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B Nieuws zoekt 
nieuwe redacteur
B Nieuws is op zoek naar een 
nieuwe redacteur die al per 1 
januari 2012 kan beginnen. Heb 
jij een vlotte pen en meer dan 
normale interesse in alles wat er 
op de faculteit Bouwkunde 
gebeurt? Word dan nu het nieuwe 
redactielid van B Nieuws!
Als redactielid werk je als 
student-assistent en krijg je een 
aanstelling van 0,3 FTE (ongeveer 
12 uur per week). Stuur zo snel 
mogelijk een motivatie en CV 
naar B Nieuws.
bnieuws-bk@tudelft.nl

Early closing BK City
Because of St Nicholas' Eve on 
Monday 5 December, BK City 
will close at 15.00 hrs. For the 
Christmas period, BK City will 
have limited access as well. From 
27 to 30 December, BK City will 
close at 18.00 hrs. 

Architecture projects 
nominated for Delft 
Innovation Award
Three of the faculty’s research 
projects have been nominated 
for the Delft Innovation Award 
2011. ‘Concept House Prototype’, 
‘ReVolt House’ and 'Smart 
Composite' stand a chance of 
winning a valorisation award of 
€20.000. Go and vote for one of 
these amazing projects!
innovation.tudelft.nl

Enrollment period 
education
TAKE NOTE! Students have to 
enroll for the education of the 
spring semester 2011-2012. The 
enrolment period will run from 
monday November 28th 11.00 am 
until friday December 9th 12.00 
pm (midnight).  
BK Student Portal>Enrolment> 
Enrolment & Deregistration 
Education

Cofely Award for 
energy efficiency/
sustainability
Are you a Master student and 
do you have an innovative idea 
in the field of energy efficiency 
and sustainability? Send in your 
project, thesis or research report 
before 18 December 2011 and win 
one of the three UfD-Cofely Energy 
Efficiency awards. There will be a 
first prize of €7500 and two prizes 
of €2500. 
hoe-energie-efficient-ben-jij.nl

KORT NIEUWS

BK CITY — Dit jaar was het de eerste keer dat 
het behalen van het bachelordiploma in drie 
jaar op zo’n manier werd gevierd. Volgens 
oud-voorzitter van de Facultaire Studenten-
raad Maarten Caspers is het de FSR geweest 
die het plan erdoor heeft gedrukt: “Wij vonden 
het gepast dat dit gevierd werd, zeker omdat 
de ‘P-in-1’ (het behalen van de propedeuse in 
één jaar) ook zo wordt gevierd.”

De middag in Zaal A begon met een enthousi-
aste lezing van decaan Karin Laglas, waarbij 
ze twee studenten naar voren riep om te 
vragen hoe ze de afgelopen drie jaar hebben 
ervaren. Eén van de studenten gaf meteen een 
punt van kritiek aan: “Er zijn veel vakken van 
maar 1 of 2 ECTS, waarvan de tentamens in 
één periode gegeven worden. Dat resulteert in 
veel tentamens, waardoor je vaak prioriteiten 
moet stellen.” De andere student reflecteerde 
over de projecten. “Vooral BK4000 (het 
ontwerpproject van BSc-4, red.) vond ik erg 
leuk om te doen. Het was een grote uitda-
ging.”

In de daaropvolgende lezing legde Thijs 
Asselbergs de nadruk op het feit dat de 
kersverse laureaten nog altijd “kale kippen” 
zijn die “veren nodig hebben”, oftewel 
ervaring in de praktijk. Het is daarom ook niet 
vreemd dat negen studenten aangaven er nu 
maar een jaar tussenuit te gaan, om stage te 
lopen of om te reizen. Laurien Korst, die ‘met 
lof’ (cum laude) haar diploma ontving: “De 
Bachelor was als een voortdurend denderende 
trein. Ik heb ook niets naast m’n studie 
gedaan. Nu ik over een jaar naar de Master ga, 
wil ik dat wel meer gaan doen.” Zo waren er 
meer studenten die de afgelopen drie jaar 
alleen gestudeerd hebben zonder activiteiten 
naast de studie te doen. Stijn Joosten, 
Bachelor cum laude, lijkt een uitzondering op 

de regel: “Ik heb in het bestuur van de FSR 
gezeten en heb twee jaar geroeid.” Toch gaat 
Joosten Bouwkunde niet afmaken. “Ik ga een 
Master bij Civiele Techniek doen. Hier miste ik 
toch een stukje techniek.”

Hoofd Onderwijs & Studentenzaken Theo van 
Drunen, ook aanwezig bij de festiviteiten, 
genoot zichtbaar. “Zo zie je hoe geweldig 
sommige studenten hun studie aanpakken. 
Het kan dus wél.” (MS)

OP 3 NOVEMBER ZIJN DE KERSVERSE NOMINALE ‘UNDERGRADUATES’ VAN 
BOUWKUNDE IN HET ZONNETJE GEZET. DE 48 STUDENTEN DIE IN DRIE JAAR DE 
BACHELOR HEBBEN AFGEROND KREGEN HUN DIPLOMA FEESTELIJK UITGEREIKT 
IN ZAAL A. OOK DE 120 STUDENTEN DIE IN ÉÉN JAAR DE PROPEDEUSE 
HAALDEN WERDEN GEHULDIGD OP 12 NOVEMBER IN DE AULA.

BK'S
P-IN-1

&
B-IN-3

“HET KAN DUS WÉL”

- Van de 541 studenten die in 2008 zijn 
begonnen, hebben 48 de Bachelor in drie 
jaar behaald. Dat is een kleine 10%. De 
man/vrouw verdeling is bijna 50/50, met 
een klein vrouwelijk voordeel.

- Bouwkunde is kampioen ‘langstuderen’: 
de gemiddelde studieduur is 7,6 jaar.

- Vier studenten hebben met lof (cum 
laude) de Bachelor behaald. 

- De Mastertrackkeuzes van de B-in-3 
studenten: 7 RE&H, 1 Urbanism, 7 BT, 19 
Architecture en 2 moeten nog kiezen. De 
overigen gaan stage lopen (9) of gaan 
verder bij een andere Master op de TU (3).

- In 2010 vielen 548 studenten onder de 
BSA-regeling, waarvan uiteindelijk 120 
studenten de propedeuse in één jaar 
hebben behaald.

- 71 studenten zijn in hun eerste jaar 
gestopt met Bouwkunde. 98 hebben een 
negatief Bindend Studieadvies gekregen, 
374 een positief advies. Vijf studenten zijn 
‘aangehouden’ (konden niet studeren 
wegens ziekte of overmacht).

- Op 17 september hadden 96 studenten 
tussen 54 en 60 studiepunten.

FACTS & FIGURES
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World polulation in 1995 projected on a 3D globe. 
source: workshop.chromeexperiments.com/globe

BK CITY — The book describes 
the actions that users undertake 
to find or create their preferred 
living conditions. The book 
focuses on Dutch examples of 
self-provided housing and 
different forms of participation in 
design and decision-making 
processes. The focus is on two 
important terms, ‘choice’, which 
means that people can make the 
most out of the options they have, 
and ‘voice’, which is the actual 
power for people to change or 
influence the process of creating 
conditions for living. Thinking 
about influence by users also 
implies a different role for 
planners and architects. Instead 

of being in control of the whole 
decision making process, plan-
ners and architects will also have 
to spend much time on the 
communication with residents. 

At the book presentation there 
will, among others, be several 
contributors to the book who will 
discuss their views on the most 
pressing challenges in meeting 
housing preferences by users and 
how these influence our profes-
sional education. (MSC)

The book presentation will take 
place in the Berlagezaal 1 
on the 14th of December at 
15.00pm.

BK CITY — Geomatics is the 
science and art of acquiring, 
storing, analysing and visualising 
geographical information with the 
aim of gaining knowledge about 
the (built) environment. “Simply 
put, geoinformation is information 
about anything that has a location 
on earth”, explains Simeon 
Nedkov, second year student of 
the MSc Geomatics. “Once you 
know the position of an object 
(such as a building) or phenome-
non (such as temperature) you 
can do all kinds of spatial analy-
ses, which can provide insights in 
a wide variety of urban activities, 
challenges and threats, from the 
use of public transport in a city to 
the consequences of a dike 
burst.” 

Geomatics evolved from the 
former faculty of Geodesy where 
the focus lay in measuring the 
earth. The recent growth of urban 
areas has brought numerous and 
highly complex challenges to the 
doorstep of urban planners and 

city officials. In the last years it 
has become evident that Geoma-
tics techniques and engineers are 
well equipped to handle these 
and future urban challenges.

 Starting next year, the Faculty of 
Architecture will host Geomatics 
as an independent MSc program-
me in which all TU Delft students 
can enroll. The core programme is 
offered by the GIS-Technology 
section of the OTB Research 
Institute for the Built Environment 
while the domains are offered by 
other TU Delft faculties. As a 
student you will have the possibi-
lity to compose your own pro-
gramme with elective courses. 

The programme stimulates 
students to proactively try to 
better understand, but also 

PERHAPS YOU ONCE HEARD 
OF THE TERM AND YOU MAY 
HAVE SEEN THE 
PRESENTATION AT LAST BK'S 
MASTER EVENT, BUT MOST 
PROBABLY YOU STILL HAVE 
NO IDEA WHAT THE MASTER 
GEOMATICS IS ABOUT. TRULY 
A MISSED OPPORTUNITY IF 
YOU ARE STILL DOUBTING 
WHICH MASTER TRACK TO 
START NEXT YEAR. THOUGH 
NOT TOO LATE YET...

IN THE NEWLY RELEASED BOOK MAKING ROOM FOR PEOPLE SEVERAL 
AUTHORS, MOSTLY FROM OUR FACULTY, HAVE DESCRIBED WAYS TO INVOLVE 
PEOPLE IN THE DECISIONS CONCERNING THE BUILDING OF HOUSES.

