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KORT NIEUWS

Waltman sold 2500 rolls of tracing 

paper, that's the distance from 

Rotterdam to Delft! 

Waltman sold 

1400 rolls of 

tape with which 

you can enwrap 
525 architecture 

students.

Waltman sold 3000 bottles of glue, 
that's about 3 bathtubs full.

462 students 

graduated this year of which 49 
graduated with an honorary mention! 

January was the best month to gradu-

ate with 13pct getting a honorary 

mention!

380 students 

started 

studying in BK 

City of which 

71 quit in the 
first year. 

THE YEAR 2011
IN NUMBERS

Sodexo sold 

30.000 'kroketten' 

of which you could 

make one big 

'kroket' of 6m 
high. 

Decaan Karin Laglas 
voorzitter jury 
Gulden Feniks
Decaan Karin Laglas is 
juryvoorzitter van de Gulden 
Feniks, de prijs voor 
verbetering van de bestaande 
gebouwde omgeving. Ook Andy 
van den Dobbelsteen en Ulrich 
Knaack nemen deze editie plaats 
in de jury. De prijs wordt jaarlijks 
toegekend aan projectteams van 
bijzondere renovatie- en 
transformatieprojecten.
www.guldenfeniks.nl

Archiprix: the state 
of the art van het BK 
onderwijs
In november 2011 werden de 
Bouwkunde genomineerden 
voor de Archiprix 2012 geselec-
teerd. In B-Nieuws #4 heb je alles 
kunnen lezen over de plannen van 
de genomineerden. Deze prestigi-
euze prijs is voor Bouwkunde van 
groot belang, Bouwkunde kan 
zich via de Archiprix meten met 
architectuuropleidingen in 
Nederland en via de internatio-
nale Archiprix met opleidingen 
wereldwijd. Het is bovendien een 
goede manier om te kijken wat 
‘the state of the art’ van het 
Bouwkunde onderwijs nu 
eigenlijk is. Medewerkers en 
studenten zijn van harte uit 
uitgenodigd om deel te nemen 
aan het jaarlijks debat dat voor 
het eerst op dinsdag 9 februari 
van 17.00 -19.00 uur wordt
georganiseerd in de Oostserre. 
www.archiprix.nl

T?F exhibition 
Superkampung on 
display in Jakarta
Until 15 January, the exhibition 
‘Superkampung. The densest, 
liveliest, and most diverse’ will 
be on display in Galeri Nasional 
Jakarta during the 14th 
Jakarta Biennale. The exhibition 
displays the results of a research 
into the revitalisation of the 
traditional Indonesian kampong, 
carried out by The Why Factory, 
the Berlage Institute and Taruma-
nagara University. 
www.thegreenarchitecture
competition.com

@hok answered 9100 
questions

The Bouwpub sold  
275 hectolitre of 

beer, that's 110 000 
beers!

W
h

ich
 is 3000 

m
ore th

an
 last year!

23.184 books w
ere borrow

ed in BK's 

library. That's 70 m
ore than in the 

Central Library!
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BKCity — The authors of ‘Future 
Times Square’ propose two 
different strategies to deal with 
the spatial pressure on Times 
Square: compression and 
distribution. By employing the 
strategy of compression, the Times 
Square area could be transformed 
into a pedestrian-friendly zone. 
Regulating the amount of cars in 
the area is a good start. A more 
far-reaching measure is the 
implementation of different levels, 
by which the subway becomes a 
more integrated element using 
tapis roulants. These tapis 
roulants, conveyor belts, are well 
known from Schiphol airport 
(‘mind your step’).  The second 
possible strategy involves 
distribution: by distributing 
various annexes of the functions 

present in Times Square into 
Manhattan’s nearby surroundings, 
the spatial pressure on Times 
Square itself will be relieved.
This research was conducted 
under the supervision of professor 
Henco Bekkering and was guided 
by Rajan V. Ritoe. In December, an 
exhibition was held in the faculty’s 
west wing, featuring a large model 
of the Times Square environment. 
The outcomes of the research will 
probably be published in the near 
future. For the research the 
authors have interviewed various 
experts on the history, architecture 
and urban development of Times 
Square. If you scan the QR-code, 
you will directly enter the 
interviews on the website of 
Tomaat web-tv. (MS)

BKCity — In order to achieve this, 
the faculty has enlisted the 
expertise of Except, a full service 
organization in innovation and 
sustainability strategy. With a 
budget of nearly 25 million euros, 
the project consists of three phases. 

The first one, starting this month, 
has been characterised as immedi-
ate in nature, and will consist of 
improving acoustics, optimizing the 
Oostserre’s sound sytem and it’s 
obscuring elements and renovating 
the street.  

The second phase will integrally 
tackle the climate problems and the 

WHILE YOU’RE READING THIS, 
THE GEARS OF BK CITY SLIM 
WILL HAVE FINALLY BEEN PUT 
INTO MOTION. THIS PROJECT, 
AIMS TO MAKE THE 
MONUMENTAL BUILDING BOTH 
ENERGY AND CARBON 
NEUTRAL WITHIN TEN YEARS, 
WHILE ALSO “CONVERTING 
THE BUILDING INTO A 
DIDACTIC TOOL THAT PUTS 
SUSTAINABILITY AT THE HEART 
OF EDUCATION FOR THE 
GENERATIONS OF ARCHITECTS 
THAT WILL PASS THROUGH ITS 
HALLS.”

ONE OF THE MOST FAMOUS SQUARES OF THE WORLD, TIMES SQUARE IN NEW YORK, IS VISITED BY 
MORE THAN 350.000 PEOPLE EACH DAY. THIS IS EVEN MORE THAN ALL THE PEOPLE GOING 
THROUGH NEW YORK’S AIRPORTS ON A DAILY BASIS.  TERRAVENTURE AND THE FACULTY’S 
URBANISM DEPARTMENT OFFER A FEW PROPOSALS TO ADAPT TIMES SQUARE TO MEET ITS 
DEMANDS: FINDING A WAY TO COPE WITH THIS LARGE - AND GROWING -NUMBER OF PASSENGERS.

MAKING BK CITY 'SLIM'

FUTURE TIMES SQUARE:
COMPRESSION VS. DISTRIBUTION

third phase, wholly dependent on 
the outcome of the preceding 
phase, will be devoted to both 
wrapping up and evaluating 
previous phases.

Even though the university has 
limited financial resources, both 
Dean Karin Laglas and the 
Executive Board of TU Delft have 
decided to designate a large 
amount of resources to BK City 
Slim. For the Faculty it is important 
to not just improve the overall 
environment of the building and to 
cut energy costs, but also to 
practice what we preach: not just 

Voornemens
Het voelt altijd toch een 

beetje als een leeg vel papier 
zo’n nieuw jaar. Is natuurlijk niet 
zo. Heel veel  gaat gewoon 
door van het ene jaar, hup het 
volgende in. Maar de kerstperi-
ode is een mooie periode voor 
reflectie. Even uit de hectiek. 
Onder de boom met vrienden 
en familie. Haard aan. Glaasje 
wijn. Praten en denken.

Een gelegenheid om terug 
te blikken op het voorbije jaar. 
Wat ging goed, wat kon beter, 
wat valt er van te leren. Beetje 
zelfreflectie ook: wat deed ík 
goed? Wat kon beter? Wat kan 
ik er van leren? En dan 
gewapend met die observaties 
vooruit kijken, het nieuwe jaar 
in. De wereld verbeteren, 
netwerken en veranderen zijn 
de thema’s die ik benoemd heb 
als mijn leidende agenda. 
Onder het motto 'walk your 
talk' moet ik daar natuurlijk ook 
zelf naar handelen. Wat ga ik 
doen?

Ik wil de wereld verbeteren 
door mijn bijdrage te leveren 
aan een goede en inspirerende 
opleiding voor onze studenten. 
Bijvoorbeeld door de verbete-
ring van het bachelorcurriculum. 
En door docenten uit te 
nodigen zich didactisch verder 
te bekwamen. Maar ook door 
met de FSR, Stylos en andere 
studenten te praten over wat 
beter kan. Ook wil ik met de 
facultaire gemeenschap praten  
over het onderzoek dat we 
doen. Hoe verbeteren we 
daarmee onze leefomgeving? 
Direct of meer indirect.

Netwerken gaat vooral over 
verbinden met anderen. Ik ga 
helpen om verbindingen te 
leggen zowel binnen onze 
faculteit als met de buitenwe-
reld. Dat laatste lijkt weleens 
gemakkelijker dan het eerste 
vreemd genoeg. En natuurlijk 
zijn we allemaal druk. Maar juist 
in die onverwachte 'crossovers 
zit vernieuwing. En verrassing. 
Dus nog leuk ook. Ik wens 
mezelf meer tijd voor spontane 
verbindingen toe.

Veranderen. We zullen wel 
moeten. De wereld om ons 
heen verandert. Ik ga samen 
met jullie uitvinden waar de 
veranderingen in ons werkveld 
naar toe gaan. En ook wat de 
lange lijnen zijn die niet 
veranderen. Het is geen 
gemakkelijke tijd. Maar wel een 
interessante tijd. Ik heb zin in 
2012. Ik hoop jullie ook.

Karin Laglas
Decaan Bouwkunde, TU Delft

COLUMN

In may of 2011, the four teams 
of architects who participated in 
the BK City Slim competition, 
formally expressed their 
disappointment with the 
decision from the commission.   
Not a single winner was chosen. 
According to them, the 
competition brief did not 
express this. They have 
requested explanations. The 
issue is still ongoing.

