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丁AN DEN BOER

Drs. jγ, /. deれBoeγ (I 960) sdeerde stede7ibo硯ルhande eれfbsofe eれis

Poscuγa=庇egrc寂on fheγa中eut. Hij queγ短a!s pγojectm伽4geγ bij de

gemee朋e Uc7.ec庇eれgeef=ra誼nge7i. Hij Pu抜ceeγde q/げboeken (wc∽γ･

o7ideγ Passie q;ooγ虎snd, 2006) en meeγ dr7i 250 a涌ke[e7i. h september

201 2 uersc塙nt zJj7t而e肌ue boek `De sn品s q/伽jedeγeeれ. Hoe mac庇s-

spel, g�ﾙ|�V9MﾖX.ｦFY�cBw2��.ｧｦR�vX�6��VFR��vW�ﾈﾆr�V�vW�ｶV粐粐�X.｠

hoe hat ｡nd�<�2�����bﾉegHﾋ6x�W&未�Xｴ�6X<������F�&X<��#���"��ｶW'68ｺ6ｨﾗ�踐p

ee7晶oek: `Schake局eoγ 7i側γ je hart. Het traj7叱れq/aれde高je鋤’[’,巌j-

u嬢euerij S)nthese.
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DE STAD IS W班R VAN ZI〕N BEWONERS

Geんγend���誚YeｶｦB��YWｦVV�+ｩt�R�w&���FW6��覃ｮ��ｶFR��V�ydｶ誄

qm o7i,z�8*ｶVFV��&W���E粐�FR�ﾘ廁ｾ9I(ｼ'2�porga7i±seerd u伽u高ee7i sooγt

Po疑buγeau, Aγc庇ect帥ds Pj de B噂’n ueγte脚en hoe mo訪jk hat was

omわch航eγ疎めs艇mc諒en.

07庇γ inq元oed q;伽de ueγscha訪れg q;an de bo肌)pγa妬jk 7脚r de mmkt�v�

q;eγuo!ge耶d畠re巌tcγisjs gcot de cr加drc庇�7FVVG2�ﾖVX<��紮6�<��FR�6�鎚滋

su肌eれt. De beq;ol巌ng俄e zうc杭n modeme , fmdioれeさe wijkeれueγ防eemd

q/oek q/伽har omg訪ng���FR�&VvX�8葫F睦�s�ﾆｦWB�6W&妨W2�pnome7‥uordt

i叫rijsorcLge7t en a7庇Te beoor硯nge…;aれo伽que巾e7t , cis亡de snd qweer

uoorわchzdf op. Ee両ie瑚〃e職c脇ng o7血′e巾ers ho肌亡m幻strciteg香ee‘n e7t

o頂que巾e示ie dckaγ steeds雁eγ坊‘ o伽s掠teれ･

In 1980 ging ik s亡edenbouw studeren aan de TU De血Min of meer

onbewust ging ik er vanuit dat de stad van de bewoners is. Toen

ik eind jaren '80 als projectmanager v○○r de gemeente Den Haag

werkte, on亡dekte ik dat ik in een wereld terech亡gekomen was van

deskundigen die er volledig van over調igd wa重en dat zij het rech亡

hadden om te bepalen hoe de S'tad zich ontwikkelde･

Eeri van mijn eerste proj ecten was de``vemieuwing van Madurodam.

Toen ik het project ovemam lag er een strak functioneel plan van

Zwar亡s en Jansma. Ⅵ〕o重di亡plan moes亡drie hectare van de Sche一

veningse bosjes gekapt worden･ De bevolking was in opstand geko-

men en ik mocht samen met een wethouder me亡de bevolking gaan

praten･

Tot mijn verrassing had de bevolking al een altematief plan, maar

geen van mijn collega's had tot dan亡oe de moeite genomen om zich

daarin te verdiepen. Er lee債en bij de bevolking en bij de direc亡ie

van Madurodam ○○k andere ideeen over het ui亡erlijk van Madur〇･

dam, vomgeving die veel meer zou passen bij de toeristen･ Maar bij

gemeentelijk stedenbouwkundigen en welstand was daar niet al te

veel ruim亡e v○○r.
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Madurodam schreef een prijsvraag ui亡, en uiteindelijk werd geko-

zen v○○r een plan van Ashok Bhalotra, toen een van de weinige

ontwe叩ers die zich bui亡en he亡dogmatisch modemisme du亜e亡e

bewegen. Bimen enkele jaren liepen we met koningin door het

nieuwe Madurodam. Directie, bewoners en toeristen wa重en tevre-

den, ′maar v○○r zover ik wee亡hee仕he亡geen enkel archi亡ec亡uur亡ijd-

schrift gehaald.

