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Archiprix debat: BK 
onderwijs onder de 
loep
Van 20 februari tot 9 maart is 
de landelijke Archiprix exposi-
tie te zien in BK City. Op 8 maart 
vindt bovendien een debat over 
de nominaties en de kwaliteit van 
het Bouwkunde onderwijs plaats. 
Hoe verhoudt ons onderwijs zich 
ten opzichte van andere Neder-
landse architectuuropleidingen. 
Wat zeggen onze kandidaten over 
ons onderwijs? 
bk.tudelft.nl

BK studenten 
winnen prijzen 
gevelcompetitie
‘Hoe houd je de warmte van de 
zon buiten, maar breng je 
tegelijkertijd het licht naar 
binnen?’ Dat was de vraag waar 
deelnemers van de Bold and 
Beautiful Student Façade compe-
titie zich over moesten buigen. De 
jury beoordeelde 14 innovatieve 
geveloplossingen van studenten 
van diverse universiteiten. 
Studenten van de faculteit 
Bouwkunde TU Delft wonnen de 
eerste, tweede én derde prijs. 
bk.tudelft.nl

Nieuwe directeur 
Graduate School 
A+BE
Prof.dr.ir. H.J. (Henk) Visscher is 
de nieuwe directeur van de 
Graduate School Architecture 
and Built Environment (A+BE). 
De opzet en succesvolle lancering 
van de Graduate School heeft dit 
najaar plaats gevonden onder 
leiding van onderzoeksdirecteur 
Frank van der Hoeven. Visscher 
zal per 1 juli de leiding van de 
Graduate School A+BE overne-
men.
bk.tudelft.nl

Integrale Water 
Management 
Strategie New 
Orleans
Het Nederlands-Amerikaanse 
Dutch Dialogues consortium 
van kennisinstituten, ingeni-
eursbureaus en ontwerpbu-
reaus ontwerpt een integrale 
watermanagementstrategie 
voor de Grotere New Orleans 
regio. De faculteit Bouwkunde TU 
Delft is één van de consortium-
partners. 15 januari presenteerde 
het consortium een eerste 
conceptvoorstel. 
bk.tudelft.nl

KORT NIEUWS

BKCity  — Traditionally, the Dutch creative 
industry has been known to be internation-
ally strong. Dutch design and architecture 
are acclaimed export products. That’s why 
the Dutch government designated the 
creative industry as top sector: a sector that 
it finds important to invest in. However, it 
requires collective action for this strong 
position to be sustained and extended. 
Coordinated by Frank van der Hoeven 
(director of research at Bouwkunde Delft) 
and Fred Schoorl (director of the BNA) 
representatives of the full spectrum of 
architectural disciplines put together an 
agenda that could serve as a frame of 
reference for architecture firms and compa-
nies seek to innovate with knowledge 
instituties. 
 The agenda is called BEAU, which 
stands for Built Environment Architecture 
and Urbanism. Its aim is rallying funds for 
research and development from the govern-
ment, business and knowledge institutes. It 
does so by describing collective goals for 
the creative industries. By addressing all 
parties of the building industry, it is a call 
for action as a response to the crisis.
 The agenda formulates a four-parts 
program: Cutting Edge, Value Chain, 
Hotbed/Test Bed and Creative Cloud. 
Cutting Edge comprises a description of 
possibly to be developed, or partly already 
available expertise in which the Dutch 
architectural discipline has a good chance of 
developing an international comparative 
advantage. For example Re-Use. Recently 
the challenge for housing management has 
partly shifted from constructing new 
buildings to managing the existing portfo-
lio. As a consequence, all expertise regar-
ding the revaluation of existing buildings 
strengthens the position of the Dutch 
building industry. Value Chain tries to 
improve the overall building process, from 
the role of the architect to the role of the 
commissioner. Many building processes are 
ailing because the commissioners have little 
experience instructing building assign-
ments. At the same time, many young firms 

are having troubles finding their way 
through the maze of European rules. Value 
Chain tries to ease these processes by 
offering courses and assisting where 
needed. Hotbed is a term from the green-
house industry-- a place to cultivate and 
grow. In collaboration with cities and 
regions, Hotbed/Test Bed will look for 
places were experimental design can be 
tested and improved. Finally, Creative 
Cloud is an initiative that attempts to 
induce firms to share the knowledge 
obtained through BEAU. An example of 
such an initiative is the Virtual Architecture 
Library 
 Taken together, the different 
programs constitute a knowledge chain. It 
stimulates firms to do research on the desig-
nated topics (Cutting Edge), subsequently 
eases the process of commissioning projects 
(Value Chain), eases finding places for 
practical experimentation and development 
of possible innovations (Hotbed/Test Bed), 
and finally stimulate the firms to share this 
knowledge (Creative Cloud).
 A design firm or company that 
follows this path will thus not be the only 
beneficiary: the Dutch creative industry as 
such will, thanks to the shared knowledge, 
be able to strengthen its international 
position.Whether these plans are idealistic, 
or might actually reinvigorate the practice 
of and research in architecture in the 
Netherlands, remains to be seen. But if it is 
any consolation to the graduating architec-
ture student that thinks the crisis-affected 
building industry is a futureless abyss: 
they’re working on it.  
for more info: 
bk.tudelft.nl/en/research/100-research/
beau/

FINDING FUNDS AND INTERESTED COMPANIES FOR YOUR RESEARCH IS A HARD TASK FOR 
ANYONE INVOLVED IN ARCHITECTURE. THE GOVERNMENT, HOWEVER, IS REDIRECTING 
NWO, TNO AND KNAW RESEARCH FUNDING TOWARDS THE TOP SECTORS, INCLUDING 
CREATIVE INDUSTRIES. CONCERING THE ARCHITECTURE SERVICE INDUSTRY, THE RECENTLY 
DRAWN-UP BEAU AGENDA DESIGNATES WHERE THIS REALLOCATED MONEY WILL GO TO.

BEAU 

BEAU as network of Built Environment, Architecture 
and Urbanism is a part of CLICK//BEAU. CLICK 
stands for the overarching top sector ‘creative 
industry’. More than 30 partners signed the agenda, 
among others OMA and Claus and Kaan. In March 
minister Verhagen of ELI (Economics, Agriculture 
and Innovation) will decide on the approval of the 
agenda.

Implementation

BY IVAN THUNG

UN Studio - Partner BEAU 

BEAU = 

BEAUTIFUL
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BKCITY — Geothermal energy is 
thermal energy which is genera-
ted and stored deep within the 
Earth. It is cost effective, reliable, 
sustainable, and environmentally 
friendly and thus has the poten-
tial to help mitigate global 
warming if widely deployed in 
place of fossil fuels. However, 
obtaining geothermal energy 
requires a huge amount of 
preliminary research and is not 
without various financial risks. 
There are no guarantees that the 
necessary amount of energy will 
be obtained after drilling a 3km 
deep well.

Although it has successfully been 
implemented to provide energy to 
greenhouses, utilising geothermal 
energy for non-industrial use, 
such as in residential areas, is still 
relatively new. This would 
demand a different technical and 
logistical approach. An interes-
ting case study is Geothermal 
Heat The Hague, which aims to 
provide energy to 4000 homes 
and businesses  in The Hague 
within the next  five years. The 
manifestation will therefore also 
closely examine such pioneering 
projects.

2012 WILL BE DEVOTED TO GEOTHERMAL ENERGY. WITH FUNDING PROVIDED BY STICHTING 
KENNISONTWIKKELING BODEM (SKB), FOUR ORGANISATIONS, NAMELY, PLATFORM GEOTHERMIE, 
STICHTING WARMTENETWERK, TNO AND TU DELFT, WILL ORGANISE A GEOTHERMAL MANIFESTA-
TION: A MEETING SERIES AIMING TO EXPLORE THE OPPORTUNITIES AND CHANCES OF THE USE 
AND APPLICATION OF GEOTHERMAL STUDIES IN SPATIAL PLANNING.

FROM BELOW

DESIGN AS POLITICS
IN THE 5TH IABR

The first meeting, which also 
consists of workshops, will take 
place on the 17th of february in 
BK City. Dirk Sijmons, Professor of 
Landscape Architecture in the 
department of Urbanism, will hold 
a lecture entitled 'Energie en het 
Ruimtelijke Domein' (Energy and 
the Spatial Domain). (DB)

The lectures and workshops 
are only open to students when 
they sign in at
skbodem.nl

Punt uit
Twee jaar geleden is het nu. We 

werkten op de faculteit tot tien uur 's 

avonds door om de BTA-screening* 

voor elkaar te boksen. BG WEST 550 

stond vol dozen met boeken die door 

de controlerende faculteit waren 

opgevraagd. Stapels tijdschriften en 

kopieën van colofons lagen uitgespreid 

over onze tafels.

Onderzoekers die in de titel van hun 

publicatie de wens uitten om indiaan te 

worden waren de klos. Dat was net als 

met een kapotte spijkerbroek door de 

douane lopen met coke in je 

portemonnee. Je werd er uitgepikt. En 

dan bleek je wetenschappelijk boek 

geen boek maar een mooie poster met 

een toffe CD. Daar konden ze dan niet 

eens om lachen bij Aerospace 

Engineering: je werk werd afgekeurd!

De rector deed een paar dagen later 

iets curieus. Hij blies het hele 

BTA-circus af. Geen BTA-punten meer. 

BTA-leden kregen een nette brief 

waarin ze werden bedankt voor hun 

diensten. Het was wel even wennen. Ik 

herinner me nog de vraag: “Oké, er is 

geen BTA-systeem meer, maar wat 

gebeurt er dan met de BTA-punten?” 

Tja, wat doe je met Joegoslavische 

dinars in Mostar, of met Nederlandse 

guldens na de invoering van de euro? 

Die stop je misschien in een potje om 

er af en toe weemoedig naar te kijken, 

maar betalen kan je er niet meer mee.

Het BTA-systeem was kafkaësk en 

pervers. Onderzoekers calculeerden 

aan de hand van een lijst virtuele 

punten. De kelder van Bouwkunde 

staat nog vol met het product daarvan: 

talloze onuitgepakte dozen met boeken 

die niemand ooit meer  zal lezen, maar 

wel hun punten hebben opgeleverd. 

Uitgevers protesteerden niet, die 

leefden deels van het geld dat wij 

betaalden voor die boeken.

Maar als het goed is, schrijf je boeken 

en artikelen omdat je met je onderzoek 

iets gevonden of ontdekt hebt en je 

dat graag wil delen met het publiek, 

met de praktijk of met andere 

onderzoekers. De ene keer doe je dat 

in de krant of op een blog, de andere 

keer in een vaktijdschrift of in een goed 

vormgegeven boek, en tenslotte ook in 

een gereviewde boekenreeks of een 

geïndexeerde journal. Wanneer we dat 

dan in gelijke mate doen, van alles 

ongeveer evenveel, dan kunnen we al 

die publicaties even belangrijk gaan 

vinden. Dan worden vindbaarheid, 

beschikbaarheid, en toegankelijkheid 

belangrijker dan een ranking in de 

vorm van lijstjes en punten.

Frank van der Hoeven 

Directeur onderzoek van de 

faculteit Bouwkunde

COLUMN

Rotterdam city center after the bombing, 1940

ROTTERDAM — Titled ‘Making 
City’, the 5th International 
Architecture Biennale Rotterdam 
(IABR) aims to bring forward the 
discussion on the future of our 
cities, by proposing three sites for 
this year’s research program: 
Rotterdam, Istanbul and São 
Paulo. Each city presents a 
different urban condition: one 
characterized by crisis, empty 
buildings and a stagnating 
property market; a second by 
explosive growth and the 
subsequent threat to its 
ecosystem; and a third city that 
has already exploded and now 
needs to reconfigure itself.

Led by Prof. Wouter Vanstiphout, 
the chair Design as Politics at the 

Architecture Faculty of TU Delft 
has done extensive research on 
the three sites by comparing them 
to their pair cities – Rottedam & 
Detroit, Istanbul & Randstad and 
São Paulo & Amsterdam. The 
research results will be presented 
both in the IABR exhibition in 

HOW DO WE MAKE FUTURE 
CITIES? HOW DO WE PLAN 
CITIES IN RESPONSE TO 
SOCIOECONOMIC AND 
ECOLOGICAL ISSUES? 
PROFESSOR WOUTER 
VANSTIPHOUT WITH HIS 
STUDENTS AT 'DESIGN AS 
POLITICS' SEEK TO ANSWER 
THESE QUESTIONS WHILE 
PARTICIPATING IN THIS YEAR’S 
INTERNATIONAL 
ARCHITECTURE BIENNALE 
ROTTERDAM.

Hofbogen in Rotterdam, starting 
the 20th of April, and in the 6th 
publication of the Design and 
Politics series. The exhibition will 
also feature selected student 
works conducted in the chair from 
the past two years, including the 
‘Riots’ research, graduation 
project ‘In The Ghetto’, and a 
collection of PhD research titled 
as the ‘Nursery’. (WW)

For more info:
designaspolitics.wordpress.com
iabr.nl

2009 - Open City: Designing 
Coexistence
2007 - Power: Producing the 
Contemporary City
2005 - The Flood
2003 - Mobility: A Room with A View

PREVIOUS IABR
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DOOR MANON SCHOTMAN

Dit is  een van de interessante 
conclusies uit het boek ‘De 
wetten van de bouwkunst’ van 
Petra Brouwer. Zij illustreert hoe 
voorschriften voor architecten, en 
daarmee de opvattingen over 
architectuur, in de loop van de 
19e eeuw zijn veranderd. 
Handboeken waren hiervoor een 
goed medium, want de auteurs 
van deze boeken werden 
gedwongen om zeer gedetailleerd 
de essentie van het vak op papier 
te zetten. 