Controversy

BK City (Roberto Rocco)

Terraventure New York 
(Mike Heemrood)

teach sustainability through textbooks 
and lectures, but through example.
(DB)

For more info: bk.tudelft.nl

vimeo.com/32710391
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BLINK ONCE AND YOU MIGHT HAVE MISSED THE 
TRAVELLING EXHIBITION, NIEUWE RUIMTE VOOR DE STAD, 
THAT WAS HOUSED IN THE OOSTSERRE, FROM 22 
NOVEMBER UNTIL 16 DECEMBER, 2011. IT WAS MODEST IN 
DESIGN - ITS POSTERS WERE SET UP ON THE KIND OF 
METAL FENCES YOU USUALLY ASSOCIATE WITH EITHER 
CONSTRUCTION SIGHTS OR OUTDOOR FESTIVALS. STILL, 
GIVEN THE FACT THAT IT MIGHT HAVE GONE UNNOTICED, 
IT SENT RIPPLES THROUGH THE URBANISM DEPARTMENT. 

BY DAPHNE BAKKER

The exhbition was set up by 
temp.architecture.urbanism, a 
collective that defines the 
partnership between the 
architects Tom Bergevoet  and 
Maarten van Tuijl, both guest 
lecturerers for TU Delft. It marks 
the intermediate stage within 
their joint research into stagnant 
spatial development in the 
Netherlands. Contrary to popular 
belief, there are still huge areas of 
undeveloped land and vacant real 
estate, like empty office buildings, 
have become all too common. 
Their research will attempt to 
redefine the undeveloped land as 
new space for the city, while also 
offering ways of adapting empty 
buildings so that they’ll match 
current and future demand. The 
results from their research and 
the feedback they’ve received 
from the exhibition and the 
debates will be published in 
january 2013.

Bergevoet and van Tuijl’s 
intention with their exhibition is 
to inform. People still assume that 
the problems within spatial 
development are purely the result 
of the current economic crisis, 
while in fact the cause lies much 
deeper and at its root is a 

DOES URBANISM 
MEASURE UP?

structural problem which needs to 
be addressed. They also hope to 
inspire through suggestion 
various solutions which address 
the core causes afflicting the 
Urbanism profession.

The exhibition itself showcased 
historic examples, suggested 
strategies and explores both the 
legal and operating aspects of 
re-use, be it temporary in nature 
or not. But what gave it it’s 
relatively huge impact was that it 
also addressed the current state 
of Urbanism. Examining  how 
urban architects are dealing with 
this changing reality and 
explicitly asking if a change in 
method and training is required in 
order for us to effectively meet 
these challenges head on.

This existential questioning even 
kicked off the exhibition. A 
debate was organised to mark the 
opening and it centered around 
the single question: ‘Is the Urban 
Architecture programme crisis-
proof?’ The amount of students 
who were present was a little 
disappointing. Trying to reach 
students while navigating the 
different channels within the 
Faculty has proven to be a 

challenge. However, the panel, 
which consisted of teaching 
coordinators from different 
Urbanism educational 
programmes in the Netherlands, 
managed to give the participating 
students food for thought. Though 
they were rather reserved about 
the current discongruity of their 
programmes when compared to 
the real world requirements, the 
debate still made students 
re-examine their expectations of 
the education they’re receiving. 
Some even questioned if there 
will be a need for Urbanism in it’s 
current definition.
So even though most people 
might have missed the exhibition, 
while hurrying towards the 

Espresso Bar for their caffeine fix, 
it will undoubtedly have made a 
mark. Even if it’s just a ripple on 
the surface.

The exhibition's next home will be 
in Stroom, The Hague, starting 
February 2012.

Questions or comments? Feel 
free to contact both Bergevoet 
and van Tuijl through their 
website:
temparchitecture.com

For a student's commentary on 
the educational programme of 
Urbanism, please check the 
Forum on page 13.

Maarten van Tuijl graduated in advanced architectural design from 
Columbia University New York. There he started developing his 
Minimal Urbanism concept. Since 2002, he’s been the director of 
multi-disciplinairy design firm na-ma architecture.

Tom Bergevoet reserached the ability of Japanese cities to adapt to 
change. He has worked for such firms as Kazuyo Sejima (SANAA) 
and Herman Hertzberger (architectuurstudio HH)  before starting his 
own firm, Tom Bergevoet Architecture.

temp.architecture.urbanism

Above - The exhbition in the Oost Serre.
Below - The panel members, from left to right: Michiel Raats (Studio for 
Unsolicited Architecture NAi), Marc Glaudemans (AvB Tilburg), Jeroen de 
Willigen (Rotterdamse AvB), Han Meijer (TU Delft) and Jorick Beijer (Polis). 
All images provided by temp.architecture.urbanism
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B Nieuws: I see you’ve been involved with TU Delft since 2006.
Jan De Vylder: Has it been that long? Yes, it seems to be quite a long 
time, but there was a period of two years in which I wasn’t employed 
here. In 2006 I was a guest critic for a couple of days and then in 2007 I 
had my first studio. I honestly can’t remember how many studios there 
have been since. Now we’re back with a studio lead by our office de 
Vylder Vinck Taillieu. The plan was to teach with Inge Vinck and Jo 
Taillieu, but it’s just me and Jo who are teaching at the moment, since 
Inge is focusing on her pregnancy.

BN: How did you get involved in education?
JDV: It began in Belgium. There it was the same case as in Delft, I was 
invited as a guest speaker or critic and it all started from there. To be 
honest, I’ve always seen for myself a kind of task in teaching. It’s very 
interesting, going between the the day-to-day aspects of the practice 
and teaching. I think on one hand, if you want to teach architectural 
design, having a link with the practice has a big advantage. On the 
other hand, working with young people, is very inspiring. In our office 
we have a lot of young people, also from TU Delft, and that diffuses the 
line between teaching and our practice.

BN: Have you noticed any differences in work ethics and 
philosophy between the different faculties you’ve worked for?
JDV: Yes, there are differences, certainly. Many have to do with the 
opportunities that a university can offer its students. TU Delft, for 
example, has a very good staff and accommodation. Especially the ratio 
of teachers and students per studio is quite good here. When it's two 
teachers guiding fourteen students, a closer relationship develops and 
there's an ability to delve deeper into the project. Where as in Belgium, 
its one teacher to 25 students and in that case you are almost forced to 
adapt your approach to teaching. But these differences don’t change our 
attitude toward teaching.

BN: It seems that what makes this studio unique is the fact that it 
will be held in different faculties. Is that correct?
JDV: Yes, that’s correct. The studio reflects our ideas and interest. The 
statement of the exercise is that the students develop new schools for 
architecture in 2019. We made this exercise as a statement. An attempt 
to start a debate. All around Europe, but especially in Belgium, the 
schools of architecture are moving towards a more academic approach. 
They’re drifting away from the professional issues of making 
architecture. We think that in a couple of years, and that’s why the 
studio is set in the near future, we will realize that having become an 
academic discipline, architecture has lost contact with reality. 

FROM 
STUDIO
TO 
SCHOOL

Jan De Vylder, Inge Vinck  and Jo Taillieu all studied at Sint Lucas in 
Ghent, Belgium. In 2000 Jan De Vylder started his own practice and 
in 2008 Inge Vinck became a partner in the office.

In 2010 they joined forces with Taillieu and established a new office, 
de Vylder Vinck Taillieu. The same year the Japanese curator Kazuyo  
Sejima (SANAA) invited them to create an exhibition at the twelfth 
architectural biennale in Venice.

Recently an exhibition, exploring their recent works, was held at 
deSingel, Antwerp.

de Vylder Vinck Taillieu

BY DAPHNE BAKKER

Jo Taillieu, Inge Vinck and Jan De Vylder being interviewed during the Venice 
Architecture Biennale 2010

IN OCTOBER 2011, A NEW MSC2 STUDIO WITHIN INTERIORS, 
BUILDINGS AND CITIES WAS BROUGHT TO LIFE BY 
ARCHITECTURAL OFFICE DE VYLDER VINCK TAILLIEU. LEAD BY 
TWO ARCHITECTS WITH EXTENSIVE EXPERIENCE IN BOTH 
PRACTICING AND TEACHING ARCHITECTURE, THE STUDIO AIMS 
TO INTRODUCE A NEW WAY OF EDUCATING FUTURE 
ARCHITECTS. B NIEUWS SPOKE WITH JAN DE VYLDER.

To correct this problem, new schools will need to be invented to bring 
architecture, the art of concept, the art of designing, back into 
education and then create a link with the professional studio. We’ve set 
out a virtual map or grid of small schools all over Europe, starting with 
the lower countries, that are oriented around a professional practice of 
an architect. That’s why this exercise will be given in various schools, 
not only in Delft, but also in Brussels, in Gent and the AA in London. It’s 
nice to see students thinking about architectural schools, but not just as 
a school, but also as something that needs to be reflected on a better 
practice of architecture.

BN: Have you seen any surprising developments within the studio?
JDV: The studio is still ongoing and very surprising developments have 
yet to pop out. We’re now at the stage of introducing a school in a city 
district. The next step will be bringing the studio and the city together. 
Part of the requirements for these new schools of architecture is that 
they have to be developed very near to the older schools, in Brussels 
and Gent that would be the Sint-Lucas. It’s nice to see how a new 
school could be introduced in almost the same plot as the older school. 

BN: How will this exercise develop as it moves from one university 
to another?
JDV: The studio will travel to other universities for the next three or 
four years.  The results from each university will most likely be 
published in preview publications, which will help formulate necessary 
changes within the studio. Ultimately these results will culminate in a 
concluding publication. This final publication will hopefully help lay 
down a statement about the academicization of architecture, which is a 
very hot topic within Belgium at the moment. Only then will we know if 
we will bring the studio back to Delft. But we’re always prepared to 
develop new exercises. It’s nice to be back in Delft and always very 
motivating to return. 

For more info: 
architectendvvt.com
tudelft-architecture.nl
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TERUG NAAR
DE PRAKTIJK!

