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Voor het herontwikkelingsproject Kleiburg won Xander Vermeulen Windsant 
van XVW Architectuur de prestigieuze Mies van der Rohe prijs. Het geheim 
achter dit succes? Een ontwerp dat een heldere ambitie ondersteunt.  
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woonvormen ontdek 
je met elkaar. Zoek de 
samenwerking met 
bewoners op

186

Naam: 
Xander Vermeulen Windsant 
Bedrijf: 
XVW architectuur 
Werkt als: 
Architect 
Vooral bezig met: 
Ontwerpen en ondernemen. 
Wil bereiken: 
Dat de plekken waar we leven 
plekken zijn waar we samen leven. 
Over tien jaar: 
Is mijn bureau een slimme, 
compacte club die vanuit een 
nieuwsgierige houding met 
ambitieuze opdrachtgevers aan 
allerlei opgaven werkt die bijdragen 
aan een betere leefomgeving. 
Lekker bezig zijn.
Het kantoormoment van de dag: 
De gezamenlijke lunch. Een 
ontspannen moment samen waar 
naast koetjes en kalfjes ook 
regelmatig de grote opgaven van 
deze tijd de revue passeren. De 
lunch loopt regelmatig uit…. 
Leukste collega: 
In een klein team zoals de onze 

werken we allemaal nauw samen. 
We zijn als team meer dan de som 
der delen. Iedereen is leuk op zijn 
eigen manier.
Buiten de deur naar: 
Het Concertgebouw. Een topzaal 
waar een toporkest speelt. 
Laagdrempelige, betaalbare 
wereldklasse. Geweldige muziek. 
Een deal met/over: 
Een ambitieuze binnenstedelijke 
herontwikkeling met een gemengd 
programma. Complex, gelaagd, 
ingebed in de stad. Heerlijk om je 
tanden in te zetten.
De stand van het land: 
Uitdagend! Na jaren de kool en de 
geit proberen te sparen, staan we 
voor keuzes die we al lang vanuit 
visie en ambitie hadden moeten 
maken. 
De belangrijkste economische 
ontwikkeling: 
Verschuiving van bezit naar 
gebruik. 
De belangrijkste geopolitieke 
ontwikkeling: 
Afnemend draagvlak van 

Als architect richt hij zich op het leveren 
van een toegevoegde waarde. Met een 
ontwerp de koek vergroten, want dan 
is het pas interessant, stelt Xander 
Vermeulen Windsant. Als kleuter was 
hij al gefascineerd door gebouwen. Dat 
hij architect zou worden keek niemand 
van op. ‘Of ik nu met een ontwerp bezig 
ben of met mijn voeten ter plekke in de 
modder sta. De breedte van mijn vak is 
interessant.’

Vermeulen Windsant ziet een 
veranderde woonopgave met een steeds 
grotere diversiteit aan woonvormen. 
Die woonvormen kun je niet op papier 
verzinnen, maar moet je met elkaar 
ontdekken. Het is jammer dat in veel 
projecten de samenwerking met 
toekomstige bewoners niet wordt 
opgezocht. Dat hebben wij gedaan met 
Kleiburg, een project met betaalbare 
woningen, en Parkvilla Brederode 
met woningen in het hogere segment. 
Bewoners ontmoetten elkaar al tijdens het 
ontwerp en niet pas nadat het project af 
was. Zo ontstaat tijdens het project al een 
gemeenschap. Je stapelt niet alleen maar 
stenen.’

Zet jou maar op dit soort projecten?
‘Zo’n manier van werken heeft mijn 

voorkeur, in transformatie en nieuwbouw. 
In het bouwproces maken we natuurlijk 
ruimte voor energieopwekking, 
stadsnatuur en klimaatadaptie. Maar 

invloed van toekomstige bewoners geven 
we te weinig ruimte. Terwijl het een 
project kan verrijken. Geef je bewoners 
een stem dan moet je daarvoor als 
architect ruimte geven en een stapje 
terug doen. En je dus concentreren op 
wat gezamenlijk is. Bij Kleiburg leverde 
dat 500 experimenten binnen een stoer 
stedelijk blok op. Ik zag dingen die ik zelf 
nooit bedacht had, maar wel heel gaaf 
en verrassend waren. Het maakte mij 
als architect scherper. Zo creëerden we 
een balans in wat je gemeenschappelijk 
ontwerpt en wat je individueel tot 
uitdrukking kan laten komen.’

