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rEnovatiE & hErstructurErinG

je hebt je ook bij biq nadrukkelijk gemanifesteerd in de 

bestaande stad. je hebt affiniteit met dit thema? wat 

fascineert je daarin? 

 

“ontwerpen in de bestaande context en omgaan met de 

complexe verhoudingen tussen partijen is domweg veel 

leuker dan beelden bedenken voor bouwrijpe kavels in de wei. 

ik houd wel van de onderhandelingen die gepaard gaan met dit 

werk. niet voor niets hebben wij biq de monografie over ons werk 

habitat genoemd. habitat is een mooi hippie-woord dat een beetje 

in onbruik is geraakt. het is zo’n mooi woord, omdat het aangeeft 

waar ik aan wil werken: het bouwen aan de menselijke leefomge-

ving. maar behalve als een ambitie kun je het woord ook opvatten 

als de realiteit waarin ontwerpen worden gemaakt. onze habitat 

is vol van dromen, verlangens, beperkingen, uitdagingen -  en is 

natuurlijk lang niet altijd vrij van problemen.”

 

ben je tevreden met wat in nederland op gebied van ste-

delijke interventies gebeurt? wat kan beter, waar gaat het 

wat jou betreft vaak mis?

“in de huidige praktijk is het niet zo eenvoudig om een gemeen-

schappelijke noemer te vinden voor de stedelijke interventies in 

nederland. dat gebrek aan consensus juich ik toe. ik had grote 

problemen met de omloopsnelheid van ons vastgoed voordat de 

kredietcrisis toesloeg. het sloopbesluit voor de crisis viel veel te 

snel. Zo hebben wij in nederland niet geleerd om ‘het te doen 

met wat wij hebben’. de opgavedefinitie voor ontwerpers sloot 

hergebruik vaak van te voren al vaak uit. de woningrenovatie uit 

de stadsvernieuwingsperiode in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige 

eeuw werd nauwelijks architectonisch geformuleerd. de doelen 

van de volkshuisvesting en de energiebesparing kwamen altijd 

eerst. de woningen werden voor beperkte tijd verbeterd. 

bouwen aan
De menselijke 
leefomgeving

hoe langer de woning mee kon, hoe langer de terugverdientijd 

voor investeringen. woningen werden met of zonder ontwerpers 

verbeterd. daar hebben we de wijken met plastic kozijnen, 

verweerde buitengevelisolatie en dakdozen aan te danken.

de architectuur heeft zich, anders dan in de ons omringende 

landen, beperkt tot nieuwbouw. de stedenbouwkunde heeft 

zich op een vergelijkbare manier ontwikkeld tot een techniek 

van stadsuitleg. Voor de crisis werd de bestaande context met 

nieuwbouwtechnieken aangepakt. wij konden niet meer anders 

denken: als je hamers verkoopt, ziet elk probleem eruit als een 

spijker. interventies werden keurig volgordelijk ontwikkeld: eerst 

het initiatief, dan de visie en de strategie, vervolgens het steden-

bouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan, ondertussen slopen en 

bouwrijp maken en tenslotte kwam onder strenge bewaking van 

gespecialiseerde supervisors de architectuur als een soort ‘lower 

end’ product tevoorschijn. datgene wat je uiteindelijk zag, de 

gebouwen, was veel te vaak niet meer dan een ‘stukje beeldkwa-

liteit’ binnen strak gestelde ontwikkelingskaders. de sloopwoede 

die daarmee gepaard ging, heeft ons in de grote steden enorme 

braakliggende terreinen opgeleverd die soms nog steeds wachten 

op een bouwplan. Vooral in rotterdam-Zuid vind je daar pijnlijke 

voorbeelden van.

die praktijk is nu gestopt. je ziet nu dat er geen ontwikkelings-

kaders meer bedacht hoeven te worden. die zijn er al, want nu 

is de wijsheid dat de ontwikkelingskaders simpelweg worden 

gevormd door de bestaande stad. er wordt veel geëxperimenteerd 

met nieuwe ontwikkelingsstrategieën, of althans met strategieën 

die nieuw zijn voor nederland. maar een constante is toch dat 

architecten veel eerder en veel directer aan zet komen. de architec-

tuur lijkt veel beter in staat dan de stedenbouwkunde om zich in 

deze complexe onderhandelingswereld te begeven. de acceptatie 

van stedelijke interventies hangt daarin bijvoorbeeld direct af van 

het beeld, maar ook van allerlei concrete praktische oplossingen. 