DOOR ANNE DE HAIJ

Maurits de Hoog noemt zichzelf 
een man van de praktijk. Sinds 
1996 is hij werkzaam bij de Dienst 
Ruimtelijke Ordening in Amster-
dam en werkte daar onder andere 
aan projecten voor de gebieden 
rond het IJ en de Wibautstraat. 
“De praktische manier waarop er 
bij Bouwkunde na de brand werd 
gewerkt, sprak me dus enorm 
aan. Dingen voor elkaar krijgen. 
Werken volgens het motto: Wie 
wat doet heeft gelijk.” Die manier 
van werken bleek op Bouwkunde 
echter geen gemeengoed. De 
Hoog kreeg de leiding over een 
afdeling waar in korte tijd 
noodgedwongen afscheid was 
genomen van veel jonge mensen 
en waar de spirit ver te zoeken 
was. Er was geen budget om 
nieuwe projecten te ontwikkelen, 
maar tegelijkertijd was er op de 
faculteit totaal geen zicht op hoe 
het geld werd uitgegeven. “We 
moesten dus wel aan de slag: 
simpelweg gaan uitzoeken hoe de 
afdeling en de faculteit in elkaar 
steken, waar en hoe het geld 
wordt uitgegeven en wat slimmer 
en beter kan. Aan het einde van 
de rit denk ik dat dit bijzonder 
goed is gelukt. De rust in de 
afdeling is weer terug. Met The 
Why Factory erbij staan we een 
stuk sterker en dankzij de 
afdelingssecretaris en het secreta-
riaat is Urbanism op veel punten 
een voorbeeld voor andere 
afdelingen.”

Snijden in overhead
Zijn organisatietaak bleef niet 
alleen beperkt tot de afdeling 
Urbanism. Als Management 
Team-lid speelde hij een belang-

rijke rol in de herijking; in het 
‘stroomlijnen’ van de diensten. 
Zijn ervaring uit Amsterdam 
kwam hierbij goed van pas. “In 
Amsterdam werd er met enige 
regelmaat bezuinigd, maar hield 
men het hoofd wel altijd koel. 
Daar begon het management 
altijd éérst met het aanpakken 
van de overhead en dán pas 
snijden in het personeelsbestand. 
Daar heb ik mij bij Bouwkunde 
ook hard voor gemaakt. Door 
simpele ingrepen als het nieuwe 
printercontract bespaar je zo een 
ton op de begroting. Door 
minimale verbouwingen valt de 
energierekening heel anders uit. 
En met vier afdelingen is Bouw-
kunde bovendien beter stuurbaar 
dan met tien.”

Blik naar buiten 
In alle bezuinigingshectiek was 
de Hoog ook nog praktijkhoogle-
raar ‘Metropolitan and Regional 
Design’. In juni volgend jaar 
presenteert hij de resultaten van 
zijn onderzoek met de publicatie 
‘De Hollandse Metropool’. Zijn 
leerstoel vervalt nu en gaat op in 
de nieuwe Van Eesteren-leerstoel, 
gefinancierd door de Van Eeste-
ren-Fluck & Van Lohuizen 
Stichting. “Dat is één van de 
dingen waar Urbanism trots op 
kan zijn en waar ik me hard voor 
heb gemaakt. We richten onze 
blik steeds meer naar buiten en 
vinden meer externe financiering 
voor ons onderzoek.” Het onder-
zoek vindt inmiddels aansluiting 
bij nieuwe werkvelden in de 
provincies – bijvoorbeeld in het 
Atelier Kustkwaliteit – en bij 
fondsen als het NWO in het 
onderzoek dat Han Meyer 
entameerde rondom de toekomst 

van de delta. Recent is het Joost 
Schrijnen gelukt om steun te 
vinden voor onderzoek naar de 
opbouw en benutting van het 
openbaar vervoernetwerk. Ook 
binnen de TU Delft maakt de afde-
ling steeds meer ‘vrienden’. “Het 
is als een soort domino-effect: we 
hebben echt iets op gang ge-
bracht. Als er iets is waarvan ik 
hoop dat de afdeling voor blijft 
staan, is het deze oriëntatie op de 
buitenwereld. We doen nu samen 
onderzoek naar urgente maat-
schappelijke vraagstukken.” 

Teamwork
Dit samenwerken is in de faculteit 
nog niet altijd zo vanzelfsprekend 
als het volgens De Hoog zou 
moeten zijn. “Academische 
vrijheid staat in de faculteit, niet 
alleen bij Urbanism, hoog in het 
vaandel, maar leidt vaak tot 
solistisch werken. Maar als je 
succes wilt hebben, dan moet je 
in een team werken.” Aan de 
hardnekkige solistische cultuur 
kon hij dan ook het minst wen-
nen. “Mijn dochter zat op voetbal 
bij de F-jes en rende ook altijd 
impulsief op alle goals af. Om 
resultaat te behalen moet je 
echter samenwerken en veel 
oefenen.  Aan die oefening 
ontbreekt het in deze faculteit 
nog wel eens.”

Minder woningbouw, meer 
openbare ruimte
De crisis noodzaakt er ook toe om 
de inzet van de stedebouw-disci-
pline en het stedebouw-onderwijs 
te herijken. “Sinds Berlage 
draaide stedebouw alleen om 
woningbouw. Dat is een vergis-
sing. De ‘roots’ liggen in het 
ontwerp van de  openbare 

Op 1 augustus 2009 werd 
Prof.ir. Maurits de Hoog 
benoemd tot voorzitter van 
de afdeling Urbanism. Hij was 
sinds 1 mei 2009 Hoogleraar 
bij de leerstoel ‘Metropolitan 
and Regional Design’ bij de 
afdeling Urbanism en 
combineerde zijn 
hoogleraarschap met het 
afdeelings-voorzitterschap 
van Urbanism.

In 1981 studeerde Maurits de 
Hoog af aan de TU Delft; hij 
werkte voor verschillende 
stedenbouwkundige bureaus. 
Sinds 1996 werkt hij voor de 
Dienst Ruimtelijke Ordening 
van de gemeente Amsterdam 
waar hij onder andere auteur 
van verschillende 
ontwikkelingsvisies voor 
gebieden rond het IJ was. 
Tevens is hij betrokken bij de 
planvorming rondom de 
Zuidplaspolders en is hij 
adviseur voor het  
Kwaliteitsteam Ruimte voor 
de Rivier. Zijn oeuvre bevat 
een aantal ontwerpen en 
publicaties die 
grensverleggende zijn 
geweest voor de 
stedenbouwkundige 
discipline. Op dit moment is 
De Hoog een van de 
belangrijkste vernieuwers in 
het denken over en werken 
aan de positie van de 
Randstad Holland in de 
grotere context van de 
Noordwest-Europese 
‘megalopolis’.

Prof. Ir. C.M. De Hoog

“AFDELINGSVOORZITTER ZIJN, DAT DOE JE NIET OMDAT HET ZO’N LEUKE JOB IS”, ALDUS PRAKTIJKHOOGLERAAR 
EN SCHEIDEND AFDELINGSVOORZITTER MAURITS DE HOOG. MAAR TOEN HIJ DRIE JAAR GELEDEN WERD 
GEVRAAGD OM VOORZITTER VAN DE AFDELING URBANISM TE WORDEN, GREEP HIJ DAT AANBOD TOCH MET 
BEIDE HANDEN AAN. “URBANISM STOND ONDER DRUK EN IK WILDE VOORKOMEN DAT DE AFDELING 
WEGGEVAAGD ZOU WORDEN.” ZIJN STRATEGIE: DE RUST LATEN TERUGKEREN, DE AFDELING VERSTERKEN EN DE 
BLIK NAAR BUITEN KEREN.  
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Een hernieuwd besef van de rijkdom van het water zal van IJmuiden, via Noordzeekanaal, IJ en IJmeer, tot Almere, tot een toename van initiatieven 
leiden die de belevingswaarde, recreatiemogelijkheden en economische waarde versterken.

visiekaart waterfront Amsterdam en 
omgeving in 2040, deel.

“ALS JE 
SUCCES 
WILT DAN 
MOET JE IN 
EEN TEAM 
WERKEN”

grote infrastructurele projecten en 
toch ook nog nieuwe woongebie-
den. “Amsterdam kent wat dit 
betreft unieke omstandigheden. 
In Amsterdam verwachten we in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Rotterdam, geen krimp, maar 
groei.” Desondanks meent De 
Hoog dat de bouw van nog eens 
40.000 nieuwe woningen rond het 
IJ anders zal verlopen dan 
voorheen. “Projectontwikkelaars 
en woningcorporaties zijn op dit 
moment niet de partijen waarbij 
je voor zulke grote projecten kunt 
aankloppen. We moeten nieuwe 
partners vinden.” Bijzonder is dat 
de gemeente Amsterdam vierkant 
achter haar plannen staat. Elke 
mijlpaal wordt gevierd. “De 
oplevering van het Scheepvaart-
museum, het Filmmuseum, het 
nieuwe Centraal Station, het 
Rijksmuseum en straks de 
Noord-Zuidlijn worden allemaal 
‘gevierd’. Dat is ook zeker iets 
wat ik zou willen meegeven aan 
deze faculteit: wees wat vaker 
‘trots’ op wat we bereiken. Laten 
we onze overwinningen ‘vieren’ 
en vooral ook met elkaar delen.”

ruimte.” Over twintig jaar 
bestaat er volgens De Hoog dan 
ook geen onderscheid meer 
tussen Landschapsarchitectuur 
en Stedebouw. “In de toekomst 
zie ik één vakgebied waarin 
integraal gekeken wordt naar de 
kwaliteit van de publieke ruimte 
in het stedelijk landschap, of het 
nu gaat om het ontwerp van een 
natuurreservaat, om een 
bibliotheek en het aanliggende 
plein met een perfecte koffiebar 
of een vliegveld met congres-
voorzieningen. Deze integrale 
blik maakt ons interessant voor 
buitenlandse studenten.” 
Binnenkort vraagt de faculteit 
het College van Bestuur dan ook 
om een flinke investering in dit 
nieuwe veld van ‘Landscape 
Urbanism’.