MSC GEOMATICS HOSTED BY BK

MAKING ROOM FOR PEOPLE

manage and enhance the built 
environment through use of urban 
geographical information. This 
becomes increasingly important 
in today's world which is not only 
rapidly urbanizing, but in which 
new kinds of technologies are 
being developed that could be 
used to analyse the built environ-
ment. To exemplify the current 
condition Simeon explains: 
“Nowadays we can already scan 
the heights of buildings in a city 
by flying over with a plane and 
then produce a digital 3D model 
of that city with centimeter 
accuracy.” (FvdZ)

For more info: 
geomatics.tudelft.nl

Atelier 
Kust-
kwaliteit
Deze week kende het Stimule-
ringsfonds voor de Architectuur 
opnieuw een ruimhartige 
subsidie toe voor het vervolg 
van het Atelier Kustkwaliteit in 
2012. Dit Atelier is een initiatief 
van de TU, de Provincies 
Noord- en Zuid-Holland, de 
gemeente Den Haag en het 
Deltaprogramma voor de Kust. 
De Atelierequipe werkt bij 
Urbanism op Bouwkunde, 
onder leiding van Jandirk 
Hoekstra van H+N+S. Inmiddels 
hebben ook Deltares, de 
provincies Friesland en Zeeland, 
een hele reeks kustgemeenten 
en baggeraar Van Oord zich bij 
dit initiatief aangesloten. 

Samen met talloze betrokken 
ontwerpers en beleidsmakers, 
en vaak op locatie, zijn in het 
afgelopen jaar de verschillende 
opgaven verkend. De inzet is 
om oplossingen voor de 
waterveiligheidsproblematiek te 
verbinden met andere opgaven 
rondom de kust. Vijftig jaar na 
de naoorlogse wederopbouw 
zijn de meeste dorpen en 
steden toe aan een radicale 
vernieuwing. Festivals, dance 
events, surfen en zeilen geven 
de kust de laatste jaren een 
onmiskenbaar metropolitaan 
karakter. De duinen en bossen 
vormen tegelijkertijd een 
heerlijk contrast met de drukke 
mierenhoop van de Randstad. 

Voorbij alle fantasieën over 
tulpeilanden en vliegvelden in 
zee ligt er nu een hele serie 
concrete perspectieven, 
ingebed in een stevig verhaal 
van collega’s van Civiel en 
Deltares over de dynamiek en 
morfologie van de kust. 
Afstudeerders, PhD-onderzoe-
kers en studenten hebben hier 
op allerlei manieren aan 
bijgedragen. Vorige week nog 
presenteerden de 80 MSc-1-
studenten van Urbanism de 
resultaten van hun Q1-project 
aan de stedebouwers van 
Katwijk, Den Helder en 
Vlissingen. 

Het Atelier is een geslaagd 
voorbeeld hoe onderwijs en 
onderzoek aan de TU ver-
knoopt kunnen worden met 
actuele opgaven in de praktijk. 
Volgend jaar staat de integratie 
van de resultaten centraal. Ik 
kijk uit naar de slotmanifestatie 
– wat mij betreft in de Grote 
Zaal van het Kurhaus!  

Maurits de Hoog,
voorzitter afdeling Urbanism

COLUMN

Cover of the book:
Making room for people
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THIS FALL NINE EXCELLENT GRADUATION PROJECTS WERE 
SELECTED TO TAKE PART IN THE 2012 EDITION OF THE 
NATIONAL ARCHIPRIX COMPETITION. BUT IN ORDER FOR 
THEM TO ADVANCE TO THE INTERNATIONAL ROUND, 
THEY’LL HAVE TO DUKE IT OUT AGAINST EIGHTEEN OTHER 
PROJECTS FROM VARIOUS HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS BASED IN THE NETHERLANDS.

BY DAPHNE BAKKER

What defines the excellence of a 
project? In previous years, the 
pre-selection committee invited 
students to participate if their 
project met at least one of the four  
points of criteria (most based on 
grades), which had been named 
and developed in the past by 
previous committees, and are 
specific to the Faculty of Architec-
ture. 

For the 2012 edition, 116 students 
were invited, but only 77 respond-
ed. Unfortunately, the committee, 
which was led by dean Karin 
Laglas, determined that the 
quality of many of the 77 projects 
was below par. Future discus-
sions might lead to the develop-
ment of new criteria.

The nature of the Archiprix is 
quite different from other compe-
titions and this is reflected in the 
selections: there is no common 
design task, thus no uniformity in 
scale or subject matter. 

The selected projects, listed in 
alphabetical order, are:

Ivan Cremer - Proposition for 
the United Nations Environmen-
tal Council, Resetting Goals
The committee described Cremers 
design of a mixed use building, an 
environmental office slab and the 
Environmental council as realistic 
and timely. Beautifully presented, 
with a meticulously designed 
model, Cremer succeeded in 
designing a functional and 
durable building.

Krzysztof Gornicki - Warsaw 
Cultural Centre
Gornicki’s aim within his project 
was “to test a new design 
approach where at every stage a 

different computational procedure 
is developed to enrich the final 
result.” The use of these innova-
tive techniques, combined with 
traditional design methods, lead 
him to create “an iconic building 
which radiates maturity”.

Jille Koop - A Flemish House of 
Culture: In the Silhouettes of 
Amsterdam
The two main themes within 
Koop’s graduation project were  
integration and contrast. She 
asked herself: how can a contem-
porary building proposal for De 
Brakke Grond distinguish itself in 
the cityscape, as a relatively taller 
building, and at the same time be 
sensibly embedded in the city’s 
fabric? Koop succeeded by 
addressing these themes on every 
scale of her design and through 
her convincing use of beautifully 
executed three dimensional, 
layered cross-sections.

Andreas Lambrinos - Gare du 
Mundaneum, Cultural Mooring 
Point
The plan sets out to further 
strengthen Brussels' role as the 
Capital of Europe. Lambrinos 
proposes the Gare du Munda-
neum: “a cultural framework, 
supporting daily cultural activi-
ties, a ‘Cultural Mooring Point’ for 
large scale events to attach onto.”  
His plan is layered and spatial, on 
every scale.

Ruth Lanting - Toilet Tragedy / / 
Toilet Treasury
Though small in scale, Lanting’s 
project aims to tackle a huge 
public health problem in the 
slums of Mumbai - the  severe 
lack of adequate sanitary ameni-
ties. Through careful and realistic 
measures she devised a fittingly 

modest solution which combines 
public space and health.

Silvia Palfi - Oslo Aquarium
Palfi’s well thought out project for 
a new Aquarium in Oslo, propos-
es a multidisciplinary approach, 
“based on a series of bottom up 
digital procedures which aim to 
determine the optimal functional 
distribution and circulation within 
the building.”

Joëll Thepen - City Port Bridge 
Rotterdam
Thepen’s design for the City Port 
Bridge Rotterdam, which con-
nects the North and the South, 
succeeds in having iconic 
possibilities while containing a 
agenda that further strengthens 
it’s bond to the city.

Hanne van den Berg - Integrat-
ing the informal
In her plan, van den Berg devises 
a responsible and thoroughly 
researched solution for upgrading 
Barrio Independencia, an informal 
settlement located in the river 

basin of the Rio Reconquista in 
Greater Buenos Aires. Her 
in-depth research and broad 
scope have resulted in a very 
good example of sustainable and 
strategic planning.

Michiel van der Loos - Een hart 
voor Deurne
Characterised as complete and 
fascinating, van der Loos' plan 
consists of a collection of relative-
ly small yet effective urban 
interventions meant to create 
order in the dying center of 
Deurne.

In Januari 2012, these projects 
will be exhibited in BK City. The 
winner of the Archiprix 2012 will 
be announced in June 2012.

For more info:
archiprix.nl
archiprix.org

The plans, of Lanting (above) and Cremer (below), show the wide range of 
scale - from small to large - represented by the various selections.

THE CHOSEN 
ONES
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What can we learn from Casablanca? Modernist social housing in the Netherlands 
differs greatly from that in Morocco. While in the Netherlands modernist buildings 
are often rigid in form and unable to adapt, the modernists in Casablanca chose 
for a typology that allowed for self-adaptation of the building block. Here inhabi-
tants can actually extend their homes by just adding a floor on top. 

This strategy has proved successful: while in the Netherlands modernist homes 
are often associated with social unrest, minorities and criminality rates, in 
Casablanca the modernist neighbourhoods are highly appreciated by their 
inhabitants. This research project tried to uncover the underlying principles of this 
success, both in architectural and sociological terms. 
 
The examined neighbourhood was constructed after the French protectorate, in 
times of great political turmoil. There was a high influx of immigrants to the city 
and the government somehow had to cope with this. The solution proposed by 
the French architect Ecochard was to create a modular 8 x 8 meter grid that could 
be extended vertically.
Andrea Kurzbein, human geography student, graduated on the way the 
inhabitants appropriated this structure. Kurzbein: “Modernists like Ecochard had 
a vision of what a working-class neighbourhood should look like. This vision was 
re-interpreted by the inhabitants, they translated it and added their own values 
and ideas. People changed, society changed and the inhabitants somehow had to 
find their own Moroccan identity in these French buildings. The inhabitants 
shaped the buildings to meet their specific preferences. They for example closed 
off their balconies, because they preferred to have spaces that are turned inwards 
rather than open outdoor spaces.” About her collaboration with students from 
Delft, Kurzbein mentions: “As a sociologist I’m used to working with texts, 
whereas architects are a lot more visually orientated. It was interesting to see how 
the same phenomena can be expressed in different media.”

Elena Cattani (University of Bologna) took the research in Casablanca as a starting 
point for a redesign of the flats in Kanaleneiland, Utrecht. Considering the large 
amount of Moroccan immigrants in Kanaleneiland, Cattani started with the 
question ‘How would the Moroccans adapt their houses if Kanaleneiland was 
actually a neighbourhood in Casablanca?’. Her research showed that Moroccans 
actually have different preferences than the Dutch for the organisation of their 
homes. For example, Moroccans prefer to have more sleeping area instead of 
more living space. That’s why Cattani came up with a system with which 
inhabitants of Kanaleneiland could adapt their flats in a way similar to the social 
housing in Casablanca. Cattani: “I really think we should see ourselves more as 
co-workers who provide the inhabitants with instruments to adapt their own 
homes.” Then the question arises if today’s housing practice can actually benefit 
from this kind of research. Cattani: “Housing corporations have shown a great 
interest in my research. There is actually great demand for ‘immigrant proof’ social 
housing these days.”