Verwetenschappelijking van de 
architectuur
In de 19e eeuw vinden drie 
belangrijke veranderingen in 
materiaalkennis, constructieleer 
en schoonheidsleer plaats. Deze 
veranderingen zijn vooral het 
gevolg van de 
verwetenschappelijking van het 
vak. Voor 1840 waren de 
handboeken nog vooral gericht op 
de praktijk van het bouwen, maar 
aan het eind van de 19e eeuw 
presenteren de handboeken 
steeds meer wetenschappelijke 
inzichten over de oorsprong van 
materialen en de krachtswerking 
van materialen. 

Architectuur heeft een 
geschiedenis
Maar naast nieuwe inzichten in 
de technische kant van het vak, 
vindt er rond 1840 ook een 
verwetenschappelijking van de 
geschiedenis van de architectuur 
plaats. Met het opstellen van een 
canon en geschiedenis van 
architectuur komt ook sterk een 
ontwikkelingsdenken op gang. 
Voor deze ‘ontdekking van de 

DE KENNIS
     VAN DE ARCHITECT

geschiedenis’ was men nog heel 
erg ingebed in de traditie en 
bouwde men als architect met 
behulp van vuistregels op deze 
traditie voort. Na de ontdekking 
van de eigen geschiedenis 
ontstaat het idee dat er 
verschillende historische 
stijlperiodes zijn en dat de 
huidige generatie ook zijn eigen 
stijl zou moeten hebben. 

De architect moet modern zijn
Vanaf ongeveer 1840 ontstaat het 
idee dat je als architect ‘modern’ 
moet zijn, waarmee duidelijk 
wordt hoe recent dit idee eigenlijk 
is. Aan het einde van deze 19e 
eeuw komt het moralistische en 
intellectuele debat over de vraag 
op welke manier een architect 
modern moet zijn, op gang. Deze 
discussie wordt vooral buiten 
Nederland gevoerd, maar door de 
architectuurhandboeken sijpelt de 
moraal van de discussie in 
Nederland wel door.

Verloren kennis
Deze roep om originaliteit heeft 
ook bijgedragen aan een verlies 
van veel kennis uit oude 
architectuurhandboeken. Er is 
bijvoorbeeld een lange traditie in 
het onderzoeken hoe een 
deugdelijke plattegrond in elkaar 
zit. Ook het nadenken over de 
duurzaamheid van een gebouw 
heeft een traditie die terug gaat 
tot Vitruvius. Om deze kennis uit 
19e eeuwse handboeken niet 
verloren te laten gaan, is er nu het 
boek ‘Wetten van de Bouwkunst’ 
van Petra Brouwer.

Petra Brouwer - De wetten van de 
bouwkunst. Nederlandse 
architectuurboeken in de 
negentiende eeuw, NAi Uitgevers. 
ISBN 978-90-5662-771.

Meer informatie op: 
naipublishers.nl/architectuur/
wetten_bouwkunst.html

Op 3 februari werd er in de 
in de Berlagezaal een debat 
gehouden over de wetten 
en regels voor huidige 
Bouwkundeopleidingen en 
wat opleidingen zouden 
kunnen leren van 
architectuurhandboeken uit 
het verleden. Dit 
symposium werd gehouden 
naar aanleiding van het 
boek ‘Wetten van de 
Bouwkunst’ van Petra 
Brouwer. 

Momenteel is er een 
tentoonstelling in de 
bouwkundebibliotheek met 
19e eeuwse 
architectuurhandboeken 
uit de schatkamer van de 
TU Delft: het Trésor. 
Boeken uit het Tresor 
kunnen door iedereen 
worden geraadpleegd.

Tentoonstelling bibliotheek

HOE MEN ARCHITECTUUR 
BEOEFENT, IS ALTIJD STERK 
BEPAALD GEWEEST DOOR DE 
VAKLITERATUUR. HANDBOEKEN 
VOOR ARCHITECTUUR HEBBEN 
AANKOMENDE ARCHITECTEN 
GEDURENDE LANGE TIJD 
GELEERD WAT GOEDE 
ARCHITECTUUR IS. IN DE 
HANDBOEKEN VAN DE 19E 
EEUW VOND ECHTER EEN 
BELANGRIJKE KENTERING 
PLAATS. SCHREVEN 
HANDBOEKEN IN HET BEGIN 
VAN DE 19E EEUW NOG 
NAUWKEURIG REGELS VOOR, 
AAN HET EIND VAN DE 19E 
EEUW DEED DE ROEP OM 
ORIGINALITEIT ZIJN INTREDE. 



UPCOMING  5

SOCIAL
ENGINEERING
ETHIEK, FILOSOFIE, POLITICOLOGIE, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE. ‘ZACHTE’ WETENSCHAPPEN DIE VER 
VAN DE GEMIDDELDE BOUWKUNDESTUDENT STAAN. IN DE PRAKTIJK BLIJKEN ONTWERPERS MET KENNIS 
VAN OMGEVING, PSYCHOLOGIE, SOCIALE PROCESSEN OF POLITIEK ECHTER STEEDS MEER GEWILD. ‘HET 
GAAT EROM DAT JE ALS ONTWERPER WEET HOE JE GEBRUIKERS JE ONTWERP ZULLEN BELEVEN.’

DOOR ANNE DE HAIJ EN MANON SCHOTMAN

monday     monday

paul de vries
environmental psychology: what 
is it, what role can it play and 
which examples do we have?

12.3012.30

16.0016.00
opening
the week will be officially opened  
with a few short speeches from 
the stylos board and committee

16.3016.30
dean hawkes
lecture concerning the 
environmental imagination: 
technics and poetics of the 
architectural environment

19.0019.00
hyperbody exhibition
students of the hyperbody 
minor show their work about 
interactive environments

tuesday    tuesday

business workshop
applying abroad in different 
cultures covers different do’s 
and don’ts in the application 
business

13.3013.30

jeroen van schaik
exploring the gap between 
knowing about activity patterns 
of people and knowing how to 
design urban area’s and regions

12.3012.30

09.0009.00
masterclass
in-depth one day course led 
by prof. dean hawkes about 
the technics and poetics of the 
architectural environment

19.00  @B119.00  @B1
marc boumeester
a filmmaker by heart, who does 
not close his eyes for any new 
developments

friday     friday

16.0016.00
concluding debate
discussing the pro’s and con’s of 
adding social disciplines to the 
architectural curriculum

wouter vanstiphout
eye-opening lecture around the 
question: ‘can you blame the 
architect?’ his motto: ‘ethics 
before aestetics’

12.3012.30
wednesday    wednesday

excursion schiphol
short trip to our national airport, 
concerning public wayfinding in 
large public buildings

09.0009.00

12.3012.30
patrick healy
known for his outstanding 
declamation, healy gives a 
eye-opening lecture from a 
philosopher’s point of view

22.0022.00

18.3018.30
pecha kucha
Architectura et Amicitia and 
students discussing the question 
of today’s ‘trias architectura’

thursday     thursday

16.0016.00
paul hendriksen
explaining about realizing 
dwellings based on earthship 
concept focusing on the role of 
the user within the organisation

jurgen beliën
speculating on how computers 
can aid us in our –personal– 
design process without dictating 
a certain usage method

12.3012.30

19.0019.00
harm wondaal
expert on public wayfinding: 
how do people comfotably find 
their way in public buildings on a 
daily basis?

network drinks
use the opportunity to broaden 
your network with the 
architects from AetA

(ervaren controle), sociale 
interactie, restoratieve effecten 
leren een architect of stedenbou-
wer over hoe de gebruiker 
ruimtes die hij moet ontwerpen, 
ervaart. 

De discussie lijkt dus urgent en 
op zijn minst ‘just in time’ nu de 
bachelor onder het vergrootglas 
wordt gelegd om per 2013 een 
compleet vernieuwd bachelor 
curriculum in te voeren. Moet de 
invoering van vakken als omge-
vingspsychologie ook in deze 
bachelor vernieuwing worden 
gewaarborgd? STYLOS vindt dat 

daar op zijn minst met de hele 
bouwkundegemeenschap 
discussie over moet worden 
gevoerd en voegt de daad bij het 
woord. Van 13 tot 17 februari 
organiseert zij de ‘Social Enginee-
ring Week’, een week vol work-
shops, lezingen, business 
meetings enexcursies waarin 
docenten, studenten en professio-
nals uit de meer traditionele 

digd in het curriculum van de 
opleiding. In het forum van B 
Nieuws 3 (oktober 2011) kaartte 
architect en docent Paul de Vries 
het gemis reeds aan. In een 
opiniestuk reageerde hij op 
bachelordirecteur Michiel Riedijk 
die meende dat met de introduc-
tie van deze disciplines in het 
curriculum een ‘smaakdebat’ zou 
ontstaan. ‘Onzin!’, aldus De Vries, 
zelf gespecialiseerd in omge-
vingspsychologie en werkzaam 
bij [S!MPL], een bureau gespecia-
liseerd in omgevingspsychologie 
en architectuur. Het vak omge-
vingspsychologie zou volgens 

hem bijvoorbeeld bijzonder 
interessant zijn om te onderwij-
zen. De omgevingspsychologie 
leert studenten over de interactie 
tussen de mens en zijn omgeving 
- zowel de invloed van de 
omgeving op mensen als de 
invloed van mensen op de 
omgeving. Inzichten in navigatie 
en oriëntatie, ‘crowding’ (drukte-
beleving), ‘perceived control’ 

Tijdens de opleiding Bouwkunde 
leer je ontwerpen, tekenen en 
maquettes bouwen. Je leert over 
krachtswerking van gebouwen en 
bestudeert de groei en structuur 
van steden. De laatste jaren 
ontstaan er echter steeds meer 
leerstoelen en onderzoeksprogramma’s 
aan deze faculteit die ingaan op de 
‘zachte’ kant van architectuur en 
stedenbouw. Deze editie van B 
Nieuws alleen al is daar een 
bewijs van. Zo leest u in dit 
nummer over Wouter 
Vanstiphouts studenten die een 
expositie maken op het snijvlak 
van architectuur en politiek, 
promovendus Louis Lousberg die 
onderzoek doet naar de sociale 
kant van projectmanagement en 
onderzoekster Verena Balz die 
vertelt dat OTB en Urbanism 
onderzoek doen naar het 
reisgedrag van inwoners binnen 
steden. 

Het onderwijs en onderzoek van 
Bouwkunde raakt dus wel 
degelijk wetenschappen als 
psychologie en sociologie. Toch 
zien sommige studenten, archi-
tecten en stedenbouwkundigen 
het zachte aspect van bouwkunde 
nog niet voldoende vertegenwoor-

architectuur en stedenbouwhoek 
discussiëren met professionals 
die inmiddels wel werken met 
inzichten uit bijvoorbeeld de 
psychologie of filosofie. Verschil-
lende sprekers als Dean Hawkes 
(visiting professor University of 
Camebridge), Wouter Vanstiphout 
(Design as Politics), Patrick Healy 
(Aesthetics and Philosophy of 
Science), Paul de Vries (environ-
mental psychology) belichten 
vanuit hun onderzoek- of praktijk-
ervaring de ‘sociale’ invalshoek 
op architectuur en stedenbouw.
 
STYLOS nodigt alle medewerkers, 
studenten en overige geïnteres-
seerden uit de verschillende 
activiteiten van de Social Engi-
neering Week te bezoeken en deel 
te nemen aan de discussie over 
de integratie van ‘sociale weten-
schappen’ in het curriculum van 
de bouwkundeopleiding.

Het rooster hieronder is een 
kleine greep uit de gegeven 
lezingen. 
Voor meer informatie kijk op: 
stylos.nl/drupal/group/social-
engineering-week

OMGEVINGSPSYCHOLOGIE LEERT 
STUDENTEN OVER DE INTERACTIE
TUSSEN DE MENS EN ZIJN OMGEVING
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Prof.dr.ir. Vincent Gruis 
studeerde in 1996 af in 
Bouwkunde Delft in de 
masters Real Estate & 
Project Management 
en Volkshuisvesting. 

In 2001 promoveerde 
hij met zijn dissertatie 
"Financieel-economis-
che grondslagen voor 
woningcorporatiesun-
damentals for housing 
associations".

Tevens zit hij in de 
raad van toezicht twee 
woningcorporaties en 
is hij bestuurslid van 
de Vereniging Onroer-
end Goed Onderzoek-
ers Nederland.

Vincent Gruis hield op 
3 februari zijn intreere-
de 'De Werkbare 
Woonmaatschappij.

UITDAGEN 
EN ONTMOETEN

B Nieuws: Vanwaar ben je geïnte-
resseerd geraakt in Real Estate & 
Housing?

Vincent Gruis: Dat is bij mij een 
redelijk vloeiende ontwikkeling 
geweest, op de middelbare school 
was ik al bezig met een combi-
natie van exacte en creatieve 
vakken, wiskunde, natuurkunde 
vond ik leuk, en tekenen vond ik 
ook leuk. Dan kom je als snel uit 
op Bouwkunde met het idee dat 
je architect wordt: dat leek mij 
een mooi beroep. Ik raakte echter 
snel  teleurgesteld in de studie 
en met name in het niveau van 
de opleiding. Je kon met twee 
vingers in je neus die opleiding 
halen, als je maar je boekje las en 
je opdrachtjes deed. Toen ging ik 
om mij heen kijken en zag dat er 
op Bouwkunde ook masters aan-
bood die ik wel interessant vond. 
Bouwmanagement & Vastgoedbe-
heer was toen net opgericht, dus 
ik zat ook bij een van de eerste 
lichtingen die Bouwmanagement 
ging studeren. Daar zat een goede 
energie omheen: ik heb gekozen 
door te gaan met Bouwkunde, 
maar meer de beleidsmatige kant. 
Ook Volkshuisvesting, toen een 
aparte master, vond ik aantrek-
kelijk want daar was een helder 
maatschappelijk doel. Heel con-
creet, gewoon voor mensen. 

BN: Sinds de herijking bestaat 
RE7H uit vier leerstoelen, met 
Housing Management als nieuwe 
leerstoel. Wat zie je als jullie taak?
 