in mijn eigen praktijk merk ik bijvoorbeeld dat de tijden waarin 

parkeergarages onder de grond geschoven konden worden voorbij 

zijn. het parkeerprobleem moet nu architectonisch worden opge-

lost. om acceptabel te zijn moet het ontwerp eerst voorstelbaar 

zijn, laten zien hoe het gebouw oogt. architecten zijn daar veel 

beter toe in staat dan stedenbouwkundigen die uiteindelijk toch 

een abstract, beeldloos vak hebben.” 

een belangrijke opgave in de renovatie & herstructurering 

is verduurzaming. welke tendensen zie jij in de verduur-

zamingsoperatie?

“om bij het begin te beginnen: er wordt heel veel via de voor-

schriften afgedwongen. nederland is en blijft een collectief 

bouwwerk. de energieprestatiecoëfficiënt voor woningen is binnen 

een tiental jaren van 1,4 gereduceerd tot 0,4. in de bouw zijn 

enorme stappen gezet in de afvalbeperking, de optimalisatie van 

productiemethoden, hergebruik van bouwstoffen en de reductie 

van de toepassing van milieuonvriendelijke producten. het bijhou-

den van die ontwikkelingen vraagt van alle partijen voortdurende 

inspanning.

Via stimuleringsprogramma’s wordt nu ingezet in de energetische 

verbetering van de bestaande voorraad. wat daarin in nieuw is, is 

de benadering van de individuele woonconsument. het is al moge-

lijk om vanachter de computer kant en klare verbeteringspakketten 

te bestellen bij bouwbedrijven die deze markt hebben ontdekt. 

Zonder al te veel moeilijkheden kunnen daarbij individuele keuzen 

gemaakt worden. investeringen, subsidies en besparingen worden 

direct berekend. het schijnt dat zelfs de financiering digitaal gere-

geld kan worden. de nul-op-de-meterwoning wordt als kant-en-

klaar product op de markt gezet.” 

hoe kijk jij daar als architect tegen aan?

“de grote vraag is hoe architecten in deze realiteit aan zet 

komen. we hebben het hier over breed gedragen politieke 

programma’s waar veel geld achter zit. Voor het vak is het zowel 

een kans als een bedreiging. natúúrlijk ontstaan er kansen door 

deze investeringen en is het een uitdaging om die te benutten voor 

de stedelijke ontwikkeling. maar ik constateer ook dat architecten 

zich nu toeleggen op het product design van die verbeteringspak-

ketten waar ik het net over had. ik heb ontwerpen gezien voor 

nieuwe gevels van doorzonwoningen. die zien eruit als een schil 

van een handlengte die over de gevel en het dak is getrokken 

zonder zich veel aan te trekken van de bestaande architec-

tuur. uiteindelijk krijg je dan straten met een afwisseling van 

verschillende nieuwe gevels en oude gevels die gewoon blijven 

zoals ze zijn.”

hans Van der heijen, gasthooFdredacteur Van stedeBouw & architec-

tuur thema-editie renoVatie & herstructurering, is medeoPrichter Van het 

rotterdamse architectenBureau Biq. sinds 2014 heeFt hij in amsterdam Zijn 

eigen Bureau hans Van der heijden architect. hij is redacteur Van het neder-

landse jaarBoek architectuur en was tot Voor kort hoogleraar duur-

Zaam stadsontwerP in camBridge. hans heeFt in al Zijn Functies steeds een 

enorme aFFiniteit gehad met het ontwerPen in de Bestaande stad.

EEN INTERVIEW MET GASTHOOFDREDACTEUR hans van der heijden hanS van deR heijden is medeoprichter van het rotterdamse architecten-

bureau biq en bij dat bureau tot 2014 ontwerpdirecteur. in 2014 verhuisde 

hij naar amsterdam om zijn eigen bureau, hans van der heijden architect, 

op te richten. hij is redacteur van het nederlandse jaarboek architectuur 

en tot voor kort hoogleraar duurzaam stadsontwerp in cambridge. 