The results are on display in an exhibition, which was designed by two TU Delft 
students and Cattani. The students chose for pallets as their building material for 
the exposition, which made it possible to produce different heights and paths, 
mirroring the different evolutionary stages of the original plan. Cushions, seats 
and teapots helped to transform the pallet structure into a comfortable living room 
setting that reflects the atmosphere of a typical Moroccan living room. 

More info on: facebook.com/learningfromcasablanca

LEARNING FROM 
CASABLANCA

The exhibition was an initative of Casamemoire (casamemoire.org), 
Public Building and African Architecture Matters (aamatters.nl). 

Brendan Cully (University Utrecht) graduated with his thesis entitled: 
‘Claiming Space in Casablanca: Modernist experiments and user-
initiated dwelling transformations in HayMohammadi.’
Andrea Kurzbein graduated with her thesis entitled: ’The Inhabit-
ants' Reinterpretation of Spatial Structures in Hay Hassani, Casa-
blanca.’ Elena Cattani, who designed the exhibition with Jeroen van 
der drift and Ivan Thung (TU Delft), graduated with her project 
entitled: ’Casablanca 1950 - Utrecht 2011, Adaptability, flexibility 
and self-expression for the architectural and typological renewal 
project of the post-war district of Kanaleneiland.’

Graduation theses

Social housing in Hay Hassani, 
Casablanca

BY IVAN THUNG

Exhibition set-up

CAN THE FACULTY OF ARCHITECTURE ACTUALLY BE AN INTEGRATIVE 
FACULTY? IF YOU ASK THE STUDIO OF PUBLIC BUILDING, THEY WILL 
PROBABLY ANSWER IT CAN. IN MARCH THIS YEAR, THE STUDIO 
INITIATED A COMBINED RESEARCH PROGRAM ON SOCIAL HOUSING 
IN CASABLANCA AND JOINED FORCES WITH HUMAN GEOGRAPHY 
STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF UTRECHT AND A STUDENT FROM 
THE UNIVERSITY OF BOLOGNA. THE RESULTS OF THE COLLABORA-
TION ARE CURRENTLY ON DISPLAY IN AN EXHIBITION IN THE SACRE-
COEUR IN CASABLANCA. 
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DOOR MANON SCHOTMAN

Hoe kan een bouwkundige de 
wereld verbeteren?
De gebouwde omgeving is 
natuurlijk heel erg verbonden met 
onze leefwereld. Onze kennis en 
kunde kunnen we gebruiken om 
oplossingen te vinden voor 
verschillende ruimtelijk-maat-
schappelijke vraagstukken, zoals 
woningbouw voor minder 
draagkrachtigen, problemen als 
gevolg van verstedelijking en het 
zuiniger omgaan met de natuur-
lijke hulpbronnen. 

Is dat ook de reden waarom u 
civiele techniek bent gaan 
studeren?
Een belangrijke reden om civiel te 
kiezen was inderdaad de verbon-
denheid met de leefomgeving. Ik 
wilde me met oplossingen 
bezighouden voor ruimtelijke 
problemen, zoals we in Nederland 
doen met onze polders en ons 
heroïsche gevecht tegen het 
water. Ik heb het altijd fascine-
rend gevonden dat Nederland 
voor een deel echt een door 
mensen gemaakt project is. 

Een ander containerbegrip dat 
u in uw rede hanteerde is het 
begrip ‘verandering’. Wat 
verandert er in de gebouwde 
omgeving en hoe moeten we 
daarop reageren? 
Door de financiële crisis vallen 
investeringen stil. De bouw en 
dus ook alles wat met de gebouw-
de omgeving te maken heeft, 
worden daarom hard geraakt. 

Gedeeltelijk is er sprake van een 
tijdelijk effect; iedereen houdt in 
het oog van de storm even zijn 
adem in en denkt: nu even 
afwachten. Maar er zijn ook een 
aantal onderstromen: geleidelijke, 
blijvende veranderingen. Als reac-
tie op die veranderingen moeten 
we niet te snel conclusies trekken 
over wat er radicaal anders moet. 
Ik geloof in continuïteit, in niet 
alsmaar weer een haakse bocht 
willen nemen. We moeten 
natuurlijk wel veranderen, maar 
altijd met besef van wat er is. Dat 
is net zoals hoe je te werk moet 
gaan in een bouwkundig ont-
werp. Je moet kijken naar wat er 
is en je moet weten wat de 
historie van een gebied is. Je 
moet dan ook niet bang zijn er 
eens een keer wat aan te verbou-
wen. Maar laten we onze verwor-
venheden niet direct overboord 
gooien. 

U noemde verder het woord 
netwerken. U wilt meer samen-
werken met andere opleidin-
gen. Hoe moeten we zo’n 
samenwerking voor ons zien?
Ik zou nog niet precies weten hoe 
die samenwerking vorm moet 
krijgen, maar ik wil om te 
beginnen dat we meer van elkaar 
weten. Hoe zitten bijvoorbeeld de 
curricula in elkaar? Die curricula 
zijn natuurlijk in de basis heel 
verschillend. Maar toch zien we, 
als we door onze oogharen kijken, 
misschien ook dezelfde thema’s 
en problemen in de gebouwde 
omgeving. Ik was een maand 
geleden op Harvard, waar ik een 

gesprek had met de decaan van 
de Graduate School of Design. Ik 
merkte dat we op veel punten 
hetzelfde zien. We zien bijvoor-
beeld allebei dat de  sociale 
component van ons vak steeds 
belangrijker wordt. Als je praat 
over de stad dan bekijk je dat niet 
alleen vanuit een ontwerptechni-
sche en technische invalshoek, 
maar daarin neem je ook de 
sociologische, economische en 
ecologische kant mee. Je werkt 
dan interdisciplinair. Omdat de 
verstedelijking doorzet, en 
mensen steeds dichter op elkaar 
gaan wonen, wordt die sociale 
component steeds belangrijker.

Moet deze sociale dimensie dan 
ook meer in het curriculum 
terugkomen?
Eigenlijk speelt de sociale 

Karin Laglas is sinds 1 
januari 2011 decaan 
van de faculteit 
Bouwkunde. Daarvoor 
heeft ze 25 jaar 
gewerkt in de praktijk 
van de gebouwde 
omgeving.

Na haar opleiding tot 
civiel ingenieur in 
Delft werkte ze eerst 
als bouwprojectman-
ager bij Twynstra 
Gudde. Vervolgens 
werkte ze lange tijd bij 
projectontwikkelaar 
MAB aan binnenst-
edelijke gebiedson-
twikkelingen in 
binnen- en buitenland. 
Na een verblijf in 
Parijs voor dit bedrijf 
als ‘directeur du dével-
oppement’ werd ze in 
1998 directeur van de 
Nederlandse vestiging 
en enige jaren later 
directeur van MAB. In 
2004 stapte ze over 
naar belegger 
Rodamco en in 2007 
naar projectontwikke-
laar OVG. Alvorens de 
functie van decaan te 
aanvaarden was Laglas 
ruim een jaar interim 
directeur van de Bond 
van Nederlands 
Architecten (BNA).

Op vrijdag 25 novem-
ber hield ze haar 
intreerede ‘Wie heeft 
hier de leiding’ in de 
Aula van de TU Delft.

“WE MOETEN 
NIET TE SNEL 
CONCLUSIES 
TREKKEN 
OVER WAT ER 
RADICAAL 
ANDERS 
MOET. IK 
GELOOF IN 
CONTINUÏTEIT” 

KARIN 
LAGLAS 
LEADERSHIP BY INTERACTION

BIOGRAFIE

KARIN LAGLAS, SINDS 1 JANUARI VAN DIT JAAR DECAAN VAN ONZE FACULTEIT, HIELD OP 25 NOVEMBER HAAR IN-
TREEREDE ‘WIE HEEFT HIER DE LEIDING’. ZE HEEFT ALS DECAAN DRIE OVERTUIGINGEN: DE WERELD VERBETEREN, 
NETWERKEN EN VERANDEREN. B NIEUWS SPRAK MET HAAR OVER HAAR LEIDERSCHAPSSTIJL.
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U had het in uw rede over vijf 
belangrijke eigenschappen 
voor een leider (bevlogenheid, 
procesvaardigheid, inhoude-
lijke kennis, besluitvaardigheid 
en vermogen om tegenstellin-
gen te verzoenen). Hoe zouden 
die kwaliteiten in het onder-
wijs naar voren moeten 
komen?
Ik denk dat we dat eigenlijk al 
heel goed doen. Onze ontwerpoe-
feningen zijn een heel mooi 
vehikel om niet alleen het 
ontwerpen te leren, maar ook te 
praten over hoe je later in de 
praktijk met dat ontwerp aan de 
slag gaat. De proceskant en de 
rollenkant kunnen een stevige 
plek krijgen in de bestaande 
ontwerpoefening. En dat bedoel 
ik dan niet als iets waar je per se 
examen in moet doen. Je krijgt les 
van een docent die heel vaak ook 
uit de praktijk komt. Als die 
docent zijn of haar praktijkerva-
ring deelt, dan is dat bijvangst. 