Hoe kan he亭dat veel deskundigen en ontwerpers een亡otaal andere

mening hebben dan een gr○○亡deel van de bevolking over de kwa･

1itei亡van de stad? Hoe kan het dat deze deskundigen en ontwe呼ers

de sta.d veroverd hebben?

Macht en onmacht van bet modernisme

De archi亡ec亡Pi de Bmijn ver亡elde mij een魚scinerend ve重haaL De

Bmijn weld in de jaren '60 opgeleid in he亡dogma亡isch modemisme,

maar maakte zich hier later van los, onder meer door de nieuwbouw

van de Tweede Kamer. Vanuit de modemistische visie waren de

oude gebouwen vijanden die gesl○○p亡moes亡en worden. De BⅢijn:

"De modemis亡denkt de丘ele dag: "Ik haat die oude troep'', ik had

dit nog nie亡helemaal a向eschud; maar ontdek亡e da〔 oude gebouwen

prima gebouwen zijn: een山a erⅤaring.''Naama亡e hij he亡gebied

be亡er bes亡udeerde leerde hij deze gebouwen als een vriend亡e zien.

Hij sl○○t zich een jaar af v○○r de wereld om zich heen en verdiep亡e

zich helemaal in het ontwerp. Hij brak radicaal met de partijlijn

van het modemisme. Dit Tweede Kamergebouw was niet alleen een

belangrijke omslag in zijn pers○○nlijke on亡we呼visie, maar ○○k in de

architec亡uurgeschiedenis van N ederland.

Het gebouw kreeg grote bijval van het publiek en werd afgemaakt

door he〔 modemis亡ische `politbu重eau', onder meer bij monde van

hun blad Archis. Die houding van collega's en critici hee丘: hem wel

geraak亡, maar uiteindelijk hee庇hij de kri亡iek ○○k wet als een s○○r亡

geuzenhouding kumen zien, hij had zich losgemaakt van de dog･
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ma's om ech亡aan een vi亡ale s亡ad亡e kumen gaan werken. Hij kreeg

veel opdrachten waarin hij steeds meer vanui亡de con亡ex亡ging wer-

ken en de vomen亡aal kon toepassen die daarbij passend was･ Dat

kon heel modemistisch zijn, zoals bij he亡positief on同angen maar

niet ui亡gevoerde ontwe呼v○○r de Rijksdag in Berlijn, maar ○○k een

fascinerende mix van stijlen zoals de heropbouw van Roombeek in

Enschede onder zijn leiding.

De Bruijn zegt in het boek Bo肌meesters (Scipio, 2007) over het

modemisme: "Het modemisme vind ik prima als he[ gaat om h?t

on亡we呼van een asbak of een sigare亡tend○○sje, maar nie亡op de

schaal van de s亡ad. Ben experiment op die schaal is waanzin en

eigenlijk hadden we da亡ui亡de studies van Le Corbusier a=狐g k皿-

nen we亡en.''Volgens De Bmijn weten de mode重nis亡en zich geen

raad met de bes亡aande s亡ad. En da亡word亡duidelijk als je he〔 pl狐

Ⅵ〉isin v○○r het cen〔mm v孤Parijs van Le Corbusier zie亡. Een v○○r←

stel om dit prachtige centrum te ver¥vangen door een megalomane

rij血ats. Gelukkig is di亡daar n○○it gebeurd, ma祉de v○○rs亡eden van

Parijs zijn natuurlijk wel mede hierd○○r gelnspireerd evenals de

Bijlmemeer en veel andere modem.e architectuur in Nederland.

De Bmijn s亡el亡dat he亡gr○○tste probleem van het modemisme op

stedenbouwkundig vlak ligt. De modeme stad met zijn血nctie･

scheiding is verleden tijd. ｢もepassing v狐die principes in deze亡ijd

is een gro亡e vergissing. Hoe kon di[ in Nederland zo tang in stand

blijven? De Bmijn: "De bouwkolom in Nederland is verklee蝕, veel

belangen gaan samen in een gr○○亡monsteⅣe重bond van bouwe重s,

ontwikkelaars, archi亡ec亡en, ambtenaren, welstandsc○mmissies en

cri亡ici. He亡resultaat is mees亡al v○○rspelbare eenheidsworst geba-

seerd op het vage begrip haalbaarheid. Dat is vaak een vom van

亡eHeur gebaseerd op drogredenen.''De Bmijn noem亡de乙e mach亡s-

basis van he〔 modemisme een `poli亡bureau', ve｢wijzend naar de ma′

nier waarop de mach亡in c○mmunis亡ische staten gehandhaa債werd･
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De tweedeling in onze steden