[foto mirjam van avezaath]

‘heT is simpelweg nieT genoeg om over 
De DuurZaamheiD van je eigen huis 
Te Dromen. wie heefT heT over De 

DuurZaamheiD van De sTaD?’

kloosterBuuren [den haag], hergeBruik materialen en ornamenten en actiVering Bestaande 

Bossche school kerk in architectonisch ensemBle [Beeld hans Van der heijden architect]
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welke vaardigheden zouden architecten moeten 

ontwikkelen om dat soort uitwassen te voorkomen?

“de crux lijkt mij dat architecten het collectieve belang 

thematiseren. duurzaam stadsontwerp kan nooit voortko-

men uit particulier initiatief alleen. het probleem van energieop-

wekking zou bijvoorbeeld op de schaal van een blok of een buurt 

kunnen worden gesteld. mensen kiezen nooit alleen voor een 

huis. Ze kiezen voor een woonomgeving. het makerlaars cliché is 

dat de waarde van een huis door de drie factoren locatie, locatie 

en locatie wordt bepaald. architecten moeten een scherp oog 

hebben voor de stedenbouwkundige kwaliteit van de woningen. 

met kennis van duurzaamheidstechnieken, maar ook moeten ze in 

staat zijn om het over stadsesthetiek te hebben en uiteindelijk gaat 

het erom om op een verantwoorde manier te onderhandelen over 

beelden, technieken en functionaliteit.”

jij was hoogleraar duurzaam stadsontwerp in cambridge, 

wat hield je leerstoel in?

“duurzaamheid is in cambridge verlost van de goede bedoe-

lingen. het is gelukkig ook geen zaak van ongebreidelde 

creativiteit, maar duurzaamheid wordt als wetenschap bedreven. 

er vindt enerzijds grondig onderzoek plaats naar verantwoord 

materiaal- en energiegebruik, naar de problematiek van afval en 

watergebruik, naar de effecten van mobiliteit etc. anderzijds is er 

steeds ruimte voor reflectie over het thema. waar is die duurzaam-

heid ook al weer voor nodig? op welke vraag is duurzaamheid een 

antwoord? in dat kader heb ik een jaar lang onderwijs gegeven 

over mijn boek ‘architectuur in de kapotte stad’. dat boek ging 

over het verschijnsel dat voorwerpen om de zoveel tijd gerepareerd 

moeten worden. dat is een heel gewoon fenomeen. in mijn boek 

heb ik het over architecten die geen genoegen nemen met de hoge 

omloopsnelheid van die reparaties in de stad, die graag willen dat 

de stad zich trager ontwikkelt en dat hun interventies zich nestelen 

in de stad. Zoiets resoneert in cambridge met het contextualisme 

in de architectuur, maar bijvoorbeeld ook met pleidooien van Peter 

calthorpe voor duurzame stadsontwikkeling, zoals hij die beschrijft 

in zijn boek ‘urbanism in the age of climate change.’ totdat 

echt goede technologie ontwikkeld is om grondstoffen terug te 

winnen uit afval zijn wij veroordeeld tot een uitermate voorzichtig 

gebruik van bouwmaterialen, beperking van mobiliteit, menging 

van functies. duurzaamheid is in de rijke academische traditie 

van cambridge veel breder geïntellectualiseerd. het debat over 

het onderwerp is vrijer. duurzaamheid is echt iets anders dan het 

clichébeeld van een geit op een grasdak.”

hoe staan jouw studenten tegenover het probleem van 

duurzaamheid?

“net als mijn eigen kinderen redeneren studenten tegenwoor-

dig niet vanuit grote ideologieën of maatschappelijke struc-

turen. hun thema’s zijn eenduidig. het gaat hen om Fair trade, 

greenpeace, organic Food, animal rights, amnesty international. 

duurzaamheid past daar als een vanzelfsprekendheid in. ik vind het 

verrassend hoe snel en hoe natuurlijk zij met die houding ‘ter zake’ 

komen. in cambridge werkte ik met een promovenda die binnen 

een paar sessies aantoonde dat het uit oogpunt van materiaalge-

bruik en embodied energy de slimste optie was om een gegeven 

gebouw niet te slopen of zomaar in stand te houden, maar om 

het te vergroten door gebruik van zo zwaar mogelijke constructies. 

aan die praktijkgerichte expertise hebben wij dringend behoefte.”

welke rol zie jij weggelegd voor het onderwijs?