Hoe kan het onderzoek van de 
faculteit bijdragen aan deze 
leiderschapskwaliteiten? 
Het voornemen is om een 
leerstoel over opdrachtgever-
schap op te richten . Hans de 
Jonge [Real Estate and Housing, 
red.] is daar al een tijdje mee 
bezig, samen met het opdrachtge-
versforum, wat bestaat uit een 
aantal grote, institutionele 
partijen. Het verder denken over 
leiderschap in de gebouwde 
omgeving, maar ook het leiding 
geven aan creatievelingen past 
natuurlijk bij uitstek bij het 
onderzoek van zo’n leerstoel. 
Leiderschap komt dus terug in 
zowel het onderwijs als onder-
zoek. Zo zorgen we dat onze 
studenten, onderzoekers en 
alumni ook in de toekomst de 
leiding hebben over onze ge-
bouwde omgeving. dimensie al een rol in de 

opleiding. Een van de kwalitei-
ten van deze faculteit is dat we 
heel erg goed integratief 
kunnen denken. Ontwerpen is 
in feite integratief denken en 
daarmee kunnen we de wereld 
verbeteren, waar ik het al 
eerder over had. Wij kunnen 
allerlei deeloplossingen van 
anderen tot één geheel smeden. 
Sociologen en sociaal geografen 
bestuderen allerlei fenomenen 
van de stad, en wij zijn bij 
uitstek in staat om dat, met 
onze ontwerpkennis en -vaar-

beeld over nieuwe leerstoelen, de 
begroting, het studiesucces of de 
vernieuwing van de bachelor. Er 
komt informatie tot je en dat 
bespreek je weer met andere 
mensen met als doel iets goeds te 
doen voor de faculteit. Vanuit die 
gesprekken probeer ik verschil-
lende oplossingen, verschillende 
scenario’s, te vinden, eigenlijk 
zoals ontwerpers ook doen. De 
juiste oplossing is niet zomaar 
een oplossing, maar bij voorkeur 
een die voor iedereen goed 
aanvoelt. En soms is dat best een 
zoektocht. 

digheid, naar oplossingen voor de 
gebouwde omgeving te vertalen. 
Een van de redenen waarom ik 
een groot voorstander ben van 
onze ontwerptraining, is dat het 
ontwerponderwijs juist dat 
integratieve vermogen traint.

U typeert uw leiderschapsstijl 
als 'Leadership by interaction'. 
Wat houdt dat in?
Ik vind het prettig om met 
mensen te praten en samen te 
bedenken wat de juiste oplossing 
is. Als decaan voer ik veel 
gesprekken. Deze gaan bijvoor-

Karin Laglas, 
decaan faculteit Bouwkunde 
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JOOST ROKS

Research focus: Urban Area Developments
The focus of my research project was on urban area development 
projects; more in particular on the composition of real estate pro-
grams that can be developed within urban area developments. The 
focal aspect in this research was the end-user, because the re-
search approach has been based on the perspective of parties who 
are active in spatial development. For those parties it is important 
to create market conform developments in order to be successful, 
especially in the current market circumstances. During my litera-
ture survey and experience in practice I have noticed that most of 
these parties do not exactly (or not at all) know what the wishes of 
the end-users are. This has triggered me to search for a method 
that enables to derive the wishes of end-users considering the com-
position of real estate programs. This in order to enable the deve-
lopment of market conform real estate programs. 
The concept of end-user is very broad. Therefore, I defined end-
users as persons or parties who buy, rent or use the area or buil-
dings that are developed in area developments. (figure 4)

Research aim: Market conform real estate programs
The aim of the research was to derive the preferences of end-users 
for several possible real estate programs. A real estate program is 
in this research defined as the distribution between the possible 
area functions within a certain area (figure 3). With the acquired 
research results, it should therefore be possible to create an optimal 
distribution between the possible area functions within a certain 
area typology, based on stated preferences of end-users. Conside-
ring the specific area typology, I have chosen for inner-city train 
station locations as central area typology within the research. My 
main goal was to search and explore trends or average preferences 
in the choice behavior of end-users for this area typology. In this 
way I aimed at getting insight at global preference patterns in the 
initiative phase of an area development. Based on these global pre-
ference patterns, areas can be developed with compositions that 
are based on market demand in order to achieve that they will be 
occupied quickly to prevent vancancy. 

Method: a quantitative approach
In order to analyze the preferences of end-users in a solid way, a 
quantitative research approach based on stated preference has 
proved to be most appropriate. I have chosen a stated preference 
method because this type of research has more possibilities to de-
rive state of the art preferences compared to revealed preference. 
Besides that, this type of research also enables ex-ante analysis of 
products or services that are not on the market yet.  In stated prefe-
rence research a hypothetical situation is used to derive preferen-
ces of respondents, which results in a laboratory experiment. In 
this experiment I used an online questionnaire to derive the prefe-
rences of end-users for the several possible area functions. In this 
questionnaire I used a case study (Stationskwartier Breda) that re-
presents the general area typology of inner-city train station locati-
ons (figure 1).
The case study has been explained to the respondents of the ques-
tionnaire by means of a 3D visualization. Thereafter, the respon-
dents are asked which functions they prefer on this location typo-
logy. This is done by means of visualizations of different possible 
real estate programs. Beside the preferences of end-users for the 
different area functions, the residual land value has also been taken 
into account. This enables to say something about the financial 
value of the possible real estate programs.

Results: Significant potential for multifunctional area develop-
ments
Concerning the research results, it was interesting to see that all 
area functions played a significant role in forming the choice beha-
vior of the respondents. In general, retail and leisure are most pre-
ferred amongst the total research population. The residential func-
tion seems to be desired at a medium presence level and office and 
amenities functions seems to be least preferred (figure 3). Howe-
ver, there were no big differences observed between the possible 
functions. This shows the potential of the chosen area typology for 
multifunctional area developments.
In most cases, I found that preference and feasibility could be re-
conciled. This indicates that there is also enough potential to realize 
the most desired area compositions seen from a financial perspec-
tive.

Figure 2: distribution functions

Figure 1: mulitifuncional use in station areas

MIXED USE/
END USER
EVERY MONTH WE HIGHLIGHT ONE EXCEPTIONALLY 
GOOD GRADUATION PROJECT. JOOST ROKS GRADUA-
TED AT REAL ESTATE & HOUSING WITH A METHOD 
THAT COULD SIGNIFICANTLY EASE THE DIFFICULT 
INITIATIVE PHASE OF URBAN AREA DEVELOPMENTS.
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Multifunctional
Urban Area
Inervention
Joost Roks graduated in March 
2011 within the master lab 
‘Urban Area Development’, 
which is one of the labs of the 
department of Real Estate & 
Housing. This lab is concerned 
with the broad spectrum of 
problems related to urban area 
development taking into account 
the total area’s life cycle. In this 
context, the focus of the lab is on 
the initiative and operating 
phase of the building process. 
Because of frictions in the 
operating phase, there is reason 
to develop initiatives for 
interventions that aim at 
re-establishing the market-fit of 
the area and the real estate 
within that area. We consider the 
judgement of the end-user as 
decisive for the success of any 
intervention. Joost chose the 
transformation of inner city train 
station areas to be his 
playground. Within this terrain, 
his objective was to obtain 
knowledge and develop tools for 
composing the best mix of 
functions for a train station area. 
His approach was based mainly 
on preferences of the end users. 
The real estate functions he took 
into consideration were: office, 
residential, retail, leisure and 
social amenities. The end users 
he used to base his judgements 
on were residents, organisations 
or companies in the office 
branch, visitors and real estate 
investors. Joost took the 
redevelopment of the Breda 
train station area as an illustrative 
case. Joost developed an online 
questionnaire to derive the 
preferences of end-users for the 
several possible area functions. 
Integrated in that questionnaire 
was an advanced user-friendly 
device with which a respondent 
could quantify his or her 
preferred function mix. The 
device also visualised the 
preference in a 3D model of, in 
this case, the Breda train station 
area. In addition, Joost 
developed a calculation model 
to check the financial feasibility 
of the preferred function mix 
composition. It took him a great 
effort to fully give account for his 
innovative research methodology 
and justification of the outcomes. 
He succeeded however in 
developing a reliable tool to 
support the decision process, 
which is the core business of the 
RE&H department. Although 
Joost took Breda as a case, the 
results of his graduation project 
are applicable to transform any 
train station area. In fact, the 
results are in general applicable 
for interventions in multi-
functional urban areas, particular 
in the initiative phase of the 
development. The graduation 
study is directly implementable 
in practice and its application can 
deliver a contribution in 
preventing a long decision 
process and overrunning the 
budget.

Wout van der Toorn Vrijthoff, 
associate professor Real Estate 
Management 
Philip Koppels, assistant professor 
Building Economics
Clarien van Oel, assistant professor 
Research Methodology

TUTOR

Figure 4: end-usersFigure 3: area functions

End user:  Definition:

Resident

Organization

Visitor

Investor

A resident that seeks an optimal place and 
environment to live.

An employer that seeks an optimal 
accomodation and environment for his 
organization. Employees are also classified 
under organization, assuming that an 
employer will take into account the 
preferences of his employees.

A visitor that is attracted to the area due 
to other aspects than living or working.

Although an investor can not be seen as a 
literal end-user (however, this could be in 
the case of the owner-user) his preference 
is just as important as the literal end-users 
because the investor can sometimes also 
be a very important purchaser of develop-
ment projects.  An investor seeks an 
optimal financial efficiency of his invest-
ments.

Function name:  Definition:

Urban Living

Office

Retail

Leasure/
entertainment

Social ameneties

Defined as the space that is needed for
living.

Refers to the space that is used to facilitate 
office activities.

Refers to the space that is used to 
facilitate retail or commercial activities.
(shops, department stores, etc.)

Commercial exploitation of spare time 
activites. (restaurants, hotels, bars and 
pubs, etc.)

Includes non-profit, care and educational 
organizations. (hospitals, schools, etc.)
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LANDSCHAP, 
STEDENBOUW & ARCHITECTUUR
VERWEVEN

Menig student denkt misschien dat landschap bij stedenbouwkunde 
hoort en vooral wordt beoefend in Wageningen. Niets is minder waar 
als we Clemens Steenbergen en Wouter Reh mogen geloven. Steenber-
gen en Reh hebben altijd al de ruimtelijke kant van landschapsontwerp 
benadrukt, zo blijkt uit hun indrukwekkende publicatielijst. In hun 
nieuwe boek ‘Metropolitane Landschapsarchitectuur’ focussen zij weer 
op landschapsarchitectuur als ontwerpende discipline, in het span-
ningsveld tussen architectuur en stedenbouw.

