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‘Talent moet je laten
draaien, en dit is de
mooiste opgave die er
is. De kans om in dit
onderzoekslab grondig
onderzoek te doen
wordt ruimschoots
benut...’ (Pi de Bruijn)

In een land waar elke vierkante kilometer onderzocht,
ontworpen en ontwikkeld is, zou ruimtelijke ordening
business as usual kunnen zijn. Maar het tegendeel is
het geval. Onze kritische houding ten aanzien van onze
ruimte, onze voortdurende veranderende invloed op onze
omgang met de ruimte en ingrijpende veranderingen op
het gebied van economie en ecologie vragen juist om
business as unusual. Het onderzoekslab gaat op zoek
naar wat deze business as unusual kan zijn. In de eerste
ronde, die liep van 7 oktober 2009 tot 14 januari 2010,
zijn zes labs – met zo’n 85 ontwerpers en onderzoekers
die (deels) buiten het arbeidsproces gevallen zijn en elf
mentoren – deze verkenningstocht aangegaan.
Randvoorwaarden

#4

De zes labs hebben bij de start van hun verkenningstocht vier
randvoorwaarden meegekregen.
> De labs zijn voor een generieke opgave gesteld, die zij
weliswaar op een concrete locatie konden onderzoeken, maar
die toch vooral tot algemeen toepasbare bevindingen zouden
moeten leiden.
> De labs zijn met vrij open vragen op pad gestuurd.
Simpelweg omdat de opdrachtgevers de opgaven nog niet
rijp vonden voor gerichte vragen en daarom de labs benut
hebben om juist te verkennen wat de werkelijke vragen
zouden moeten zijn. Dit in de hoop en verwachting dat de
labs uitvragen konden gaan formuleren, waarmee vervolgens
bureaus doelgericht verder zouden kunnen gaan. Ofwel: de
labs als voorinvestering voor onderzoek en ontwerp.
> Elk lab heeft de opdracht meegekregen om zo multidisciplinair mogelijk onderzoek te verrichten, juist omdat
de vraag nog niet helder was. Aanvankelijk is geprobeerd
om daarom de teams van deelnemers zo multidisciplinair
mogelijk samen te stellen. Toen bleek dat zich toch
overwegend ontwerpers hadden aangemeld voor de eerste
ronde van het onderzoekslab, is elk lab nadrukkelijk als extra
opdracht meegegeven om ofwel zelf ofwel met externen het
multidisciplinaire onderzoek vorm en inhoud te geven.
> Aan elk lab is gevraagd om zich te beperken in
het aandragen van oplossingen. De kunst van het
onderzoekslab is vooral om wegen naar oplossingen toe te
verkennen. Ofwel: vooral aandacht voor de methodiek van het
vooronderzoek.

2. Koester diversiteit

Achter de schermen van het onderzoekslab

In de eerste ronde van het onderzoekslab zijn zes generieke
opgaven centraal gesteld: binnenstedelijke verdichting
(Lab Utrecht), knooppuntontwikkeling (Lab Rotterdam),
gebiedsontwikkeling in een monumentale omgeving
(Lab Nagele), centrumontwikkeling van een groeikern
(Lab Almere), doorontwikkeling van bloemkoolwijken
(Lab Heerhugowaard) en co-creatie met jongeren
(Lab Placemakers). Vanaf het moment van de start van het
onderzoekslab kwam het thema concurrentievervalsing
opduiken. De initiatiefnemers hebben zich vanaf het begin
heel goed gerealiseerd dat het in de geest van het lab geen
zin heeft om onbetaalde opdrachten uit te zetten die net zo
goed betaald uitgevoerd hadden kunnen worden. Daarom
is bij de selectie voor projecten voor het onderzoekslab
door de programmacommissie uitdrukkelijk getoetst op
concurrentievervalsing en gaat het om projecten die anders
niet eens aan de markt gegeven zouden worden, nadrukkelijk
niet om panklare opgaven.
In elk van de labs is onderzocht wat nu echt de kernvragen
zijn en hoe deze verder gebracht kunnen worden. Uit deze
verkenningstochten zijn beginselen te destilleren. Beginselen
bedoeld als inspirerend richtsnoer voor iedereen die in de
komende tijd betrokken is bij het duurzaam doorontwikkelen
van binnensteden, jonge steden, perifere gebieden en
knooppunten.

