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VAN DE RUIMTE AKOESTIEK
MasterTop 1327-20dB: design en geluidsreductie 
in één vloersysteem

 
  QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS – 
REDUCE YOUR FOOTPRINT AND BOOST YOUR BOTTOM LINE

Met het gietvloersysteem MasterTop 1327-20dB is geluidsimpact  geen probleem meer. 

De nieuwste kunstharstechnologie van Master Builders Solutions vermindert de geluidsimpact 

met 20 decibels en biedt bovendien tal van duurzame voordelen aan: lager verbruik dankzij 

een minimale laagdikte, hoge  duurzaamheid en lage levenscycluskosten. Dit alles maakt 

MasterTop 1327-20dB tot de perfecte oplossing voor de kantoren in het multifunctionele gebouw 

van de vastgoedontwikkelaar Koteng Eiendom AS in Trondheim, Noorwegen.

Ontdek meer over dit succesverhaal:  

sustainability.master-builders-solutions.basf.com
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Ontmoetingsplekken in de stad 

Harm Tilman



Kijkwoning Lapeirre, Nevele (BE)

DUCO AT HOME

Bezoek ons in Hal 11, STAND 014
Van 11 t.e.m. 13 april We inspire at www.duco.eu

DucoSlide is een extern zonweringsysteem met schuifpanelen. Ze 

combineren optimale zonwering met behoud van daglicht en bieden zo

een maximum aan privacy! DucoSlide schuifpanelen zijn beschikbaar

met ‘LuxFrame’ of ‘SlimFrame’ kaderprofielen met vaste of verstelbare

lamellen. Toepasbaar in een enkelvoudig, symmetrisch, telescopisch,

BiFold of QuadraFold schuifsysteem.

DucoSlide
Aluminium schuifpanelen
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1948 Kaapstad (za)

groeide op in Zuid-Afrika, heeft bouwkunde aan de tu Delft gestudeerd  

en is sinds twintig jaar directeur van lagroup bv, een adviesbureau op het  

gebied van kunst, cultuur, vrije tijd, toerisme en de hotellerie, vaak in  

relatie tot ruimtelijke vraagstukken.

1984 Amerongen

studeerde cum laude af aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam 

in 2013. Hij werkt als zelfstandig architect in Amsterdam (superimposed - 

www.superimposed.eu) en is sinds 2016 medeoprichter van het 

collectief  ‘Atelier nou’. www.ateliernou.nl

1983 Amsterdam

won in 2014 de Prix de Rome Architectuur en heeft sindsdien haar eigen  

bureau in Amsterdam. Werkt aan diverse projecten, een appartementen- 

gebouw in Amsterdam, een gemeentelijk cultureel publiek gebouw en  

onderzoekt stedelijke intensivering i.o.v. het Stimuleringsfonds. www.dvmb.nl

1965 Bonn (d)

studeerde visuele communicatie en werkt sinds 1992 als architectuur- 

fotograaf. Op dit moment werkt hij aan foto’s op groot formaat voor een 

permanente tentoonstelling in metrostation Museumsinsel in Berlijn,  

die in 2020 opent.

1965

studeerde architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de ru Groningen. 

In 2000 promoveerde hij op het onderzoek naar de wederopbouwarchitec-

tuur van J.J.P. Oud. Hij werkt als zelfstandig adviseur en auteur gespeciali-

seerd in cultuurhistorie en erfgoedzorg in Nederland in de twintigste eeuw.

1975 Haarlem

schrijft en maakt architectuur. Ze schrijft onder andere voor Archined en 

hp/De Tijd. voor de Architect publiceert ze maandelijks een rubriek over het 

detail, waarin de schrijft over de grootsheid van schijnbaar kleine dingen.

1987 Eindhoven

is opgeleid als cultuurwetenschapper en werkt als persvoorlichter voor 

Gemeentemuseum Den Haag. Als freelancejournalist schrijft ze over archi-

tectuur, vormgeving en stedelijke ontwikkeling (onder meer voor Dude, 

Dutch Designers Magazine, See All This, Smart Magazine en Vers Beton).