B Nieuws: Wat is de aanleiding geweest voor dit boek?
Wouter Reh: “Dit boek is een soort sluitsteen in een reeks. We hebben 
in het verleden een aantal boeken geschreven die je als bouwstenen 
voor een landschapsarchitectonische theorie zou kunnen beschouwen. 
De eerste daarvan is ‘Architectuur en Landschap’. Dat boek gaat over 
hoe je als architect iets met het (natuur)landschap kan doen. Hoe zet je 
een gebouw in de natuur, hoe zou het mooi in het landschap liggen? Op 
welke manier zou het gebouw het beste aansluiten bij de structuur van 
het landschap? In dat boek komen onder andere deze thema’s aan bod.”
Clemens Steenbergen: “Met dat eerste boek wilden wij aansluiting 
vinden bij architectuurstudenten. We kregen de indruk dat veel 
architectuurstudenten met name in hun afstudeerproject iets met 
landschap wilden doen. Dit boek kon hen daarbij op weg helpen.”
“Het tweede boek dat je als elementaire bouwsteen kan zien is de 
‘Polderatlas van Nederland’. Daarin hebben we gekeken in hoeverre er 
sprake is van architectuur in het gemaakte Nederlandse landschap. Het 
Nederlandse landschap is een technisch landschap, met een droogleg-
ging en  rationele verkaveling die geschikt is gemaakt voor het land-
bouwbedrijf. Toch is er op verborgen punten architectonische kwaliteit 
te vinden. Daar hebben wij naar gezocht en we hebben getracht dat in 
kaart te brengen. Zo kan je bijvoorbeeld een nieuwe landschapstrans-
formatie ontwerpen. Tegenwoordig zijn er veel vraagstukken die te 
maken hebben met water. Polders moeten  bijvoorbeeld meer water 
bergen dan voorheen. Dat kan je als een puur technisch probleem zien, 
maar je kan ook denken: hoe kan ik dat water een zodanige ruimtelijke 
kwaliteit geven dat het ook geschikt is als openbare ruimte?”
“De derde  bouwsteen, en dan vat ik het heel compact samen, is het 
boek dat we nu presenteren. Dat gaat over stedelijke landschapsarchi-
tectuur. Hoe je de relatie tussen de stad en het landschap als architecto-
nische ontwerpvraag kunt bekijken.”

DOOR MARCELLO SOELEMAN

De wisselwerking van het parkontwerp 
met de natuurlijke hoogteverschillen, 
waterstromen en kreken.
(projectie van het parkontwerp op de waterkaart 
van Viele 1865)

De Horti Farnesiani, Rome.
(luchtfoto P. van Bolhuis / Pandion)

NA MAAR LIEFST ACHTTIEN JAAR ALS  HOOGLERAAR TE 
HEBBEN GEWERKT OP BOUWKUNDE, ZAL PROF.DR.IR. 
CLEMENS STEENBERGEN ONZE FACULTEIT VERLATEN. 
MAAR DIT DOET HIJ NIET IN STILTE. HET BOEK 
‘METROPOLITANE LANDSCHAPSARCHITECTUUR, 
STEDELIJKE PARKEN EN LANDSCHAPPEN’ ZAL DE 
GEMOEDEREN DE KOMENDE JAREN NOG BEZIGHOUDEN. 
WOUTER REH, MEDE-AUTEUR EN COLLEGA VAN 
STEENBERGEN VAN HET EERSTE UUR, SCHOOF AAN VOOR 
DIT INTERVIEW. 

Een vouw in de stad; Peter Eisenman, 
Manhattan Fold.
(Eisenman Architects, IFCCA Prize Competition for 
the Design of Cities, New York, 1999. Aerial plan view. 
Courtesy Eisenman Architects)
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BN: Welke benaderingen zijn er te vinden in het stedelijk land-
schapsontwerp?
CS: “Er zijn drie hele belangrijke punten in de relatie tussen stad en 
landschap te onderscheiden. Als eerste is er sprake van een visueel 
instrumentarium, het zogeheten ‘landschapstheater’. Dat behelst 
aanwijzingen, waardoor je in de stad kan zien in wat voor landschap 
je bent. Een voorbeeld daarvan is Rome: de stad van zeven heuvelen. 
Als je op zo’n heuvel staat, ervaar je dat Rome in een heel groot dal 
van de Tiber ligt: een landschap met een specifieke vorm. Als tweede 
is er de relatie tussen het stedelijk netwerk en het cultuurlandschap. 
Neem New York of Barcelona. De plattegrond van die steden is een 
technisch raster, gebaseerd op rationele eisen waarbij je tot een 
optimale maat komt. Dat raster is aangepast aan de topografie van het 
landschap. Er zijn plekken gemaakt in het raster waarin je het 
landschap tevoorschijn ziet komen, waarbij dat landschap een heel 
specifieke vorm gekregen heeft, een stadspark bijvoorbeeld. Het 
Central Park is een gat in het raster, op precies de goede plek, en het 
heeft een architectonische bewerking gekregen waardoor het een 
specifieke ruimtelijke kwaliteit gekregen heeft. Midden in de metro-
pool sta je ineens voor de landschappelijke oorsprong van de stad.”
WR: “Central Park is belangrijk omdat je de grond, de bedrock, voelt, 
de rotsbodem waarop heel New York gebouwd is. Niettemin is het 
een puur stedelijk park: er lopen tunnels 
onderdoor, het ligt opgesloten in de stedelijke 
structuur.”
CS: “De derde stap is het stedelijk groen. Als je 
daarnaar kijkt dan zie je dat de vorm van het 
landschap vereenzelvigd wordt met het 
programma van de stad, dat er sprake is van 
programmatische landschappelijke voorzienin-
gen, recreatie bijvoorbeeld. Je krijgt program-
matische regels, een technische indeling van 
groencategorieën. Iedereen moet een bepaald soort groen op loopaf-
stand hebben.”
WR: “De Duitsers spreken van Kinderwagenentfernung. Dat is de 
actieradius die een moeder met haar kinderwagen aflegt in haar 
buurt, en daarbinnen moet dan een parkje of speelplaats liggen. Dus 
het programma opgesteld voor het functioneren van het stedelijk 
leven vanuit de woning.”

BN: Dus dan gaan jullie op zoek naar de architectonische waarde 
van deze drie benaderingen?
WR: “Het is vooral een zoektocht geweest naar hoe onze collega’s 
worstelen met de architectonische waarde van deze drie benaderin-
gen.”

BN: En komen uit deze studies ook ontwerptools voort?
CS: “Het voorgaande was alleen nog maar terugkijken. Op zichzelf is 
dat al waardevol, want wat hiervoor beschreven is, is nog nooit goed 
op een rijtje gezet.”
“Ook voor de ontwerptools zijn drie benaderingen te onderscheiden. 
Bij het eerste, gerelateerd aan het eerder genoemde ‘landschapsthea-
ter’, gaat het om aspecten van het oorspronkelijke landschap die weer 
tevoorschijn komen in de stad.”
WR: “Je woont niet alleen in steen maar je bent ergens deep down 
ook een indiaan die ravijnen en de zon ziet. De stad is ook onderdeel 
van de natuur. Als je die voelbaar maakt dan draag je bij aan de 
bewoonbaarheid, mensen krijgen grond onder hun voeten. Een park 
moet iets duidelijk maken over wat er was voordat de stad er kwam, 
iets over de geschiedenis van de stad.”
CS: “De tweede tool is wat wij noemen het ‘stromenlandschap’. 
Daarmee kijken wij naar de stedelijke infrastructuur als mechanisme 
voor de beweging die een verblijfsruimte moet worden. Omdat je 
zoveel tijd bewegend door de stad doorbrengt, is het heel belangrijk 
om de route ook te beschouwen als een landschap; hoe kan ik van de 
route een landschap maken? Een voorbeeld daarvan zie je in het 
prijsvraagontwerp ‘Manhattan Fold’ van Eisenman, waarin hij het 
raster verwrongen en verbogen heeft tot nieuwe routes die door dit 
lichaam heen gaan. En er ligt ook nog een daktuin op en een stadion 
in. Dit is een extreem voorbeeld waarbij iemand in de infrastructuur 

van de stad een aanknopingspunt vindt om een architectonisch 
landschap te maken.”
WR: “Het derde instrument is de 'stedelijke plantage'. De plantage is, 
kort gezegd, het landschappelijk raster dat gevuld wordt met stedelijke 
functies. Het is een model van hoe het cultuurtechnische raster en de 
natuur samenwerken als basis voor stedelijke verkaveling. Een mooi  
voorbeeld daarvan zie je bij de studie van Frits Palmboom voor de 
Zuidplaspolder. In die studie wordt een nieuw soort stad als onderdeel 
van de Randstad gemaakt waarin het stedelijk patroon is afgeleid van 
het landschappelijk raster.”
“Er heerst  hier en daar de opvatting dat de verstedelijking een natuur-
lijk ecologisch proces is, waarin de vorm niet meer  relevant is en je dus 
niet moet zeuren over de architectuur ervan. Daar zetten wij deze 
studie tegenover. Wij denken dat de architectuur en de vorm van het 
landschap nog altijd een ingang zijn om via een ontwerp invloed uit te 
oefenen op de stad, om die bewoonbaar te maken. Dat is de achterlig-
gende gedachte van deze studie, die wij expliciet naar voren proberen 
te brengen.”
CS: “Onze boeken zijn mede tot stand gekomen door de nieuwsgierig-
heid en gedrevenheid van studenten. Medewerkers zouden dit soort 
onderzoek nooit doen, dat kost te veel tijd en energie. Studenten zijn, 
door hun nieuwsgierigheid en enthousiasme gedreven, hele leuke en 

bijzondere momenten op het spoor gekomen. Ook 
in dit boek is veel onderzoek door studenten 
gedaan. Dat hebben wij altijd erg plezierig 
gevonden.”

BN: Wat zijn uw plannen hierna?
CS: “Ik heb nog een tiental promovendi die ik 
begeleid. De boeken waar we het over hebben 
gehad hebben samen met nog andere gediend 
als raamwerk om nieuwe onderzoeksvragen op te 

roepen en uit te werken. Er zijn bij onze leerstoel in het verleden weinig 
promoties geweest, maar er zitten nu hele interessante dingen bij. Inge 
Bobbink doet bijvoorbeeld onderzoek naar de architectuur van het 
water.”