Multidisciplinair werken, zoals elk lab gevraagd is, blijkt vooral
een keuze te zijn. Enkele labs hebben de luiken totaal open gezet,
andere labs zijn dichter bij hun eigen professie gebleven. Juist de
labs die het multidisciplinair werken geoptimaliseerd hebben,
ervaren de meerwaarde ervan. Tevens zien zij in dat hiervoor
nadrukkelijke condities – in tijd, in attitude, in vrijheid – moeten
zijn gecreëerd. Om binnensteden, jonge steden, perifere gebieden
en knooppunten tot wasdom te laten komen, moet een ruimtelijke,
economische, sociale en culturele complexiteit geënsceneerd
worden. Diverse disciplines zijn hiervoor nodig, overigens
met als kanttekening dat dit middel geen doel op zichzelf moet
worden. Elke opgave, hoe meervoudig ook van aard, vraagt
immers weer om zijn specifieke inzet van disciplines.

3. Ga naar buiten

Niet meer achter de computer met een koptelefoon op
details, vaak ook nog eens door anderen binnen een bureau
opgedragen, uitwerken. Maar, letterlijk en figuurlijk, naar
buiten gaan om met (potentiële) gebruikers van een locatie
in gesprek te komen en met hen samen te participeren in
een ontwerpproces. Niet op een moment dat een ontwerp
al bijna gereed is, maar juist in een fase waarin het
aankomt op het stellen van de opgave en het doen van
ontwerpend onderzoek. De labs die voor een dergelijke
maatschappelijke aanpak hebben gekozen lijken het
meest vruchtbaar te zijn. Nieuwe vormen van participatie,
voorafgaand aan en gedurende het ontwerpproces, vragen
om nadere verkenning en toepassing.
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Elk lab is met een relatief open en algemene vraagstelling op pad gestuurd.
Risico hiervan is dat dit tot onnodig tijdverlies binnen een toch al krap tijdspad leidt.
En hoewel dit zeker ook deels het geval is geweest, wegen de voordelen van een
relatief open en algemene vraagstelling zwaarder. Een open en algemene vraagstelling
verleidt het team tot elkaar bevragen, het aangaan van korte vooronderzoeken
en experimenten, het verwerpen van vooringenomen standpunten, het kritischer
doordenken van opgaven en bovenal het specifiek maken van een opgave
op locatie. In het verkennen van de vraag achter de vraag komt de (potentiële)
eindgebruiker nadrukkelijker en eerder in beeld.

4. Positioneer de ontwerper

Doordat elk lab vooral bezig is geweest met het herleiden van de vraag achter
de vraag in ook nog eens een multidisciplinaire omgeving, is elk lab aangelopen
tegen de vraag wat nu de positie van de ontwerper en het ontwerp is. Vrijwel elk
lab is tot de slotsom gekomen dat deze positie anders kan zijn dan men gewend
was. En dat zo’n reflectie op het vak en de eigen positie nuttig, noodzakelijk
en zelfs bevrijdend is. Zonder deze vorm van zelfbewustzijn zal Nederland niet
anders kunnen gaan denken en doen.

5. Verbind proces en product

In het verkennen van de vraag achter de vraag zijn de labs een vrijwel
voortdurende wisselwerking tussen het ontwerpend onderzoek en
de (tussentijdse) producten aangegaan. Met als resultaat onder meer
een film als onderzoeksmethode en een film als eindproduct, een
spel en dynamische kaart als communicatiemiddel, literatuurstudies,
lezingen, een toolbox, een handboek en diverse werkboeken. De labs
introduceren interessante verbindingen tussen proces en product, deels
als onderzoeksmethoden, deels als communicatiemiddel. Deze nieuwe
(tussen)vormen verdienen verdere verdieping en zullen dan ook
betrokken worden bij de tweede ronde van het onderzoekslab.