VG: Housing op zich is niet 
nieuw: het heeft een traditie van 
meer dan dertig jaar op bouwkun-
de. Een aantal jaar geleden had je 
twee hoogleraren, een was Hugo 
Priemus, die dacht voornamelijk 
na over hoe de overheid kan stu-
ren op goede huisvesting voor 

mensen, vooral op nationaal ni 
veau, en Andre Thomsen, die zich 
vooral bezig hield met wat je met 
de bestaande woongebouwen kan 
doen om ze geschikt te houden 
voor veranderende huisvestings-
behoeften. Thomsen was dus op 
een lager schaalniveau bezig. Het 
tussenniveau, van woningcorpo-
raties, ontwikkelaars en beleg-
gers, vulden beiden professoren 
vanuit hun eigen invalshoek in. 
Voor dat middenniveau hebben 
we besloten: daar moet eigenlijk 
een aparte leerstoel voor komen. 
De overheid trekt zich terug en 
organisaties moeten zelf meer 
beslissingen maken. Dan moet 
je dus ook vanuit die instituten 
gaan denken. Uiteindelijk zijn dat 
ook organisaties die veel midde-
len hebben en middelen moeten 
aandragen om goede gebouwen 
te gaan neerzetten en te beheren. 
De nieuwe leerstoel behandelt dit 
middenniveau.

BN: Over je intreerede, die heet: 
de werkbare woningmaatschap-
pij. Is de woningcorporatie on-
werkbaar geworden? 

VG: Nee, maar het is wel zo dat 
woningcorporaties sinds hun 
verzelfstandiging in de jaren ne-
gentig, continu bediscussieerd 
worden. Ik heb mijn intreerede 
daarom ook geschreven vanuit 
het werk van Peter Drucker, die 
veel geschreven heeft over hoe 
maatschappijen in zijn algemeen-
heid werken, en hij komt tot de 
conclusie dat wij een samenleving 
zijn geworden van instituties. In-
stituties zoals woningcorporaties, 
die eigenlijk gewoon de diensten 
die jij en ik willen, leveren. Druc-
ker zegt: die instituties laten wij 
ook bestaan omdat wij ze om die 
functie waarderen. Als je te veel 
loskomt van die functie, waarvoor 

we zo’n instituut laten bestaan, 
dan kom je een op glad ijs. Voor 
je het weet, ben je je handelings-
legimiteit kwijt. Dat zie je bij 
woningcorporaties die op steeds 
meer aan commerciële project-
ontwikkeling gaan doen. Som-
mige activiteiten waren voor de 
maatschappij nog acceptabel toen 
ze kantorencampussen gingen 
ontwikkelen, vroeg de maatschap-
pij terecht: "Waar zijn jullie mee 
bezig, want hiervoor zijn jullie 
niet in het leven geroepen." 

BN: Woningcorporaties zijn over-
heidsinstituties. Mogen ze niet 
hun eigen lijn trekken? 

VG: Het is legitiem dat ze hun 
eigen lijn trekken. Sommige 
mensen zeggen: ze moeten weer 
terug naar de staat, dan zijn we 
al die verwarring kwijt. Maar dat 
is heel erg naief, want dat zou 
betekenen dat Den Haag weet 
wat goed is voor Roermond, wat 
goed is voor Groningen, wat goed 
is voor Amsterdam. Wonen is een 
lokale en regionale opgave, dat 
kun je niet allemaal vanuit Den 
Haag gaan bepalen. Dan krijg je 
een onwerkbare bureaucratie. 
De instituties moeten zichzelf 
dus continu afvragen: Wat moet 
ik in mijn eigen omgeving doen, 
om mijn toegevoegde waarde zo 
groot mogelijk maken? Dat is ook 
een van de boodschappen van 
mijn intreerede: daar zal nooit 
een eeuwig geldig antwoord op 
komen. Het is overigens wel zo 
dat de overheid de algemene 
doelen van woningcorporaties 
bepaalt en ook wettelijk vastlegt, 
maar binnen die algemene doe-
len is er veel ruimte voor eigen 
keuzes.

BIOGRAFIE

REAL ESTATE & HOUSING (RE&H) IS EEN LEERSTOEL RIJKER MET DE BENOEMING VAN VINCENT VAN GRUIS ALS HOOGLERAAR. B 
NIEUWS SPRAK MET HEM OVER ZIJN NIEUWE TAAK, DE FUNCTIE VAN WONINGCORPORATIES, DUURZAAMHEID EN ZIJN TOEKOMST-
VISIE VOOR HOUSING MANAGEMENT

DOOR IVAN THUNG
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BN: Is die maatschappelijke 
opgave voor woningcorporaties 
veranderd?

VG: Ja, een heel belangrijk 
dilemma voor corporaties is 
nu: ga ik me echt focussen op 
lagere inkomens, want daar 
is staatssteun voor te krijgen, 
of trek ik me toch ook aan dat 
huishoudens met lagere mid-
deninkomens moeilijk betaalba-
re woonruimte op de markt 
kunnen vinden. Dat heeft 
veel te maken met het feit 
dat in Nederland de huur-
sector lang gereguleerd is. 
De huurprijzen zijn lang met 
niet meer gestegen dan de 
inflatie, terwijl de koopprijs 
in jaren met economische 
opgang juist sterk zijn geste-
gen. Er ontbreekt nu eigenlijk 
een middensegment op de 
woningmarkt. Woningcorpora-
ties zouden zo’n gat voor een 
gedeelte kunnen vullen.

BN: Een ander thema dat op 
deze faculteit heel erg leeft is 
duurzaamheid. Wat doet Hou-
sing Management met duur-

met grote huurderving, wat veel 
kostbaarder is dan als je ervoor 
zorgt dat de energielasten be-
perkt blijven. 

BN:  Wat zijn, naast duurzaam-
heid, de belangrijkste uitdagin-
gen voor housing management? 

VG: De belangrijkste uitdaging 
is om studenten richting afstu-
deeronderwerpen te trekken die 

gaan over het verbeteren 
van de woningvoorraad. 
Wij hebben wel constant 
een aantal afstudeerders, 
maar als ik kijk naar de 
verhouding tussen het 
aantal afstudeerders dat 
kiest voor de woningvoor-
raad en dat kiest voor 

andersoortige opgaven, en ik dat 
vergelijk met echte opgaven in 
het veld, is het bijna de omge-
keerde wereld. 

BN: Zou het dan beter zijn om in 
de masterfase al te specialiseren 
in bijvoorbeeld Housing Manage-
ment? 

zaamheid.

VG: Duurzaamheid is voor mij 
een belangrijk aspect. Dat kun je 
vanuit sociaal opzicht beredene-
ren: als we niet verduurzamen 
dan doen we het milieu en ook 
onze kinderen geen goede dienst. 
Maar er is ook een bedrijfsmatig 
belang bij. Als je kijkt naar de 
ontwikkeling van de woonlasten, 
zie je dat een steeds groter deel 

bestaat uit energielasten. Zeker 
in de goedkopere voorraad zal 
je na een aantal jaar zien dat 
een inwoner meer betaalt aan 
energie, dan aan huur. Als in 
een sociale huurwoning iemand 
inwoont met een lager inkomen, 
bestaat er het risico dat ze of hun 
energie, of hun huur niet kunnen 
betalen. Als je wacht tot je dat 
punt bereikt krijg je te maken 

WONEN IS EEN LOKALE 
OPGAVE, DAT KUN JE 
NIET ALLEMAAL UIT 
DEN HAAG BEPALEN

VG: Ik denk dat je in deze ar-
beidsmarkt gewoon een goed 
verhaal moet hebben over je 
toegevoegde waarde na je afstu-
deren. Specialisatie is dan beste 
manier. Dan kun je zeggen: ik 
heb tijdens mijn studie al bewust 
gekozen om me met deze opgave 
bezig te houden. Ik zag dat die 
opgave groot en belangrijk was, 
en dat ik daarmee toegevoegde 
waarde kan hebben. Wat je ziet 
in de woningsector, is dat er min-
der nieuwbouw is, maar meer 
renovatie en onderhoud. Want als 
je minder nieuwbouw hebt, be-
tekent dit dat het bestaande lan-
ger mee moet. Werk is er dus er 
altijd, het is alleen net een beetje 
ander werk. En dat is het mooie: 
in deze sector is nog voldoende 
te doen. Daarom zoeken we nu de 
samenwerking met onder meer 
RMIT. Zij waren eigenlijk alleen 
maar bezig met monumentale 
panden, maar hebben nu gelukkig 
ook ontdekt dat er een hele voor-
raad 'gewone' woningen is waar 
wat mee moet.

BN: Wat zou je in van het onder-
wijs nog willen bereiken? 

Ik zou graag weer een ontmoe-
tingsmoment creëren voor stu-
denten van de vier verschillende 
richtingen. Wat ik zelf hoor van 
studenten die twee jaar in de 
master hebben gezeten, is dat 
er toch een beetje een vooroor-
deel bestaat over studenten van 
een andere richting. Als ik het 
chargeer: onze RE&H studenten 
vinden architecten eigenwijze 
drollen, en de architecten denken: 
dat zijn die managers, die denken 
alleen aan geld, en lopen in een 
blauw pakkie. Dat is erg jammer, 
want in het werk komen ze erach-
ter dat ze het gewoon met elkaar 
moeten doen. 

BN:  Want hoe ziet de ideale stu-
dent er voor jou uit? 

VG: De ideale student is voor mij 
een student die heel goed begrijpt 
wat hij zelf kan, en vandaar uit 
openstaat voor samenwerking 
met anderen en ook respect heeft 
voor wat anderen kunnen en 
inbrengen. Je moet beseffen dat 
je vanuit een bepaalde discipline 
en paradigma kijkt, zodat je ook 
waardering kan opbrengen voor 
die andere disciplines.

Sleepnetstraat
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DE BINNENSTEDELIJKE TRANSFORMATIE 
NA DE TWEEDE WERELDOORLOG
DOOR JAN MAARTEN MULDER
In Dordrecht hebben na de Tweede Wereldoorlog 
grootschalige saneringen plaatsgevonden. Hoe heeft 
dit het historische centrum architectonisch en ste-
denbouwkundig veranderd? Door het onderzoeken 
van oude kranten, kaarten en plannen heb ik ge-
tracht dit in kaart te brengen.
 De massale opkomst van de auto en verre-
gaande verpaupering van het centrum maakte een 
vernieuwing van de binnenstad noodzakelijk. Zoals 
G. Bijleveld verwoordt in zijn artikel over de verpau-
pering van binnensteden in Nederland: ‘Er vind 
overal een proces van schaalvergroting plaats, de 
kruiwagen, waarmee men vroeger vuil ophaalde, is 
vervangen door een roltrommelauto, het koetsje door 
een autobus, de kruidenierswinkel door een super-
market.’ 
De uitvoering van deze binnenstedelijke saneringen 
was op zijn hoogtepunt in de jaren 60. Grote delen 
van de stad werden toen in korte tijd gesloopt, waar-
onder ook een groot aantal monumenten of in goede 
staat verkerende woningen, en vervangen door ei-
gentijdse pleinen en gebouwen. Dit resulteerde in 
een verandering in de eeuwenoude structuur van de 
stad: een goed voorbeeld is het Statenplein, dat is 
ontstaan in het hart van het centrum. Op deze zeer 
stedelijke plek werden saneringen uitgevoerd om zo 
een groot plein te creëren waar zich nieuwe winkels 
aan konden vestigen.
 In de periode van de jaren 40 tot de jaren 80 
is de benadering van het bouwen in een historische 
binnenstad sterk veranderd. Deze verandering van 
visie wordt goed inzichtelijk als je de plannen voor 
het stadsdeel Boogjes naast elkaar legt. Het plan van 
ir. Van Embden (rond 1960) ging er vanuit dat ‘(..) in 
de Pelserstraat een groot winkelcentrum in twee ni-
veaus zou moeten komen, een Rotterdamse Lijnbaan 
in het klein.’   De architecten Van Eyck en Bosch had-
den een andere visie. Rond 1980 renoveerde het ar-
chitectenbureau Van Eyck en Bosch delen van de 
originele panden en ontwierp het een woongebouw 
waarbij zij historische kenmerken van de stad Dord-
recht als uitgangspunt nam. Uiteindelijk heeft het, 
eind 1988, geleid tot het opstellen van het beschermd 
stadsgezicht, dat verdere veranderingen aan de his-
torische binnenstad tegengaat. 
 De ver doorgevoerde sanering heeft verpau-
pering tegen kunnen gaan. Maar tegen welke prijs? 
Het stadsbeeld is drastisch aangetast waardoor veel 
tastbare geschiedenis verloren is gegaan. 

DE MOLENS VAN DORDRECHT
DOOR SOFIE VAN GULIK
Enkele honderden jaren geleden bestond de sky-
line van Dordrecht uit de Grote Kerk en tiental-
len windmolens. Mijn onderzoek is een beschrij-
ving van de opkomst en ondergang van de 
Dordtse Molens, vanaf de komst van de eertse 
windmolens in de vijftiende eeuw tot het ver-
dwijnen van de molens in de twintigste eeuw.
 Molens waren belangrijke herken-
ningspunten in het landschap en werden nauw-
keurig weergegeven op de eerste kaarten en 
stadsgezichten. Als je plattegronden uit ver-
schillende periodes met elkaar vergelijkt, zie je 
steeds meer molens op de kaarten verschijnen. 
Het is moeilijk vast te stellen hoeveel molens er 
precies in en rondom Dordrecht hebben gestaan. 
Schattingen lopen uiteen van enkele tientallen 
tot honderd. Het tellen werd bemoeilijkt doordat 
molens dikwijls van naam wisselden en tevens 
vele bijnamen hadden. Daarnaast werden ze 
makkelijk verplaatst en herbouwd. 
 Om een goede windvang te verzekeren, 
werden molens vaak in de stad op de stadsmuur, 
in het open veld of aan de rivier gebouwd. De 
plaats waar de molens verrezen werd onder 
meer bepaald door de veiligheid van de omge-
ving, de windvang en de connectie met de han-
del.
 De houthandel vanuit Duitsland bij-
voorbeeld was de drijfveer voor de komst van 
veel molengebieden. Aan de Noordendijk, in het 
oosten net buiten de stad, ontstond een gebied 
dat zich geheel richtte op de houthandel. De 
houthandel concentreerde zich juist hier, omdat 
de houtvlotten vanuit Duitsland aan deze kant 
aanmeerden.
 De bloeiperiode van de molens was in 
de tweede helft van de 17de eeuw. Vooral in de 
gebieden langs de rivier verrezen veel molens. 
Binnen de stadmuren verdwenen de molens 
echter, omdat door de inpolderingen van begin 
zestiende eeuw het ommeland van Dordrecht 
een stuk veiliger was geworden. De volgende 
tweehonderd jaar bleef het aantal molens rede-
lijk constant. Er werden nieuwe molens bijge-
bouwd, maar er verdwenen er ook. De concur-
rentie tussen molenaars was groot: molenaars 
werkten samen om andere molenaars te kunnen 
laten verdwijnen. 