“als het over duurzaamheid gaat, moeten twee bewegingen 

worden gemaakt. enerzijds is het dringend nodig dat dit 

onderwerp verder verwetenschappelijkt wordt. dat lijkt mij niet 

het grootste probleem, maar wel een reusachtige opgave voor de 

universiteiten. de tweede beweging zal lastiger zijn. het lijkt mij 

zeer productief als het thema van duurzaamheid niet meer in de 

eigen ‘splendid isolation’ wordt bestudeerd, maar ook operatief 

wordt gemaakt, als er ook een dialoog ontstaat met de ontwerp-

wereld, als duurzaamheid werkelijk op de schaal van de stad 

ontworpen kan worden. als deze beweging niet in het onderwijs 

gemaakt kan worden, waar kan dat dan wel?”

jij werkt aan projecten in engeland, duitsland en belgië. 

hoe verhoudt die praktijk zich tot de nederlandse?

“nederland is lang een europees uitzonderingsgeval geweest. 

de wederopbouwmachinerie heeft hier uitzonderlijk lang 

bestaan. wij zijn uitermate bedreven geweest in het management 

van grote bouwstromen, het werken binnen structuren en consen-

sus. dat ontbreekt in de landen die je noemt ten enen male. daar 

is het heel gewoon dat de bouwopgave vanaf het begin doordacht 

wordt. het is daar óók heel gewoon dat veel opgaven door aanne-

mers, systeembouwers en ontwikkelaars op basis van herhaalbare 

concepten zonder noemenswaardige tussenkomst van ontwerpers 

worden beantwoord. de uitersten van totale pragmatiek en bloed-

serieus onderzoekend ontwerp liggen verder uit elkaar dan hier. 

nu nederland na de kredietcrisis een doorsnee europees land is 

geworden zullen wij zien hoe krachtig onze bejubelde architectoni-

sche cultuur is en of die van betekenis is in deze nieuwe realiteit.”

waar denk jij dat de nederlandse woningbouw over 

pakweg 10 jaar staat in de duurzaamheidsoperatie?

“eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast. wij lijken niets geleerd 

te hebben van de goedbedoelde beurten die de stadsver-

nieuwingswoningen in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ten 

deel zijn gevallen. daar is nu niemand blij mee. ik heb zelfs meer-

dere renovatieprojecten uitgevoerd die dat soort beurten ongedaan 

moest maken. onder de vlag van de duurzaamheid is nu weer 

een enorme interventie in de bestaande woningvoorraad in de 

maak. Zoals ik eerder zei, is de heersend opinie dat die operatie via 

particulier initiatief moet verlopen en dat ontwerpers vooral voor 

de ‘window dressing’ zijn. ik ben niet iemand die gelooft in de 

exclusieve wijsheid van de ontwerper. maar wat mij steekt, is dat er 

geen enkel debat is over de balans tussen individueel handelen en 

het collectief ontworpen bouwwerk dat nederland nu eenmaal is. 

wij zitten in dit land dicht op elkaar. het is simpelweg niet genoeg 

om over de duurzaamheid van je eigen huis te dromen. wie heeft 

het over de duurzaamheid van de stad?”
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ik heB geZocht naar Bemoedigende 

ontwerPen Voor een duurZame stad. 

daarBij heB ik de gangBare criteria, 

die de BePerking Van energielasten en 

materialen centraal stellen, gelaten 

Voor wat Ze Zijn. ik heB geZocht naar 

alternatieVen Voor die duurZaam-

heidsarchitectuur waar het ontwerP 

Zich al Bij VoorBeeld lijkt te excuseren 

Voor de eigen aanweZigheid. Vooral 

Bij tijdelijke Projecten wordt nogal 

eens geFlirt met ‘geVonden Voorwer-

Pen’. natuurlijk kun je werken in woon-

Boten die gered Zijn Van de slooP, 

Zijn aFgedankte Zeecontainers Voor 

Van alles en nog wat te geBruiken en 

kun je met slooPkoZijnen weer nieuwe 

geVels in elkaar Flansen. maar het is 

geen architectuur. dit soort Voort-

Brengselen Van ‘architects without 

architecture’ lijkt mij de dood in de 

Pot Voor de stedelijke Vernieuwing.