6. Gun vrijheid

Elk lab is een enorme mate van vrijheid en ongebondenheid
gegund, zowel in de vraagstelling, aanpak als eigen
positionering. Daar waar labs deze vrijheid benut hebben door
bruggen te slaan tussen partijen en nieuwe invalshoeken
en gespreksonderwerpen te introduceren, blijkt een vruchtbare aanzet voor (commerciële) vervolgstappen en zelfs
doorbraken gecreëerd te zijn.

7. Organiseer doorwerking

Een aantal labs krijgt, in een reguliere en/of commerciële setting,
een vervolg. Dit is zonder enige twijfel een succes en één van de
doelstellingen van Nederland wordt anders. Maar het vraagt ook om
bescheidenheid en voorzichtigheid. Want wat deze labs gecreëerd
hebben aan methoden, inzichten, contacten, samenwerking en
doorbraken is prematuur. Daarnaast is de stap van werken in vrijheid
en ongebondenheid naar een meer reguliere omgeving kwetsbaar.
Van een vanzelfsprekend vervolg op de aanpak kan geen sprake
zijn. Dit moet georganiseerd worden.
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1. Stel vragen

Knooppunt
Rotterdam
Stadion:
sport
verbroedert

‘Met veel plezier heb ik
gewerkt aan de gelaagdheid van dit probleem.’

Berit Piepgras, Bram Vlaun, Janneska
Speelman, Joost van der Waal, Katelijne
de Wolf, Maartje Franse, Simon George,
Steve Swiggers, Vincent Muller
Mentor Carolien Ligtenberg
Opdrachtgever Nederland wordt anders/
dS+V, Rotterdam
Standplaats Inbo, Rotterdam

Carolien Ligtenberg

‘Ik merk heel vaak dat je
als architect of stedenbouwer blijft hangen in het
hele ruimtelijke, terwijl je
de sociale dimensie ook
sterk moet betrekken.’

Generieke thema’s

• Integratie van netwerken en verkeers-

modaliteiten.
• Bundeling van infrastructuur en verdichting
(structuurvisie Randstad 2040).
• Kwaliteitstrategie ontwikkelen die gericht is
op het vergroten van de diversiteit in woon-,
werk- en leefmilieus.

Steve Swiggers

‘Nu is er tijd en ruimte voor
inhoudelijke creativiteit.
Daarmee kunnen we het
antwoord vinden op de
Rotterdamse opgaven. Het
levert nieuwe producten
op, die fysieke, sociale en
economische vraagstukken met elkaar verbinden.’

Casus

De omgeving van het huidige station Rotterdam
Stadion is in ontwikkeling. Met de studie naar
de locatie voor de nieuwe Kuip aan de Maas
wordt de ambitie voor het gebied Stadionpark
neergezet. Deze dynamische plek wordt het
boegbeeld van Rotterdam Sportstad en een
knooppunt in Rotterdam Zuid. Stadionpark
wordt volwaardig geïntegreerd binnen het
stedelijke weefsel van Rotterdam Zuid.
De huidige stationsomgeving neemt hier een
bijzondere plek in. De vraag aan het onderzoekslab was hoe dit gebied is te transformeren
van een vervoersknooppunt naar een stedelijk
knooppunt en welke ontwerpopgaven daarin
een rol kunnen spelen? Een verbeterde bereikbaarheid van het stedelijk gebied leidt tot
een versterking van de mogelijkheden van
verdichting. In de herontwikkeling is vooral
ook een kwaliteitsstrategie van belang.
Hoe wordt het stadionpark een gebied dat veel
doelgroepen en leefstijlen aanspreekt?

De onderzoeksvragen

• Hoe kunnen beide stadsdelen ruimtelijk en
•
•
•
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•

programmatisch worden verbonden?
Wat is de toegevoegde waarde van bundeling
van verschillende vervoersmodaliteiten?
Faseringsstrategie: hoe ontwerp je een
overstapmachine die gaat groeien in de tijd?
Welke ontwerpopgaven kunnen de betekenis
en herkenbaarheid van een multimodaal
(openbaar)vervoersknooppunt vergroten?
Wat is het belang van de openbaarheid bij de
uitwerking van een knooppuntontwikkeling?

