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Drijvende lotuswoningen
Een stad van zelfvoorzienende drijvende lotuswoningen met als doel een duurzame gebiedsontwikkeling: dit is de visie van AchterboschZantman
architecten voor de stad Liyang in China. In het
plan is de co2-uitstoot beperkt tot een minimum,
worden natuurlijke bronnen niet uitgeput en is
geen afvalproductie door gesloten (organische en
technologische) kringlopen. Het is zelfs zo opgezet
dat het mogelijk is een energieoverschot te produceren met behulp van natuurlijke energiebronnen.
Ze worden ingezet voor energieopwekking, koeling
en verwarming van de woningen. Daarnaast vindt
hergebruik plaats door middel van natuurlijke
zuivering. Voor de uitwerking hiervan heeft het
bureau samengewerkt met Ekwadraat en Wetsus.
De hoofdvorm van de drijvende woning door
AchterboschZantman is geïnspireerd op de natuur.
Water speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze duurzame woning. De lotus staat
in China niet alleen symbool voor reinheid en
schoonheid, de plant heeft ook een zuiverende
werking op water. Het ‘lotuseffect’ is een verschijnsel dat optreedt wanneer water of vuil op het blad
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van de lotus terechtkomt. Het blijft niet plakken
maar loopt er vanaf, veroorzaakt door micro- en
nano- structuren op het oppervlak. Deze zelfreinigende eigenschap maakt de waterplant tot
een symbool voor zuiverheid en vormt dan ook
voor het ontwerp het uitgangspunt.
In het ontwerp vormt de kelk het transparante hart
van de woning. De bladeren eromheen hebben niet
alleen een beschermende functie, maar ze regelen
tevens de invloed van de natuurlijke energiebronnen. Zo sturen bepaalde beweegbare delen
het daglicht, weren ze zonlicht of vangen zonneenergie op met pv-panelen. In de hete Chinese
zomers staat de woning in zijn eigen schaduw,
maar tegelijkertijd wordt warmte opgevangen en
vastgehouden in de nacht door de bladeren te
sluiten. Daarnaast dienen enkele vaste bladeren als
waterfilters door de groei van allerlei planten mogelijk te maken waardoor een zuiverende werking
ontstaat. Het lotuseffect dient als metafoor voor de
wateropvang en watergebruik, en is ingezet om te
komen tot een onderhoudsarm ontwerp.

AchterboschZantman architecten

What young India wants

Van der Vlugt, meevoetballende spits in het interbellum

Op 1 oktober 2011, mijn eerste dag bij
VenhoevenCS, kreeg ik te horen dat ik mij bezig
ging houden met het project Delhi 2050: een
ambitieuze samenwerking tussen Nederlandse
en Indiase ontwerpers, overheid, ondernemers
en onderzoekers met als doel het maken van
integrale langetermijnvisies voor een duurzame
toekomst van Delhi. India was toen voor mij
weinig meer dan Chandigarh en Charles Correa.
Om snel kennis op te doen over India en Delhi
in het bijzonder doe je het enige voor de hand
liggende als kind van twee bibliothecarissen:
lezen!
Ik sloeg Curtis en Frampton open om scherp te
krijgen in welke architectuurhistorische context
Lutyens’ New Delhi past. Voor een overzicht van
hedendaagse Indiase architectuur bladerde ik
door Architecture in India: Since 1990 van Rahul
Mehrotra. Van mijn vriendin kreeg ik een genuanceerd boek over de complexiteit van India’s
moderne geschiedenis, India van Patrick French,
geschreven met dezelfde soort persoonlijke
anekdotes als Jelle Brandt Cortius’ Van Bihar
tot Bangalore.
Nederlandse expats en diplomaten in Delhi
bevolen mij Delhi, Adventures in a Megacity van
Sam Miller aan, een ontdekkingstocht door
Delhi vol ontmoetingen met bijzondere plekken
en figuren. Maar ik werd het meest gegrepen
door een boekje dat ik kocht van een jonge
straatverkoper: What Young India Wants, een
bundeling columns van Chetan Bhagat, ooit zakenbankier in Hong Kong. Zijn vurige betogen
voor betere educatie, bestuur en leefomgeving
leven bij de jonge mensen die ik sprak in India.
Deze hoogopgeleide generatie, zeer bekend met
de wereld buiten India, herkent zich niet in het
huidige beleid en verlangt naar een duurzame
en hoogwaardige leefomgeving. Ik vond het
inspirerend om met hen te discussiëren over en
te schetsen aan de toekomst van hun stad, hun
toekomstige leefomgeving en ik hoop dat de
komende tijd te kunnen blijven doen.
Thijs van Spaandonk
VenhoevenCS architecture+urbanism