Vanaf de tweede helft van de negentien-
de eeuw slinkt het aantal molens. Dit verdwijnen 
van de molens rondom Dordrecht had verschei-

dene oorzaken.  Begin twintigste eeuw verslech-
terde de houthandel, onder meer door de uitput-
ting van de Duitse bossen. Ook zorgde de 
opkomst van nieuwe bouwmaterialen er voor 
dat er minder hout nodig was. Dientengevolge 
verpauperden veel molens en werden gesloopt. 
Daarnaast moesten veel molens plaatsmaken 
voor nieuwe woningwijken of voor de moderni-
sering van de infrastructuur. Maar de definitieve 
ondergang van de molen werd veroorzaakt door 
de uitvinding van de stoommachine. De stoom-
kracht had het van de windkracht gewonnen: de 
molen werd overbodig. Nu resteert er slechts 
een enkele molen.

SCRIPTIEWERKPLAATS 
DORDRECHT
OP DE PROJECTPAGINA LICHTTEN WIJ ELKE MAAND EEN EXCELLENT STUDENTENPROJECT UIT. EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DE 
MASTERFASE IS DE GESCHIEDENISSCRIPTIE. VANDAAR IN DEZE B NIEUWS AANDACHT AAN HET WERK VAN STUDENTEN DIE HEBBEN 
GEPARTICIPEERD AAN SCRIPTIEWERKPLAATS DORDRECHT.

verder lezen? 

kijk op bnieuws.wordpress.com/2012/2/jmm.pdf

DE AFBEELDINGEN UIT 
DE 17E EEUW BLEKEN 
NIET ALTIJD EVEN 
WAARHEIDSGETROUW

verder lezen? 

kijk op bnieuws.wordpress.com/2010/2/svg.pdf

Plattegrond van de Kalkhaven

Zaagmolen de Nachtegaal
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HET 17DE EEUWSE HAVENGEBIED 
VAN DORDRECHT
DOOR CAROLINE DE JONG
De Gouden Eeuw wordt over het algemeen gezien 
als een tijdsperk van voorspoed. Hoe verliep het ont-
staan en de ontwikkeling van het 17de eeuwse ha-
vengebied van Dordrecht zoals weergeven in histori-
sche teksten, kaarten en beelden? Geven deze 
bronnen een eenduidig beeld, of is er sprake van con-
flicterende informatie?
Begin 17de eeuw ging het goed met Dordrecht. De 
handel bloeide en de bevolking verdubbelde. Inspe-
lend op deze ontwikkelingen breidde Dordrecht uit 
aan de rivierzijde. 
 Er werden havens voor de handel aange-
legd en land uitgebreid. Ter illustratie: in deze eerste 
helft van de 17de eeuw is het aantal meter kades in 
Dordrecht verdubbeld. De tweede helft van de 17de 
eeuw was echter minder succesvol voor de stad. An-
dere steden als Rotterdam en Amsterdam kwamen 
op en concureerden met de vooraanstaande positie 
van Dordrecht als handelsstad. 
 Met deze scriptie heb ik aan de hand van 
drie verschillende bronsoorten, onderzocht hoe het 
havengebied van Dordrecht in de 17de eeuw is ont-
staan en zich heeft ontwikkeld. De literatuur vormde 
de basis van het onderzoek. Daarnaast zijn er ook de 
stadsplattegronden van Dordrecht die de groei en 
ontwikkeling in beeld brengen. Kleine illustraties op 
de kaarten geven daarnaast nog meer informatie zo-
als welke handel er plaats vond. Tot slot heb ik ver-
schillende schilderijen en schetsen van het 17de 
eeuwse havengebied van onder andere Albert Cuijp 
onderzocht. Deze drie bronnen heb ik met elkaar ver-
geleken en onderzocht of er opmerkelijke verschillen 
kunnenn worden vastgesteld, met name met betrek-
king tot de uitbreiding van haven, land en bebou-
wing. 
 De stadsplattegronden van Dordrecht tonen 
veel overeenkomsten met de literaire bronnen wat 
betreft het 17de eeuwse havengebied. Zo is er in 
grote lijnen duidelijk te zien hoe en waar er nieuwe 
havens werden aangelegd. Maar de plattegronden 
geven ook regelmatig tegenstrijdige informatie in 
vergelijking met de literatuur. Zo ontbreekt er bij-
voorbeeld een heel stuk land en haven op de kaart 
van Johannes Janssonius uit 1648 terwijl deze haven 
al in 1609 is aangelegd. 
 Ook de afbeeldingen van de stad uit de 
17de eeuw bleken niet altijd even waarheidsge-
trouw. Vooral het aantal molens die op de afbeeldin-
gen staan komen vaak niet overeen met de stadsplat-
tegronden uit die tijd. Een goed voorbeeld daarvan is 
een molen die op het schilderij van Jan van Goyen in 
1651, van Aelbert Cuyp in 1653 en zelfs op de afbeel-
ding van C. Pronk naar de situatie van 1690 staat, 
maar die in 1648 voor het laatst op de stadsplatte-
grond verscheen. 
 Toch laten de stadsplattegronden en afbeel-
dingen van de stad duidelijk de bloei en neergang 
van Dordrecht zien die ook in de literatuur werd om-
schreven. Waar in de plattegronden en afbeeldingen 
eerst de nadruk nog ligt op de vele boten en schepen 
op de rivier, wordt dit in de loop van de 17de eeuw 
steeds minder. De schepen, vloten en vissersbootjes 
verdwijnen uit het beeld. 
 De periode die dus voor vele andere steden 
de “Gouden Eeuw” werd genoemd, pakte voor Dord-
recht minder goed uit: in alle bronnen is te zien hoe 
ze langzaamaan haar vooraanstaande positie verloor. 

Het hoe en 
waarom 
van een 
scriptie

Een groot deel van de 
Bouwkundestudenten schrijft in 
de Masterfase een scriptie een 
werkstuk of artikel met een 
historisch onderwerp. Studen-
ten kunnen zelf een onderwerp 
kiezen. Het aanbod onderwer-
pen dat kan worden gekozen is 
divers: Egyptische piramides, 
Chinese schilderkunst, kastelen 
in Overijssel, 20ste-eeuwse 
stedenbouwkundige ontwikke-
lingen in de Randstad, noem 
het maar op. 

We bieden ook scriptiewerk-
plaatsen aan. Hier schrijven 
studenten individueel een 
werkstuk, maar volgen 
daarnaast in groepsverband 
enkele introductiecolleges, 
maken een excursie en 
verzorgen een eindpresentatie 
van hun onderzoek. Verschil-
lende docenten van de afdeling 
Geschiedenis bieden dergelijke 
scriptiewerkplaatsen aan. 

Onze afdeling kiest elk jaar 
een Nederlandse stad als 
onderwerp. We stimuleren 
onderzoek waarin stedenbouw-
historische, architectuurhistori-
sche en kunsthistorische 
aspecten samenkomen of elkaar 
aanvullen. Hoe is de stad 
gegroeid, hoe is er in de loop 
van de eeuwen gebouwd, hoe 
is de stad afgebeeld? Dat zijn 
vragen die steeds terugkeren 
en die van groot belang zijn om 
de veranderingen in kaart te 
brengen die mogelijk verklaren 
waarom een stad haar tegen-
woordige uiterlijk heeft.           

Voor het schrijven van een 
goede scriptie is het noodzake-
lijk eerst een precieze vraagstel-
ling te formuleren en een 
logische structuur te bepalen. 
Vervolgens gaat het erom het 
juiste bronnenmateriaal te 
verzamelen: boeken, artikelen, 
archiefstukken, goede illustra-
ties en kaarten, etc. Ten slotte 
moeten alle bevindingen 
worden geanalyseerd en 
beschreven. 

Schrijven is een vak apart, 
dat in de opleiding niet heel 
veel wordt geoefend. Een van 
de belangrijkste doelen van de 
scriptie is om de schrijfvaardig-
heid te verbeteren. 

De scripties die in dit artikel 
worden samengevat, geven 
goed weer hoe divers de 
onderwerpen binnen een 
scriptiewerkplaats kunnen zijn, 
maar ook dat er tal van 
verbanden te zien zijn. 
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DE BINNENSTEDELIJKE TRANSFORMATIE 
NA DE TWEEDE WERELDOORLOG
DOOR JAN MAARTEN MULDER
In Dordrecht hebben na de Tweede Wereldoorlog 
grootschalige saneringen plaatsgevonden. Hoe heeft 
dit het historische centrum architectonisch en ste-
denbouwkundig veranderd? Door het onderzoeken 
van oude kranten, kaarten en plannen heb ik ge-
tracht dit in kaart te brengen.
 De massale opkomst van de auto en verre-
gaande verpaupering van het centrum maakte een 
vernieuwing van de binnenstad noodzakelijk. Zoals 
G. Bijleveld verwoordt in zijn artikel over de verpau-
pering van binnensteden in Nederland: ‘Er vind 
overal een proces van schaalvergroting plaats, de 
kruiwagen, waarmee men vroeger vuil ophaalde, is 
vervangen door een roltrommelauto, het koetsje door 
een autobus, de kruidenierswinkel door een super-
market.’ 
De uitvoering van deze binnenstedelijke saneringen 
was op zijn hoogtepunt in de jaren 60. Grote delen 
van de stad werden toen in korte tijd gesloopt, waar-
onder ook een groot aantal monumenten of in goede 
staat verkerende woningen, en vervangen door ei-
gentijdse pleinen en gebouwen. Dit resulteerde in 
een verandering in de eeuwenoude structuur van de 
stad: een goed voorbeeld is het Statenplein, dat is 
ontstaan in het hart van het centrum. Op deze zeer 
stedelijke plek werden saneringen uitgevoerd om zo 
een groot plein te creëren waar zich nieuwe winkels 
aan konden vestigen.
 In de periode van de jaren 40 tot de jaren 80 
is de benadering van het bouwen in een historische 
binnenstad sterk veranderd. Deze verandering van 
visie wordt goed inzichtelijk als je de plannen voor 
het stadsdeel Boogjes naast elkaar legt. Het plan van 
ir. Van Embden (rond 1960) ging er vanuit dat ‘(..) in 
de Pelserstraat een groot winkelcentrum in twee ni-
veaus zou moeten komen, een Rotterdamse Lijnbaan 
in het klein.’   De architecten Van Eyck en Bosch had-
den een andere visie. Rond 1980 renoveerde het ar-
chitectenbureau Van Eyck en Bosch delen van de 
originele panden en ontwierp het een woongebouw 
waarbij zij historische kenmerken van de stad Dord-
recht als uitgangspunt nam. Uiteindelijk heeft het, 
eind 1988, geleid tot het opstellen van het beschermd 
stadsgezicht, dat verdere veranderingen aan de his-
torische binnenstad tegengaat. 
 De ver doorgevoerde sanering heeft verpau-
pering tegen kunnen gaan. Maar tegen welke prijs? 
Het stadsbeeld is drastisch aangetast waardoor veel 
tastbare geschiedenis verloren is gegaan. 

DE MOLENS VAN DORDRECHT
DOOR SOFIE VAN GULIK
Enkele honderden jaren geleden bestond de sky-
line van Dordrecht uit de Grote Kerk en tiental-
len windmolens. Mijn onderzoek is een beschrij-
ving van de opkomst en ondergang van de 
Dordtse Molens, vanaf de komst van de eertse 
windmolens in de vijftiende eeuw tot het ver-
dwijnen van de molens in de twintigste eeuw.
 Molens waren belangrijke herken-
ningspunten in het landschap en werden nauw-
keurig weergegeven op de eerste kaarten en 
stadsgezichten. Als je plattegronden uit ver-
schillende periodes met elkaar vergelijkt, zie je 
steeds meer molens op de kaarten verschijnen. 
Het is moeilijk vast te stellen hoeveel molens er 
precies in en rondom Dordrecht hebben gestaan. 
Schattingen lopen uiteen van enkele tientallen 
tot honderd. Het tellen werd bemoeilijkt doordat 
molens dikwijls van naam wisselden en tevens 
vele bijnamen hadden. Daarnaast werden ze 
makkelijk verplaatst en herbouwd. 
 Om een goede windvang te verzekeren, 
werden molens vaak in de stad op de stadsmuur, 
in het open veld of aan de rivier gebouwd. De 
plaats waar de molens verrezen werd onder 
meer bepaald door de veiligheid van de omge-
ving, de windvang en de connectie met de han-
del.
 De houthandel vanuit Duitsland bij-
voorbeeld was de drijfveer voor de komst van 
veel molengebieden. Aan de Noordendijk, in het 
oosten net buiten de stad, ontstond een gebied 
dat zich geheel richtte op de houthandel. De 
houthandel concentreerde zich juist hier, omdat 
de houtvlotten vanuit Duitsland aan deze kant 
aanmeerden.
 De bloeiperiode van de molens was in 
de tweede helft van de 17de eeuw. Vooral in de 
gebieden langs de rivier verrezen veel molens. 
Binnen de stadmuren verdwenen de molens 
echter, omdat door de inpolderingen van begin 
zestiende eeuw het ommeland van Dordrecht 
een stuk veiliger was geworden. De volgende 
tweehonderd jaar bleef het aantal molens rede-
lijk constant. Er werden nieuwe molens bijge-
bouwd, maar er verdwenen er ook. De concur-
rentie tussen molenaars was groot: molenaars 
werkten samen om andere molenaars te kunnen 
laten verdwijnen. 