Astrid Sanson, directeur stadsontwikkeling
Rotterdam

De vraag achter de vraag

• Hoe zorg je voor een goede belevingswaarde voor juist het langzame
verkeer in een multimodaal knooppunt (openbare ruimte)?
• Hoe om te gaan met de complexiteit van de opgave?

Anders? – Methode

Spel als communicatie- en ontwerpmethode.

Anders? – Uitkomsten

• Dynamische kaart: een mooie methode om de koppeling inzichtelijk
te maken tussen de factor tijd en de verschillende netwerken.
• Heldere analyse: door onderzoek werden de werelden van ontwerp
en sociale dimensie bij elkaar gebracht.

De doorwerking

• Een aantal deelnemers van het lab gaat samen met mentor Carolien
Ligtenberg verder onder de naam Urbangamesandstrategies.

Zie verder

• www.nederlandwordtanders.nl voor de uitgebreide presentaties.
• Een presentatie bij dS+V in Rotterdam.
• Films over de dynamische kaart, het onderzoek en het spel
zijn te vinden op de website.
• www.urbangamesandstrategies.nl
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Lab05

Team Anouk Steenblik, Arjen Spreeuwers,

Opgave

Rotterdam

Onderzoekslab 05

Knooppunt Rotterdam stadion: NetWerkActivator
Het onderzoeksgebied rond het Stadionpark kent niet alleen ongekende mogelijkheden voor Rotterdam Zuid, maar
kan door zijn gunstige ligging in de Randstad een grote aantrekkingskracht uitoefenen op landelijk niveau. Belangrijk
in het ontwerpend onderzoek is de ontwikkeling van het infra-knooppunt Stadionpark. In de nabije toekomst zullen
bus, tram en een nieuwe metrolijn aantakken op dit station en zal de treinverbinding onderdeel worden van het
Stedenbaantraject. Eén van de hoofdvragen in het onderzoek is hoe de toekomstige ontwikkeling van dit station op
zowel lokaal, stedelijk als landelijk niveau een goedwerkende schakel in diverse netwerken kan worden.

FactOr tijd
Een eerste vaststelling van het lab is dat de bepaling van de reikwijdte van het onderzoeksgebied niet meer te bepalen is
als een vast afgebakend beperkt gebied. Dit wordt veroorzaakt door de nationale ambities van Stadionpark, de komst van
een uitgebreider openbaar vervoersnetwerk, maar ook door het kluwen van kleinere onderling verweven sociale en sterk
cultuurbepaalde netwerken. Het begrip afstand als maat voor de invloedssfeer van de locatie is niet meer bepalend. De
reikwijdte van een knooppunt wordt tijdgerelateerd. Statische kaarten zijn dan ook niet meer toereikend om onderlinge
relaties en de exacte impact van een locatie te beschrijven. Lab Rotterdam ontwikkelt hiervoor in samenwerking met
studenten van de Hogeschool Amsterdam een dynamische kaart. Deze interactieve kaart maakt, in functie van de
tijd, de onderlinge relaties van de verschillende netwerken inzichtelijk over alle schaalniveaus, van lokaal tot nationaal
niveau

SOciaal ecOnOmiSche aSpecten
Daarnaast hebben we geconcludeerd dat niet de ruimtelijke maar de sociaal-economische aspecten zorgen voor de
problemen in Rotterdam Zuid. De omliggende buurten kunnen immers ruimtelijk de vergelijking met bekende goed
functionerende wijken goed doorstaan. Wil men tot een integrale lange termijnoplossing komen, dienen dus ook die
sociaal economische factoren in het onderzoeks -en ontwerpproces betrokken te worden.

generieke tOOlS
De sociaal-economische aspecten hebben we teruggebracht naar de essentie, evenals de aanwezige conventionele
ruimtelijke elementen. Deze hebben we vervolgens vertaald naar heldere generiek inzetbare stedenbouwkundige
ingrediënten, de tools. Deze vertaling verplicht om bewust na te denken over de essentie van het onderzoek en geeft het
onderzoek ook een generieke functie voor vergelijkbare knooppunten. Alle tools samen vormen de toolbox. De tools zijn
gegroepeerd in de categorieën knooppunten, stedelijke concepten, conventionele stedelijkheid, sociale generatoren,
openbare ruimte en sport. Het weloverwogen inzetten van de uitgezochte tools uit de toolbox, in combinatie met de
resultaten uit de analyse, vormen de basis voor specifieke oplossingsstrategieën. Resultaat: ook sociale generatoren
gaan deel uitmaken van het totale stedenbouwkundige spectrum en kunnen gelijktijdig met de conventionele ruimtelijke
factoren aangewend worden voor de ontwikkeling van integrale gebiedsstrategieën.