Gemengde campus
In eigen huis kan het College 
van Bestuur volgens De Hoog 
ook nog flinke stappen maken, 
zeker als het gaat om een 
integrale benadering van de 
universiteitscampus. “Een 
blamage. De TU blijft koppig 
focussen op gebouwen in plaats 

campusvisie is volgens De Hoog 
echt een gemiste kans. “Er komt 
een tramlijn, maar vervolgens 
slaagt het College van Bestuur er 
niet in om de stad en de provincie 
te bewegen om de Sebastiaans-
brug te verlagen, zodat je soepel 
van en naar de binnenstad fietst. 
Een fiasco. Nu  Gele Scheikunde 
aan de andere kant van de 
Michiel de Ruyterweg leegkomt, 
hoop ik dat de TU het gebouw 
niet sloopt, maar herontwikkelt 
voor creatieve bedrijven, een 
theater en festivals. We moeten 
leven blazen in de campus. 
Daarmee trek je internationale 
studenten en toponderzoekers.” 

Resultaten vieren
De Hoog neemt eind december 
afscheid van de faculteit en kijkt 
er naar uit om weer fulltime in 
Amsterdam aan de slag te gaan. 
Hij wil meer ‘dingen voor elkaar 
krijgen’. En voorlopig is hij wel 
even zoet: hij gaat werken aan de 
transformatie van het Westelijk 
Havengebied en krijgt te maken 
met het verplaatsen van bedrij-
ven, de mogelijkheden van het 
water, de relatie met Zaanstad, 

van omgevingen.” De Hoog is 
fervent voorstander van een 
gemengde campus, waarbij  de 
faculteiten veel meer mengen met 
woningbouw, voorzieningen en 
bedrijvigheid. Hij nam daarom 
samen met collega’s van Urba-
nism en Real Estate and Housing 
deel aan  allerlei denktanks en 
werkgroepen voor een nieuwe 
campusvisie. Bij zijn afscheid 
meent hij echter dat er nog geen 
doorbraak is bereikt. “Op de 
kaartjes van de TU Delft zie je nog 
steeds alleen maar gebouwen. De 
stad er om heen is gereduceerd 
tot een witte vlek. Het College 
van Bestuur kan het enclave-idee 
overduidelijk nog niet loslaten.” 
Het gebrek aan een heldere 

visiekaart waterfront Amsterdam en 
omgeving in 2040.
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MAXIM EEKHOUT

After WWII, large parts of the Netherlands and especially 
the battered city of Rotterdam, lay devastated and a long 
period of reconstruction commenced. The application of 
quick building methods, like prefabricated reinforced 
concrete, made it possible to build high-rise buildings 
efficiently and in more mass-produced ways than ever 
before. During this period, the office building was reinven-
ted to suit the new modern age. This early period was 
followed by a period of economic prosperity, during which 
office buildings were erected at a staggering rate. The 
focus was more on quick and efficient building, rather than 
energy efficiency and unique design.

This graduation project is about refurbishment of the 
façades of office buildings of the 1950-1972 period, but 
goes beyond the traditional methods. By adding new 
façade technology to an old office building, it is upgraded 
to become a better and more efficient system, without the 
need to demolish the façade or the complete building. The 
outdated appearance of the old façade is refreshed, whilst 
the main load-bearing structure is maintained, since its 
lifespan greatly exceeds that of the outer shell. The office 
buildings often have a strong but old-fashioned architectu-
ral character, this is implemented into the new design to 
enforce it rather than being stripped away. A new recogni-
zable distinct look for the building is created to communi-
cate the ingenuity and personality of the tenants or owners 
to their customers and the general public. The clients are 
companies that want a modern office at a prominent 
location and are willing to pay a little more for a top-of-the-
line and more energy efficient building with lower monthly 
service costs. 

The new façade layer is supported by a unique steel 
suspension net system with special hooking brackets, 
which transfers the weight of the new façade elements to 
the concrete main load-bearing structure through a 
cantilevering frame on the roof. Therefore the floor slabs 
are not additionally burdened and the original façade can 
be retained to become part of the interior of the building. 
The design is a standardized modular system which uses 
the element façade principle and provides fixation points 
for a customizable external parapet. This lightweight 
parapet can be designed for each project in a unique way 
to give the project architect ample artistic freedom, 
however the building physical properties of the system are 
constant, because the façade elements are standardized 
and are cut to size to fit the original façade layout. In this 
way, the product can be applied to a wide range of buil-
dings, increasing the financial potential. An option is to 
place an integrated decentralized heat-recovery unit in the 
façade elements to regulate the ventilation and to reduce 
energy loss. Because the original façades are often very 
poorly insulated, the energy use can be reduced up to 70%, 
in case of the Erasmus Building H in Rotterdam, which was 
the case study for this project. 

To justify the cost of a refurbishment project, reducing 
energy consumption is a primary motive to attract new 
tenants and prevent vacancy. Other motives might be 
upgrading the premises to suit the modern needs and 
counteract the financial downgrading of the real-estate 
because of its advanced age. Post-war buildings often 
occupy prominent locations in the middle of the city and 
therefore have the potential to be the most sought-after 
real-estate in the area. 

FACADE INTERVENTION 
OF POSTWAR HIGHRISE 
OFFICE BUILDINGS

Night Time Day Time

Erasmus University;
original

THE FACULTY BUILDING OF OUR COLLEAGUES IN DELFT 
IS AN ANCIENT ENERGY-WASTING COLOSSUS. MAXIM 
SHOWED THE EUR THE WAY TO SUSTAINABILITY.

8 PROJECT

Facade Original Facade Final Design
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Unstop-
pable 
effort

Beside the fact that the 

topic of refurbishment was 

well chosen - it will be the 

task for the next generations 

of architects and planners 

– the nearly unstoppable 

effort of Maxim Eekhout to 

design, develop and at the 

end optimize his concepts in 

a way that is rarely seen on 

students level makes this 

work outstanding.

Till the last nuts and bolts he 

investigated the feasibility of 

realising his façade concepts 

not only on the design track 

of his thesis but also in the 

field of structural analysis 

and material properties. The 

end result will be a direct 

start to contact manufactu-

res and producers to start 

up a concrete product 

development out of this.

Marcel Bilow, 
Senior Researcher at 

Facade Research Group

TUTOR

Interior Impression

Parapet Option A1

Facade Final DesignFacade Original Design
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INTERACTIVE 
ARCHITECTURE

A wall moves towards you when you approach, and its colour changes 

from grey to red. Apparently the wall has measured your pulse, felt you 

were excited, and adapted its colour to your mood. You turn around; 

commence to sit down on an empty spot in the room, and suddenly a 

chair pops out of the ground. These are the images I conjured up while 

talking with two researchers of the Adaptive Building Systems group of 

Building Technology. But is it all about these flashy installations? And 

what was wrong with good-old static architecture anyway?

Computers

Since the sixties, a huge wave of interest in smart environments has 

emerged. The computer became a medium for unrestrained imagination 

and the modelling power of this machine could show that the static 

configuration of buildings, which is prevailing in architecture, is most of 

the time hopelessly inefficient. Other inventions, like the remote control, 

opened the way for users to exert influence on their environment. 

Instead of being passive users of the environment, they could become 

active participants. Being in control, the wishes of the user could be 

synchronised with his environment; it meant the start of interactive 

architecture.

There are many visionaries regarding interactive architecture these 

days. Some, like Daan Rosegaarde, use it in a way to give immaterial 

objects something of a living being. His installations, like Dune 4.0, 

arouse an eerie feeling, as if the machinery is somehow a kind of living 

animal. In these installations interactive architecture mainly acts as a 

work of art. Others, however, such as researchers at the TU Delft, think 

that interactive architecture can essentially contribute to the practice of 

architecture. The Adaptive Building Systems research group for 

example is enquiring in the possibilities of interactive architecture 

being used as a mediator between demands of the user and perfor-

mance of the environment. 

Hypothesis

Christian Friedrich, researcher at the Adaptive Building Systems group, 

explains: “Every architectural plan is a hypothesis, because there is a 

gap of years between the moment a design is conceived and executed. 

As environments are constantly changing and a building remains the 

same, there will always be a gap between demand and performance.” 

Static architecture has to accept this gap, because its functioning is 

clearly defined and not flexible. But, according to Friedrich, there are 

other possibilities, like ‘immediate architecture’. “If you can provide an 

indeterminate architectural framework that has the capability to 

facilitate change, architecture can be more direct.” He calls this 

BY IVAN THUNG

Pointclouds modeled with BehaviourLinks

BehaviourLinks examples: particle-
spring system, parametric surface

CHARLOTTE LELIEVELD WAS NOMINATED FOR THE DELFT INNOVATION AWARD FOR HER RESEARCH ON 
A SMART COMPOSITE. HER INITIAL INSPIRATION: ROOMS MORPHING INTO FURNITURE. THIS, AND 
OTHER WILD IDEAS HEARD FROM THE ADAPTIVE BUILDING SYSTEMS GROUP INDUCED B NIEUWS TO 
DIVE INTO THE TOPIC OF INTERACTIVE ARCHITECTURE.

Ingame Screenshot SmartVolumes 
game
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INTERACTIVE 
ARCHITECTURE

‘immediate architecture’, ‘immediate’ referring to a direct connection 

between the user’s need and its’ environment. “The colour of a wall, 

for example, should be able to change with the sleight of hand.”  

Because of this, the architectural process which is normally a phased 

one, can collapse from a timeline to singularty: 'imediateness'. 

Additionaly, static architecture can thus be transformed to dynamic 

architecture with behavior as parameter.

In the near future, interactive architecture could solve many perfor-

mance gaps. Friedrich himself, for example, is annoyed that his 

neighbour’s house gets more sunlight than his own. “Wouldn’t it be 

great if my house could turn a couple of degrees towards the sun, 

when my neighbours aren’t at home?” he asks. “They wouldn’t mind, 

and I would have more sun.” Formally, the logic seems impeccable, 

but are these kind of ideas actually viable?

Technological support

Naturally, without the technological support, such fantasies are 

condemned to remain fantasies. Here is where Charlotte Lelieveld’s 

research kicks in; she graduated five years ago with a project on an 

adaptable hotel room. This room could morph into any desired shape 

you prefer. And after having chosen a preference, it can be saved, in 

order to evoke your personal hotel room anywhere else. Now she is 

working on the technology to make this crazy idea actually possible. 