BN: Zijn er nu meer onderzoekers door deze boeken?
CS: “Wij hebben in de afgelopen jaren naast het onderwijs tamelijk veel 
onderzoek gedaan en veel boeken geschreven: ik ben hier hoogleraar 
vanaf 1992, Wouter was hoofddocent vanaf 1993. Ik ben afgelopen 
januari gestopt en ben zoals dat heet met emeritaat. Wouter was al met 
pensioen gegaan in 2003 maar heeft daarna nog aan een aantal 
projecten meegewerkt, waaronder dit boek. Voordat wij met pensioen 
gingen hebben wij het eerste programma van de track landschapsarchi-
tectuur mogen samenstellen. Het materiaal dat wij ontwikkeld hebben 
heeft daar een plaats in gekregen, als wetenschappelijke basis om zo’n 
track op te bouwen. Dit opent dus ook nieuwe mogelijkheden voor de 
landschapsarchitectuur als onderzoeksveld.”
WR: “De toekomst van de track is de toekomst van de school. Vanuit 
ons vakgebied gezien is het heel belangrijk dat landschapsarchitectuur 
niet alleen op een landbouwhogeschool onderwezen wordt. Het is 
verbonden met de ruimtelijke inrichting van de stad. Wij vinden daarom 
dat het hier thuishoort. Een moderne, goed ingerichte en internationaal 
concurrerende architectuurschool hoort deze vakken sterk ontwikkeld 
te hebben. De vormgevende disciplines architectuur, stedenbouw en 
landschap kunnen alleen vruchtbaar samenwerken als ze hun eigen 
ontwerpinstrumenten uitdiepen. Het landschap hoort van nature niet 
alleen in het stedenbouwprogramma, maar ook in het architectuurpro-
gramma thuis.”

“DE TOEKOMST VAN DE 
TRACK LANSCHAPS-

ARCHITECTUUR IS DE 
TOEKOMST VAN DE 

SCHOOL”

Clemens Steenbergen zal op 15 december 2011 afscheid nemen van 
de Faculteit Bouwkunde. Dan zal hij ook het boek ‘Metropolitane 
Landschapsarchitectuur’ presenteren als onderdeel van de lezingen-
reeks ‘How Do You Landscape’. De lezing begint om 3.00 pm in de 
Berlagezaal. Meer info op bk.tudelft.nl.

Boekpresentatie: Metropolitane Landschapsarchitectuur
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eigenschappen van de bestaande 
gevel of de monumentale waarde 
van het gebouw zijn aanpassin-
gen vaak lastig. Kosten voor 
aanpassingen aan de gevel 
dragen in hoge mate bij aan de 
totale bouwkosten en zijn dus van 
grote invloed op de keuze voor 
herbestemming van het leeg-
staande kantoorpand. 

Toch zijn er goede vooruitzichten. 
Een voorbeeld van een geslaagde 
transformatie van kantoorgebouw 
tot zorginstelling is het pand ‘de 
Zusters’ in Utrecht (zie foto); twee 
met loopbruggen verbonden 
kantoortorens in de wijk Kanalen-
eiland. Bij de transformatie van 
dit gebouw is het architectenbu-
reau VDVZ Architecten heel dicht 
bij het bestaande gebouw 
gebleven. De bouwkosten waren 
zo een stuk lager dan de kosten 
die bij de keuze voor sloop en 
nieuwbouw gemaakt zouden zijn. 
In het gebouw zijn nu 114 
zorgappartementen voor ouderen 
ondergebracht met elk een eigen, 
badkamer, keukenblokje en zit-/
slaapgedeelte. De begane grond 
van het gebouw had een hogere 
verdieping met een grote recep-
tie. Daar huist nu een voorzienin-
gencentrum met een internetcafé, 
een fysiotherapeut, een kapper, 
een restaurant en een vergader-
ruimte. Deze voorzieningen zijn 
ook toegankelijk voor andere 
wijkbewoners.  

De studie is in eerste instantie 
bedoeld om architecten te 
informeren over hoe zij met deze 
transformatieopgave aan de slag 
kunnen. Bij transformaties is de 
rol van de architect belangrijker 
dan bij een nieuwbouwproject, 
waarbij ontwikkelaars vaak zelf 
een programma van eisen en een 
algemeen plan opstellen. Wan-
neer je met een bestaand gebouw 
te maken hebt, moet de architect 
al veel eerder in het proces 
worden betrokken. Architecten 
zijn nodig om het gebouw te 
analyseren en de ontwikkelaar in 
te lichten over wat de beste 
manier is om het gebouw te trans-
formeren. 

Het onderzoeksrapport is ver-
werkt tot de brochure ‘Zorg voor 
leegstand – Herbestemmen van 
leegstaande kantoren naar 
woonzorggebouwen’. Deze 
publicatie is gepresenteerd op 24 
november tijdens de werkconfe-
rentie Herbestemming van 
vastgoed in de zorg.

ÉN DE LEEGSTAND VAN KANTOREN AANPAKKEN ÉN DE GROEIENDE VRAAG NAAR WOON-
ZORGLOCATIES VOOR OUDEREN BEANTWOORDEN. TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP ALS LEEG-
STAANDE KANTOREN WORDEN HERBESTEMD. IN DE PUBLICATIE ‘ZORG VOOR LEEGSTAND 
– HERBESTEMMEN VAN LEEGSTAANDE KANTOREN NAAR WOONZORGGEBOUWEN’ VAN DE 
AFDELING REAL ESTATE & HOUSING WORDT ONDERZOCHT OF EN HOE DIT MOGELIJK IS.

Download het onderzoeksrapport 'Zorg voor 
leegstand – Herbestemmen van leegstaande 
kantoren naar zorgfuncties’ op de site van BNA:

www.bna.nl/Over-BNA/BNA-Onderzoek/
Herbestemming-voor-zorg/Zorg-voor-leeg-
stand

DOOR MANON SCHOTMAN

Op het moment staat in Nederland 
een groot deel van de voorraad 
kantoorruimte leeg, circa 14 
procent. Tegelijkertijd is er ruimte 
nodig voor zorginstellingen, onder 
andere voor de vergrijzende 
bevolking. Voor de BNA en de 
afdeling Real Estate & Housing 
aanleiding om oplossingen voor 
deze twee problemen te combine-
ren. In het onderzoek ‘Zorg voor 
leegstand’ is onderzocht hoe 
leegstaande kantoren kunnen wor-
den getransformeerd naar 
woonzorggebouwen. Hilde Remøy 
en Theo van der Voordt hebben 
een ‘Transformatiemeter Zorg’ 
ontwikkeld, waarmee vervolgens 
door 14 verschillende architecten-
bureaus haalbaarheidsstudies 

naar mogelijke transformatiepro-
jecten zijn gedaan. 

Bij het zoeken naar geschikte 
kantoorpanden voor een zorgfunc-
tie spelen twee uitdagingen een 
rol. De perifere locaties waar de 
kantoorpanden meestal staan, 
komen vaak niet overeen met de 
centrale locaties waar zorginstel-
lingen zich graag zouden willen 
vestigen. Ook blijkt de aankoop-

prijs van de kantoorgebouwen 
vaak te hoog, omdat eigenaren 
moeite hebben met het afwaarde-
ren van leegstaand vastgoed. En 
als deze obstakels overwonnen 
zijn, blijven er nog een aantal alge-
mene moeilijkheden over die 
inherent zijn aan het transforme-
ren van bestaande gebouwen, 
zoals overwegingen die een rol 
spelen in de aanpassingen aan de 
gevel. Als gevolg van de dragende 

ZORG VOOR 
LEEGSTAND

De Zusters, Utrecht
Foto: VDVZ Architecten

Meer info
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DE AFDELINGEN RMIT EN BOUWTECHNOLOGIE GAAN FUSEREN. EN JE HOEFT GEEN 
HOOGVLIEGER TE ZIJN OM TE SNAPPEN DAT DEZE FUSIE HET GEVOLG IS VAN DE HERIJKING. 
TOCH IS HET ZEKER GEEN GEDWONGEN HUWELIJK. DE AFDELINGSVOORZITTERS JOB ROOS 
(RMIT) EN  ULRICH KNAACK (BT) ZIEN VOORAL HEEL VEEL VOORDELEN. “DE FUSIE BIEDT 
INHOUDELIJK GROTE KANSEN EN ER STAAT ONS EEN ENERVERENDE TIJD TE WACHTEN.” 

DOOR ANNE DE HAIJ & AGNES WIJERS

Nieuw te vormen afdeling
Kostenbeheersing, efficiëntie en grotere slagkracht van organisatieon-
derdelen. Het zijn slechts enkele van de credo’s van de herijking TU 
Delft. En daarom is er geen plaats meer voor kleine afdelingen. De 
‘kleintjes’ van Bouwkunde – hyperbody, T?F en RMIT – moeten dus 
opgaan in grotere afdelingen. Maar van ‘opgaan’ is volgens Roos geen 
sprake. “Samen met Bouwtechnologie werkt RMIT aan een nieuw te 
vormen afdeling Architectural Engineering & Technology (AE+T). Het is 
dus zeker niet zo dat wij ‘opgenomen’ worden in de bestaande afdeling 
Bouwtechnologie.” Ook Knaack spreekt niet graag over opgaan in een 
afdeling en al helemaal niet over ‘de kleintjes’. “Ik spreek liever van ‘de 
vrije radicalen’, dat is een betere benaming. Misschien hebben deze 
afdelingen geen forse fysieke omvang, maar ze hebben zeker een 
essentiële inhoudelijke inbreng. Daar kunnen we gezamenlijk optimaal 
van profiteren.”

Uitdaging
Toen de medewerkers van RMIT het nieuws over de fusie voor het eerst 
hoorden, was het natuurlijk even wennen. Roos: “De praktische 
redenen zijn dan vrij eenvoudig uit te leggen. Inhoudelijk waren er wel 
vragen. Toch ligt ook de inhoudelijke verklaring meer voor de hand dan 
je zou denken. Natuurlijk lijkt het logisch om aansluiting te zoeken bij 
Architectuur of Geschiedenis, maar daar was de uitdaging voor ons 
echt minder groot. In de nieuw te vormen afdeling AE+T vinden we én 
veel overeenkomsten én de grootste uitdaging.”