Vakmedianet, Postbus 448
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Glamrock was de muziek van mijn jeugd. Deze stro-

ming uit de jaren zeventig onderscheidde zich niet 

alleen door zijn opwindende muziek, maar ook door 

de buitengewone mode en extravagantie van  per-

soonlijkheden als David Bowie (Spiders of Mars) en 

Bryan Ferry (Roxy Music). Veel in deze stroming 

bevond zich aan de oppervlakte, maar was aller-

minst oppervlakkig. Alles speelde zich af aan de 

buitenkant en niets was wat het leek. Wat we hoor-

den in de muziek van Bowie en Roxy Music, meen-

den we ook te zien in de schilderijen van David 

Hockney, Cindy Sherman en Richard Hamilton.

Ook of juist in deze tijd is niets meer wat het lijkt. 

Rond dit thema is in Het Nieuwe Instituut (hni) te 

Rotterdam tot 25 juni de boeiende tentoonstelling 

‘Designing the Surface’ te zien. Deze tentoonstel-

ling is een aanrader, niet alleen vanwege de 

getoonde objecten, maar ook door de manier 

waarop deze thematiek architectonisch is vertaald 

in een van de beste tentoonstellingsontwerpen die 

ik de afgelopen tijd heb gezien.

Afwerking als laatste laag
Ontwerper Chris Kabel ontdekte tijdens zijn fel-

lowship bij hni dat de afwerking van een product 

of object in feite een nieuw soort materiaal is. 

Samen met ontwerpbureau Koehorst in ’t Veld 

werkte hij dit onderwerp uit in de tentoonstelling 

‘Designing the Surface’. Deze zoemt in op de be-

tekenis van deze laatste laag en laat zien dat een 

intensieve uitwisseling tussen ontwerpers, institu-

ten, media en experts uit de industrie en techno-

logie nodig is om de potentie van het oppervlakte 

te benutten. Een afwerking wordt in feite twee keer 

ontworpen: eerst op moleculair niveau, en vervol-

gens op het moment dat een materiaal in de echte 

wereld wordt toegepast.

Op de tentoonstelling worden de afwerkingen 

belicht die producten en projecten verfraaien, ver-

sterken en verduurzamen. Zo kan het gaan om een 

laag die ofwel door mens of machine is aange-

bracht, dan wel is ontstaan in de loop van de tijd. In 

het laatste geval spreken we over ‘Patina’, voor het 

eerste geval wordt in het hni de term ‘Luster’ geïn-

troduceerd. De afwerking van de iPad waarop ik dit 

artikel schrijf, is hier een ijzersterk voorbeeld van. 

Maar ook kun je met een afwerkingslaag kostbare 

materialen imiteren, marmer bijvoorbeeld, terwijl 

het paneel waarop deze laag is aangebracht, van 

populierenhout is gemaakt. Dergelijke lookalikes 

die bijna al niet van echt zijn te onderscheiden, 

zijn op de tentoonstelling ingedeeld in het onder-

deel ‘Faux’. Ze variëren van gemarmerde, houten 

schouwen tot doorgezaagde douchekoppen waar 

onder een fl interdun laagje chroom een hele dot 

plastic blijkt te zitten.

De installatie ‘New Surface Strategies’ van het 

Londense ontwerpbureau Soft  Baroque bestaat uit 

drie gevlokte chroomblauwe stoelen. Wanneer je 

als bezoeker plaats neemt op de stoelen of de stof 

anders drapeert, worden digitaal andere prints op 

de vlakken geprojecteerd. Deze aangepaste (of 

voor mijn part nep) texturen misleiden het oog. 

Overigens hoeft  het hierbij niet om goedkope 

namaak te gaan. De huid van een product kan wel 

degelijk een overtuigende imitatie van vakman-

schap zijn.