In de architec亡uur en s亡edenbouw is op veel teⅡeinen een twee･

deling: tussen modemisme en traditionalisme, tussen deskundigen

en consument, tussen jury's en welstand enerzijds en `populisten'

anderzijds. De’tweedeling is niet alleen te vinden in boeken, tijd+

schrif上en, prijsvragen en discussies, maar v○○工al ○○k heel zich亡baar

in onze steden, dorpen en landschappen. Er is veelal een duidelijke

scheidslijn te zien亡ussen de tradi亡ionele his亡orische kemen en de

modemistische uitbreidingswijken. Op dezelfde manier is bijyoor/

beeld duidelijk [e zien welke landschappen door rigoureuze ruilver-

kaveling s亡erk zijn aangetast door he亡modemisme en waar亡raditi〇･

nele kwalitei亡en nog wel zichtbaar en voelbaar zijn. De同eedeling

in de media en in onze Ⅲimtelijk omgeving is een gevolg van een

enome kl○○f亡ussen de vakwereld van archi亡ec亡en言nstitu亡en en

vakschrijvers enerzijds en de wereld van amateurs en leken die deze

gebouwde wereld dagelijks bewon:n en beleven anderzijds. De vak+

wereld spreek亡een亡otaal andere亡aal, gebⅢikt andere w○○rden en

kom亡dikwijls ○○k to亡andere keuzes dan de gemiddelde c○nsumen亡.

Deze tweedeling staat steedsmeer ter discussie･ Toen in de jaren '90

de mach亡in de bouw versch○○f van de overheid en de c○呼oraties

naar de ontwikkelaars, kreeg de consumen亡steeds meer invloed. Dit

proceこwordt vers〔erk亡d○○r de huidige crisis in de bouw Er is een

verschuiving van een a狐bodmark亡naar een vraagmark亡, waard○○r

de machtsverhoudingen in de bouw s亡erk aan he亡verande重en zijn.

Om亡e begrijpen hoe di亡machtsspel werkt in de bouw, is he亡aller-

eerst belangrijk te analyseren welke verhalen hierin een_ rol spelen.

Da亡zijn met name de ve血alen van he亡modemi§me en he〔 t重adi･

tionalisme. Vervolgens is het interessant waarom het modemisme

zo lang aan de mach亡kon blijven en hoe deze mach仁in de prak-

tijk zichtbaar weld, bijv○○rbeeld in archi亡ec調u町重ijsvragen. Nu de

macht van he亡modemisme aan he亡a血emen is, komt er mim亡e
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v○○r nieuwe creativi亡ei〔 en kwali亡eit. Hoe reageert de conseⅣa亡ieve

architectuureli〔e hier0p en welke nieuwe beweging word亡zichtbaar?

De modemistische revolutie

Het on亡staan van het modemisme is een belangrijke en血nda-

men亡ele ○○rzaak van he亡on亡s亡aan van de verschillende werelden

in architectuur eh s亡edenbouw. He亡modemisme in de archi亡ec亡uur

is een verwaⅢende ten.量n ons dagelijks sp重aakgebmik klinkt

modem als ie亡s nieuws･ In de architectuur is het een s亡roming ui章

de eers亡e decemia van de vorige eeuw, die weliswaar de pretentie

hee丘om in亡emationaal en tijdl○○s亡e zijn, maar metals elke s亡ijl zijn

eigen geschiedenis hee丘.

Het mzicht dat de idealen van het modemisme in de praktijk de

nodige problemen opleverden, weld zowel in de s[edenbouw als in

de landschapskunde regelma亡ig d○○r､ critici onderkend en onder-

bouwd.岬⊃ch kreeg he亡modemisme me亡name in Nederland elke

keer weer een belan繍ijke en beeldbepalende rol in het onⅣe呼

van de gebouwde omgeving. Het modemisme was亡ot v○○r kor亡min

of meer de mom v○○r alle arch主亡ec亡uur en in de jaren '90 van de

voriBe eeuw werd het zelfs opnieuw eeh hype. Grote namen als Rein

K○○lhaas, Ben van Berkel en Francine Houben werden belangrijke

expor亡p重oduc亡en en waren de gro亡e v○○rbeelden v○○r vele a重chitec一

〔uurs亡udenten.