Architectural en Cultural Engineering 
Dat RMIT en BT veel met elkaar gemeen hebben, is niet nieuw. In de 
jaren 90 hield BT zich onder leiding van Joop van Stigt al bezig met 
herontwerp, en restauratie zat nog voornamelijk bij architectuur. Bij de 
oprichting van RMIT hoopte Roos deze onderzoeksgebieden meer bij 
elkaar te brengen en die wens is er nu uiteraard nog steeds: “Beide 
vakgebieden gaan namelijk uit van het werken vanuit de bestaande 
gebouwde omgeving. Als je vanuit het bestaande transformeert naar 
iets nieuws, dan is een technische en duurzame invalshoek 
noodzakelijk.” Knaack: “En dat is ook de opgave waar we voor staan. 
We zien een veranderende bouwpraktijk - waarin we vaker met 
hergebruik te maken hebben - en zullen in de toekomst steeds 
spaarzamer om moeten gaan met onze energiebronnen. Dus zullen we 
ook moeten komen met integrale oplossingen en integrale ontwerpen.” 
De BT’ers houden zich dan vooral bezig met de harde kant. Zij kijken 

HERIJKING: 
AE+T

naar techniek en installaties en het energievraagstuk. De specialiteit 
van RMIT is juist de ‘zachte zijde’ of reflectieve zijde van transformaties. 
Zij focussen op de culturele waarde en de ‘waarom-vraag’. 
“Architectural Engineering en ‘Cultural Engineering’ vullen elkaar hier 
perfect aan,” aldus Roos.  

Samenwerking in onderzoek 
Als sectie binnen het grotere en nieuwe AE+T blijft RMIT volledig 
overeind. Roos: “Het verliezen van je brand, dat had potentieel één van 
de nadelen van de fusie kunnen zijn. Op je zorgvuldig opgebouwde 
imago moet je bijzonder goed passen. Maar dat betekent natuurlijk niet 
dat we op ons eigen eiland gaan zitten binnen de nieuwe afdeling. We 
zullen elkaar in onderzoek straks nadrukkelijk gaan opzoeken.” Knaack: 
“Ik denk daarbij direct aan Green Building Innovation; de duurzaam-
heidsopgave van cultureel erfgoed”. Roos: “En bij het zoeken naar 
tweede en derde geldstromen, voornamelijk op Europees niveau, 
hebben we dan ook veel meer slagkracht.”

Onderwijs  
De zorgvuldig opgebouwde relaties met Architectuur, Urbanism en Real 
Estate & Housing in onderwijs en onderzoek blijven natuurlijk gewoon 
bestaan. Van meer samenwerking binnen de faculteit zijn beiden 
afdelingen altijd al groot voorstander geweest. RMIT is straks een 
sectie binnen de nieuwe afdeling AE+T, maar blijft gewoon onderwijs 
aanbieden binnen de track Architecture. De RMIT afstudeerders moeten 
straks namelijk wel in het Architectenregister worden opgenomen. En 
dat is met een diploma van de track Building Technology nog niet het 
geval. Roos: “Maar ik sluit natuurlijk niet uit dat RMIT in de toekomst 
ook vanuit de track Building Technology onderwijs aanbiedt.” Knaack: 
“Ook kan ik me voorstellen dat ‘de vrije radicalen’, om die term nog 
maar eens te gebruiken, een grotere inbreng krijgen in het Bachelor 
onderwijs. Daarmee komt alles nog beter in balans.” 

Huwelijk
De fusie is onderdeel van de herijking van Bouwkunde, maar is een 
‘reorganisatie zonder ontslagen’. Binnenkort verhuist RMIT ook fysiek 
naar de westkant van BK City. Al met al een ‘fusie zonder bloedvergie-
ten’ dus? Roos: “Integendeel, een nieuwe afdeling met nieuwe kansen 
en nieuwe uitdagingen. Vers bloed dus!” Knaack: “Een huwelijk 
voorafgegaan door een lange verloving; maar alle partijen zeggen nu 
volmondig ‘ja ik wil.’”
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@Deep-rooted sentiments? Interesting views? 
Use forum as your discussion platform! 

Bouwkunde-Delft is een conserva-
tieve kerk. Van een conservatieve 
kerk mag je verwachten dat haar 
bisschoppen de officiële theologie 
bewaken. Daarom mogen ze en 
moeten ze studenten beoordelen aan 
wie ze zelf geen les hebben 
gegeven.

Het enige dat ontbreekt in onze 
conservatieve kerk is het duidelijk 
uitspreken van wat precies de 
theologie van de kerk is. Beoordelen 
de bisschoppen de capaciteit van 
studenten om te tekenen volgens 
universeel aanvaarde tekenafsprak-
en? Beoordelen ze de vanzelf-
sprekendheid van hoe wanden 
vloeren en daken dragen? Beoorde-
len ze de mate waarin de ontwerpers 
ruimten duidelijk hebben begrensd, 
gedefinieerd en daardoor tot leven 
hebben gebracht?

De praktijk leert dat de bisschoppen 
(en de overgrote meerderheid van de 
gewone priesters) de scheppingen 
van hun studenten beoordelen op de 
taal die hun architectuur spreekt. We 
weten allemaal welke taal dat is: de 
taal die ontstaan is onder mensen 
die de traditie van de Moderne 
Beweging hebben verzonnen.

Er is niets mis mee, dit leren van een 
architectuurtaal. Maar als we één 
taal goed leren, dan zijn we in staat 
om andere talen te leren. En als 
Nederlanders zijn we trots op de 
verschillende talen die we spreken.

Waarom beperken we ons dan tot 
één enkele taal in de architectuur?  
Waarom leren we op een universiteit 
niet meerdere architectuurtalen dan 
die ene, officiële?  Waarom maken 
wij ons niet bekwaam in de 
architectuurtaal die onze duurzame 
steden door de eeuwen heen hebben 
gesproken?  Waarom pikken we de 
informele taal niet op van zelfbouw-
initiatieven overal ter wereld?  
Waarom aanvaarden we zo onkri-
tisch en zo ahistorisch de parameters 
van de huidige ego-cultuur die 
ster-architecten cultiveert?

Onze bibliotheek staat vol boeken 
die vol staan met gebouwen die 
verschillende architectuurtalen 

spreken. Onze bibliotheek staat ook 
vol boeken van architecten die de 
geschiedenis van professionele 
architecten en architectuuropleidin-
gen in de afgelopen 150 jaar in 
perspectief plaatsen. Voorbeelden 
zijn Christopher Alexander, Anthony 
Jackson, Brent Brolin, Leon Krier, 
Andrés Duany, Jean-François 
Gabriel, François Spoerry en Dom 
Hans van der Laan. Als we zulke 
boeken lezen, dan ontmaskeren we 
de beperkende theologie van onze 
conservatieve kerk.

Vergeet de woorden van weten-
schappelijke objectiviteit: noem onze 
opleiding de conservatieve kerk die 
zij is. 

Of gooi de boel open: durf werkelijk 
wetenschappelijk te zijn. Onderzoek 
en doceer het effect van verschil-
lende architectuurtalen op de psyche 
van de mens en op het lichaam van 
de aarde. Dan pas begin je een 
zekere objectiviteit te benaderen.  
Dan pas ontdek je hoe je een 
duurzaam leefbare wereld kunt 
scheppen.

Jaap Dawson, 
Docent Architectonische compositie

Scan the QR code!

Whether you would like to ventilate your opinion, get your voice heard or just want to share a nice story with the BK community, please 
send your article or letter to bnieuws-bk@tudelft.nl. Texts may be edited for length or clarity. All forum articles will be published on 
bnieuws.wordpress.com as well.
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Bouwkunde-Delft is een conservatieve kerk

De afgelopen maanden heeft 
Bouwkunde hard gewerkt aan de 
vernieuwing van de bachelorop-
leiding. Michiel Riedijk als 
opleidingsdirecteur van de 
Bachelor geeft samen met de 
werkgroep Verbetering BSc 
curriculum vorm aan dit proces.
De werkgroep bestaat uit: Remon 
Rooij (U), Alexandra den Heijer 
(RE&H), Maarten Meijs (BT), 
vacature (A), Marjolein Overtoom 
(studentlid OR), Martin Meijerra-
thken (FSR), Theo van Drunen 
(O&S) en Michiel Riedijk (Voorzit-
ter).

Naast een doorlopende reflectie 
op het onderwijs, wordt juist nu 
extra actie ondernomen naar 
aanleiding van de plannen van de 
staatssecretaris onderwijs Halbe 
Zijlstra. De doelstelling is dat in 
2014, 70% van de studenten het 
bachelordiploma in 4 jaar haalt. 
De financiering van de studie 
wordt daarnaast afhankelijk 
gemaakt van het studieresultaat. 
Dit is een extra reden om het 
onderwijs weer eens kritisch 
onder de loep te nemen.

De basisgedachte van de bachelo-
ropleiding staat. Zo worden de 
voorstellen van de werkgroep 
Studiesucces verder uitgewerkt, 

een aantal onvolkomenheden in 
het huidige curriculum wegge-
werkt, wordt er gewerkt aan de 
vergroting van de wetenschappe-
lijkheid van de studie en aan het 
terugdringen van versnippering.  
We streven daarbij naar grotere 
eenheden (5 ECTS), waarbij 
maximaal 2 tot 3 vakken tegelij-
kertijd worden gegeven in de 
vorm van activerend onderwijs.

Op 15 december worden de 
conceptvoorstellen gepresenteerd 
aan Karin Laglas. Van half 
december tot 1 februari worden 
de voorstellen voorgelegd aan de 
betrokken adviesorganen en aan 
de Bouwkunde gemeenschap; 
hoogleraren, docenten, de 
opleidingscommissie en de FSR.

Op dit moment is een enquête 
online geplaatst, waar studenten 
zelf in kunnen aangeven wat zij 
als struikelvakken ervaren en 
waarin zij mogelijke oplossingen 
naar eigen voorkeur kunnen 
rangschikken: facebook.com/
fsrbouwkunde

Heb je wezenlijke bijdragen, 
ideeën of bevindingen waarvan 
wij nu al op de hoogte moeten 
zijn, stuur deze dan per e-mail 
aan de mailbox directeur onder-
wijs: directeuronderwijs-bk@
tudelft.nl.

