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Komt een architect bij de dokter...

De architect. In vroeger tijden droeg hij een 
zwart pak en keek alsof hij alle leed van de 
wereld op z’n schouders droeg. Dat laatste deed 
hij niet van harte, want de architect was niet 
sympathiek. Wel voelde hij zich onbegrepen. 
Daarom was de architect altijd zuur en verbit-
terd. En boos. Ook op de klant. Ik heb ooit even 
psychologie gestudeerd, en achteraf verbaast 
het me dat in dat dikke boek over psychopatho-
logische afwijkingen geen hoofdstukje ‘de archi-
tect’ voorkwam. De narcistische zelfoverschat-
ting van de architect was saai en humorloos.
Maar hoera, het is crisis! Nu moeten we weer 
normaal doen. Het werk is schaars en de archi-
tect moet klantvriendelijk zijn. Een betrouwbare 
partner in plaats van de centre-of-attention-
diva. We hoeven geen ingewikkelde problemen 
meer te construeren, want de problemen van nu 
zijn zo helder dat zelfs niet-architecten ze begrij-
pen. Er is geen geld, er staat een klein land aan 
kantoorruimte leeg en onze grondstoffen raken 
ook nog eens op.
We moeten aanvoelen wat onze rol in een  
complete keten is. Niet alleen die van de bouw, 
maar ook die van de klant, van de klanten van 
de klant, het profiel en karakter van gebruikers 
en de toekomstige gebruikers. En misschien dat 
de architect wel een keer niet de hoofdrol heeft. 
Who cares. Het project stopt niet met bestaan 
als het gepubliceerd is. 
Zelf zijn we naast CUBE in de loop der tijd een 
aantal andere ondernemingen gestart. Soms 
omdat we vanwege de crisis een slechte tijd  
verwachtten, soms omdat we iets leuks verzon-
nen en soms door stom toeval. Met het architec-
tenbureau is het eigenlijk altijd goed gegaan. 
Komend jaar zal vanuit onze ervaring en over-
tuiging voor ons de nadruk waarschijnlijk nog 
meer op duurzame herontwikkeling komen te 
liggen. Verder zullen we ongetwijfeld weer een 
paar rare projecten doen, puur omdat we ze 
leuk vinden. En hopelijk kijken we daar dan  
niet moeilijk bij...
 Pieter van der Pot
 CUBE architecten

Plan Libre 2.0

Plan Libre 2.0 is naast een architectonische ver- 

kenning van geprefabriceerde, demontabele archi-

tectuur tevens een pleidooi voor het zoeken naar 

onconventionele duurzame constructieprincipes 

die een zinvol (her)gebruik van grondstoffen en 

gebouwen mogelijk maken. 

De ontwerpopgave is teruggebracht tot haar  

essentie en de bouwwijze staat centraal bij de 

vormgeving. Het resultaat is een drie verdiepingen 

hoge constructie - opgetrokken uit een demonta-

bel bouwsysteem - die kan worden gebruikt als  

uitkijkplatform, tijdelijk of permanent paviljoen,  

en als hedendaagse patiowoning.

Het bouwsysteem maakt een integraal onderdeel 

uit van de architectuur. Het bestaat uit zes gelami-

neerde houten spanten en 24 vloersegmenten, 

gemaakt in houtskeletbouw. De lengte van de  

spanten komt overeen met de hoogte van de con-

structie. Ze worden bevestigd in de grondplaat en 

ontlenen hun stabiliteit aan de verbindende vloer-

segmenten van de verdiepingsvloeren die van 

beneden naar boven worden aangebracht. 

De constructie heeft een minimale ecologische 

voetafdruk. Door het hout deels te lamineren kan 

gebruik worden gemaakt van lokaal vindbaar en 

hernieuwbaar hout. De constructie is in één dag op 

te bouwen of te demonteren, voor hergebruik of 

recycling. Verder reduceren de ronde vorm en cen-

trale vide de constructieve afmetingen en daarmee 

tevens het materiaalgebruik.

De constructieve optimalisatie van het plan heeft 

geleid tot expressiviteit en ruimtelijke kwaliteit. De 

asymmetrisch geplaatste vide brengt licht in het 

hart van het gebouw en verleent het ontwerp een 

interne rondgang. De omsloten vide kan worden 

gebruikt als groene patio en biedt een privaat  

stukje buitenruimte. 

Serge Schoemaker 

Serge Schoemaker Architects

Met het winnen van de prijsvraag voor het CCTV-

gebouw in 2002 legde OMA mede de basis voor de 

betrokkenheid van de internationale architectuur 

bij de Chinese bouwproductie. Het wakkerde tevens 

de reeds sluimerende belangstelling van Neder-

landse architecten aan voor dit land. Rem Koolhaas 

deed reeds in 1996 onderzoek naar de Pearl River 

delta, toentertijd  het snelst verstedelijkende 

gebied op aarde. Hij kwam erachter dat traditionele 

manieren van onderzoek niet volstaan om vast te 

leggen wat daar plaatsvindt. Een meer journalistie-

ke inslag bleek de meest passende wijze om de 

dynamiek van het gebied te begrijpen. Zijn onder-

zoeksteam verzamelde teksten en overheidsinfor-

matie, hield interviews en ging ter plekke langs om 

te observeren. Het resultaat vond zijn beslag in het 

boek Great Leap Forward, in 2002 uitgegeven door 

Taschen.

Zoals het CCTV-gebouw dat deed voor de architec-

tuur, zo legde dit boek de basis voor daaropvolgen-

de publicaties over de verstedelijking van China. De 

narratieve journalistieke benadering van het onder-

werp is terug te vinden in vrijwel alle daaropvolgen-

de publicaties. Sprekende voorbeelden zijn het 

boek How the City moved to mr Sun door Michiel 

Hulshof en Daan Roggeveen en het essay Koolhaas 

in Beijing door Edzard Mik. Recentelijk is daar het 

boek van John van de Water, partner van NEXT archi-

tects, bij gekomen. 