In 1983 publiceerden de studenten Jeroen Geurst
en Joris Molenaar Van der Vlugt, architect 1894-1936
ter gelegenheid van een tentoonstelling op het
architectenbureau Van den Broek en Bakema. In
de latere ontwerppraktijk van Joris Molenaar kreeg
de fascinatie voor het werk van Van der Vlugt een
vervolg. In 1988 restaureerde hij Huis De Bruyn, in
1998 Huis Sonneveld. Tegelijkertijd werkte Molenaar
aan een veelkleurig nieuwbouw- en restauratieoeuvre dat bewust niet stijlvast is. Met Jan Willem
Walraad verzorgde hij bijvoorbeeld de restauratie van
Museum Boijmans Van Beuningen, ontworpen door
Ad van der Steur, een tijdgenoot van Van der Vlugt.
Met de monografie Brinkman & Van der Vlugt
Architecten die dit jaar verscheen, doet Molenaar
een poging om het werk van het bureau waarin
Leen van der Vlugt deelnam, te positioneren in het
architectuurdiscours van het Rotterdam tussen de
wereldoorlogen. Waar in havenstad Hamburg in
dezelfde tijd een monumentaal stadsbeeld werd
geëntameerd, bouwden ingenieurs als Rose, De
Jongh en Burgdorfer voornamelijk aan de haven, de
infrastructuur en de hygiënische waterhuishouding
van Rotterdam. Dit functionele Rotterdam had een
wankele verhouding met de historische stad. Net als
nu was in Rotterdam sprake van een massale stadsvlucht van beter gesitueerden naar kustplaatsen als
Wassenaar. Jonge ondernemers als Plate, Van der
Mandele en Van der Leeuw steunden de modernisering van de stad. Met de aanstelling van stadsstedebouwkundige Willem Witteveen en stadsarchitect Ad van der Steur werd in de jaren twintig
begonnen aan de realisering van een Rotterdams
City-ideaal. De planning van de stad kwam in het
verlengde te liggen van het stedelijke beeld.
Witteveen stond voor een monumentale moderne
stad van straten, pleinen en singels, afgezet met
solide bakstenen gebouwen. De scholen, gemeentegebouwen en het Museum Boijmans Van Beuningen
die Van der Steur realiseerde, zijn op te vatten als het
architectonische complement van het City-ideaal.
De witte internationale architectuur, waar Brinkman
& Van der Vlugt bekend mee is geworden, stond
volgens Molenaar niet haaks op dit City-ideaal. De
uitzonderingspositie die de witte architectuur in het
stadsbeeld toebedeeld kreeg, zou een opzettelijke
strategie zijn. De Bergpolderflat die met Willem van

Tijen werd ontworpen, was als vrijstaande hoogbouw
acceptabel op een door bakstenen bouwblokken
omzoomde locatie. Omgekeerd wijst het stedebouwkundige werk van Brinkman & Van der Vlugt
op een principiële wederkerige verhouding tussen
stedebouwkunde en architectonisch beeld die sterk
verwant is aan de inzet van het City-ideaal in het
interbellum.
Door de duiding van deze context vervliegt het beeld
van Van der Vlugt als goaltjesdief in de voorhoede
van het functionalisme. Molenaar zet hem neer
als een meevoetballende spits in het speelveld dat
werd gevormd door de stad waarin hij werkte, zijn
bureau en de opdrachtgeverswereld. Behalve de
witte meesterwerken presenteert hij bijvoorbeeld de
gevelontwerpen voor de straatwanden in Bospolder
Tussendijken. Daarbij was sprake van beperkte
regie op de opgave. Zowel de diverse generaties
Brinkman als Van der Vlugt ontwikkelden bakstenen gevels voor woningen en winkels voor diverse
soorten ontwikkelaars en beleggers zonder zich
met de plattegronden te bemoeien. Op deze manier
is bijvoorbeeld de Mathenesserlaan een coherent
architectonisch werkstuk geworden. Molenaar stelt
het Rotterdamse City-ideaal voor als een vorm van
totaalvoetbal. Als een echte bondscoach stelde
Witteveen de heren Brinkman en Van der Vlugt
slechts bij gelegenheid in staat om te schitteren.
In de presentatie van de projecten is historisch
beeldmateriaal aangevuld met getekende reconstructies van de auteur. Waar mogelijk fotografeerde
Jannes Linders de gebouwen in de huidige toestand
en hun veranderde stedelijke omgeving. Het boek
is geschreven met een scherp oog voor de context
van opdrachtgeversstructuren en stedelijk beleid.
In dat opzicht is deze monografie verwant aan JeanLouis Cohens recente standaardwerk The Future
of Architecture since 1889. Ook in dit boek bepalen
kwesties van politiek, internationale ideeënuitwisseling en lokale worteling het perspectief op de
architectuur. Onmiskenbaar voegt Joris Molenaar
daar zijn ervaring als praktijkbeoefenaar van
nieuwbouw en restauratie nog eens aan toe.

Hans van der Heijden

www.nai010.nl

Ruimtevolk Jaarboek 2012
Om haar doelstelling van kennisdeling en
kennisnetwerken een stevige duw in de rug te
geven, publiceert het kennisplatform Ruimtevolk
sinds tijden een Jaarboek. De editie die terugblikt
op 2012 laat een divers beeld zien van de
aandachtspunten vanwaaruit de ruimtelijke
ordening kan worden belicht. Niet alleen hebben
de beste blogs van het afgelopen jaar hun weg
gevonden naar print, ook zijn er meerdere nieuwe
artikelen te vinden. De publicatie is bij uitstek een
voorbeeld van wat er mogelijk is als geëngageerde
mensen elkaar vinden rondom een thema.
www.ruimtevolk.nl

Henk van der Woude, Community
architecture in Nederland
Architectuur waar de eindgebruiker het
ontwerp- en bouwproces bepaalt, is alleen
mogelijk als de hoge en lagere overheden zich
hiervoor actief inzetten. Deze onwenselijke
praktijk kan alleen maar veranderen als we lering
trekken uit de helaas schaarse voorbeelden uit
het verleden. Henk van der Woude doet een
bewonderenswaardige zet in die richting met
deze publicatie waarin zeven casussen worden
ontleed, omzoomd door thematische essays.
www.thoth.nl

Mark Hemel en
Barbara Kuit, Supermodel
In 2004 wonnen de auteurs van deze
publicatie, samen toentertijd de voltallige
bezetting vormend van het architectenbureau
Information Based Architecture, tegen alle
verwachtingen in de prestigieuze opdracht
om te hoogste toren ter wereld te bouwen.
Het verhaal van de totstandkoming van de
tv-toren leest als een trein en is daarnaast
voorzien van prachtige foto’s en tekeningen.
www.nai010.nl
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