Vernieuwing bachelorcurriculum krijgt  
vorm
BERICHT VAN O&S - ONDERWIJSDIRECTEUR

CARTOON BY THOMAS DE BOS
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IN IEDERE EDITIE WORDT STUDENTEN EN DOCENTEN 
VAN DE TU DELFT EEN VRAAG GESTELD WAAR ZIJ HUN 
MENING OVER GEVEN. DEZE KEER:

WAAROP WAS JE 
MASTER TRACK KEUZE 
GEBASSEERD?

Jurgen Beliën, MSc3, Explore Lab 
Voor mij was het best wel duidelijk dat 
ik Architectuur of Stedenbouw wou 
doen. Toen ben ik stage gaan lopen 
bij een Stedenbouwkundig bureau.Ik 
merkte dat de schaal heel erg een rol 
speelde. Het eerste project was een 
regionaal ontwikkelingsplan en dat 
was heel abstract . Toen ik meedeed 
aan een prijsvraag voor een plein en ik 
veel moest detailleren, realiseerde ik 
dat ik dat schaalniveau heel erg leuk 
vond. Toen ik met mijn master begon 
heb ik Architectuur gekozen. Daar heb 
je een visie maar kan je nog aantonen 
hoe het gemaakt zal worden.

Rodrigo Dias Goncalves Lima, 
BSc5, Minor HoTF
Ik twijfel tussen Architectuur en 
Real Estate. Architectuur vind ik 
heel leuk, maar met Real Estate 
kom je sneller aan de bak. In de 
andere master tracks moet ik me 
eigenlijk nog verdiepen. 

Lindi Hofman, MSc1, Materialisa-
tion
Ik denk dat ik daar nog heel goed 
over moet nadenken. Ik doe nu 
iets bij architectuur, en ik denk dat 
ik daar zal blijven.Het technische 
aspect is voor mij belangrijk, maar 
het moet wel in balans blijven met 
het culturele.

Olaf Kramer, BSc6, Architec-
tuur
Ik zal niet op BK mijn master 
doen. Ik wil niet algemeen 
architect worden, maar wil mij 
richten op onderzoek of verder 
specialiseren in een bepaald 
aspect. Meer de advies kant 
op.

Jacob Lem, MSc1, Hyperbody
I’m from Hong Kong, a high 
density environment. Here in 
Hyperbody I can learn about 
different approaches to varying 
degrees of density, different 
situations.

Eurvel Winters, MSc1, REH
De architectuurvakken, dus de 
ontwerpvakken, waren niet echt 
mijn ding. Ik wou iets dat weten-
schappelijk onderbouwd was. 
Onderzoek vind ik interessanter dan 
ontwerpen. Dat heb ik gevonden bij 
REH. Hun toegepaste theorien zijn 
heel kwalitatief en kwantitatief van 
aard en dat vind ik belangrijk.

Sjors de Graaf, MSc1, Public 
Building
Op gevoel gekozen. Ik vond heel 
veel dingen wel leuk, dus heb ik 
naar de docenten en de projec-
ten gekeken en mijn gevoel 
gevolgd. Ik weet dat ik Dwelling 
helemaal niet wil, want daar zijn 
te veel regels aan gebonden. 
Voor mijn afstuderen weet ik al 
dat ik meer de kunst richting op 
wil en dus neig ik naar Interiors. 
Maar ik moet me er nog verder in 
verdiepen.

Amy Ikhayanti, MSc3, Delta 
Intervention
I chose Urbanism because I liked 
it. In Indonesia I was studying 
Architecture. There was a course 
about Architecture in the urban 
context. We had to take into 
consideration the urban 
environment and that is when II 
realized that I liked working on a 
larger scale. But it wasn’t a very 
conscious choice. It’s something 
that your heart chooses.



Competition 
The Green Architecture 
Competition
30.11.2011
Sustainability has become 
increasingly integrated into 
architecture in the past decades. 
Biodiversity, which is of vital 
importance to all of us, has 
however been given little or no 
attention at all. The Dutch 
Ministry of Economic Affairs, 
Agriculture and Innovation and 
the NAI are therefore launching 
The Green Architecture 
Competition. 
NAi / Rotterdam / 20:00 / RSVP
nai.nl

Lecture 
How Do You Landscape 
– Eric-Jan Pleijster
01.12.2011
For the lecture series ‘How Do 
You Landscape’ TU Delft’s Chair 
of Landscape Architecture has 
invited landscape architect 
Eric-Jan Pleijster from LOLA 
Landscape Architects to lecture 
on the relation between practice 
and experiment.
BK City, BK.CZ.T / 09:45
bk.tudelft.nl

Lecture 
Wat nou Duurzaamheid
01.12.2011
The faculty of Architecture’s Chair 
in Architectural Engineering and 
the Stichting Analyse van 
Gebouwen (Building Analysis 
Foundation or STAG) will be 
organising the Jan Albarda 
lecture.
BK City, Berlage Rooms / 16:30
bk.tudelft.nl

Lecture 
Capita Selecta Lecture 
3 – History, collective 
memory and politics, 
engagement and 
architecture
01.12.2011
This lecture will concern history, 
collective memory, politics, 
engagement and architecture. 
Lectures will be given by Malkit 
Shoshan (founder think thank 
FAST, independent architect) and 
Rober Jan van Pelt (writer and 
researcher on the construction 
history of Auschwitz).  
BK City, Room A / 18:00
bk.tudelft.nl

Lecture 
How Do You Landscape 
– Hilke Floris
13.12.2011
For the lecture series ‘How Do 
You Landscape’ TU Delft’s Chair 
of Landscape Architecture has 
invited landscape architect Hilke 
Floris from HOSPER to lecture on 
the relation between practice 
and experiment in landscape 
architecture.
BK City, BK.01.WEST.550 / 
10:45
bk.tudelft.nl

Book Presentation 
Disruptions (the Why 
Factory)
13.12.2011
In a world where future 
forecasting seems increasingly 
futile, where predictions are 
unreliable, and where even the 
most absurd scenarios are 
plausible, many urban planning 
decisions are governed not by 
vision, but by fear. Fear of 
disaster, fear of change, fear of 
the unknown. Can we learn from 
fear?
BK City, Glasshouse East / 
16:00
thewhyfactory.nl

Book Presentation 
Making Room for 
People
14.12.2011
December 14, the book ‘Making 
Room for People’ will be 
presented in the faculty of 
Architecture.
Several contributors to the book 
will discuss their views on the 
most pressing challenges 
presented in the book.
BK City, Berlage 1 / 15:00
bk.tudelft.nl

Lecture 
Clemens Steenbergen 
en Wouter Reh
15.12.2011
Hoogleraar Landschap Clemens 
Steenbergen en universitair 
hoofddocent Wouter Reh nemen 
met de studie en het boek 
‘Metropolitane 
Landschapsarchitectuur’ afscheid 
van de faculteit Bouwkunde.
BK City, Berlage 1 / 15:00
bk.tudelft.nl

WEEK 48

AGENDA

WEEK 49
WEEK 50

Expositie 
Stad op Maat
De ontwikkeling van ruimte in 
Nederland lijkt vastgelopen. Het 
enorme oppervlak aan braaklig-
gende bouwgrond en leegstaand 
vastgoed zijn slechts enkele 
symptomen. Hoe gaan steden-
bouwkundigen om met deze 
veranderde werkelijkheid? 
Moeten stedenbouwkundigen 
vanaf nu wellicht anders worden 
opgeleid? 

TENTOONSTELLINGEN

Paulo Mendes da Rocha 
Bozar / Brussel
15.01.12

De Speelse Stad van Aldo 
van Eyck 
Van Eesterenmuseum / Amsterdam
31.01.12

OMA / Progress 
Barbican / London
19.02.12
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De expositie ‘Stad op Maat’ gaat 
in op de veranderde condities van 
de stedenbouw en onderzoekt 
hoe braakliggende grond nieuwe 
ruimte voor de stad kan worden, 
en hoe leegstaande bouwwerken 
zo kunnen worden aangepast dat 
vraag en aanbod weer op elkaar 
aansluiten. 

22.11.11 - 16.12.11
BK City / Oost Serre  

Lecture 
Landscapes in 
Landscapes
06.12.2011
Landscape architect Piet Oudolfs 
lecture is titled Landscapes in 
Landscapes: Where Design 
Meets Ecology
Berlage Institute / Rotterdam / 
19:00 / € 5 / RSVP
berlage-institute.nl

Lecture 
Capita Selecta Lecture 
4 – Experimentation in 
Architectural Design
08.12.2011
This lecture will concern 
experimentation in architectural 
design. Lectures will be given by 
Michael Weinstock (AA, London) 
and Marta Malé-Alemany (IACC, 
Barcelona). 
BK City, Room A / 18:00
bk.tudelft.nl

Lecture 
PhD Thesis Defence: 
Jeroen van Schaick – 
Timespace Matters
09.12.2011
Ir. Jeroen van Schaick will be 
conferred with a PhD for his 
thesis ‘Timespace Matters. 
Exploring the gap between 
knowing about activity patterns 
of people and knowing how to 
design and plan urban areas and 
regions’.
TU Delft, Aula / 12:30
bk.tudelft.nl

Lecture 
Wat betekent ‘The 
Internet of Things’ voor 
onze woonomgeving?
09.12.2011
Een eendaagse conferentie rond 
het thema 'The Internet of 
Things', toegespitst op de 
woonomgeving. Architecten, 
filosofen, technici, wetenschappers 
en productontwerpers brengen 
de bezoekers op de hoogte van 
hun visie op de laatste 
ontwikkelingen op dit terrein.
V2/ Rotterdam / 09:30 / € 65 / 
RSVP
v2.nl

WEEK 51
Lecture 
PhD Thesis Defence Ir. 
M.G. Polman
19.12.2011
19 November 2011 will see Ir. 
M.G. Polman being conferred 
with a PhD for her thesis ‘Kleuren 
van het Nieuwe Bouwen’.
Polman conducted her research 
at the chair of IHAAU/History of 
the faculty of Architecture TU 
Delft.
TU Delft, Aula / 12:30
bk.tudelft.nl

Lecture 
Enlightened 
Architecture
20.12.2011
Philippe Rahms' lecture is titled: 
Enlightened Architecture: Recent 
Projects
Berlage Institute / Rotterdam / 
19:00 / € 5 / RSVP
berlage-institute.nl

SPOT-

LIGHT!
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