Spel
De toolbox wordt door zijn helderheid en vorm ook ingezet als onderdeel van een spel met de locatie als speelbord.
Hiermee is het mogelijk op een haast drempelloze manier te communiceren met alle betrokken partijen. Specifieke
spelregels zijn er niet: de moderator legt het thema uit en stelt gerichte vragen die de deelnemers uitspraken ontlokt. Deze
uitspraken leiden tot de keuze voor bepaalde tools. Uitkomsten van het spel zijn hier samen met een grondige analyse
belangrijke factoren bij het opzetten van strategieën. De planvorming wordt zo breed gedragen en interdisciplinair.

Bij de grafische lay-out van de strategieën hebben we gezocht naar middelen om de vernieuwende aspecten van het
onderzoek helder en aanspreekbaar in beeld te brengen. De strategieën voegen we in het lokale schaalniveau van de
dynamische kaart.
Dynamische bomen geven de koppeling weer van de netwerken en de positie van de specifieke functie hierbinnen.
Een dynamische boom bestaat uit drie klikpunten die elk soortgelijke onderdelen binnen Rotterdam, Zuid Holland en
Nederland zichtbaar maakt. Hiermee wordt rechtstreeks vanuit een strategie de koppeling gemaakt met de analyse
van de infrastructurele en de sociaal-economische netwerken. Om het functioneren van de strategieën op het kleinste
schaalniveau te verduidelijken zijn gesproken tekstballonnetjes toegevoegd aan de streetviews in de dynamische
kaart.
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cOmmunicatietOOlS

De combinatie van specifiek gekozen tools binnen vier vooropgestelde thema’s, in combinatie met de analyse van het
projectgebied, heeft geleid tot volgende strategieën:

Rotterdam

Onderzoekslab 05

Strategieën

Strategie SPOrt
De strategie Sport projecteert een hoge intensiteit van verschillende sporten op het gebied. Naast de traditionele
sporten behelst de strategie de activatie van extreme of onconventionele sporten in combinatie met sporten die zich
langs een parcours afspelen. Op deze wijze kan het gebied zich ontwikkelen tot een sportlocatie waar mensen van
buiten de Randstad naar toe komen. Op verschillende schaalniveaus worden de sportactiviteiten geïntegreerd met de
infrastructurele netwerken. De stationszone is een divers gebied; stadions en sportparcours worden afgewisseld met een
IC-station, metro en busstation. De oude Kuip zal worden voorzien van een nieuw programma. De Kuip als creatieve
stad met creatieve bedrijven, commercie, horeca en gelegenheid voor festivals.

Strategie HiLLeSLUiS 2.0
In dit scenario gaan we uit van de aanwezige kwaliteiten die liggen rondom het plangebied. Welke zijn de genius
loci: de specifieke eigenschappen van de plek. Het uitgangspunt van dit scenario ligt bij het feit dat deze wijken een
goede ruimtelijke kwaliteit hebben. Deze wordt hier gebruikt om het plangebied een invulling te geven. Het gespiegelde
stedelijk weefsel loopt over het spoor. Zo worden de wijken Hillesluis en Vreewijk fysiek verbonden met het Stadionpark,
de Veranda en Sportdorp. De barrière die het spoor vormt, wordt volledig verbroken. Functies en activiteiten moeten
ervoor zorgen dat de wijken leefbaar worden, zodat er een goed sociaal klimaat ontstaat. Voor elke wijk is een palet aan
tools gekozen die goed past bij de verschillende karakters van de wijken.