She designed a composite material that can change shape when 

activated with an electric current. The composite consists out of a 

Shape Memory Alloy that has the capacity to remember shapes, and a 

polymer that is thermoset (thermoharder). When she sends an 

electrical current through the alloy, the material changes to a state 

that has been ‘annealed’ in it before at 500C. The alloy thus has a kind 

of memory, and reshapes itself to that predisposed form with such a 

force that it shapes the polymer as well. 

An exciting idea, and 

what’s more, she isn’t the 

only one being excited 

about it because last month 

her research project was 

nominated for the Delft 

Innovation award. Unfortu-

nately she didn’t win; a pity, because the price money would have 

been very helpful. The money could have been used for an up scaling 

of the project, because now Lelieveld is still fiddling with a prototype 

of 160x60 millimetres. A larger prototype could help potential clients 

imagine actual applications of her research. For example, an advan-

tage of making interactive architecture over the usual methods, is that 

it doesn’t include using movable parts. A lot of interactive architec-

ture, such as Jean Nouvels façade of L'Institut du Monde Arabe in 

Paris, is made in such a way that it breaks really fast. Really working 

from the material properties itself prevents these kinds of problems. 

Future

Is there any chance that interactive architecture will dominate the 

future? “It’s not such a crazy idea, if you think about it”, says Lelie-

veld. “It actually is rather wasteful, that a room cannot adapt to 

changing needs.” She points to the room we’re sitting in: “If we 

would have been working here only with the two of us, the entire 

room would still have to be heated. It’s more sensible to just make the 

room smaller.”

New kind of architect

Both Lelieveld as Friedrich believe in the emergence of a new kind of 

architect. Perhaps ultimately, architects won’t design determinate 

structures anymore, but rather come up with architectural 

frames defining the interactive possibilities. For Lelieveld 

however, this stage is still far away: “I’m particularly focused 

on how to make this thing work, rather than on the application 

of it.” Friedrich: “Frankly, I don’t really know yet what the 

possibilities of interactive architecture exactly are. This is 

specifically hard to think of, because we’re often stuck in old 

ways of thinking about architecture. Children, for example, are 

less biased. For my research, I made a website where you can 

design with simple modelling programmes, after which the 

design is built directly. It was striking that those children were 

better at handling the design program than professional 

furniture builders.”

more info on: bk.tudelft.nl/onderzoek/onderzoeksprojec-

ten/adaptive-building-systems

“EVERY ARCHITECTURAL 
PLAN IS A HYPOTHESIS”

Christian Friedrich is an 
architect born in Germany. 
He studied Physics and 
Philosophy in Berlin and 
finished his graduate 
education (MSc) in archi-
tecture at Hyperbody. The 
PhD research he is con-
ducting is called 'Immedi-
ate Architecture'.
christianfriedrich.nl

Charlotte Lelieveld 
graduated in architecture 
2005 in Delft. In 2007 she 
started her PhD research 
called 'The use of dynamic 
materials for the realiza-
tion of an interactive 
architecture' at Architec-
tural Engineering. 

Christian Friedrich Charlotte Lelieveld

Prototype Shape Memory Alloy

Possible application: sunscreen
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waardoor de stof moeilijker te leren 
is. Studenten Heini en Lieske geven 
aan dat de docenten beter hun best 
zouden moeten doen om de boeken 
op zo’n manier te verbinden dat 
studenten de samenhang zien 
tussen de verschillende onderdelen. 

Volgens Rob Nijsse, een andere 
docent van BK4042, is er nog een 
fundamentelere oorzaak die aan dit 
probleem ten grondslag ligt. Hij 
meent dat het eigenlijk al misgaat in 
BSc1. De studenten die nu BK4042 
hebben gevolgd, hebben in BSc1 
nog onderwijs gehad dat voorname-
lijk gefocust was op het berekenen 
van een constructie. “Zij hebben 
zo’n stortvloed van gegevens, feitjes 
en formules gehad, een teveel aan 
onsamenhangende informatie, dat 
zij op een gegeven moment het 
verband niet meer zagen en de 
draad kwijtraakten. Deze draad 
kunnen ze later niet meer oppakken, 
en dan halen ze een onvoldoende”, 
aldus Nijsse. Het probleem dat zich 
nu voordoet bij BK4042 is volgens 
hem niet vooral te wijten aan de 
organisatoren van het vak BK4042, 
maar aan hoe het technologie-on-
derwijs in de bachelor als geheel is 
opgezet. “Als de fundering, die in 
het eerste jaar moet worden gelegd, 
niet stevig genoeg is, dan kan er 
nooit een goed kennisbouwwerk 
ontstaan. Deze fundering moet niet 
gericht zijn op het berekenen van 
constructies, maar op constructieve 
vormgeving”, aldus Nijsse. 

Hoe moet het nu verder? Het 
volgende semester zal erop worden 
toegezien dat de vragen voor het 
tentamen niet te moeilijk worden, 
en Frank Schnater zal het tentamen 
met enkele studenten toetsen om 
dit te controleren. Wellicht zal Ulrich 
Knaack zijn idee doorzetten om 
korte filmpjes op te nemen en zal de 
vonk naar de studenten oversprin-
gen. Rob Nijsse heeft een nieuw 
dictaat geschreven voor BSc1, 
waarin de nadruk meer ligt op 
constructieve vormgeving, zodat de 
studenten een solide basis hebben 
voor hun technologiekennis. Verder 
verwachten de docenten veel van 
het nieuwe bachelorvoorstel waar 
Michiel Riedijk en Karin Laglas 
momenteel aan werken, en waarin 
de versnippering van studieonder-
delen moet worden opgelost [zie 
ook het artikel over de herijking op 
pagina 13]. Voor de studenten die 
nu een onvoldoende hebben 
gehaald, zit er niets anders op dan 
het vak beter geïnformeerd te 
herkansen, zodat het grafiekje het 
volgende semester een wat 
rooskleuriger uitkomst zal geven.

ER IS VEEL COMMOTIE ONTSTAAN NADAT HET TENTAMEN VAN HET VAK BK4042 DRAMA-
TISCH GEMAAKT BLEEK TE ZIJN: 50% VAN DE GETENTAMINEERDEN HEEFT EEN CIJFER 
TUSSEN DE 1 EN 4 GEHAALD EN MEER DAN 85% VAN DE STUDENTEN HEEFT HET VAK NIET 
GEHAALD. B NIEUWS ONDERZOCHT DE OORZAKEN VAN DEZE OPMERKELIJKE UITSLAG.

DOOR MANON SCHOTMAN

Het vak BK4042, oftewel 'Construc-
ties en klimaatontwerp', is een van 
de vakken uit de Technologie-serie 
uit de bacheloropleiding. Het vak 
bestaat uit drie onderdelen: 
klimaatontwerp, draagconstructies 
en bouwconstructies. 

De score voor het tentamen van 
BK4042 bleek het afgelopen 
semester opmerkelijk laag. In de 
bovenstaande afbeelding is te zien 
hoe de resultaten over de studenten 
verdeeld zijn. Het blijkt dat een 
groot deel (meer dan 50%) van de 
studenten minder dan een derde 
van het multiple-choicetentamen 
goed had beantwoord. Frank 
Schnater, docent draagconstructie 
van het vak, zegt daarover: 
“mensen die een derde goed 
scoren, hebben statistisch gezien 
gewoon gegokt. Zij hebben in 
principe dus even goed gescoord als 
een aap. Als je daar vervolgens de 
gangbare statistieken op loslaat, 
dan heb je met zo’n score een 1.” 

Maar als een tentamen zo massaal 
slecht gemaakt wordt, dan zit daar 
misschien wel meer achter. Student 
Heini Wanders deed het tentamen 
het afgelopen semester en werd 
onaangenaam verrast door de 
uitslag. Hij had geleerd voor het 
tentamen en verwachtte een goed 
cijfer, maar kreeg een 5,5 terug. “Ik 
had een 5,5 en ik hoorde bij de beste 
15%. Dan klopt er iets niet. Dan ligt 
het aan de manier van tentamine-
ren, of aan de manier van doceren.” 

Frank Schnater geeft toe dat de 
vragen deze keer waarschijnlijk te 
moeilijk waren, want in de vorige 
semesters zijn er betere resultaten 
behaald. 

Ulrich Knaack, ook docent van 
BK4042 en voorzitter van de nieuw 
te vormen afdeling Architectural 
Engineering &  Technology, geeft 
aan dat de manier van tentamineren 
niet optimaal is. Hij zou het liefst 
mondelinge tentamens afnemen, 
maar met honderden studenten kost 
dat de docenten nu eenmaal teveel 
tijd. Dus concludeert hij dat er niets 
anders op zit dan het gangbare 
systeem, waarin multiple-choiceten-
tamens de norm zijn, te accepteren. 
“Dit systeem verwacht dit soort 
tentamens, en ik ben er geen fan 
van, maar dat is wel de situatie, en 
daar moeten we mee omgaan.”

Docenten Schnater en Knaack 
menen dat er aan de inzet van de 
studenten nog wat te verbeteren 
valt. De opkomst bij de colleges was 
erg laag, wat ook studenten Heini 
Wanders en Lieske van Pelt 
toegeven. Volgens Ulrich Knaack is 
het codewoord betrokkenheid. De 
docenten tonen betrokkenheid met 
het vak, maar de vonk is nog niet 
overgeslagen op de studenten. Om 
de vonk wél te laten overslaan, 

denkt hij over het opnemen en 
tonen van korte filmpjes, waarin een 
technisch detail zichtbaar is en 
wordt uitgelegd. De studenten 
reageren enthousiast op dit idee. 
Lieske: “Ik vind beeldende uitleg 
altijd logischer én interessanter dan 
een verhaal en afbeelding in 2D.”