Vanaf de tweede helft van de negentien-
de eeuw slinkt het aantal molens. Dit verdwijnen 
van de molens rondom Dordrecht had verschei-

dene oorzaken.  Begin twintigste eeuw verslech-
terde de houthandel, onder meer door de uitput-
ting van de Duitse bossen. Ook zorgde de 
opkomst van nieuwe bouwmaterialen er voor 
dat er minder hout nodig was. Dientengevolge 
verpauperden veel molens en werden gesloopt. 
Daarnaast moesten veel molens plaatsmaken 
voor nieuwe woningwijken of voor de moderni-
sering van de infrastructuur. Maar de definitieve 
ondergang van de molen werd veroorzaakt door 
de uitvinding van de stoommachine. De stoom-
kracht had het van de windkracht gewonnen: de 
molen werd overbodig. Nu resteert er slechts 
een enkele molen.

SCRIPTIEWERKPLAATS 
DORDRECHT
OP DE PROJECTPAGINA LICHTTEN WIJ ELKE MAAND EEN EXCELLENT STUDENTENPROJECT UIT. EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DE 
MASTERFASE IS DE GESCHIEDENISSCRIPTIE. VANDAAR IN DEZE B NIEUWS AANDACHT AAN HET WERK VAN STUDENTEN DIE HEBBEN 
GEPARTICIPEERD AAN SCRIPTIEWERKPLAATS DORDRECHT.

verder lezen? 

kijk op bnieuws.wordpress.com/2012/2/jmm.pdf

DE AFBEELDINGEN UIT 
DE 17E EEUW BLEKEN 
NIET ALTIJD EVEN 
WAARHEIDSGETROUW

verder lezen? 

kijk op bnieuws.wordpress.com/2010/2/svg.pdf

Plattegrond van de Kalkhaven

Zaagmolen de Nachtegaal



 9
HET 17DE EEUWSE HAVENGEBIED 
VAN DORDRECHT
DOOR CAROLINE DE JONG
De Gouden Eeuw wordt over het algemeen gezien 
als een tijdsperk van voorspoed. Hoe verliep het ont-
staan en de ontwikkeling van het 17de eeuwse ha-
vengebied van Dordrecht zoals weergeven in histori-
sche teksten, kaarten en beelden? Geven deze 
bronnen een eenduidig beeld, of is er sprake van con-
flicterende informatie?
Begin 17de eeuw ging het goed met Dordrecht. De 
handel bloeide en de bevolking verdubbelde. Inspe-
lend op deze ontwikkelingen breidde Dordrecht uit 
aan de rivierzijde. 
 Er werden havens voor de handel aange-
legd en land uitgebreid. Ter illustratie: in deze eerste 
helft van de 17de eeuw is het aantal meter kades in 
Dordrecht verdubbeld. De tweede helft van de 17de 
eeuw was echter minder succesvol voor de stad. An-
dere steden als Rotterdam en Amsterdam kwamen 
op en concureerden met de vooraanstaande positie 
van Dordrecht als handelsstad. 
 Met deze scriptie heb ik aan de hand van 
drie verschillende bronsoorten, onderzocht hoe het 
havengebied van Dordrecht in de 17de eeuw is ont-
staan en zich heeft ontwikkeld. De literatuur vormde 
de basis van het onderzoek. Daarnaast zijn er ook de 
stadsplattegronden van Dordrecht die de groei en 
ontwikkeling in beeld brengen. Kleine illustraties op 
de kaarten geven daarnaast nog meer informatie zo-
als welke handel er plaats vond. Tot slot heb ik ver-
schillende schilderijen en schetsen van het 17de 
eeuwse havengebied van onder andere Albert Cuijp 
onderzocht. Deze drie bronnen heb ik met elkaar ver-
geleken en onderzocht of er opmerkelijke verschillen 
kunnenn worden vastgesteld, met name met betrek-
king tot de uitbreiding van haven, land en bebou-
wing. 
 De stadsplattegronden van Dordrecht tonen 
veel overeenkomsten met de literaire bronnen wat 
betreft het 17de eeuwse havengebied. Zo is er in 
grote lijnen duidelijk te zien hoe en waar er nieuwe 
havens werden aangelegd. Maar de plattegronden 
geven ook regelmatig tegenstrijdige informatie in 
vergelijking met de literatuur. Zo ontbreekt er bij-
voorbeeld een heel stuk land en haven op de kaart 
van Johannes Janssonius uit 1648 terwijl deze haven 
al in 1609 is aangelegd. 
 Ook de afbeeldingen van de stad uit de 
17de eeuw bleken niet altijd even waarheidsge-
trouw. Vooral het aantal molens die op de afbeeldin-
gen staan komen vaak niet overeen met de stadsplat-
tegronden uit die tijd. Een goed voorbeeld daarvan is 
een molen die op het schilderij van Jan van Goyen in 
1651, van Aelbert Cuyp in 1653 en zelfs op de afbeel-
ding van C. Pronk naar de situatie van 1690 staat, 
maar die in 1648 voor het laatst op de stadsplatte-
grond verscheen. 
 Toch laten de stadsplattegronden en afbeel-
dingen van de stad duidelijk de bloei en neergang 
van Dordrecht zien die ook in de literatuur werd om-
schreven. Waar in de plattegronden en afbeeldingen 
eerst de nadruk nog ligt op de vele boten en schepen 
op de rivier, wordt dit in de loop van de 17de eeuw 
steeds minder. De schepen, vloten en vissersbootjes 
verdwijnen uit het beeld. 
 De periode die dus voor vele andere steden 
de “Gouden Eeuw” werd genoemd, pakte voor Dord-
recht minder goed uit: in alle bronnen is te zien hoe 
ze langzaamaan haar vooraanstaande positie verloor. 

Het hoe en 
waarom 
van een 
scriptie

Een groot deel van de 
Bouwkundestudenten schrijft in 
de Masterfase een scriptie een 
werkstuk of artikel met een 
historisch onderwerp. Studen-
ten kunnen zelf een onderwerp 
kiezen. Het aanbod onderwer-
pen dat kan worden gekozen is 
divers: Egyptische piramides, 
Chinese schilderkunst, kastelen 
in Overijssel, 20ste-eeuwse 
stedenbouwkundige ontwikke-
lingen in de Randstad, noem 
het maar op. 

We bieden ook scriptiewerk-
plaatsen aan. Hier schrijven 
studenten individueel een 
werkstuk, maar volgen 
daarnaast in groepsverband 
enkele introductiecolleges, 
maken een excursie en 
verzorgen een eindpresentatie 
van hun onderzoek. Verschil-
lende docenten van de afdeling 
Geschiedenis bieden dergelijke 
scriptiewerkplaatsen aan. 

Onze afdeling kiest elk jaar 
een Nederlandse stad als 
onderwerp. We stimuleren 
onderzoek waarin stedenbouw-
historische, architectuurhistori-
sche en kunsthistorische 
aspecten samenkomen of elkaar 
aanvullen. Hoe is de stad 
gegroeid, hoe is er in de loop 
van de eeuwen gebouwd, hoe 
is de stad afgebeeld? Dat zijn 
vragen die steeds terugkeren 
en die van groot belang zijn om 
de veranderingen in kaart te 
brengen die mogelijk verklaren 
waarom een stad haar tegen-
woordige uiterlijk heeft.           

Voor het schrijven van een 
goede scriptie is het noodzake-
lijk eerst een precieze vraagstel-
ling te formuleren en een 
logische structuur te bepalen. 
Vervolgens gaat het erom het 
juiste bronnenmateriaal te 
verzamelen: boeken, artikelen, 
archiefstukken, goede illustra-
ties en kaarten, etc. Ten slotte 
moeten alle bevindingen 
worden geanalyseerd en 
beschreven. 

Schrijven is een vak apart, 
dat in de opleiding niet heel 
veel wordt geoefend. Een van 
de belangrijkste doelen van de 
scriptie is om de schrijfvaardig-
heid te verbeteren. 

De scripties die in dit artikel 
worden samengevat, geven 
goed weer hoe divers de 
onderwerpen binnen een 
scriptiewerkplaats kunnen zijn, 
maar ook dat er tal van 
verbanden te zien zijn. 

Everhard Korthals Altes
Reintout Rutte

TUTOR
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CONFLICT!
B Nieuws: U heeft voor uw 
proefschrift conflicten 
bestudeerd. Waarom?
Louis Lousberg: Ten eerste: 
conflict is goed. Je zou bijna 
zeggen: je moet streven naar 
meer conflicten, want die maken 
de zaken alleen maar helderder. 
Het punt is alleen dat onder 
bepaalde omstandigheden, 
conflicten kunnen ontaarden in 
“disfunctionele conflicten”. Als 
het niet meer gaat over het 
inhoudelijke dispuut, maar puur 
om het winnen of verliezen 
ontstaat een soort escalatie. Het 
wordt dan een soort machtsstrijd. 
Dat is disfunctioneel. In dat geval 
zullen mensen een gesloten 
houding aannemen. Bij de 
uitvoeringsfase hoeft dat niet 
zo heel erg te zijn, maar 
tijdens de haalbaarheidsfase 
van grote projecten, zoals de 
gebiedsontwikkelingsprojecten 
die ik heb onderzocht, is een 
sterke samenwerking nodig 
waarbij openheid belangrijk is. Je 
moet het namelijk samen voor 
elkaar zien te krijgen en samen 
met ideeën en oplossingen 
komen. Als je dan in zo’n 
klimaat met een gebrek aan 
samenwerking zit, gaan de 
uitwisseling van ideeën en 
het vinden van oplossingen 
minder gemakkelijk. Dat is 
wetenschappelijk aangetoond. 
Die disfunctionele conflicten 
zijn dus schadelijk voor het 
resultaat van het project. 
Beslissingen in een goed 
samenwerkingsklimaat zijn rijker, 
omdat ze elementen in zich 
dragen van alle betrokken 
partijen. In het uiterste geval 
zou je misschien wel kunnen 

zeggen, dat als consequentie, 
beroerde architectuur wordt 
geproduceerd. Het meest 
fascinerende daarbij vind ik 
eigenlijk, het feit dat mensen 
daar überhaupt in terecht 
komen, dat het uberhaupt 
escaleert. Dat mensen met 
deuren gaan slaan. Volwassen 
kerels die briesend en 
stampend de vergadering 
uitlopen. Wat gebeurt hier? 
Waarom? Dat heb ik onderzocht.

BN: En wat waren uw 
bevindingen?
LL: In de projecten die ik heb 
onderzocht, hebben de 
bevindingen vooral te maken 
met de hele grote mate van 
onderlinge afhankelijkheid van 
de betrokken partijen. Zeker 
tussen gemeentes en 
ontwikkelaars, die samen in het 
project investeren. Als het goed 
loopt verdienen ze er samen aan. 
Maar ze kunnen ook samen 
verliezen. De risico’s worden dus 
gedeeld. Juist die sterke 
afhankelijkheid en onzekerheid 
maakt dat conflicten kunnen 
escaleren. Het is uiteindelijk, 
vanuit projectmanagers 
perspectief belangrijk om 
erachter te komen, wat ik moet 
doen om te voorkomen dat 
conflicten niet disfunctioneel 
worden. Ik kom natuurlijk vanuit 
de praktijk. Op het moment dat 
het escaleert, moet je ingrijpen, 
maar dan is het ook al te laat. Na 
zo’n conflict is de relatie tussen 
de onderlinge partijen bekoeld. 
Dan is de lol ook uit het project. 
Preventieve interventie is dus 
van belang. Wat je heel veel in 
de literatuur, en dus ook in 

DOOR DAPHNE BAKKER

Ir. Louis Lousberg
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'Sturen op haalbaarheid en relatie: Interventies om disfunctionele 
conflicten bij Publiek Private Samenwerking in ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten te voorkomen' werd uitegegeven door 
Vereninging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD).

Proefschrift

proefschriften tegenkomt, is dat 
de interventie in abstracte 
termen staat beschreven, bijna 
strategisch. De beschrijving van 
de interventie is echter zo 
abstract dat de invulling te veel 
bij jezelf komt te liggen. Ik heb 
hierbij op een zo’n concreet 
mogelijk niveau gezocht naar 
een antwoord op de vraag: Hoe 
moet ik handelen?

BN: Welke werkwijze heeft u 
gehanteerd om deze 
handelingen te ontdekken?
LL: Uiteindelijk bestaat mijn 
onderzoek uit twee delen. Als 
eerste het literatuuronderzoek 
waaruit een hypothese over een 
preventieve interventie is 
voortgekomen. Die hypothese 
heb ik getest in een experiment: 
een sociaal psychologisch 
experiment. Sociale wetenschap 
is een serieuze wetenschap, wij 
als bouwkundigen kunnen daar 
heel veel van leren. Daarnaast 
heb ik interventies gevonden  in 
de praktijk, waaronder de 
interventie uit de hypothese. 
Gezamenlijk vormen zij het 
resultaat van de studie.