Strategie NetWerKStaD
De basis van de netwerkstad is een goed verbindend maximaal transportsysteem op elk schaalniveau. De ingreep
beperkt zich bewust binnen de grenzen van het projectgebied waarbinnen de maximale hoeveelheid transport met
slechts de strikt noodzakelijke infrastructuur wordt neergelegd. Hierbij wordt de treinverbinding zodanig ontwikkeld dat
het maximale vrijheid laat voor de dwarse trage netwerken op maaiveld: onder een heuvel of via een fly-over viaduct.
De oorspronkelijke schaal blijft behouden en wordt verder gemaximaliseerd door in de beginfase het gebied volledig
te bezetten met een ‘retroactief tapijt’: een uniform ontworpen openbare ruimte die bij elke toekomstige ingreep
verder wordt ingenomen door programma. De basis voor het vaste programma zijn de ontbrekende componenten op
elk schaalniveau van de omliggende gebieden die een noodzakelijke schakel vormen om het gebied element te maken
van een netwerkstad.

Strategie NetWerKaCtiVatie
Het plangebied moet een dynamische en aantrekkelijke omgeving worden. Hiervoor moet het gebied worden
geactiveerd. Dit zal worden gedaan door de ontwikkeling van activatiepunten in het projectgebied. Activatiepunten
zijn plekken waar mensen op af komen om er te recreëren, consumeren, werken, sporten, anderen te ontmoeten, etc.
De activatiepunten liggen naast belangrijke infrastructuren en worden zo onderling verbonden. Gezamenlijk vormen
de punten en infrastructuren een netwerk. In de tijd transformeert het plangebied. De Stedenbaanhalte wordt een ICstation en ook de overige activatiepunten transformeren. Alle activatiepunten functioneren op een bepaald schaalniveau.
Kleine activatiepunten functioneren op buurt- of wijkniveau en de grote punten op een landelijk niveau.

nieuwe parameterS in Stedelijk OnderzOek
Door middel van deze specifieke onderzoeksmethode en door middel van de nieuw ontwikkelde media als de dynamische
kaart en het spel met toolboxkaarten integreren we de factor tijd/bereik en sociaal economische aspecten in het domein
van de stedenbouw. Twee nieuwe parameters in een vakgebied dat erg op het ruimtelijke is gericht. Deze parameters
zullen in de toekomstige onderzoeken en plannen een steeds belangrijkere plaats gaan innemen.

urbangameSandStrategieS
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Deelnemers van Lab Rotterdam gaan samen met Carolien Ligtenberg deze vernieuwende vorm van stedenbouwkundig
onderzoek en techniek doorontwikkelen en gaan verder onder de naam Urbangamesandstrategies. Als onafhankelijk
ontwerpend onderzoeksbureau wordt de expertise van het multidisciplinaire team ingezet om voor soortgelijke complexe
binnenstedelijke opgaven als het Stadionpark in Rotterdam innovatieve communicatie- en ontwikkelingsstrategieën te
genereren.

‘Er is veel meer
tijd en ruimte voor
onderzoek dan bij een
architectenbureau.
Ik wil terug naar de
basis; daar word ik blij
van.’ (Naomi Hoogervorst)
Trouw: ‘Je leert hier weer waarom je
architect bent geworden’ 7 november
2009

‘Multidisciplinair
werken is een pre
blijkt uit de eerste
resultaten.’
Smaak 45: ‘Onderzoekslab voegt
dimensie toe aan het vak’, februari 2010

10. Wat was de toegevoegde
waarde van het lab?

Neeltje

Een aantal antwoorden:
- Contacten, vergroten van het netwerk.
- Motiverend en vernieuwend.
- Ervaring opdoen met ontwerpend
onderzoek, sociale invalshoek.
- Nieuwe vaardigheden en methoden
geleerd.
- Teamspirit en samenwerking met
anderen, vriendschappen.
- Betrekken van de burger en bewoner in
het proces.
- Positie van de architect.
- Uitwisseling van ideeën.