Volgens Lieske blijven veel 
studenten nu weg omdat er te 
weinig noodzaak is om de colleges 
te volgen. “Bij de colleges heb je het 
gevoel: het is interessant, maar het 
kan ook uit het boek gehaald 
worden.Veel mensen gaan daarom 
niet naar de colleges en leren alleen 
de stof uit het boek.” Bij het 
bestuderen van het boek helpen de 
colleges te weinig. Lieske: “We 
krijgen weinig input om de boeken 
een beetje goed door te komen.” Dit 
heeft ook te maken met het feit dat

 

het vak wat gefragmenteerd van 
opzet is. Het college beslaat drie 
vakgebieden, die alledrie apart 
worden behandeld, en de colleges 
worden door verschillende docenten 
gegeven. De stof wordt vervolgens 
getoetst in een tentamen waarvoor 
zes verschillende boeken moeten 
worden geleerd. Naast dat deze zes 
boeken samen voor veel leerstof 
zorgen, vormt de informatie uit de 
verschillende boeken geen geheel, 

BK4042:
86% ZAKT VOOR HET TENTAMEN

“MENSEN DIE EEN DERDE GOED 
SCOREN, HEBBEN STATISTISCH 
GEZIEN GEWOON GEGOKT”
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De meeste studenten en medewerkers zien door de bomen het bos niet 
meer. Waarom al deze veranderingen in het onderwijs? “De veranderin-
gen in het Bouwkunde onderwijs zijn in eerste instantie niet gedreven 
door de herijking”, aldus Van Ees. Vermindering van het aantal studenten 
levert uiteraard een essentiële kostenbesparing op. Numerus Fixus en De-
centrale Selectie zijn dus wel direct gevolg van de herijking. Een trend die 
echter al veel eerder is ingezet, is dat Den Haag op landelijk niveau ook 
eist dat de studeerbaarheid van opleidingen wordt verbeterd. “Bouwkun-
de heeft in reactie hierop daarom plannen gemaakt om de studeerbaar-
heid, kwaliteit én efficiency van het onderwijs te verbeteren”, aldus Van 
Ees. Alles bij elkaar ambitieuze en veelbelovende plannen, maar de toe-
komst zal nog moeten uitwijzen of ze haalbaar zijn. 

Afname studentenaantallen
De herijkingsmaatregelen hebben voornamelijk betrekking op de Bachelor. 
Het idee is: minder studenten betekent minder druk, minder kosten, min-
der ruimtebeslag. “Met minder studenten kunnen we de kwaliteit van het 
onderwijs handhaven”, stelt Van Ees. De inperking van het aantal studen-
ten dat tot de opleiding wordt toegelaten is daarom een essentiële maatre-
gel. Dit collegejaar werd er al een Numerus Fixus van 450 studenten inge-
voerd voor de Bachelor. Dit lijkt – zeker ook in het licht van de huidige 
omstandigheden op de arbeidsmarkt - niet vreemd. “Natuurlijk speelt an-
ticipatie op de arbeidsmarkt ook een rol, maar we kunnen niet kwantifice-
ren hoeveel studenten we moeten opleiden voor de praktijk”, zegt Van 
Ees. De beslissingen zijn dus vooral gevolg van overheidsbeleid, kwali-
teitsverbetering en kostenbesparing. Het besluit om minder studenten toe 
te laten is een duidelijke breuk in het onderwijsbeleid. Waar universiteiten 
tot voor kort nog zo veel mogelijk nieuwe studenten moesten binnenhalen 
omdat ze per student werden afgerekend, lijkt daar nu een eind aan te 
komen. “Op den duur zal minder studenten ook minder inkomsten beteke-
nen. Maar dat is de eerste jaren niet zo omdat de inkomsten zijn bevro-
ren.”

Minder studenten, meer ruimte?
Het aantal Bouwkundestudenten zal worden teruggebracht tot 2.456 stu-
denten in 2014, een afname van ruim 870 studenten ten opzichte van 2010. 
Dat levert ruimte op binnen het altijd krappe BK City, zou je denken. Maar 
of de daling in het studentenaantal echt ten goede komt aan ruimte voor 
de student is nog maar de vraag. Zeer waarschijnlijk krijgt BK City name-
lijk nieuwe ‘bewoners’. “Op termijn zal het OTB hier zijn intrek nemen. En 
het is heel aannemelijk dat ook het Berlage Instituut naar BK City ver-
huist.” Het voortbestaan van deze opleiding - momenteel in Rotterdam 
gehuisvest - staat onder grote financiële druk na opschorting van rijkssub-
sidie. Bouwkunde lijkt bereid zich over dit instituut te ontfermen.

Bachelor binnen vier jaar
De gevolgen voor het onderwijs zijn vooral te merken in de Bachelor. “De 
pijn zit 'm in de Bacheloropleiding, en daar ligt nu dan ook onze hoogste 
prioriteit”, vertelt Van Ees. Studenten lopen de grootste vertraging in stu-
dietijd op tijdens deze periode. De TU Delft heeft daarom nu de norm van 
het Bindend Studieadvies (BSA) op 45 studiepunten vastgelegd. Dit bete-
kent dat je als student in je eerste jaar minstens 45 punten moet halen, 
anders wordt je inschrijving automatisch beëindigd. Je kunt je dan in de 
daarop volgende vier jaar ook niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Ver-
der is bepaald dat 70 procent van de studenten per opleiding binnen vier 
jaar een Bachelor diploma moet halen. “Dat zal Bouwkunde nog behoorlijk 
wat moeite gaan kosten”, aldus Van Ees. “Jarenlang behaalde slechts 22 
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procent van de studenten zijn Bachelor Bouwkunde in vier jaar. Toch is er 
hoop, want we zien recentelijk wel een verbetering. In het laatste studie-
jaar, 2010-2011, behaalde 49 procent van de studenten zijn bachelor al bin-
nen 4 jaar.” Van Ees kent deze stijging toe aan het huidige Bachelor sys-
teem waarin een kenniskwartaal volgt op een ontwerpkwartaal, waar 
eerder vakken en ontwerpprojecten nog dwars doorelkaar liepen. Deze 
verandering heeft er dus al voor gezorgd dat studenten sneller studeren, 
maar het moet duidelijk nóg beter. Toch zal het niet waarschijnlijk zijn dat 
Bouwkunde daadwerkelijk op tijd zal voldoen aan de eis van 70 procent, 
volgens Van Ees. “Ik denk dat dat pas in 2017 lukt, omdat in 2013 een Ba-
chelor programma start met een nieuwe opzet waarvan pas na vier jaar de 
resultaten te zien zijn.”

Geïntegreerde modules in nieuwe BSc
De nieuwe opzet van de Bacheloropleiding moet dus zorgen voor verbete-
ring. Michiel Riedijk is aangesteld als opleidingsdirecteur van de Bachelor 
opleiding en moet de invoering van het nieuwe modulaire systeem bege-
leiden. Het nieuwe programma wordt opgebouwd uit modules die moeten 
leiden tot een betere spreiding van de studielast. “Ieder semester bestaat 
uit vijf modules en tijdens een kwartaal volg je nooit meer dan twee modu-
les tegelijkertijd”, vertelt Van Ees. Dit betekent dat vakken zullen worden 
samengevoegd en dat er in organisatorisch opzicht flink wat gaat verande-
ren. “De huidige 15 leerlijnen in het programma moeten worden terugge-
bracht tot 5”, aldus Van Ees. Het aantal studiepunten per onderdeel zal 
minstens 5 punten worden, waardoor ook grotere eenheden ontstaan. 
Hoewel nog niet besloten is welke leerlijnen precies ontstaan, kan bij wij-
ze van voorbeeld gedacht worden aan een leerlijn Technologie, waarin 
bijvoorbeeld Bouwconstructies, Draagconstructies, Mechanica en Klimaat-
ontwerp worden opgenomen. Iedere leerlijn krijgt een aantal modules die 
tijdens de verschillende semesters ook op een andere manier worden ge-
toetst. “Zo kan kennis van Technologie worden getoetst met een tentamen 
en vaardigheden met een ontwerpoefening”, legt Van Ees uit. Daarnaast 
wordt nog aan drie andere toetsingsvormen gedacht, namelijk een essay, 
analyse en practicum. Als gevolg van deze opzet zullen veel minder tenta-
mens nodig zijn, met als bijkomstig voordeel dat tentamenweken en witte 
weken kunnen vervallen. En dit levert weer meer tijd op voor onderwijs. 
De hele universiteit gaat overigens over op een soortgelijke opzet van het 
onderwijs. “Want,” zo vertelt Van Ees, “er is bewezen bij andere opleidin-
gen (buiten de TU Delft (red.)) dat de studeerbaarheid met deze structuur 
enorm verbetert.” 

Wetenschappelijker
Er ligt bovendien een grote opgave om de opleiding wetenschappelijker te 
maken. Daarom moeten we meer universitair docenten (UD'ers) aanstel-
len. Het grote verschil tussen UD'ers en andere docenten is namelijk dat de 
eerstgenoemden ook onderzoek doen. Bovendien komt er in de toekomst 
een Wetenschapsleerlijn in de bachelor. Hierin komen studenten niet al-
leen vaker in contact met onderzoeks- en ontwerpmethodes, maar ook met 
wetenschappelijk analyseren en formuleren. Dit zal vooral van waarde zijn 
voor het Eindverslag in BSc 6, wat nu voor veel studenten nog een struikel-
blok is. 

Het lijkt allemaal erg positief. Maar herijking en wijzigingen in onderwijs-
beleid vanuit TU Delft en Den Haag brengen uiteraard ook minder leuke 
veranderingen met zich mee. Van Ees: “Die hele herijkingsprocedure is in 
personele zin niet leuk. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal 
veelbelovende jonge docenten. Dat is voor een faculteit natuurlijk niet 
goed. Toch zijn deze rigoureuze maatregelen helaas nodig geweest om de 
kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te behouden en verbeteren.”

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, opmerkingen, ideeën 
over de vernieuwing van het onderwijs, stuur deze dan aan de 
mailbox: directeuronderwijs-bk@tudelft.nl.