In 2004 trok Van de Water naar China met als doel 

om daar het gedachtegoed van zijn bureau in de 

praktijk te brengen. Hij legde contact met de lokale 

architectuurfirma Huangyang, waar NEXT als partner 

deel van ging uitmaken. Uiteindelijk vormen de 

ervaringen die Van de Water hier opdoet de basis 

voor NEXT-Beijing, dat in 2009 wordt opgericht. Het 

boek Je kunt China niet veranderen, China veran-

dert jou is het verslag van deze periode, waarin de 

auteur als ‘embedded architect’ een persoonlijke 

zoektocht ondernam naar het wezen van de Chine-

se architectuurpraktijk.

Bol van Westerse ambitie volgen in China aanvanke-

lijk talloze confrontaties en situaties die de jonge 

architect niet weet te plaatsen binnen zijn denk-

raam. Gebrek aan controle over de ontwikkeling van 

projecten, de dienstbare houding naar de opdracht-

gever toe, en de nadruk op het beeld bevreemden 

Van de Water. Hier komt het verschil naar voren met 

zijn Delftse opstelling bij de ontwerpopgave. “Ideali-

ter putte NEXT uit analyses en onderzoek als basis 

voor ontwerpinterventies. Analyses betroffen in 

beginsel de directe context van een project en 

onderzoek kon gaan over de bredere context van 

een opgave. (…) Chinese architecten werkten veel 

meer met beelden en analogieën als basis voor 

inspiratie. Beeld werd veelal gevonden in de vorm 

van internationale referentieprojecten. Analogieën 

betroffen de culturele associaties van een specifiek 

beeld.” 

Het wordt hem duidelijk dat de veelvuldige inmen-

ging en constant veranderende maar weinig speci-

fieke input van de opdrachtgever het integraal uit-

werken van een logisch concept onmogelijk 

maken. Architectuur dient een economisch doel en 

alle ontwerpbeslissingen zijn daar dienstbaar aan. 

Gaandeweg verzoent Van de Water zich met deze 

werkwijze. Hij vindt zijn eigen manier om Chinese 

vormconcepten samen te laten gaan met Neder-

landse concepten. De korte beeldbijlage achterin 

het boek, waarin een zeer beknopt overzicht van 

gerealiseerde en niet gerealiseerde projecten van 

NEXT in Beijing is opgenomen, laat zien dat dit een 

specifieke architectuur oplevert. Een grafiek met 

daarin het aantal vierkante meters dat NEXT in 

slechts vijf jaar heeft weten te realiseren (rond de 

200.000!) is de getuigenis van een ongekende bouw-

drift.

Tussen de beslissing dit boek te gaan schrijven en 

het daadwerkelijke uitgeven ervan, is er veel veran-

derd. Zoals Van de Water aangeeft: drie jaar is een 

lange periode in China. Alles wijst erop, dat de tijd 

van ongebreidelde bouwdrift voorbij is en dat zich 

een vastgoedcrisis van ongekende omvang aan-

dient in China. Dat maakt het boek van Van de 

Water niet minder interessant en actueel. Het valt 

te lezen als een parabel over de dienstbare archi-

tect, die zich laat leiden door wensen en eisen in 

plaats van zijn eigen intellectuele ambitie. Daar-

naast is het mooi te zien, hoe een open en nieuws-

gierige geest zich kan ontwikkelen in omstandighe-

den die aanvankelijk niet heel rooskleurig zijn. Wie 

vertrouwd is met architectenidioom, leest dit boek 

in één adem uit. Sander Woertman

Tracy Metz en Maartje van den Heuvel, 
Zoet & Zout. Water en de Nederlanders
Voor architecten in Nederland is water een belang-

rijk thema. Er zijn dan ook talloze uitgaven die hier-

op zijn toegespitst. De uitgave Zoet & Zout heeft 

een prettig onorthodoxe insteek. Essays die de 

betekenis van water voor de ruimtelijke vormgeving 

van ons land belichten, worden afgewisseld met 

thematisch ingestoken selecties van kunstwerken, 

die de problematiek in een breed cultureel en 

maatschappelijk kader plaatsen. Op vakkundige wij-

ze zijn historie en actualiteit met elkaar in verband 

gebracht.

www.naipublishers.nl

Coralie Gauthier (red.),  
Mathieu Lehanneur
In een kort tijdsbestek heeft de Franse designer 

Mathieu Lehanneur zichzelf op de kaart weten te 

zetten met baanbrekende ontwerpen die natuur, 

wetenschap en kunst versmelten in een futuristi-

sche vormentaal. Lucht, water, planten en dieren 

maken vaak deel uit van zijn werk, maar net zo 

makkelijk wijdt hij zich aan gebruiksvoorwerpen en 

interieurs. Zijn verrassende oeuvre is gevat in een 

rustig vormgegeven monografie met bijdragen van 

onder andere Hans Ulrich Obrist, Paola Antonelli en 

Ross Lovegrove.

www.gestalten.com

Melle Smets en Bram Esser,  
Snelwegverhalen
Mobiliteit fascineert architecten en ontwerpers. De 

auteurs van Snelwegverhalen stelden zich geduren-

de een expeditie van dertig dagen op als antropolo-

gen en onderzochten de betekenis van de snelweg 

voor het denken over Nederland. Ze brachten dit 

samen in een uitzinnig vormgegeven boek met vlot 

geschreven verhalen. 

www.010.nl

Een dienstbare architect in China