Het consolideren van de mach亡

Hoe kom亡he亡dat he亡modemisme zo lang aan de macht kon bli子

ven? Pi de Bmijn ver〔el亡hoe architectuur in Nederland min ofmeer

in een religieuze categorie terech亡gekomen is. Net als het protes亡an･

亡isme na de refomatie in elkaar bestrijdende groepen ui亡elkaar gel

vallen is, ontstonden ook in de architectuur groepen die elkaar naar

he亡leven stonden. De betrokkenen hadden een enorme behoe丘e
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o皿aanhanger van een stijl ofstroming te zijn, me亡een dogmatische

houding die血ndamen亡alistische trekken had. In de stedenbouw

leidde het modemisme亡ot he亡rigide血nc亡ionalisme met zijn strikte

scheiding van血ncties.

Als je het taalgebmik van de modemisten onderzoekt, zie je da亡ze

een ei色en verhaal hebben. Zij willen zich niet ui亡laten over de gevel

en het beeld, maar spreken over het `probleemoplossend vemogen

v狐de archi〔ectuur'. He亡gaa亡over p重ocessen en he亡ontwijken van

stij ldiscussies.

De mach[ van de modemisten is zo de uitkomst van een vrij om

d○○rzich仁ig en complex proces waarin de to亡ale bouwkolom op

basis van allerlei belangen en afwegingen elke keer weer_ op het-

zel蝕e gemakzuchtige血nc亡ionele bouwen uitkwam. Dat bouwen

werd onderbouwd met verhalen die niet over m○○i of lelijk gaan,

nie亡over gevoel v○○r臆sch○○nheid, maar over abstrac亡e rationele

proces･ en beleidsve血alen. Wie nie亡meedeed, weld ui亡gesloten,

zoals bijv○○rbeeld in a重chitectuu呼rijsvragen.

Macht in de praktijk
1

Architec加u叩rijsvragen zijn een bijzonder boeiend strijdperk v○○r

de modemismeイraditionalisme discussie. Hier wo重dt de werking

v狐de mach亡en de ve血alen duidelijk zichtbaa購Een roemmch亡e

prijsvraag was de Waags亡raa亡一ve昆iezing in he亡har亡van Groningen

begin jaren '90. Ben van de vier deelnemende architecten was

Aldolfb Na屯Iini. Bij de architectenkeuze s〔ond hij bekend als een

avant-gardis亡(s亡erk vemieuwend, maar wel bimen he亡modemisti-

sche idi○○m) en da亡was een belan繍ijke reden d加hij gekozen weld.

丁b亡veⅡassing van de prijsvraagorganisa亡o重en was Natalini intus･

sen radicaal van architectonische koers veranderd en kwam met

een bijzonder tradi亡ionalistisch ontwe呼. Di亡on亡werp is gebouwd

als vervanging van een modemis[isch j aren '70 s亡adskant○○r a狐de

Gro亡e Ma重kt. Bimen de vakwereld leidde di亡亡o亡gro亡e weerstand,
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dit had n○○it gebouwd mogen worden. Het publiek reageerde in het

algemeen bijzonder en亡housias亡. Even was he亡weer een bee亡je hun

s亡ad, maar zo snel lieten de on亡we甲ers zich hun greep op de stad

nlet ontnemen.

In Z007 werd in Groningen opnieuw een a重chi亡ec亡uu叩rijsvraag

gehouden voor eon locatie nabij de Grote Markt. Verrassend was

da亡in di亡geval zowel he亡publiek als de vakjuⅣ he亡ze附e ontwe町

kozen, van NL architects. Je kunt het ontwerp modemistisch noe+

men of misschien be亡er av狐亡･gardis亡isch, maar het is zeker geen

亡radi亡ioneel ontwe甲da亡past in zijn historische omgeving. De keuze

van he亡publiek wordt pas begrijpelijk bij he[ bes亡uderen v狐de

andere zes deelnemende archi〔ecten. Alle zeven ontwe呼en zijn

modemis亡isch of av肌亡･gardis亡isch. He亡was he亡publiek gew○○n

nie亡vergund om v○○重亡raditionele architectuu重te kiezen in deze

his亡orische omgeving. De子v○○rselectie door deskundigen is hier

dus veel bepalende重dan de publieke keuze die dan ○○k slech亡s een

schijnbare vrijheid biedt.