Waarom is dit zo moeilijk 
realiseerbaar?
‘Ontwikkelaars en aannemers denken 

onterecht dat het lastig en complex is. Maar 
dat is natuurlijk prima te organiseren, 
weten wij uit ervaring. De wereld wordt er 
levendiger en kleurrijker van.’

 
wat maakt Kleiburg, een 
herontwikkeling van een 400 
meter lang jaren 60 gebouw zo 
bijzonder? Zo bijzonder dat je er 
een belangrijke prijs voor krijgt.
‘Het is een thuis voor 500 families 

die bijdragen aan de diversiteit van de 
Bijlmer.  De betonnen kolos hebben we 
liefdevol omarmd. Het was en is een fijne 
plek om te wonen in een uitgesproken 
stedelijk gebied. Het pand verdiende 
een tweede kans. Onze sobere ingrepen 
zijn heel gericht op de ambities van het 
project afgestemd en geen architectuur 
om de architectuur. Kleiburg had een 
duidelijke maatschappelijke ambitie: 
betaalbare woningen maken en bewoners 

de ruimte geven om hun eigen plek te 
maken. Betaalbare woningen waren er 
toen al nauwelijks en die markt is alleen 
maar lastiger geworden. Wij denken graag 
out of the box om met andere strategieën 
bijzondere plekken, betaalbaarheid en 
individuele vrijheid mogelijk te maken. 
De woningbouwgave gaat niet alleen over 
kwantiteit, maar ook over kwaliteit.’

Dat is mooi gezegd.
‘En geen loze kreet. Het is onze ambitie 

met een ontwerp een bijdrage te leveren 
aan de maatschappelijke opgaven. Dat 
gaat niet alleen over wat je ontwerpt, maar 
ook hoe je het ontwerpproces vorm geeft. 
Niet elk project heeft de juiste context, 
maar we proberen er wel alles uit te 
halen.’

De Mies van der Rohe prijs heeft vast 
geen windeieren gelegd?
‘Op de lange termijn is het absoluut 

een duw in de rug geweest. (Lachend) Het 
enige nadeel is dat mensen denken dat 
je wel lastig en ingewikkeld zult zijn als je 
zo’n prijs hebt gewonnen. Niet dus!’

Hoe ziet de toekomst voor XVW 
Architectuur eruit?
‘Ik heb ervaren dat een klein, slim 

en efficiënt bureau met een man of 
vijftien voor mij de beste manier is om 
aan ambitieuze woonopgaves te werken. 
Daar werken we stapsgewijs naar toe 
met een portfolio van sociale huur, 
transformatie en renovatie, projectmatige 
ontwikkelingen, nieuwbouw en 
particuliere woningbouw. Projecten 
die bijdragen aan de kwaliteit van het 
dagelijks leven.’

globalisering: is het beter voor 
iedereen of vooral voor sommigen? 
Uitkijken naar: 
De toekomst. Komen nog zoveel 
mooie dingen aan. Ben net 
begonnen voor mijn gevoel.
Zorgen voor/over: 
Solidariteit, of beter: vermindering 
ervan. We moeten het samen doen, 
met elkaar, en dus naar elkaar 
omkijken. Soms een stapje terug 
durven doen zodat anderen meer 
ruimte krijgen.
Niet vergeten: 
Facturen sturen.
Onmisbaar: 
(gezonde) Ambitie. Zonder ambitie 
geen energie, en dan gebeurt er 
niets.
Belangrijkste persoon/personen: 
Cliché, maar waar: mijn vrouw. 
Totaal anders dan ik, maar juist 
daarom.
Weggeven: 
Ervaring, ik vind het heel fijn om 
jonge collega’s op te leiden.
Aanvaarden:
Dat, met de dingen die we wel 

goed kunnen, we ook dingen 
waarschijnlijk minder snel 
zullen gaan doen, zoals publieke 
gebouwen.
Veranderen: 
Dat de opgaven waar aan we 
werken steeds meer het afwerken 
van scorelijstjes lijkt te worden: 
BENG, natuurinclusief, programma, 
kabelpaspoorten, etc. Leuke 
puzzels maar veel lijstjes zijn niet 
hetzelfde als een integrale visie voor 
een plek.
Durven: 
Met de vuist op tafel slaan, als het 
functioneel is.
Goede voornemens: 
Meer boeken lezen. Komt er behalve 
op vakantie nauwelijks van.
Nooit meer doen: 
Een project aannemen ‘omdat 
we het geld nodig hebben’. 
Beginnersfout. Nog steeds 
naar gevoel als ik er aan 
terugdenk.
Vrije tijd: 
Op de racefiets een uur of een 
paar uur knallen.