Heb je vragen over de herijking en de voortgang van de reorganisa-
tieplannen stel deze dan aan je leidinggevende of aan de Taskforce 
reorganisatie Bouwkunde: Herman Schoffelen (015 2786807) / 
Gerda Steenstra (015 2785587).

Voor vragen & informatie:

DE FACULTEIT IS ER AL EEN TIJDJE VAN IN DE BAN: HERIJKINGS-
MAATREGELEN, BEZUINIGINGEN, REORGANISATIES... TEGELIJ-
KERTIJD VLIEGEN DE BERICHTEN OVER DE HERVORMING VAN 
DE BACHELOR, DE NUMERUS FIXUS EN ‘STUDEERBAARHEID’ 
VAN DE OPLEIDING JE OM DE OREN. MAAR WAT HEEFT HET 
ENE NOU TE MAKEN MET HET ANDERE? EN WAT ZIJN NOU 
PRECIES DE GEVOLGEN VOOR HET ONDERWIJS? B NIEUWS 
VOND HET HOOG TIJD VOOR WAT DUIDELIJKHEID EN GING IN 
GESPREK MET CHRISTIAN VAN EES, DIRECTEUR ONDERWIJS 
VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE. 

BY FLORIS VAN DER ZEE



@Equi-
librium

"Evenwicht beschrijft een 
situatie waarin zonder verstoring 
geen verandering zal plaatsvin-
den", zo begint de Nederlands-
talige Wikipedia de uitleg bij de 
zoekterm 'equilibrium'. Zo de 
Engelstalige: "Equilibrium is the 
condition of a system in which 
competing influences are 
balanced". En in een woorden-
boek vind ik de volgende 
definitie: "Schijnbaar stationaire 
toestand waarbij tegengestelde 
processen elkaar juist compen-
seren". Is het niet geweldig, dat 
elk van deze definities, zonder 
dat je de andere zou lezen, 
sluitend lijkt te zijn, terwijl iedere 
nieuw gevonden definitie onze 
twijfel voedt over de enige 
juiste? Plotseling dringt zich ook 
de door ons 'gevoelde' 
betekenis van het enkele woord 
bij ons op. Wat te denken van 
'verstoring' in de eerste 
definitie? Door de negatieve 
betekenis, die ik in eerste impuls 
toeken aan dit woord, verschuift 
het fenomeen 'evenwicht' naar 
een gewenste toestand, een 
toestand die liefst niet veran-
dert. In de engelse definitie 
wordt mij een vooral dynamisch 
evenwicht voorgeschoteld; 
'competing' wordt door mij dan 
vertaald als 'strijdend' en wordt 
dus actief, daarenboven geeft 
'are balanced' in plaats van 'are 
in balance' het idee van een 
derde entiteit die sturing heeft 
over de 'competing influences'. 
De derde omschrijving van het 
woord equilibrium wordt zelfs 
bedreigend. 'Schijnbaar' houdt 
voor mij in, dat de beschreven 
toestand niet is, wat ik denk dat 
hij is en 'processen' voelt als 
langdurig; dat zij 'elkaar 
compenseren' sluit in ieder geval 
uit dat er derden in het spel zijn. 
Door het woordje 'juist' wordt ik 
in het bijzonder geprikkeld, 
maar ook over het verschil 
tussen 'situatie' en 'toestand' en 
'system' zou ik lang kunnen 
filosoferen.

In aansluiting op de traditie 
van de nieuwjaarswens wil ik 
graag het volgende formuleren:  
"dat onze facultaire gemeen-
schap in de huidige situatie, 
steeds in een toestand van 
evenwicht mag verkeren, een 
evenwicht dat verandert onder 
invloed van strijdbare mensen, 
waardoor een systeem ontstaat 
dat functioneert door invloeden 
die elkaar stimuleren, door 
parallelle processen die elkaar 
complementeren, terwijl 
verandering alleen verbetering 
betekent!" 

En bedenk: ieder mens is 
steeds in een proces van het 
herstellen van evenwicht en is 
dus nooit wat hij is. Ik neem mij 
daarom voor, ook voor 2012, 
niet te snel te oordelen...

Robert Nottrot

COLUMN

14 FORUM

Deep-rooted sentiments? Interesting views? Use forum as your 
discussion platform! Send your articles and letters to bnieuws-bk@tudelft.nl.
Texts may be edited for length or clarity.
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Continue the debate!
The future of the Urbanism program

• Urban designers and planners 
don't produce designs anymore, they 
guide processes: more attention for 
communication in education.
• Education should focus on the 
smaller scale: in a spatial, financial 
and process-oriented way.
• The disappearance of an evident 
client in practice has consequences 
for education as well.
• Uncertainty must become a key 
aspect in the Urbanism program: 
more emphasis on flexibility.

With these statements put forward on 
November 22nd  the debate on the 
future of education in Urbanism was 
launched at our faculty. Remarkable is 
that the event wasn't organized by 
the department of Urbanism, nor by 
study-association Polis, but by an 
organization from outside the faculty. 
Temp.architecture.urbanism did a 
study, commissioned by the Nether-
lands Architecture fund, on possibili-
ties of temporary use of vacant spots 
in Amsterdam. Their traveling 
exhibition 'Nieuwe ruimte voor de 
stad' (New space for the city), that 
could be visited till December 16th in 
the Oostserre, must lead to a discus-
sion within the professional world as 
well as in the field of education. The 
debate was a good attempt to start 
up this discussion, though we believe 
it was not strong enough. Therefore 
this article tries to bring the discus-
sion further and is a call for organi-
zing a new debate.

Maarten van Tuijl and Tom Bergevoet 
(Temp.) explained today's situation 
within practice as an introduction to 
the debate. They state that because 
of the current stop in large scale area 
developments new urban designs 
need to be developed which can deal 
much better with uncertainties. Time 
is a key factor in this context. 
Developments must become much 
more flexible, adaptable for delays 
and make use of unexpected changes. 
According to Van Tuijl and Bergevoet 
it is about "a shift from blueprint 
planning to cash flow planning". A 
change from a supply-oriented 
towards a demand-oriented market 
with new clients and commissioners.
Design for 'open' planning requires 
other skills than designing a final 
image. This is why urban design and 
planning needs to be re-invented at 
four aspects, argue Van Tuijl and 

Bergevoet. Not only in terms of 
design, but also in legal, financial and 
process-oriented aspects. This lead to 
the main question of the debate: does 
the current education relate to this 
change in practice?

Prof. Han Meyers reaction was clear: 
"At this moment we don't have any 
projects that specifically deal with 
these circumstances". Similar clear 
statements on the four statements 
mentioned above were lacking. The 
same could be said about the 
reactions by the other panel mem-
bers; representative responsible staff 
and students from the Academies of 
Architecture of Rotterdam and 
Tilburg as well as from the TU Delft. 
The feeling for a need/necessity to 
change the educational program 
seemed to disappear during the 
debate. And in fact, the situation is 
less dramatic as presented so far. The 
current program does show examples 
of projects which partly deal with 
today's context. However, it is  not 
clear what the priorities of the current 
program are and how this will 
prepare us (students) for the new 
reality. Amongst other students we 
notice that this situation causes a 
feeling of uncertainty. What do we 
actually learn, and how does this 
contribute to practice?

The debates organized by Temp. as 
well as in the recent Urbanism Weak 
are nice attempts in setting up a rene-
wed discussion on the education in 
Urbanism. We would like to make a 
call for the continuation of this discus-
sion! With the following four state-
ments we aim to offer a constructive 
contribution to a better education in 
Urbanism at the Faculty of Architec-
ture and we hope that this will help 
the department of Urbanism in the 
changes they are facing. The link 

between education, research and 
practice is central in all of them.

• Urbanists should take initiative
If the urban designer/planner wants 
to stay in the game he should learn 
to take initiative. This means that 
students must be dared to define 
new design assignments, learn how 
to generate social support and 
understand how to communicate 
with new commissioners/clients.

•Joining up of education and 
research
It should be without doubt that 
students become closely involved by 
running research activities within 
the department. By doing so, 
students will be confronted with 
existing research and design 
instruments, while they could help 
thinking critically about the develop-
ment of new ones.

•Practice is our research domain
Students should be stimulated to do 
research within the field and get in 
contact with stakeholders. We look 
forward to a synergy between 
research and design in relevant 
current cases within an academic 
context.

•Interdisciplinary work is a 
necessity
Broad expertise is essential for the 
discipline, so interdisciplinary work 
becomes a necessity. This should be 
started within the faculty with Archi-
tecture, Real-Estate & Housing and 
Building Technology, but also 
outside the faculty with ecologists, 
sociologists, (social) geographers, 
political scientists etc.

Jurrian Arnold, Jorick Beijer & 
Floris van der Zee
MSc students in Urbanism
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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:

WHAT WOULD BE YOUR 
NEW YEAR’S RESOLUTION 
FOR B NIEUWS?

Roland Reen, MSc 1 
Urbanism 
Van mij zou het blad wel meer 
vakinhoudelijk mogen zijn. 
Maar er zou ook meer opinie 
en debat in mogen. Laat twee 
mensen bijvoorbeeld open met 
elkaar in discussie gaan. Dat 
zou ik nou interessant vinden.

Laura Maasry, MSc3 Interiors
Het zou leuk zijn als jullie de 
agenda wat breder konden 
trekken. Verassende dingen 
- dat hoeft niet per se over 
architectuur te gaan- die in 
andere steden gebeuren 
bijvoorbeeld zou ik interessant 
vinden.

Qing Chang, MSc3 Materiali-
sation
As I am english, more english 
articles would be nice. You 
could also pay attention to 
topics other than architecture, 
such as fashion. 

Ton Prins & Sarah Glas,
Bouwshop 
Jullie zouden eigenlijk wel wat 
meer aandacht mogen 
besteden aan nieuwe boeken 
die uitkomen. Wij geven wel 
een boek als jullie een recensie 
schrijven!