Monumentaal tentoonstellingsontwerp
Het Rotterdamse bureau Monadnock ontwierp de 

tentoonstelling. De architect maakte voor elk van 

de vijf thema’s Patina, Luster, Faux, Agency en 

Tefl on een passend paviljoen. Ze staan in een vrije 

opstelling verspreid in zaal 1 van Het Nieuwe 

Instituut en maken de architectuur van deze grote 

zaal voor de eerste maal bevattelijk en begrijpelijk.

De paviljoens hebben monumentale vormen, maar 

hun afwerking stelt deze monumentaliteit weer ter 

discussie. Het aan‘Tefl on’ gewijde paviljoen heeft  

bijvoorbeeld een piramidale vorm gekregen, maar 

rust niet op de grond en lijkt te zweven in de zaal 

van Coenen. Voor het aan ‘Agency’ gewijde pa-

viljoen waar ingegaan wordt op verf en haar ver-

mogen ruimten te veranderen, staat een enorme 

omgekeerde billboard, zodat de achter-constructie 

de ingang vormt.

Een dergelijke omkering zie je ook terug in de 

blauwe kijkdoos die staat opgesteld in het pavil-

joen waarin ‘Luster’ wordt gevierd. Terwijl het 

exterieur gedempt is, is het interieur een en al 

glinstering. Het is alsof de ontwerper zich heeft  

ingespannen de monumentaliteit niet te zwaar te 

maken. Deze lichtheid werkt wonderwel op een 

tentoonstelling die gaat over de kracht van 

oppervlakten.

Designing the Surface
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Wonen in winkels

Architects for Urbanity Common Practice, Molenaar & Co Architecten, 
nov’82 Architecten en roos & hinke vormen architectenpool
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Wonen in winkels

Op 6 februari 2017 heeft  de jury uit liefst 86 inzendingen vijf architectenbureaus geselecteerd die onderdeel gaan uitmaken van 

de architectenpool Wonen in Winkels. De selectie kwam tot stand aan de hand van criteria als de kunde om de ruimtelijke 

mogelijkheden van deze transformatieopgave te herkennen en inzichtelijk te maken, de visie op deze opgave, de kennis van 
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praktische uitvoeringsaspecten en de communicatieve vaardigheden. Bij de keuze heeft  de jury ernaar gestreefd 

de architectenpool een brede samenstelling te geven.



De bewoners van de Utrechtse Smaaktuin konden  

aan de hand van een woningconfigurator, ontwikkeld 

door ERA Contour en coördinerend architectenbureau 

FORM, zelf hun woning samenstellen. Aan de hand  

van voorgedefinieerde kaders. Dat betekent niet  

dat er geen maatwerk aan te pas kwam, integendeel.  

Zo valt direct de dakrandafwerking bij sommige woningen 

op. Een robuust en fors aluminium gezet U-profiel dat in 

de gevel lijkt te liggen, overlopend in duurzame aluminium 

muurafdeksystemen.

Kijk voor meer inspirerende projecten op www.roval.eu

FRAAIE, DUURZAME ALUMINIUM DAKRANDAFWERKING
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Creating the Vitra Colour & Material Library
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De huidige opgave focust niet zozeer 

op nieuwbouwen, maar vooral op 

aanpassen, renovatie en verdichten. 

Onder meer omdat corporaties op 

structurele wijze hun bezit afstoten 

en de woonbehoeft en veranderen. 

Nieuwbouw zal nodig blijven, maar 

voor de omgang met de bestaande 

woningvoorraad is een goed overzicht 

daarvan onontbeerlijk. De woning-

voorraad moet blijven aansluiten bij 

de woonvraag. Deze atlas richt zich 

op de verschillende woningtypen in 

de loop der tijd en presenteert die 

bondig en overzichtelijk.

Atlas-tijd
De publicatie documenteert ruim 150 

jaar woningbouw in een van de grote 

Nederlandse steden, Rotterdam, aan 

de hand van ongeveer 150 projecten. 

