen. Het Groningse 

landschap. De Hondsrug

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja. Creatie vanuit een 

vakinhoudelijk en kwalitatieve 

benadering past mij goed. 

Met als resultaat: een 

gebouw, constructie, proces 

of strategische aanpak. in 

die zin is de relatie tussen 

de ingenieur en de architect 

buitengewoon interessant. een 

architect moet in mijn ogen ook 

ingenieur zijn, maar bovenal 

een ruimtekunstenaar

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

Dat blijft een vraag die je je 

steeds opnieuw moet stellen. 

Doorlopend kansen ter 

verbetering

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

Op een mooie plek. Of in de 

drukke stad op een goed 

terras of juist in de natuur los 

van alles

Binnen- of buitenmens:

als de ruimte maar klopt. Dat 

kan binnen zijn maar ook 

buiten in een landschappelijke 

of stedelijke setting

introvert of extravert:

Communicatief. extravert, maar 

ook introvert op de momenten 

dat dat nodig is

Sporter of studiebol:

Beide. Met wel veel te weinig 

inspanning om te blijven 

sporten

Socialist of kapitalist:

Moet in balans zijn. 

Ondernemingszin als basis 

voor vernieuwing en innovatie. 

Wel iedereen mee op weg 

nemen in een richting waarin 

we op moeten. Je moet het wel 

samen doen en nooit alleen

Risico’s mijden of nemen:

Soms nemen maar wel na 

een goede afweging van ook 

kansen op succes

Luisteren of spreken:

Te vaak spreken. Veel 

architecten, ook ik, zouden 

een nog betere dienst kunnen 

leveren door vooral te luisteren

Wie is je grote voorbeeld:

in mijn vak: Herman Haan, 

Craig ellwood en egbert 

Reitsma. Maar ook nervi.

Reitsma was een Groningse 

architect in monumentale 

metselwerkarchitectuur vlak 

voor de Tweede Wereldoorlog. 

ellwood een amerikaanse 

autodidact die aanvankelijk als 

staalconstructeur prachtige 

maar met name loepzuivere 

huizen gebouwd heeft. Pier 

Luigi nervi als de versmelting 

tussen de architect als 

ruimtekunstenaar en de 

ingenieur als rekenmeester 

om efficiënt en met zo weinig 

mogelijk materiaal een ruimte 

te overspannen

Werken of vrij zijn: 

Werken in samenwerking 

met ambitieuze en kritische 

ketenpartners en collega’s 

voelt als een bevoorrechte 

positie. Werken voelt dan niet 

als werken maar meer als het 

realiseren van je ambities 

in samenwerking met een 

aangenaam gezelschap

Fietsen of auto:

Beide. als het kan fietsen

Thuis koken of buiten de deur 

eten:

Outgoing. Mensen zien en 

ontmoeten is een basale 

behoefte

Passie voor: 

archeologie van dichtbij huis. 

Waar leef ik en hoe is dat 

landschap ooit ontstaan? 

Geomorfologie. Muziek actief 

beleven en vooral maken. een 

samenwerking die werkelijk 

kan leiden tot een totaal dat 

veel en veel meer is dan de som 

der delen. en dat in een fractie 

van een seconde. Mooi effect 

Grootste inspiratie: 

een goed arrangement: Toto of 

Dave Grusin 

Beste zakelijk advies:

Mensen maken het verschil. 

eerste prioriteit: een goede 

club mensen bij elkaar  

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Meer geduld hebben. niet 

primair reageren 

Wat maakt de stad slim:

De mensen: een veilige en 

aangename omgeving bieden 

voor hen

De complexiteit van transformaties in een stedelijk 
gebied wordt regelmatig als argument ingezet om te 
kiezen voor nieuwbouw buiten stedelijk gebied, zo 
weten de architecten van JHK. Zo zien marktpartijen 
ruimte om snelheid te realiseren. ‘En ik denk, 
dat je uiteindelijk niet ontkomt aan bouwen in de 
buitengebieden. Laat dat helder zijn’, verduidelijkt Chris 
de Jonge. ‘Maar daarmee red je het niet. Ik ben zelfs van 
mening dat de meer industriële en binnenstedelijke 
gebieden meer potentie hebben. Ja, het is wellicht 
complexer. Ja je hebt meer omgevingsfactoren, 
engineering en ontwerpuren nodig per vierkante 
meter te realiseren vloeroppervlak, maar ik ben van 
mening dat je juist op die stedelijke plekken vaker 
toekomstbestendig en duurzaam bouwt. Als je kijkt naar 
de infrastructuur die er in steden al ligt: wegen, riolering, 
internet. Dichtbij de centrumvoorzieningen, openbaar 
vervoer en daar waar mensen graag recreëren. Als we 
aan co2-doelstellingen en aan circulariteit denken, dan 
is focus numero één het benutten van het bestaande 
vastgoed. Daar bestaat geen twijfel over. Alleen niet-
bouwen is duurzamer.’

Verduurzamen
Er is politieke ambitie en daadkracht nodig om 

daadwerkelijk aan de knoppen te draaien die Nederland 
in beweging zet, daarover zijn de JHK-architecten 
het eens. Duurzaamheid en co2-uitstoot spelen een 
prominente rol. ‘De uitstoot moet naar beneden en 
dat kun je op twee manieren doen: niet bouwen en 
hergebruiken. Als ik over niet-bouwen praat dan heb 
ik het vooral over anders organiseren. Thuis werken 
is een vorm van niet-bouwen. Anders roosteren in 
onderwijsgebouwen ook. Ten aanzien van hergebruik 
kun je kijken naar het aantal vierkante meters. Voor 
Hogeschool Utrecht (HU) hebben wij strategisch advies 
en supervisie op al het bestaande vastgoed mogen 
doen. Waarbij verduurzaming en afstoten van vierkante 
meters ten behoeve van concentratie op het Science 
Park één van de wensen was. Het resultaat is aan alle 
kanten ontzettend mooi: De Hogeschool Utrecht is van 
180.000 vierkante meter naar 120.000 teruggegaan, 
een aantal schoolgebouwen is getransformeerd 

tot starterswoningen en er is bovendien duurzaam 
bijgebouwd en bestaande gebouwen zijn 
gerevitaliseerd.’   

‘Ik hoop dat we in Nederland net iets vaker voor de 
weg van meer weerstand kiezen’, besluit Chris de Jonge 
met veel gevoel voor taal. ‘Over de eerste horde kunnen 
springen en transformatielocaties op de juiste waarde 
kunnen schatten voor ons land. Kijk naar Lumière in 
Maastricht. Als we daar louter hadden gekeken naar 
NEN-normeringen dan hadden we het monument nooit 
kunnen transformeren naar een prachtig filmhuis. Maar 
als je zuiver kijkt naar de waarde voor de samenleving 
en naar de uitstoot van co2, dan kun je zeggen: ja, we 
moeten misschien meer inspanning leveren, maar 
jongens wat hebben we een goede keuze gemaakt!’

Filmhuis Lumière, Maastricht

Filmhuis Lumière, Maastricht

Achter Sint Pieter, Utrecht

‘    Als we aan co2-doelstellingen en 
aan circulariteit denken, dan is 
focus numero één het benutten 
van het bestaande vastgoed’
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