Adrian Roman, BSc 5 
Minor: House of the Future
Ik lees B Nieuws eigenlijk 
nooit. Ik zie het blad ook 
eigenlijk nooit liggen, dus mijn 
advies zou zijn, zorg voor meer 
awereness. Zoek beter locaties 
voor de verspreiding, bijvoor-
beeld voor de collegezalen.

Marlotte van den Tol, MSc2 
Public Building 
Ik vind het altijd wel interessant 
om te lezen wat medestuden-
ten, zoals bij het Revolt House, 
voor elkaar krijgen. Verder zou 
ik aandacht besteden aan 
grote doorbraken in de 
discipline. 

Benjo Zwarteveen, Stylos 
onderwijs.
Het is goed om wat meer 
aandacht te besteden aan 
bijvoorbeeld het bedrijfsleven, 
dan alleen aan architectuur. 
Ook meer aandacht voor het 
onderwijs zou goed zijn- bij-
voorbeeld door iemand aan 
het woord te laten die daar 
echt bij betrokken is.

Laura Smit, MSc 4, 
Urban Emergencies
Ik vind dat de agenda beter 
kan. Vaak zijn er lezingen op 
BK City van mensen uit het 
onderwijs die voor veel meer 
mensen interessant kunnen 
zijn, maar waar dan bijna 
niemand zit. Zonde!
En, waarom heeft de FSR geen 
vast plekje in B Nieuws. Dat 
zou wel goed zijn, maar dan 
moeten ze niet zo braaf zijn.



Meeting
New Year get-together
09.01.2012
Dean Karin Laglas invites you for 
a New Year meeting. Over a cup 
of coffee, tea and snack, Karin 
Laglas would like to mark the 
beginning of the New Year with 
you. 
BKCity, Zuidserre / 12.45
bk.tudelft.nl

Lezing
Lezing Rianne Makkink
10.01.2012
Studio Makkink & Bey werkt sinds 
2002 binnen verschillende 
segmenten van de toegepaste 
kunst, waarbij het spanningsveld 
tussen het private en publieke 
domein wordt onderzocht. 
Kritisch onderzoek is leidend bij 
vraagstukken over de openbare 
ruimte, stedenbouw, architectuur, 
tentoonstellingsvormgeving, 
interieur- en productontwerp. 
ARCAM Amsterdam / 20.15 / 
€10 of €7,50
arcam.nl

Discussie
Regio's in verandering
10.01.2012
'Regio's in verandering', het 
vijfde deel in de serie Design and 
Politics (een initiatief van het 
Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu) biedt nieuwe handvatten 
voor regionale conceptontwikke-
ling. De publicatie die in januari 
verschijnt bij 010 Uitgevers is 
aanleiding voor een discussie 
over ruimtelijke ontwikkeling in 
de regio.
NAi / Rotterdam / 20.00 / €3 / 
RSVP 
nai.nl

borrel
BOSS nieuwjaarsborrel
11.01.2012
Studievereniging BOSS van 
RE&H organiseert een nieuw-
jaarsborrel. 
BKCity, Bouwpub / 17.00
bosstudelft.nl

Lecture
Umberto Napolitano
24.01.2012
Napolitano is a partner of LAN 
(Local Architecture Network) in 
Paris. He began his architectural 
studies in Italy and completed 
them in France at the Villette 
School of Architecture, where he 
graduated in 2001 with a special 
mention from the jury. In parallel 
with his architectural education, 
he also worked with a number of 
architects. His involvement in 
Franco-American workshops has 
given his work an international 
flavour and allowed him to 
absorb other cultures and skills.
Berlage Institute / Roterdam / 
19.00
berlage-institute.nl

Workshop
Masterclass duurzaam 
bouwen
25.01.2012
De afdeling Architectural 
Engineering and Technology 
organiseert een masterclass 
duurzaam bouwen voor (gast)-
docenten. 
BKCity, Zaal A / 9.00 - 16.15 / 
aanmelden via:
bouwtechnologie-bk@tudelft.nl

Lezing
Andy van den Dobbel-
steen
26.01.2012
Volgens Andy van den Dobbel-
steen is de stad een ‘levend 
organisme’. Naast de zogenoem-
de ‘Trias Energetica’ pleit Van 
den Dobbelsteen voor het 
hergebruik van afvalstromen. In 
zijn lezing legt hij zijn methodiek 
van ‘Energy Potential Mapping’ 
uit
NAi / Rotterdam / 20.00 / €5 of 
€3 
nai.nl

Presentatie
KNOB Studiedag Jonge 
Onderzoeker 
27.01.2012
Op 27 januari 2012 organiseren 
de Koninklijke Nederlandse 
Oudheidkundige Bond (KNOB) 
en de faculteit Bouwkunde de 
‘Studiedag Jonge Onderzoeker’. 
Masterstudenten en promovendi 
presenteren hun onderzoek op 
het gebied van erfgoed aan het 
onderzoeksveld. Prof.dr. Koos 
Bosma en Em.Prof.dr. Gregory 
Ashworth sluiten de dag af met 
een lezing over erfgoed. 
Aanmelden tot 16 januari. 
BKCity, Berlagezalen 1 en 2 / 
13.00 - 16.30 / €20
knob.nl/studiedagen

WEEK 2

AGENDA

WEEK 3

WEEK 4

Tentoonstelling Minor 
Archineering
Architectuur en materialisatie zijn 
onlosmakelijk met elkaar verwe-
ven. De minor Archineering 
belicht dit gegeven en focust 
hierbij op de relatie tussen 
concept en detail. Afgelopen 
kwartaal hebben de studenten 
ieder een ontwerp voor een 
tentoonstellingspaviljoen achter 
het Science Centre gemaakt. 
Vernieuwende materialen of 

TENTOONSTELLINGEN

Alison & Peter Smithson, 
The Art of Inhabitation 
NAiM/Bureau Europa / Maastricht
till 25.03.2012

Nederland - uit voorraad 
leverbaar
NAi / Rotterdam
till 01.04.2012

Azzedine Alaïa in the 21st 
Century
Groninger Museum / Groningen
till 06.05.2012

SPOT-

LIGHT!
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constructietechnieken werden 
middels een aan het ontwerp 
gekoppeld onderzoek verkend en 
in de uitwerking toegepast. De 
producten zijn in hoge mate door 
de studenten zelf te bepalen en 
zullen op originele wijze aanslui-
ten op de individuele thema's. Op 
19 januari zal in het Science 
Centre de tentoonstelling van dit 
eindproject feestelijk geopend 
worden en ook u bent van harte 
welkom! 
Science Centre 19.01.12 - 27.01.12

Lezing
Japan achter de scher-
men
15.01.2012
Japanse tuinen als spiegel van de 
tijd door Prof.dr.ir. W. Kuitert.
Shofukan / Rotterdam / 14.00 / 
€7.50
shofukan.nl

Presentatie
Showcase for Unsolici-
ted Architecture 
17.01.2012
Drie teams deden in de afgelo-
pen tijd binnen de Studio for 
Unsolicited Architecture 
onderzoek naar performatieve 
ruimte, een urban sports park en 
alternatieve stedelijke ontwikke-
ling. Zij presenteren de resultaten 
en hun voorstellen met een 
bid-book. 
NAi / Rotterdam / 20.00 / €3 / 
RSVP 
nai.nl

Lezing
Duurzaamheid op 
mondiale schaal
19.01.2012
Mondiale uitwisseling van 
energie, afval en materiaal en 
opwekking van duurzame 
energie. Ontwerpers als Reinier 
de Graaf tonen hoe een 
duurzame energiehuishouding te 
realiseren is op wereldschaal. De 
politieke en economische zin en 
onzin van deze ontwikkelingen 
worden besproken in een 
discussie o.l.v. Tracy Metz.
NAi / Rotterdam / 20:00 / RSVP 
nai.nl

Expertmeeting 
MOVe expertmeeting
20.01.2012
Expertmeeting over de toekomst 
van de organisatie van vastgoe-
dontwikkeling door woningcor-
poraties.
BKCity, Berlagezaal 1 / 13.00
move.bk.tudelft.nl

WEEK 5
Colloquium
Peer Review Collo-
quium Real Estate and 
Housing
02.02.2012
Tijdens een Peer Review 
Colloquium krijg je in één 
bijeenkomst een goed overzicht 
van het lopende onderzoek 
binnen de afdeling, leerstoel of 
onderzoeksgroep. Het onderzoek 
dat wordt gepresenteerd, wordt 
door een team van (internatio-
nale) externe peers gecommit-
teerd. 
BKCity, Berlagezaal 1 / 10.30

Lezing
Architects Talk: Paul de 
Ruiter
02.02.2012
Welke bijdrage kan de architec-
tuur leveren aan de transitie naar 
een duurzame energiehuishou-
ding? In deze Architects Talk laat 
architect Paul de Ruiter zien hoe 
hij het thema energie vertaalt ziet 
in zijn ontwerppraktijk.
NAi / Rotterdam / 20.00 / €3 / 
RSVP 
nai.nl

Lezing
Intreerede Prof.dr.ir. 
Vincent Gruis
03.02.2012
Prof.dr.ir. Vincent Gruis houdt zijn 
intreerede als hoogleraar 
Housing Management aan de 
afdeling Real Estate and Housing 
van de faculteit Bouwkunde.
Aula TU Delft, 15.00
bk.tudelft.nl

Symposium
Wetten en regels. De 
kennis van de archi-
tect.
03.02.2012
In twee eeuwen tijd zijn de 
vakopvattingen door de 
bouwkundige opleidingen en de 
vakliteratuur ingrijpend veran-
derd, maar er zijn evenveel 
constanten aan te wijzen Het 
symposium Wetten en regels. De 
kennis van de architect stelt deze 
dynamiek en continuïteit centraal 
vanuit de overtuiging dat 
moderne architectuur zich kritisch 
en zelfbewust tot haar verleden 
moet verhouden. 
BKCity, Berlagezaal, 13.00 – 
17.00 uur
bk.tudelft.nl
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