In he亡ze附e jaar du舶e De此het wel aan om v○○r de bouw van

het nieuwe station en stadskintoor naast drie modeme/avant+

gardistische ontwerpen ook een traditi6nalistisch ontwerp van sj oerd

Soeters aan een selectiecommissie en de bevolking v○○r te leggen.

Bes亡uurders willen de bevolking die steeds meer van hun eigen stad

veⅣreemd is de indⅢk geven da亡ze die s亡ad weer temgk重ijgen,

maar blijken zich veⅣolgens toch nie=e kumen onttrekken aan

de mach亡van de on亡we呼eli亡e.

Door de selectiecommissie een weging van 7与procent mee亡e

geven en het bevolkingspanel 25 procent, was de kans voor een keuze

v○○r het traditionalistisch on亡we呼van Soeters nie亡zo gr○○亡. ｢bch

won Soe亡ers, maar slech亡s met een zeer klein verschil. De gemeente

De塩gebⅢik亡e di〔 klelne verschil als ar糾ment om de prijsvraag af

亡e keuren en opnieuw te s亡a虹en. Ondanks allerlei juridische proce-

dures is het Soeters nie亡gelukt zijn gewomen positie vas〔亡e houden
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en hee丘uiteindelijk een avan亡〆gardis亡isch on亡we呼van Mecan○○l

Francine Houben gewonnen.

Zo lijkt he亡erop da仁de wereld van de kemers v○○ral kiest v○○r

modemisme, terwij 1 als de bevolking mee mag ste皿men het亡radi亡i-

ona富まsme veel snelle重een v○○rkeur krijg亡.

Ruimte vdor verandering

Maar er is ie亡s aan he〔 ve重anderen in Nederland. Steeds meer

archi亡ecten, recensenten en deskundigen willen zich onttrekken

a狐de verzuurde discussie亡ussen亡raditionalisme en neo.moder.

nisme. On亡we中ers hebben de a毎elopen jaren gewerkt aan ve重bin-

dende wijken en gebouwen, die een nieuw verhaal ver亡euen da亡

gaa亡over gevoel v○○ェsch○○nheid, een vi亡ale s亡ad en lie飽e v○○r he亡

vak. Dit zijn mensen die zich nie亡laten leiden door cynisme, macht

ofgemakzucht, maar gedreven zi`jn om iets moois te maken van hun

vak. De crisis in de bouw vraag亡om veranderingen. De亡ijd da亡een

kleine groep opdrachtgevers en ontwerpers in een aanbodgestuurde

mark亡kon bepalen wa亡e子gebouwd werd is v○○rbij. Er is meer aan-

dach亡v○○r de klan亡, v○○r de cohsumen亡, v○○r nieuwe vormen van

opdrachtgeverschap, v○○r kleinschaligheid en veelzijdigheid.

Het i叫icht dat d-e modemistische stad een mislukking is wordt

breed gedeeld. Mon〇五nc亡ionali亡ei亡en versnipperde openbare

ruimtes met incidentele archi亡ec亡onische iconen creeren een autis.

tische s亡ad. De nieuwe stedenbouw is mul亡血nc亡ioneel, mul亡icultu-

reel, veelzijdig en gericht op verbinding v狐mensen en gebouwen.

Deze vemieuwende s亡edenbouw en archi亡ec亡uur wordt niet mee重

primair gevoed d○○r血nanciele belangen. Kwali亡ei亡en meⅢelijk

geluk staan v○○rop, en die bieden de mogelijkheid om nieuwe vor･

men van血nanciering組n亡e boren. Om deze vemieuwingen mim亡e

亡e geven is meer血exibili亡ei亡nodig in regelgeving en openheid in
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media, prijsvragen, be○○rdelingen en v○○rlich亡ing･ Steeds meer

lezingen, boeken, artikelen en projecten maken de vemieuwende

stedenbouw en archi亡ectuur zichtbaar. Een van deze boeken is De

Spontme See van Urhahn Urban Desigri. Het boek verzet zich

亡egen de `instant ci亡y'zoals deze de a屯elopen decemia gerealiseerd is･

De sch重ijvers geloven da亡de gebⅢiker nu aan zet is: co-on亡werp en

c〇･productie･ Dat past misschien niet in onze recen亡e strakke plan･

nings亡radi亡ie, ma凄r zou wel eens heel goed aan kumen sluiten op de

wijze waarop klassieke s亡edelijke kwali亡ei亡en gerealiseerd werden,

zoals de Amsterdamse grachtengordel en het Haagse Statenkwa|+

tier. Ben collectief raamwerk van grach亡en en s亡raten me亡heldere

spelregels ls genoeg, de rest kan de gebruiker zelf als bouwheer.