Uit de pers

(Rouke Mulder)
De Volkskrant: ‘Na de bubble’,
20 november 2009

‘Zo bieden we een
podium aan creatief
talent dat vervolgens
het denken over
die thema’s in een
stroomversnelling
moet brengen.’
(Guido Wallagh)
Cobouw: ‘Onderzoekslab baant weg
voor eigen bedrijf architect’,
25 september 2009

‘Een reddingsplan
moet talentvolle, vaak
jonge architecten
aan het werk houden.
Want het gaat slecht in
de bouw en de vraag
naar nieuwe projecten
neemt af.’
NOS Journaal op 3: ‘Reddingsplan voor
jonge architecten’,17 juli 2009

Samenstelling en redactie Projectteam Nederland wordt anders
(Marcel van Heck, Nicole Smeets, Edward Ernst (Atelier Rijksbouw
meester), Rutger Oolbekkink, Guido Wallagh (Inbo), Else Wissink
(Else.com) m.m.v. Liesbeth van der Pol (Atelier Rijksbouwmeester)
en alle onderzoekslabs, mentoren en opdrachtgevers
Ontwerp magazine en website Enchilada
Fotografie cover, portretten en locaties Eran Oppenheimer
Huisstijl en logo NWA Linda Sterk (Inbo)
Drukwerk Veenman Drukkers
Oplage 2000
In opdracht van Nederland wordt anders/Atelier Rijksbouwmeester,
februari 2010 www.nederlandwordtanders.nl
Nederland wordt anders/Atelier Rijksbouwmeester heeft getracht aan alle auteursrechtelijke
verplichtingen te voldoen. Voor zover iemand echter meent alsnog rechthebbende te zijn,
kan deze zich tot Nederland wordt anders/Atelier Rijksbouwmeester wenden.

‘Langzamere gebieds
ontwikkeling brengt
vitaal en duurzaam
onderzoek op gang.’
Cityjournal: ‘Crisis biedt architecten
ruimte voor experiment’, december
2009

‘Veel architecten
raken hun baan
kwijt door de crisis.
Rijksbouwmeester
Liesbeth van der
Pol wil vooral jonge
talenten aan de slag
houden.’
Trouw: ‘Ontwerptalent moet blijven’,
15 september 2009

Colofon

Archined: ‘Sneak preview bij Lab
Nagele’, 12 januari 2010

‘Dit is puur energie.’

Onze dank gaat uit naar eenieder die bijgedragen heeft
aan dit initiatief en in het bijzonder alle ontwerpers, mentoren,
initiatiefnemers, de klankbordgroep, de programmeringscommissie,
de ministeries van VROM, OCW en WWI, de gemeenten Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Noordoostpolder en Apeldoorn,
woningcorporatie Ymere, BNA, Neprom, Aedes, Stimuleringsfonds
voor Architectuur, TU Delft, TU Eindhoven, de Alliantie Flevoland,
Woonwaard, Endry van Velzen (De Nijl Architecten), Willemijn
Lofvers (Bureau Lofvers), Paul Gerretsen (atelier Zuidvleugel),
Frank van Oort (stadseconoom Rotterdam), Bram Verhave (Atelier
Rijksbouwmeester), Louis van Gasteren (filmmaker), Hogeschool
van Amsterdam en de betrokken studenten, de junior consultants in
Amsterdam, Adobe Nederland, Portiva, Autodesk, de Architekten Cie.,
Inbo, KOW, IND/Maks/Svesmi, het CBK Apeldoorn, Pastoe Utrecht,
bewoners en andere betrokkenen bij de labs.
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‘Talent moet je laten
draaien, en dit is de
mooiste opgave die er
is. De kans om in dit
onderzoekslab grondig
onderzoek te doen
wordt ruimschoots
benut...’ (Pi de Bruijn)

Marlou
Naomi

Janneska
Joost

Heerhugowaard

korter dan een maand
een tot drie maanden
drie tot zes maanden
langer dan zes maanden

Katelijne

Jarmila

Almere

(niet op de foto) Saskia

Marianne

op zoek naar werk
doorgaan als freelancer
eigen bedrijf opgericht
baan gevonden
overig
samenwerking met andere ontwerper uit mijn lab