BN: De interventies zijn dus 
preventief. Waaraan kan je 
merken dat een situatie zou 
kunnen escaleren?
LL: Het zijn hele simpele 
kenmerken. Wanneer je merkt 
dat mensen echt verschillende 
doelstellingen hebben, kunnen 
ze met elkaar gaan botsen. 
Ook zodra er heel veel 
mensen bij betrokken zijn, 
veel belanghebbenden, dan is 
het besluitvorming heel 
diffuus. Vaak is het zo dat 
het inhoudelijk niet zoveel 
uitmaakt of het project 
inhoudelijk heel complex is of 
niet. Het zijn eerder de 
dagelijkse sociale aspecten 
binnen het werk van een project 
manager die een belangrijke rol 

spelen. In wetenschappelijk zin 
heb ik deze sociale component 
van het project managen aan 
RE&H willen toevoegen, zodat 
deze wat meer gewicht krijgt dan 
alleen de technische aspecten.

BN: Mist u het sociale aspect 
binnen de afdeling RE&H?
LL: Bij RE&H geven we wel 
steeds meer aandacht aan de 
sociale component van project 
managen. Wij incorporeren het 
concept proces management 
steeds meer binnen de studie. 
Tijdens mijn studie bestond 
RE&H nog niet. Achteraf bekeken, 
ben ik blij dat ik noodgedwongen 
als architect afgestudeerd ben. Ik 
weet hoe een architect denkt en 
begrijp ze daardoor veel beter. 
Iemand, die geen kennis over 
architecten heeft, schiet meteen 
in een kramp omdat hij of zij 
eerder het geld strak wil 
beheersen. Ze zijn een beetje 
bang voor het onbekende. Mijn 
ervaring is dat je architecten de 
ruimte moet geven, maar wel 
binnen bepaalde grenzen.

Voor meer informatie:
bk.tudelft.nl
vssd.nl
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BESTNET (a Dutch acronym for Utilising the Existing City and 
Network) was published late 2011. An initiative of APPM Manage-
ment Consultants, TU Delft - Delft Infrastructures & Mobility 
Initiative and association Delta Metropolis, it showcases the current 
state of implementing TOD in the six major urban areas of the 
Netherlands.

TOD in the Netherlands

Distance to public transport stops 
(Dena Kasraian)

B Nieuws: How did you get 
involved with the research?
Verena Balz: For seven years I 
worked at Maxwan Architect and 
Urbanist in Rotterdam. 
Afterwards I was working at a 
think tank that was positioned at 
the province of South Holland and 
was financed among others by 
VROM and a set of organisations 
that are concerned about regional 
development. There I worked 
specifically on a project, a Transit 
Oriented Development  (TOD) 
project called Stedenbaan. In 2008 
I was asked if I was interested in 
working for Maurits de Hoog, 
who by then became a professor 
at the department of Urbanism. 
My own PhD research is not 
focusing on TOD only. 

BN: What is your specific role 
within TOD research?
VB: There are a lot of different 
kinds of research ongoing. Not 
only within the department of 
Urbanism, but also at OTB, TBM 
and of course at Civil 
Engineering. Some of the 
research is about travel 
behaviour:  this is specifically 
located at OTB. At Civil 
Engineering they look at TOD 
from a technical point of view, the 
point of view of transport 
systems. Within the department 
of Urbanism, we focus on spatial 
development. There is research 
on the influence of specific urban 
form characteristics on TOD, for 
example through analysing the 
influence from a historical point of 
view or through comparing 
development internationally. My 
own research is broader and 
includes a planning aspect. I’m 
looking at how planning concepts 
are used and how they change by 
means of design. TOD is one of 
the concepts I am interested in. I 
was specifically inspired by Joost 
Schrijnen, who has worked for 
most of his life on a lot of spatial 

BY DAPHNE BAKKER

MANY FACULTIES OF TU DELFT HAVE DONE CONSIDERABLE RESEARCH ON TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD), 
WHICH REFERS TO SPATIAL DEVELOPMENT DESIGNED TO MAXIMIZE ACCESS BY PUBLIC TRANSPORTATION. WITHIN BK 
CITY, A SPECIAL FOCUS ON TOD CAN BE FOUND IN THE URBANISM DEPARTMENT. B NIEUWS SPOKE WITH VERENA BALZ, A 
PHD CANDIDATE AND ASSISTANT PROFESSOR, ABOUT THE CONTRIBUTION SHE AND OTHERS WITHIN URBANISM HAVE 
MADE ON THIS BROAD SUBJECT MATTER.

and infrastructure projects within 
the Randstad. I already met him 
during my employment at the 
province of South Holland, he has 
taken the initiative for the think 
tank I was working for. He says 
implementing TOD still doesn’t 
happen enough. The problem isn’t 
the amount of knowledge that is 
available to us, but that it doesn’t 
seem to fall in the right way into 
the practical environment of the 
Netherlands. There is a barrier 
somewhere. People don’t 
understand each other because 
there isn’t a shared language to 
talk about TOD. There are a lot of 
different actors interested in the 
issue, but they all pull the rope 
into their own direction. And we 
think that with design solutions 
there will not just be a means of 
saying “this is the good solution”, 
but also a means of talking about 
this development.

BN: It all started with the 
BESTNET publication?
VB: No, the publication is one of 
many in a row. We wanted to 
draw attention again to the 
subject and we think that the 
context has changed. In the 
Netherlands no large scale new 
public transport infrastructure 
will be build in the near future. 
We need to focus on how we can 
improve the use of existing lines 
and also how we can build up on 
existing initiatives. The idea 
behind this publication was to 
make an inventory on what kind 
of TOD strategies are used in 
several regions in the 
Netherlands. Who is applying the 
concept and how. One of the 
outcomes of this inventory, that 
was carried out by Nanet Rutten, 
was that there is a lot of attention 
on TOD, but quite rarely on a 
regional scale. TOD on the local 
level focuses most of the time on 
densification. In simple terms: 
You develop more program 

LINKING MANY

around public transport stops, 
then more people will travel by 
public transport. But on the 
regional level it is much more 
about coordination of different 
types of development. Public 
transport can provide accessibility 
to jobs for people, can stimulate 
different kinds of economic 
development and can substitute 
private transport. So it can 
stimulate travel that is 
environmentally more 
sustainable. There is, in practice, 
in the Netherlands too little 
attention for this. Five of six 
regions would like to look at the 
bigger picture, but they don’t 
know how. 

BN: Do you work closely with 
the other researchers?
VB: We work together mainly via  
funded projects. For example, on 
a project that investigates urban 
form characteristics that 
contribute to the intensity of the 
use of public transport. Witthin 
the NWO proposal, we wish to 
work together with OTB, the 
University of Amsterdam 
and the Radboud University 
in Nijmegen. The 
cooperation around
 this very fruitful 
via concrete projects.

BN: Is there a 
close connection 
with the other 
faculties?
VB: Not close enough yet.
But we are working 
on  building relations, very 
specifically at the moment with 
OTB. We are experienced in 

spatial analysis and design and 
OTB has an impressive scientific 
record on TOD. So I think it’s very 
positive that we work together. 
We also work together with 
practical partners, for example the 
Vereniging Deltametropool 
(Association Delta Metropolis). 
This non-profit organisation is 
interested in spatial development 
of the Randstad. They have a lot 
of members from different public 
authorities, market parties and 
civil organisations. They link us to 
the practical side which, when it 
comes to thinking about 
implementing TOD, is of course 
crucial.
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semester) niet al te groot te laten 
worden, raadt de FSR aan om de BSc 4, 
net als de BSc 3, tweemaal per jaar te 
blijven aanbieden. 

IN HET KADER VAN DE AANSTAANDE BACHELORHERVORMING HEEFT BACHELORDIRECTEUR MICHIEL RIEDIJK DE 
FACULTAIRE STUDENTENRAAD (FSR) GEVRAAGD UIT TE ZOEKEN WAARMEE STUDENTEN IN HET BACHELORPROGRAMMA 
PROBLEMEN ONDERVINDEN. DE UITSLAGEN VAN DEZE STUDENTENENQUÊTE ZULLEN DAN OOK WORDEN MEEGENOMEN 
IN HET VOORSTEL VOOR DE VERNIEUWING VAN HET BACHELORCURRICULUM PER 2013 [ZIE ‘HERIJKING’ IN B NIEUWS NO 
5]. 414 STUDENTEN HEBBEN DEZE ENQUÊTE INGEVULD. B NIEUWS PRESENTEERT JE DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 
EEN NOTENDOP. 

In het kader van de vernieuwing van de bacheloropleiding Bouwkunde 
zal er met ingang van september 2013 veel veranderen. In het 
'overgangsjaar' 2012-2013 zullen geen grote ingrepen worden gedaan. 
De mogelijkheden voor kleine verbeteringen moeten wij uiteraard altijd 
benutten.

1. Vereenvoudigen van het curriculum
Het rooster van de vernieuwde Bacheloropleiding is per definitie veel 
eenvoudiger. Het programma wordt opgebouwd uit eenheden 
(modules) van vijf of tien studiepunten. Bij Bouwkunde zullen er nooit 
meer dan twee modules gelijk oplopen. Je bent dus in een week met 
niet meer dan twee (grotere) onderdelen bezig.

2. Concreter uitleggen van leerdoelen bij de aanvang van een vak
Bij het ontwerp van de modules van de vernieuwde Bacheloropleiding 
worden leerdoelen, werkvorm(en) en toetsvorm(en) nauwkeurig op 
elkaar afgestemd en ondubbelzinnig beschreven in de studiegids. Wij 
zullen er de nadruk op leggen dat deze samenhang bij aanvang van een 
module duidelijk wordt uiteengezet.

3. Studenten voorzien van basismateriaal zoals CAD-tekeningen en 
kaartmateriaal. 
De tijdige beschikbaarheid van basismateriaal kan het werkproces zeer 
versnellen. Ik zal daarop ook aandringen. Bedenk wel dat bij sommige 
opgaven het er juist om gaat om zelf basismateriaal te vinden en te 
verzamelen!

4. Semestercoördinatoren herinvoeren
De bestaande semesters kennen nog alleen een projectcoördinator. 
Enkele coördinatoren vatten hun taak breed op en daarmee worden wel 
eens oude problemen uit de weg geruimd of nieuwe voorkomen. Bij de 
reorganisatie van de bacheloropleiding zullen wij zeker ook overwegen 
weer semestercoördinatoren te benoemen. Bedenk wel dat met een 
eenvoudiger rooster (zie punt 1) met goed afgestemde toets- en 
inlevermomenten er minder conflicten zullen optreden. De 
opleidingsdirecteur en de afdeling O&S zullen daar ook op letten. De 
organisatie moet wel beheersbaar blijven, zonder al te veel 'handen aan 
het bed'.

5. Niet schrappen tweemaal aanbieden BSc 3 en BSc 4
De aanbeveling om de semesters BSc3 en BSc4 ook in het vervolg 
tweemaal per studiejaar aan te bieden zullen wij vooralsnog niet 
overnemen. In het najaar wordt BSc4 nog steeds door een naar 
verhouding klein aantal studenten gevolgd en hetzelfde geldt voor 
BSc3 in het voorjaar: docenten staan soms voor een vrijwel lege zaal en 
het wordt ronduit te duur om gastsprekers te vragen. Als beide 
semesters even 'zwaar' zijn en in semester BSc4 niet noodzakelijk op de 
kennis van semester BSc3 wordt voortgebouwd, kan een student deze 
beide semesters ook in omgekeerde volgorde doen. Als het bovendien 
lukt ook in het voorjaarssemester enkele minors aan te bieden 
verwachten wij dat het effect van eenmalig aanbod op de 
studievoortgang verwaarloosbaar zal zijn.

DOOR MANON SCHOTMAN

Struikelen over informatica
In de enquête werd onder andere 
gevraagd welke vakken voor 
studenten écht struikelvakken zijn. 
In bovenstaande tabel zie je een 
top-10 van de meest genoemde 
struikelvakken. De informaticavakken 
scoren het hoogst op struikelbaarheid. 
Tijdsgebrek en de moeilijkheidsgraad 
worden door studenten genoemd als 
belangrijkste oorzaken.

Problemen met de ontwerpdocent?
Ook de ontwerpprojecten uit BSc 
4 en BSc 2 worden genoemd als 
ware hindernissen in het 
bachelorprogramma. Het blijkt voor 
studenten vaak onduidelijk wat er 
precies van hen verwacht wordt. Ook 
gaven veel studenten aan dat zij 
problemen met hun ontwerpdocent 
ondervonden hadden.
   
Technologische hindernis
Ook het vak Technologie uit BSc 4 blijft 
in de enquête niet gespaard. Studenten 
geven ook bij dit vak aan dat ze niet 
goed wisten wat er van hen verwacht 
wordt. Ook de hoeveelheid werk 
schatten ze verkeerd in en ze geven 
aan het vak moeilijk te vinden. In 
januari schreef B Nieuws al een artikel 
over dit vak waarvoor maar liefst 86% 
een onvoldoende haalde. [zie B nieuws 
# 5].

Wetenschap
Tot slot wordt het vak Wetenschapsleer 
uit BSc 3 en BSc 6 door veel studenten 
bepaald niet als een pretje ervaren. 
Studenten vinden het vak uit BSc 3 te 
moeilijk en geven aan dat ze niet goed 
weten wat er van hen verwacht wordt. 
Wetenschapsleer uit BSc6 is voor veel 
studenten een echte vertrager: ze 
hebben naast de  ontwerpprojecten 

simpelweg te weinig tijd voor dit vak, 
halen het vak niet en lopen er 
aanzienlijke studievertraging door op.

Het struikelvakkenlijstje geeft een goed 
overzicht van de vakken die studenten 
als hindernissen ervaren. Het lijstje is 
echter niet nieuw. Al langer blijkt uit de 
digitale onderwijsenquêtes die elk jaar 
gehouden worden dat deze vakken 
pijnpunten van de bachelor zijn. Door 
de jaren heen heeft daar dus weinig 
verschuiving in plaatsgevonden.

Meedenken over oplossingen
De studenten werd ook gevraagd mee 
te denken over oplossingen. Op basis 
van de door studenten aangedragen 
oplossingen doet de FSR nu enkele 
aanbevelingen voor het nieuwe 
bachelorcurriculum. In de tabel vind je 
de belangrijkste aanbevelingen en de 
reactie van onderwijsdirecteur 
Christian van Ees op een rij. De eerste 
aanbeveling, de vereenvoudiging van 
het curriculum, was al een 
uitgangspunt voor de 
bachelorhervorming, de overige 
aanbevelingen zijn nieuw.

Omdat veel studenten hebben 
aangegeven bij enkele vakken niet 
goed te weten wat er van hen 
verwacht wordt, is het volgens de FSR 
ook zaak om de leerdoelen per vak 
beter uit te leggen. Het tijdgebrek waar 
veel studenten mee te maken hebben 
zou bij enkele vakken kunnen 
worden verholpen als docenten 
reeds beschikbaar materiaal 
(bijvoorbeeld doordat het al 
gevonden is door studenten die eerder 
het vak hebben gevolgd) aanleveren. 
Om de vakken te verbeteren, heeft de 
FSR ten slotte voorgesteld om de 
functie van semestercoördinator 

weer in het leven te roepen. Deze 
semestercoördinatoren kunnen dan 
een vinger aan de pols houden bij 
de voorgenomen verbeteringen en 
ook écht zorgen dat de struikelvakken 
de bachelor opleiding niet meer tot 
een hindernisbaan maken. En om 
de studievertraging in de Bsc 4 
(door alle struikelvakken in dit 

Aanbevelingen van de FSR en de reactie van 
onderwijsdirecteur Christian van Ees

UITSLAG STUDENTENENQUETE

6. Technologie BK4042
7. Wetenschapsleer BK3060
8. Geschiedenis BK
9. Wetenschapsleer BK6060
10. Ontwerpproject BK6000

1. Informatica BK4070
2. Informatica BK3070
3. Informatica BK2070
4. Ontwerpproject BK4000
5. Ontwerpproject BK2000

Struikelvlakken Top 10
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BOUWKUNDE 
WIL POSITIEF-

KRITISCH MEEDENKEN

Mochten faculteitsraden ooit het 
beleid van de faculteit volledig 
bepalen; sinds midden jaren 
negentig heeft de OdC een veel 
beperktere rol. De OdC heeft nu 
inspraak op het facultaire beleid 
van decaan en Management Team 
(MT). Meepraten in plaats van 
beslissen dus. Hobbelman: “Dat 
hoeft niet te betekenen dat de 
stem van de medewerkers niet 
wordt gehoord. Maar je bent wel 
afhankelijk van de decaan en zijn 
of haar bereidheid tot vroegtijdige 
samenwerking.” 

Samenwerking 
Waren er in het verleden nog wel 
eens decanen die de OdC links 
lieten liggen, de huidige decaan 
neemt de OdC serieus. “Karin 
Laglas is weliswaar strikt in de 
onderwerpen waar wij wel of niet 
over mogen meepraten, maar zij 
ziet wel onze meerwaarde,” aldus 
Hobbelman. Ondanks de goede 
samenwerking blijft het soms 
onduidelijk wanneer de OdC 
precies wordt geraadpleegd. Zo 
heeft de OdC wel een stem gehad 
in de aanstelling van de nieuwe 
decaan, maar de aanstelling van 
de faculteitssecretaris kwam als 
een - in dit geval positieve - ver-
rassing. De OdC betreurt het dat 
zij niet vaker meepraat over het 
onderwijs. Dat recht ligt bij de 
opleidingscommissie en de FSR. 
Hobbelman: “Maar als je bijvoor-
beeld over de nieuwe bachelor-
structuur praat, dan heb je het wel 
degelijk over ingrijpende wijzigin-
gen voor het onderwijzend 
personeel”. Aalbers: “Als er 
bijvoorbeeld meer individueel 
lesgegeven moet worden, dan 
vergt dit aanpassingen van de 

medewerkers. De OdC kan dan 
juist signaleren dat het openstel-
len van cursussen voor de 
medewerkers gewenst is.” 

Advies bij reorganisatie
In de aanloop naar de herijking 
heeft de OdC helaas weinig 
vingers in de pap gehad. “Bij de 
vorige decaan werden we bij de 
initiatie en implementatie 
onvoldoende geïnformeerd. Dan 
sta je machteloos. Maar ook hier 
vormt Karin Laglas een welkome 
verandering. Karin kiest ervoor bij 
reorganisatieplannen de OdC 
eerst te raadplegen alvorens zij 
met besluiten naar het CvB stapt. 
Bij de reorganisaties krijgen we 
nu dus wel de kans om mee te 
denken.”

De ‘waarom vraag’
De OdC heeft de komende 
maanden de handen dus vol aan 
de reorganisaties. De plannen zijn 
vaak al wel een ‘gegeven’, maar 
de OdC stelt kritische vragen over 
de motivering van de reorganisa-
ties. Zit de reorganisatie logisch 
in elkaar? Zijn er goede argumen-
ten voor vermindering in FT’s? 
Zijn er lacunes in de bewijsvoe-
ring? “Wij zijn het lang niet altijd 
oneens met de keuzes van decaan 
en MT. Het gaat ons er vooral om 
dat besluiten eerlijk worden 
uitgevoerd en er helder wordt 
gecommuniceerd”, aldus Aalbers. 
“Dat komt ten goede aan de 
medewerkers én de faculteit als 
geheel.”

Communicatie
Aan communicatie ontbreekt het 
helaas soms nog wel eens. 
Aalbers: “Er vallen lange stiltes 

nadat sommige medewerkers te 
horen hebt gekregen dat er in de 
toekomst wellicht geen plaats 
meer voor hen is. Daar wordt je 
als medewerker behoorlijk 
onzeker van.” Vooral organisatie-
onderdelen zonder verantwoorde-
lijk hoogleraar worden minder 
frequent op de hoogte gehouden. 
“Er is geen hoogleraar die voor je 
opkomt en de afdelingsvoorzitter 
staat op een te grote afstand. Bij 
de reorganisatie van MEDIA had 
de communicatie bijvoorbeeld 
veel beter gekund.” Desondanks 
onderneemt de faculteit pogingen 
deze communicatie te verbeteren. 
De decaan probeert zo transpa-
rant mogelijk te werken. Met de 
komst van de nieuwe Human 
Resource (HR)-manager Gerda 
Steenstra gaat het ook met de 
persoonlijke aandacht voor de 
medewerkers een stuk beter. “Je 
moet wel zelf vragen om die 
persoonlijke aandacht, maar als je 
die vraagt, dan is HR echt bereid 
mee te denken”, beamen Aalbers 
en Hobbelman.

Pijnlijk
Lid zijn van de OdC in tijden van 
bezuinigingen en reorganisaties. 
Is dat eigenlijk nog wel leuk? 
“Pijnlijk is het soms wel. Wij 
krijgen altijd anonieme reorgani-
satieplannen te zien – plannen 
zonder namen – maar als we op 

de gang horen om wie het 
daadwerkelijk gaat, wordt het 
persoonlijk. Dan voel je de 
scherpe randen van zo’n beslis-
sing.” Pijnlijk vindt Hobbelman 
het bovendien dat een deel van 
de bezuinigingen had kunnen 
worden voorkomen. “Herijken op 
zijn tijd is helemaal geen slechte 
zaak. En een deel van de bezuini-
gingen is echt veroorzaakt omdat 
de landelijke onderwijsgelden 
zijn afgenomen. Een ander deel is 
echter het gevolg van te veel geld 
uitgeven in het verleden. Toen 
vijf, zes jaar geleden de facultei-
ten te veel geld in kas hadden, 
spoorde het CvB de faculteiten 
aan minder eigen reserve te 
hebben en incidenteel geld uit te 
geven. Bouwkunde nam deze 
aansporing helaas te letterlijk en 
gaf het geld structureel uit. Mede 
door dit gat in de Bouwkunde 
hand moeten nu pijnlijke reorga-
nisaties worden uitgevoerd. Daar 
zit ook Karin Laglas nu mee 
opgescheept.”

De OdC Bouwkunde wil graag 
meer contact met medewerkers 
van Bouwkunde. Van student-
assistent tot MT-lid, van hoogleraar 
tot medewerker van het service-
punt. U kunt bij de OdC terecht 
voor vragen over de herijking, 
maar ook andere onderwerpen die 
medewerkers aangaan. 

IN TIJDEN VAN HERIJKING IS DE ONDERDEELCOMMISSIE (ODC) DE SPREEK-
BUIS VAN DE MEDEWERKERS. OPKOMEN VOOR ORGANISATIEONDERDE-
LEN ZONDER HOOGLERAAR EN ‘POTENTIEEL BOVENTALLIGEN’ EN HET 
STIMULEREN VAN HELDERE COMMUNICATIE. HET ZIJN ENKELE SPEERPUN-
TEN VAN HET FACULTAIRE MEDEZEGGENSCHAPSORGAAN. TOCH WOR-
STELT DE ODC ZO NU EN DAN MET HAAR POSITIE. “JE BLIJFT AFHANKE-
LIJK VAN DE BEREIDHEID VAN DECAAN EN HET MANAGEMENT TEAM OM 
SAMEN TE WERKEN.”

ODC 
EEN INTERVIEW MET VOORZITTER GERRIE HOBBELMAN EN SECRETARIS KRISTEL AALBERS

DOOR ANNE DE HAIJ

Gerrie Hobbelman Kristel Aalbers



@FSR in 
actie 
voor de 
Student

De afgelopen maanden heeft 
de Facultaire Studentenraad 
(FSR) niet stilgezeten. De FSR is 
druk bezig geweest met o.a. de 
herziening van de bachelor, de 
invoer van decentrale selectie, 
langere openingstijden en de 
vakken BK4042 en BK4043.

In samenwerking met FVMG 
zullen het komende jaar rond 
drukke momenten (deadlines) de 
openingstijden van de faculteit 
worden verlengd tot 24:00. De 
FSR pleit hier al jaren voor, en 
hoopt dan ook dat de test een 
groot succes is. Van 16 tot 20 
januari was de eerste week, en 
ook in maart, april, mei en juni 
zal de faculteit langer open 
gaan. We zullen dan weer tijdig 
posters ophangen om dit te 
laten weten.

Een ander punt waar we 
momenteel aan werken zijn de 
plannen om het BSa (bindend 
studieadvies) van 30 naar 45 
punten te verhogen. De FSR 
vindt dat dit zeer zorgvuldig 
moet gebeuren en ook de 
begeleiding van eerstejaarsstu-
denten moet hierop worden 
afgesteld. Het bestuur van de 
TU Delft heeft hier extra geld 
voor beschikbaar gesteld en de 
FSR wil dat dit geld dan ook 
daadwerkelijk voor studiebege-
leiding wordt gebruikt. 

Naast het BSa richten we ons 
op de kwaliteit van het 
onderwijs. In de plannen rond de 
herziening van de bachelor 
wordt hier ook aandacht aan 
besteed. Wij vinden dat dit een 
topprioriteit moet zijn voor de 
faculteit. Goed onderwijs zorgt 
ervoor dat studenten gemoti-
veerd zijn en plezier beleven aan 
hun studie. Uiteindelijk 
motiveert dit ook om harder en 
beter te studeren, iets dat met 
de kabinetsmaatregelen steeds 
belangrijker wordt.  De FSR 
denkt dat het onderwijs vooral 
verbeterd kan worden door 
docenten goed op te leiden, 
voldoende contacttijd tussen 
studenten en docenten in te 
plannen en actieve en kwalitatief 
goede colleges aan te bieden. 
Daarnaast vinden we het erg 
belangrijk dat vakken goed 
geëvalueerd worden. Wat ons 
betreft kan dit ook actiever naar 
studenten worden teruggekop-
peld in welke hoedanigheid dan 
ook. Op deze manier voelen 
studenten dat hun input echt 
serieus genomen wordt en dat 
waardevolle feedback niet 
‘verdwijnt’ in de organisatie. 

FSR Bouwkunde

COLUMN

14 FORUM

Deep-rooted sentiments? Interesting views? Use forum as your 
discussion platform! Send your articles and letters to bnieuws-bk@tudelft.nl.
React on bnieuws.wordpress.com!
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Building Technology: 
Live or Die?
In B Nieuws #04 (December 2011), an 
article was published on the merger 
of Building Technology and RMIT,
until now two separate departments 
at Bouwkunde. While utmost care 
was taken in conveying a positive
message, the results of this merger 
and of other developments at BT can’t 
be described as in other terms than
catastrophic for the technological 
ambitions of Bouwkunde.

As the article in B Nieuws #04 points 
out, management measures due to 
budget cuts and subsequent budget
restructuring (the infamous ‘herij-
king’) have resulted in the merger of 
the BT and RMIT departments. After
some checks however it became clear 
that apart from RMIT, the department 
of Hyperbody was already put
under BT’s wings as well. While left 
unmentioned in the article, merging 
Hyperbody, BT and RMIT has resulted
in the formation of the largest 
department of Bouwkunde, even 
larger than Architecture.

Meanwhile, another Architecture 
studio that rubs shoulders with BT 
had reared its head already a few 
years
ago: Architectural Engineering (AE). 
As an Architecture studio, its 
introduction was a welcome solution 
for
technically minded students that still 
aspired to become an architect (like 
me): you held close ties with BT,
while still graduating as an architect.

But wait, with the merger of BT with 
RMIT, isn’t education being left 
alone? You said that only the depart-
ments
would be merged? Yes, but at the end 
of the article in B Nieuws #04 there is 
some suggestion that RMIT (and
Hyperbody), tenderly referred to as 
“fresh blood”, might play a role in 
education. And I very much doubt 
that
this role would be filled in with 
technology related subjects; especi-
ally as the new unit is being chris-
tened
Architectural Engineering + Techno-
logy. Behold the multi-headed beast 
that is now the BT (I mean, AE+T)
department.

As it is now, BT is a small but strong 
section (let’s put it that way) at 
Bouwkunde, dearly needed for AE as

well: one cannot talk about integra-
tion if there is no section to integrate 
with. But the eroding effect of the
architectural side is already apparent. 
If the section doesn’t speak up now, I 
fear that technology at Bouwkunde
will continue down the cumbersome 
road of pragmatism that it is on, 
pushing BT more and more into
obscurity, ultimately leading to its 
self-destruction. If this sounds 
implausible, just remember that in 
times of
crisis, anything is possible.
(this is an abbreviated article. The full 
version can be found on 
bnieuws.wordpress.com)

Marcello Soeleman is MSc student 
Architectural Engineering.

“Ik ben er geen betere 
architect van 
geworden”
Het schijnt dat het binnen de TU Delft 
niet goed ligt om de studie Bouw-
kunde te beschouwen als een 
beroepsopleiding. We worden 
namelijk geacht een wetenschappe-
lijke opleiding te zijn. De maatstaf 
daarvoor is de kwaliteit van het 
onderzoek, liefst tot uitdrukking 
komend in een aantal interessante 
publicaties. Het begint er wel eens op 
te lijken of het leren van een vak 
daarbij als een hinderlijke bijkomstig-
heid wordt beschouwd.

Toen ik ruim tien jaar geleden naast 
mijn werkzaamheden als architect, 
ook als docent aan de faculteit 
Bouwkunde was verbonden, begon-
nen de plannen om een promotieon-
derzoek te beginnen steeds vastere 
vormen aan te nemen. Wat mij er 
steeds van weerhield, was de kloof 
die ik zag tussen een theoretisch 
onderzoek en de beroepspraktijk. Het 
leken twee volkomen aparte werel-
den. Dat werd min of meer bevestigd 
toen ik op een dag een gesprek had 
met een architect die was gepromo-
veerd op het werk en de gedachten 
van een bekende buitenlandse 
architect. Zijn onderzoek was een 
zeer leesbaar onderzoek geworden en 
genereerde wezenlijk nieuwe 
inzichten. Hij becommentarieerde zijn 
onderzoek echter met de opmerking: 
"Ik ben er geen betere architect van 
geworden". 

Deze constatering is voor mijn 
opvattingen over onderzoek uiteinde-
lijk bepalend geweest. Ik begon mij te 
realiseren, dat wat mij betreft een 

onderzoek juist wel zou moeten 
bijdragen aan de verbetering van 
mijn kwaliteiten als architect. En dat 
anderen misschien door het lezen van 
mijn onderzoek ook iets betere 
architecten zouden kunnen worden.
Ik heb indertijd aan het einde van het 
studiejaar ontslag genomen bij de 
faculteit en ben full time op een 
architectenbureau gaan werken. 
Daarnaast ben ik ook aan een 
promotieonderzoek begonnen, 
waarbij ik kritisch ben gaan reflecte-
ren op de ontwerpprocessen zoals ik 
die in mijn eigen architectenwerk 
gebruikte. De ontstane  nieuwe 
inzichten werden meteen toegepast 
in de volgende ontwerpopgaven. Er 
bleek dus wel degelijk een verband te 
zijn tussen een theoretisch onderzoek 
en de beroepspraktijk. 

Het is niet aan mij om te oordelen of 
ik een betere architect ben geworden 
door mijn onderzoek, maar ik ben wel 
op een heel andere manier gaan 
ontwerpen. En gezien de regelmatige 
bezoeken aan de online versie van 
mijn proefschrift en de reacties die ik 
daar op krijg, doen anderen er ook 
hun voordeel mee.

Door mijn ervaring als onderzoeker is 
wetenschap bedrijven  niet meer 
'weten om het weten', maar 'weten 
om er iets mee te doen' geworden.
Een dergelijke gedachte zou ook 
richtinggevend kunnen zijn voor het 
wetenschappelijk onderzoek dat wij 
op Bouwkunde verrichten. Misschien 
moet een belangrijk deel van de 
onderzoeksactiviteiten gaan over de 
reflectie op onze eigen ontwerp- en 
ontwikkelactiviteiten. Niet alleen om 
daar zelf een betere ontwerper of 
ontwikkelaar van te worden, maar 
ook om anderen in onze kennis en 
inzichten te laten delen, zodat ook zij 
beter kunnen worden in hun vak.

Laten wij op ons op Bouwkunde 
vooral niet schamen voor het feit dat 
wij mensen voor een fantastisch 
beroep opleiden. Maar laten we de 
studenten wel de kennis en kunde 
meegeven om hun eigen werk aan 
een onderzoek te kunnen onderwer-
pen en daar over te publiceren. 
Zo beschouwd is de tegenstelling 
tussen beroep en wetenschap opeens 
helemaal niet aan de orde. En worden 
we alsnog een wetenschappelijke 
beroepsopleiding.

Martin Smit is architect en gastdo-
cent op Bouwkunde
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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:

RECENTLY THE FACULTY 
WAS OPENED UNTIL 12PM. 
A GOOD THING ?

Alex Parvu
MSc1 Why Factory 
It is definitely a good thing. In 
Germany I was in a working lab 
that was opened 24/7. Which 
makes sense, because if you 
want to make something 
decent, it just takes time. 

Carl Bassie, MSc3 Explore 
Lab 
It was good that the faculty 
was open till 12 o’clock. It is 
difficult to find places to work, 
especially for group projects. 
Well, it’d be even better if it 
were open 24-7…

Anne Geenen, MSc2 Interiors
Ik heb er zeker wel gebruik van 
gemaakt. Voor mijn ontwerp 
van een Bouwkundefaculteit 
ontwerp ik ook lounge en 
slaapplekken. Na de presenta-
tie mag het wat mij betreft 
trouwens gewoon weer tot tien 
uur open. 

Dirk Huibers, MSc 2 Interiors
Bouwshop 
Ik vond het wel relaxed en heb 
er vorige week een keer 
gebruik van gemaakt. Maar je 
zou het misschien gewoon 
24-uur kunnen doen, en dan 
alleen de maquettehal. Dat is 
uiteindelijk toch het enige wat 
je echt nodig hebt. 

Diederik de Jonge
Msc 1 Public Building
It was great and we definitely 
used the extra hours, but it’d 
been better if it started one 
week earlier... For other time, 
it’s fine if it closes at 10. Right 
now in the exam week, it could 
even close at 6.

Marlotte van den Tol, MSc2 
Public Building 
I think it’s good that it’s open 
till 12, but the faculty should 
check the schedules of the final 
presentations, because for us 
it’d been better if we had the 
extra hours one week before.

Yinglin Cao, Msc1 The Why 
Factory
When I was in a university in 
shanghai, we are free to use 
the building anytime we want. 
It’d be helpful if the faculty at 
least opens some public area 
to the students 24 hours, for 
example the modelling area. 

Beveiliger
Mijn mening doet er niet toe, 
het gaat erom wat de klant wil. 
Maar als ik vooruit kijk– ja 
beveiligers kijken ook vooruit 
– dan voorspel ik dat de 
studenten de extra uren nog 
nodig gaan hebben, omdat zij 
door de bezuinigingen vaker 
baantjes overdag moeten 
nemen. 



Lecture
Christian Kerez - 
Recent Work 
07.02.2012
Lecture by Swiss architect 
Christian Kerez
Berlage Institute / Rotterdam / 
19.00
berlage-institute.nl

Lecture
Thijs Asselbergs
07.02.2012
Thijs Asselbergs studeerde 
bouwkunde aan de TU Delft en is 
sinds 1984 werkzaam als 
zelfstandig architect. Brakke 
Grond / Amsterdam / 20.15 / € 
7.50 / RSVP
arcam.nl

Lecture
Sustainability on a 
Global Scale
09.02.2012
Global exchange of energy, 
waste, materials and the 
production of renewables. Solar 
collectors in the desert and 
offshore wind farms to generate 
the global energy demand in a 
sustainable way. With Reinier de 
Graaf (OMA), Michael Doust 
(Senior Project Manager of the 
Greater London Authority) & 
Tracy Metz NRC Handelsblad). 
NAi / Rotterdam / 20.00 /€ 3 / 
RSVP
nai.nl

Lecture 
Capita Selecta: An 
Exacting Material
09.02.2012
The public lecture series ‘An 
Exacting Material’ introduces 
seven European architects and 
architectural researchers who will 
speak about the tradition of the 
use of brick, the tectonic 
implications of the material and 
the way brick is used in 
contemporary architecture. This 
edition: architect Stephan Taylor. 
Academie van Bouwkunst / 
Amsterdam / 20.00
academievanbouwkunst.nl

Lecture
Recent Projects - Guus 
Beumer 
21.02.2012
He has been the director of 
Marres, the Centre for 
Contemporary Culture in 
Maastricht since 2005. Since 
2006, he has also served as 
artistic director of NAiM/Bureau 
Europa in Maastricht. Most 
recently, Beumer was appointed 
curator for the Dutch Pavilion at 
the Venice Biennale of 2011.
Berlage Institute / Rotterdam / 
19.00
berlage-institute.nl

Lecture 
Capita Selecta: An 
Exacting Material
23.02.2012
The public lecture series ‘An 
Exacting Material’ introduces 
seven european architects and 
architectural researchers who will 
speak about the tradition of the 
use of brick, the tectonic 
implications of the material and 
the way brick is used in 
contemporary architecture. This 
edition: architect Paul Vermeulen. 
Academie van Bouwkunst / 
Amsterdam / 20.00 
academievanbouwkunst.nl

Rondleiding
Nieuwe Klassiekers: 
WORM
26.02.2012
In een rondleiding door het 
nieuwe onderkomen van 
cultuurpodium WORM aan de 
Witte de Withstraat vertellen 
initiatiefnemer WORM en 
ontwerper Jos de Krieger 
(2012Architecten) over de 
herontwikkeling van het 
monumentale gebouw en 
interieur.
WORM / Rotterdam / 12.00 /€ 
3 / RSVP
airfoundation.nl

WEEK 06

AGENDA

WEEK 08

Branding Cities - and 
Bottom-Up Urbanism

The Why Factory is launching two 

new books: "Hong Kong Fantasies 

- Challenging World-Class 

Standards" and "Vertical Village - In-

dividual, Informal, Intense" .  Both 

are part of the Why Factory's Future 

Cities Publication Series. 

TOP 3 BOUWSHOP BOOKS

Town Planning in the 
Netherlands: since 1800 
Cor Wagenaar

Project Japan. Metabolism 
Talks…
Rem Koolhaas, Hans Ulrich Obrist

Metropolitane landschaps-
architectuur: Stedelijke 
parken en landschappen
Clemens Steenbergen, Wouter Reh

B NIEUWS 06  6 FEBRUARI 2012

For the upcoming book launch, 

which is scheduled on February 14, 

The Why Factory has organized a 

debate on the themes "Branding 

Cities and Bottom-Up Urbanism".

Orange Tribune / Oostserre / BK 
City / 18.00

Lecture
Conflictpreventie bij 
Publiek Private 
Samenwerking 
13.02.2012
Op 13 februari 2012 promoveert 
universitair docent en 
promovendus Ir. Louis Lousberg 
met zijn thesis over 
conflictpreventie in de 
samenwerking tussen gemeenten 
en projectontwikkelaars bij 
stedelijke ontwikkelingsprojecten.
Aula / TU Delft / 12.00
bk.tudelft.nl

Presentation
PhD review Urbanism
14.02.2012
On 14 February 2012 TU Delft 
faculty of Architecture’s Urbanism 
department is to organize a PhD 
review.
Berlage 1 / BK City / 12.00
bk.tudelft.nl

Lecture
Introductory lecture 
visiting professor Juval 
Portugali
16.02.2012
Juval Portugali, professor of 
Human Geography at the Tel Aviv 
University, will give his 
introductory lecture as a visiting 
professor at the Architecture 
faculty TU Delft at 16 February 
2012.
Berlage Room / BK City / 12.45
bk.tudelft.nl

Symposium
FORUM Study day 
Social Sustainability 
16.02.2012
The TU Delft Architecture 
Faculty’s FORUM association for 
housing is to organise a study 
day on social sustainability.
BK City / 16.00
bk.tudelft.nl

Lecture 
Capita Selecta: An 
Exacting Material
16.02.2012
The public lecture series ‘An 
Exacting Material’ introduces 
seven European architects and 
architectural researchers who will 
speak about the tradition of the 
use of brick, the tectonic 
implications of the material and 
the way brick is used in 
contemporary architecture. This 
edition: architect Bo Jensen. 
Academie van Bouwkunst / 
Amsterdam / 20.00 
academievanbouwkunst.nl

WEEK 09
Lecture
Nieuwe regels, nieuwe 
kansen 
29.02.2012
De (her)ontwikkeling van ruimte 
in Nederland verkeert in een 
impasse. Het enorme oppervlak 
aan braakliggende bouwgrond 
en de grote hoeveelheid 
leegstaand vastgoed zijn hiervan 
de symptomen. Om uit deze 
impasse te geraken zijn andere 
ontwikkelstrategieën nodig dan 
tot nu toe gebruikelijk was. Hoort 
bij deze nieuwe manier van 
ruimte ontwikkelen ook een 
andere regelgeving? Is het 
aloude bestemmingsplan nog 
wel het aangewezen juridisch 
kader om bijvoorbeeld 
kantoorpanden te transformeren 
en braakliggende bouwgrond 
anders te bestemmen? En zo 
niet, welk alternatief kunnen we 
dan ontwikkelen?
Stroom / Den Haag / 20.00
stroom.nl

Lecture 
Capita Selecta: An 
Exacting Material
01.03.2012
The public lecture series ‘An 
Exacting Material’ introduces 
seven European architects and 
architectural researchers who will 
speak about the tradition of the 
use of brick, the tectonic 
implications of the material and 
the way brick is used in 
contemporary architecture. This 
edition: architect Paul Kahlfeldt. 
Academie van Bouwkunst / 
Amsterdam / 20.00 
academievanbouwkunst.nl

WEEK 07

SPOT-

LIGHT!