De stad is weer v狐zijn bewoners

Hoe organiseer je de architec血ur bimen dit raamwerk en deze speし

regels zo dat er maximale mim亡e v○○r c重ea亡ivi〔ei亡en kwaliteit is?

Wilfried van Winden geeft in zijn boek FtAs王on (Van Winden, 2010)

een pleid○○i v○○r sierlijke architec亡uur en een open samenleving･

Volgens zijn visie is het modinisme conservatief geworden. Hij

nodigt architec亡en ui亡om dienstbaar亡e zijn aan sch○○nheid en aan de

gebmiker. Lange tijd werd de archi亡ec亡uurdiscussie gevoerd vanuit

he亡idee dat he亡modemisme v○○mitstrevend is en het traditiona-

1isme populis亡isch of zelfs poli亡iek extreemィech亡s･ In de huidige

politieke contex亡was da亡v○○r de modemis亡en een nieuwe manier om

het traditionalisme zwart te maken en hun eigen macht te kunnen

handhaven. Wil丘ied van Winden geeft me亡乙ijn boek deze discussie

een bijzonder interessante wending. Hij ver亡el亡over het onⅣe呼･

proces van de Essalam Moskee in Rot亡erdam･ Een亡radi亡ionalistisch

ontwe呼, hoewel geen Nederlands亡radi亡iomlisme･ He亡was juist

Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam die zich verzette tegen de

omamenten en versieringen, en die v○○喜s亡elde temg亡e keren naar

een veel minder herkenbare modeme docs.
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Dit is een van de vele v○○rbeelden die aangeeft dat het modemisme

nie亡langer vemieuwend is. De modemis亡ische archi亡ectuurelite is

conseⅣa亡ief geworden en wordt nu soms zelfs omamd door de poli･

tiek populisten. Terwijl architecten zoals Van Winden die het vet

wijt van populis皿e krijgen juist pleiten v○○r een open samenleving

en veihieuwing in s亡edenbouw en archi亡ec〔uur. He亡grote probleem

daarvan volgens Van Winden is dat Let vraagstuk van stijl en ex+

pressie uit de architectuurdiscussie verdwenen is. Goede architec/

tuur moe亡volgens de modemis亡ische dogma亡iek waar en eerlijk zijn,

en wordt verbonden met het morele begrip van he亡goede. Onder･

wijs in s亡ijl en expressie weld in he亡architectuuronderwijs vanaf

de jaren ’60 afgeschaft. Maar dit monomane smaakdictaat van het

modemlsme is v○○rbij･ En wa亡V種n Winden betre丘○○k de weinig

constmctieve tegens亡elling me亡het traditionalis皿e. In archi亡ectuur

is veel meer mogelijk,c en dat vat hij samen in de ten Ft4sjo7i: "Ben

inven亡ieve menging van iden亡i〔eiten, het verbinden van heden en

verleden en van traditie en veふieuwing, van high en low culture

en van romantiek me亡ra亡ionalisme. Verbindingen waamee on亡･

werpen worden gemaak〔 die bean亡w○○rden aan spec誼eke cul血rele

en lokale gewoonten en wensen.''

Deze s亡edenbouw en archi亡ec亡uur wordt op di亡momen亡onder meer

gerealiseerd in Zaanstad. Van Winden bouwde daar het賞mtel hotel

in het s亡edenbouwkundig plan v○○r het nieuwe centⅢm van Sjoerd

Soeters da亡nu gerealiseerd word亡. Fusioれis zowel herkenbaar als

nieuw en veⅡassend, waarbij kenmerkende architectonische ele-

menten uit het heden en verleden en ui亡verschillende cul血ren

me亡elkaar in verband gebrach亡worden en亡ot een nieuwe expressie

gebracht worden, met het doel gebouwen亡e maken waar mensen

zich mee kumen identi丘ceren en die meⅢen kumen behagen.

Omamen亡en, versiering, stij l en gevelarchitec調ur, dit alles was veel

亡e lang een taboe in de Nederlandse archi亡ec亡uur, he亡mag wee購En

he亡is nie亡conseⅣatief of populistisch, maa重juist een s亡reven naar
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een open samenleving waar sch○○nheid v○○r iedereen aanwezig en

herkenbaar is.

De s岨d word亡weer steeds meer van zijn bewoners.
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