deZe toP 10 BeVat oVerwegend recente 

VoorBeelden Van ontwerPen Voor 

Bestaande steden en geBouwen. het 

Zijn grote en kleine Projecten uit 

Binnen- en Buitenland ontworPen 

Voor de lange en de korte duur. de 

ontwerPers, hun oVertuigingen en 

Bedoelingen loPen uiteen. wat de Pro-

jecten ieder Voor Zich uitdragen is 

dat de Bestaande stad het waard is 

om geVierd te worden. deZe architec-

tuur schrikt niet terug Voor de sterke 

Vorm. de Vorm is geen instrument om 

het geBouw te VoorZien Van de laat-

ste modetrends. integendeel, de archi-

tectuur wordt neergeZet als een Zaak 

Van lange adem, als een Vak dat het 

Bij uitstek moet heBBen Van de eigen 

traagheid, de lage omlooPsnelheid 

Van geBouwen en steden en Van het 

geBruik Van de traditie Van de archi-

tectuur. duurZaamheid is weerBars-

tigheid.

01  wijkveRnieuwing, oSdoRp, de nijl
een weinig bekend voorbeeld van stedelijke 

vernieuwing, waarbij is ingezet op de verhouding 

tussen [landschaps]architectuur en de bovenwijkse 

stadsstructuur. Bij uitstek een voorbeeld van de stad 

als voortgaand project.

02  StadSkwaRtieR, nieuwegein, 
dok aRchitecten
een winkelcentrum van een groeikern kreeg nieuwe 

exotische beelden. Belangrijker is dat met een mix 

van middelen ook de omringende woningbouw is 

geactiveerd. Poorten werden vergroot, bergingen 

verplaatst, hekjes vervangen.

03  BeRmonSey SquaRe, londen, eaSt
east werkt met een strategie van ‘catch and steer’. 

east spoort lopende investeringsstromen op, koppelt 

die aan stedelijk beleid en lokale tendensen, 

onderhandelt daarover en buigt investeringen 

waar nodig bij. 

04  w hotel amSteRdam, office winhov
een Ptt gebouw wordt geschikt gemaakt voor een 

hotel. de principiële typologische en monumentale 

benadering staat haaks op de improvisatie die hotel 

new york destijds op de kaart zetten.

05  geBouw anton, eindhoven, 
diedeRendiRRix aRchitecten
diepe vloervelden van een voormalig lab zijn van 

vides voorzien. de woningen zijn spartaans gebleven 

en onttrekken zich aan de normering van de nieuw-

bouw.)

06  BeRflo eS zuid, hengelo, kaw 
als er dan toch gesloopt moet worden, verzet 

dan ook alle bakens. Berflo es Zuid staan nieuwe 

appartementen op een nieuw autovrij buurtpark. 

Parkeren is excellent opgelost. 

07  wenSlaueR StRaat, amSteRdam, 
m3h/BaStiaan jongeRiuS
stedelijke vernieuwing op de schaal van de stadsstraat 

met inzet van kleine investeringen. uitkomst is geen 

strak geregiseerd totaalontwerp, maar een levendige 

straat waaraan verder gebouwd kan worden.

08  geBouw vooR Bouwkunde, delft, 
mvRdv e.a.
de brand in 2008 heeft één nuttig effect gehad. 

dagelijks werken studenten en docenten in een 

verloren gewaand gebouw dat permanent in transitie 

is. een bijzondere vorm van praktijkonderwijs.

(Fotograaf rob ‘t hart)

09 eRaSmuS univeRSity college, 
(deSigned By) eRick van egeRaat
het nieuwe erasmus university college in de voor-

malige gemeentebibliotheek van de rotterdamse 

binnenstad. de architect, erick van egeraat, herstelde 

het gebouw in oude glorie en maakte het geschikt 

voor eigentijds onderwijs. 

10  Rietveld academie, amSteRdam, 
jan van gRunSven
tijdelijk onderkomen voor een kunstopleiding in 

een Ptt-gebouw. er is geen flirterig improvisatie 

te vinden, wel een stugge installatie die weerstand 

biedt aan het gebruik. Verwant aan Van eijcks 

sonsbeeklabyrint.

duurzaamhEid iS  weeRBaRStigheid

01
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09
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10
top

hanS van deR heijden is mede-

oprichter van het rotterdamse 

architectenbureau biq en bij dat 

bureau tot 2014 ontwerpdirec-

teur. in 2014 verhuisde hij naar 

amsterdam om zijn eigen bureau, 

hans van der heijden architect, 

op te richten. hij is redacteur 

van het nederlandse jaarboek 

architectuur en tot voor kort 

hoogleraar duurzaam stads-

ontwerp in cambridge. [foto 

mirjam van avezaath]
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