(niet op de foto) Felix en Arjan

Giliam

Vincent

Sven

Jillis
Maartje

Jim
Joosje

Eline

24%
35%
20%
3%

9. Wat ga je doen na het
onderzoekslab?

Yifat

Kathusha

Rotterdam

projectontwikkeling
stedenbouwkundig bureau
(industrieel) ontwerpbureau
landschapsarchitectenbureau
bouwkundig adviesbureau

3%
8%
13%
5%
15%
56%

studerend aan de Academie, geen werkgever
geen uitkering, want freelancer
pas afgestudeerd
val niet onder Nederlandse regelingen
anders
werkloos, uitkering UWV

(niet op de foto) Amber en Ronald

Jesse

6a. Specificatie ‘anders’
19%
18%
18%
9%
9%

Placemakers Facts & Figures

Cecile
Jeroen

Steve
Vincent

TU
HTS
TU en HTS
Academie voor de Bouwkunst
anders

Bram

67%
7%
10%
13%
3%

8. Hoe lang was je al
werkloos toen je bij het
onderzoekslab kwam?

34%
19%
17%
12%
14%
3%

Stefanie

Carst

Maartje
Simon

Arjen
Berit

5. Wat is de opleiding
van de deelnemers?

Carolien

Thera

Barbara

Rouke

EvertJan

Nagele

(niet op de foto) Jaap, Magnette, Marten, Pi en Victor

Jeroen

adviesbureau 9%
net afgestudeerd 9%
studie 9%

Amsterdam
Rotterdam
Delft
Utrecht

7. Welke situatie was van
toepassing bij deelname aan
het onderzoekslab?

Marc

Mette

Utrecht

(niet op de foto) Cindy, Martijn en Nils

Jacques

Jaap

Han

Dion

67% architectenbureau
33% anders (zie hiernaast)
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Anouk

Marieke
Peter

Anastassia

Simona

6. Wat is de professionele
achtergrond van de deelnemers?

40%
19%
12%
7%

6% omgeving Amsterdam
6% Arnhem e.o.

Andrea

Petra

4%
3%
1%
1%

Robert

Conrad

Merel

Paul

Bas
Christiaan

Rogier

Gerrie

Eindhoven e.o.
Overijssel
Zeeland
Amersfoort

Alexander

4. Waar wonen de deelnemers?

Sven

Martijn

Guido

Joost

Daniela

Arman

3. Aantal mentoren: 11

Mirjam

Claudia

Jeroen

Beatriz

2. Aantal deelnemers: 85

De algehele toon van enthousiasme en bevlogenheid die uit de antwoorden sprak, laat zich moeilijk
in grafiekjes vatten. Daarnaast de waardering,
maar soms ook de moeite, met het groepsproces
en de gezamenlijke ontdekkingsreis. De positieve
geluiden over het contact met de bewoners,
het ontwerpen vanuit een meer sociaal aspect.
Daadwerkelijk een andere kijk krijgen op de
opgave, de rol van de architect en de verrijking
van het werken in een multidisciplinair team.
Zoals één van de deelnemers het verwoordde:
‘Het ontwerpend onderzoek voegt een nieuwe
dimensie toe aan het architectenvak.’
David

Nicolien

Agnes

Marjan

Bas

Jasper

Anja

1. Aantal labs: 6

Samen met de deelnemers maakten
we de balans op van de eerste ronde
onderzoekslabs. Veertig deelnemers
vulden een evaluatieformulier in. Daaruit
volgen een aantal ‘facts and figures’, die
wij hierbij laten zien. Maar wat waren de
ervaringen de afgelopen maanden?
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www.nederlandwordtanders.nl

deelnemers aan het onderzoekslab bestijgen op
7 oktober 2009 vol verwachting de trappen in
het CBK in Apeldoorn.

Op naar een andere uitdaging. De kersverse

www.nederlandwordtanders.nl

Onderzoekslab – ronde 2

BNA/Neprom/Nederland wordt anders
www.zowilikwonen.nl

Ideeënprijsvraag
‘Zo wil ik wonen’

BNA/Ymere/Proper-Stok/Nederland wordt anders
www.jongearchitecten.nl/prijsvraag

Ideeënprijsvraag
‘De verticale stad voor gezinnen’

Zie verder:

