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‘Het is simpelweg niet genoeg om over
de duurzaamheid van je eigen huis
te dromen. Wie heeft het over de
duurzaamheid van de stad?’

Hoe langer de woning mee kon, hoe langer de terugverdientijd

Een belangrijke opgave in de renovatie & herstructurering

voor investeringen. Woningen werden met of zonder ontwerpers

is verduurzaming. Welke tendensen zie jij in de verduur-

verbeterd. Daar hebben we de wijken met plastic kozijnen,

zamingsoperatie?

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

“O

m bij het begin te beginnen: er wordt heel veel via de voorschriften afgedwongen. Nederland is en blijft een collectief

bouwwerk. De Energieprestatiecoëfficiënt voor woningen is binnen

van stadsuitleg. Voor de crisis werd de bestaande context met

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

nieuwbouwtechnieken aangepakt. Wij konden niet meer anders

enorme stappen gezet in de afvalbeperking, de optimalisatie van

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

productiemethoden, hergebruik van bouwstoffen en de reductie

spijker. Interventies werden keurig volgordelijk ontwikkeld: eerst

van de toepassing van milieuonvriendelijke producten. Het bijhou-

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

den van die ontwikkelingen vraagt van alle partijen voortdurende

bouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan, ondertussen slopen en

inspanning.

bouwrijp maken en tenslotte kwam onder strenge bewaking van

Via stimuleringsprogramma’s wordt nu ingezet in de energetische

gespecialiseerde supervisors de architectuur als een soort ‘lower

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

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

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

Je hebt je ook bij biq nadrukkelijk gemanifesteerd in de

problemen met de omloopsnelheid van ons vastgoed voordat de

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

lijk om vanachter de computer kant en klare verbeteringspakketten

bestaande stad. Je hebt affiniteit met dit thema? Wat

kredietcrisis toesloeg. Het sloopbesluit voor de crisis viel veel te

liteit’ binnen strak gestelde ontwikkelingskaders. De sloopwoede

te bestellen bij bouwbedrijven die deze markt hebben ontdekt.

fascineert je daarin?

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

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

Zonder al te veel moeilijkheden kunnen daarbij individuele keuzen

met wat wij hebben’. De opgavedefinitie voor ontwerpers sloot

braakliggende terreinen opgeleverd die soms nog steeds wachten

gemaakt worden. Investeringen, subsidies en besparingen worden

ntwerpen in de bestaande context en omgaan met de

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

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

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

complexe verhoudingen tussen partijen is domweg veel

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

voorbeelden van.

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

leuker dan beelden bedenken voor bouwrijpe kavels in de wei.

eeuw werd nauwelijks architectonisch geformuleerd. De doelen

Die praktijk is nu gestopt. Je ziet nu dat er geen ontwikkelings-

klaar product op de markt gezet.”

Ik houd wel van de onderhandelingen die gepaard gaan met dit

van de volkshuisvesting en de energiebesparing kwamen altijd

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

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

eerst. De woningen werden voor beperkte tijd verbeterd.

is de wijsheid dat de ontwikkelingskaders simpelweg worden

“O

Hoe kijk jij daar als architect tegen aan?

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

gevormd door de bestaande stad. Er wordt veel geëxperimenteerd

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

met nieuwe ontwikkelingsstrategieën, of althans met strategieën

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

die nieuw zijn voor Nederland. Maar een constante is toch dat

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

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

als de realiteit waarin ontwerpen worden gemaakt. Onze habitat

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

een kans als een bedreiging. Natúúrlijk ontstaan er kansen door

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

deze complexe onderhandelingswereld te begeven. De acceptatie

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

natuurlijk lang niet altijd vrij van problemen.”

van stedelijke interventies hangt daarin bijvoorbeeld direct af van

de stedelijke ontwikkeling. Maar ik constateer ook dat architecten

het beeld, maar ook van allerlei concrete praktische oplossingen.

zich nu toeleggen op het product design van die verbeteringspak-

Ben je tevreden met wat in Nederland op gebied van ste-

In mijn eigen praktijk merk ik bijvoorbeeld dat de tijden waarin

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

delijke interventies gebeurt? Wat kan beter, waar gaat het

parkeergarages onder de grond geschoven konden worden voorbij

nieuwe gevels van doorzonwoningen. Die zien eruit als een schil

wat jou betreft vaak mis?

zijn. Het parkeerprobleem moet nu architectonisch worden opge-

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

lost. Om acceptabel te zijn moet het ontwerp eerst voorstelbaar

zonder zich veel aan te trekken van de bestaande architec-

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

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

tuur. Uiteindelijk krijg je dan straten met een afwisseling van

schappelijke noemer te vinden voor de stedelijke interventies in

Kloosterbuuren [Den Haag], hergebruik materialen en ornamenten en activering bestaande

beter toe in staat dan stedenbouwkundigen die uiteindelijk toch

verschillende nieuwe gevels en oude gevels die gewoon blijven

Nederland. Dat gebrek aan consensus juich ik toe. Ik had grote

Bossche School kerk in architectonisch ensemble [beeld Hans van der Heijden Architect]

een abstract, beeldloos vak hebben.”

zoals ze zijn.”
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Welke vaardigheden zouden architecten moeten

bruik en embodied energy de slimste optie was om een gegeven

ontwikkelen om dat soort uitwassen te voorkomen?

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

“D

het te vergroten door gebruik van zo zwaar mogelijke constructies.
e crux lijkt mij dat architecten het collectieve belang

Aan die praktijkgerichte expertise hebben wij dringend behoefte.”

thematiseren. Duurzaam stadsontwerp kan nooit voortko-

men uit particulier initiatief alleen. Het probleem van energieopwekking 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

Welke rol zie jij weggelegd voor het onderwijs?

“A

ls 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

hebben voor de stedenbouwkundige kwaliteit van de woningen.
Met kennis van duurzaamheidstechnieken, maar ook moeten ze in

universiteiten. De tweede beweging zal lastiger zijn. Het lijkt mij

staat zijn om het over stadsesthetiek te hebben en uiteindelijk gaat

zeer productief als het thema van duurzaamheid niet meer in de

het erom om op een verantwoorde manier te onderhandelen over

eigen ‘splendid isolation’ wordt bestudeerd, maar ook operatief

beelden, technieken en functionaliteit.”

wordt gemaakt, als er ook een dialoog ontstaat met de ontwerpwereld, als duurzaamheid werkelijk op de schaal van de stad

Jij was hoogleraar duurzaam stadsontwerp in Cambridge,

ontworpen kan worden. Als deze beweging niet in het onderwijs

wat hield je leerstoel in?

gemaakt kan worden, waar kan dat dan wel?”

“D

uurzaamheid is in Cambridge verlost van de goede bedoe-

Jij werkt aan projecten in Engeland, Duitsland en België.

lingen. Het is gelukkig ook geen zaak van ongebreidelde

Hoe verhoudt die praktijk zich tot de Nederlandse?

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

“N

ederland is lang een Europees uitzonderingsgeval geweest.
De wederopbouwmachinerie heeft hier uitzonderlijk lang

bestaan. Wij zijn uitermate bedreven geweest in het management

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

van grote bouwstromen, het werken binnen structuren en consen-

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

sus. Dat ontbreekt in de landen die je noemt ten enen male. Daar

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

is het heel gewoon dat de bouwopgave vanaf het begin doordacht

over mijn boek ‘Architectuur in de kapotte stad’. Dat boek ging

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

over het verschijnsel dat voorwerpen om de zoveel tijd gerepareerd

mers, systeembouwers en ontwikkelaars op basis van herhaalbare

moeten worden. Dat is een heel gewoon fenomeen. In mijn boek

concepten zonder noemenswaardige tussenkomst van ontwerpers

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

worden beantwoord. De uitersten van totale pragmatiek en bloed-

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

serieus onderzoekend ontwerp liggen verder uit elkaar dan hier.

de stad zich trager ontwikkelt en dat hun interventies zich nestelen

Nu Nederland na de kredietcrisis een doorsnee Europees land is

in de stad. Zoiets resoneert in Cambridge met het contextualisme

geworden zullen wij zien hoe krachtig onze bejubelde architectoni-

in de architectuur, maar bijvoorbeeld ook met pleidooien van Peter

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

Calthorpe voor duurzame stadsontwikkeling, zoals hij die beschrijft
in zijn boek ‘Urbanism in the Age of Climate Change.’ Totdat

Waar denk jij dat de Nederlandse woningbouw over

echt goede technologie ontwikkeld is om grondstoffen terug te

pakweg 10 jaar staat in de duurzaamheidsoperatie?

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

“E

erlijk 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

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

deel zijn gevallen. Daar is nu niemand blij mee. Ik heb zelfs meer-

clichébeeld van een geit op een grasdak.”

dere renovatieprojecten uitgevoerd die dat soort beurten ongedaan
moest maken. Onder de vlag van de duurzaamheid is nu weer

Hoe staan jouw studenten tegenover het probleem van

een enorme interventie in de bestaande woningvoorraad in de

duurzaamheid?

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

“N

particulier initiatief moet verlopen en dat ontwerpers vooral voor
et als mijn eigen kinderen redeneren studenten tegenwoor-

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

dig niet vanuit grote ideologieën of maatschappelijke struc-

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

turen. Hun thema’s zijn eenduidig. Het gaat hen om Fair Trade,

geen enkel debat is over de balans tussen individueel handelen en

Greenpeace, Organic Food, Animal Rights, Amnesty International.

het collectief ontworpen bouwwerk dat Nederland nu eenmaal is.

Duurzaamheid past daar als een vanzelfsprekendheid in. Ik vind het

Wij zitten in dit land dicht op elkaar. Het is simpelweg niet genoeg

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

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

komen. In Cambridge werkte ik met een promovenda die binnen

het over de duurzaamheid van de stad?”

een paar sessies aantoonde dat het uit oogpunt van materiaalge32
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