De atlas is een vervolg op een ver-

gelijkbare studie van woningen in 

buurgemeente Capelle aan den IJssel 

uit 2009. Rotterdam Woont. Atlas 

van de Rotterdamse woningbouw 

1840-2015 past in een reeks van archi-

tectuuratlassen die de laatste jaren 

het licht zagen, zoals de Vinex-Atlas 

(2008), de Atlas van de Wederopbouw 

van Nederland (2013), Atlas van de 

verstedelijking in Nederland (2014) 

en de Scholenbouwatlas (2015). Als 

naslagwerk zijn deze publicaties bij 

professionals en geïnteresseerden 

zeer gewild. In 2002 is zelfs al een 

Atlas van het Hollandse bouwblok 

verschenen, die woningen als onder-

deel van Rotterdamse en Amster-

damse bouwblokken grondig 

analyseert. De nieuwe Rotterdam 

Woont-atlas is ten opzichte van de 

laatstgenoemde bouwblokkenatlas 

op twee aspecten een welkome 

verbreding. 

In de eerste plaats legt de redactie 

een sterke focus op het tonen van de 

rijkdom aan ruimtelijke en functio-

nele typologieën. Naast herenhuizen 

en het rijtjeshuis komen torenwonin-

gen, de ‘Rotterdamse stapeling’ en 

woningen voor verschillende soorten 

bewonersgroepen aan bod. Veel 

bewoners leefden of leven niet in een 

‘traditioneel’ gezinsverband, maar in 

ouderwoningen voor etnische groe-

pen, Hat-eenheden, woningen voor 

muzikanten, een wooncommune of 

het logeerhuis als een ‘gezins-vervan-

gend-tehuis’. Dit toont de behoeft e 

aan woningen voor specifi eke be-

volkingsgroepen, naast woningen 

die bestemd zijn voor de grootste 

gemene deler zoals de twee- en drie-

kamer woning. Terecht heeft  de atlas 

veel aandacht voor deze groepen. 

Door deze focus, die onder meer is 

gelegd door stadssocioloog Arnold 

Reijndorp, wint de atlas aan rele-

vantie. 

Daarnaast geeft  de nieuwe atlas zicht 

op de ontwikkeling van het bestaan-

de gebouw in de loop der tijd. Als 

dat relevant is, noemt de redactie aan 

het eind van de tekst of het gebouw 

is aangepast. En van meerdere 

projecten documenteert de atlas niet 

alleen de stadsvernieuwingsingreep 

van dertig jaar terug, maar ook de 

meest recente renovatie. Of de reno-

vatie van de renovatie, zoals bij het 

Justus van Eff enblok uit 1922, dat met 

aandacht voor de oorspronkelijke 

kwaliteiten geschikt is gemaakt voor 

nieuwe groepen bewoners. Van de 

alkoofwoningen, die rond 1900 mas-

saal werden gebouwd, toont de atlas 

ook de hergebruikmogelijkheden. 

Zoals bij de zogenaamde ‘klus-

projecten’, waarbij de renovatie van 

het casco is gestandaardiseerd, maar 

de bewoners zelf het interieur verder 

afb ouwen. De auteurs geven in deze 

studies ook aandacht aan de organi-

satorische werkwijze. 

Overzicht met een vleug activisme
De heldere indeling en groepering 

maken het boek zeer bruikbaar als 

naslagwerk. Door de overzichtskaar-

ten en chronologische ordening in 

tijdvakken is het heel toegankelijk 

geordend. In inleidende essays leg-

gen specialisten vanuit diverse 

invalshoeken verbanden tussen de 

casestudies en thema’s. Len de Klerk, 

Adri Duyvesteijn en Arnold 

Reijndorp nemen ook enkele per-

soonlijke standpunten in over de 

omgang met maatschappelijk vast-

goed, particulier opdrachtgeverschap 

en voor wie Rotterdam bouwt.

Naast documenteren en het leggen 

van verbanden, onderzochten de 

auteurs de ontwikkeling van de 

woningplattegrond. Die ontwikke-

ling blijkt vanwege het grote aantal 

variabelen zeer gefragmenteerd te 

zijn. Toch zijn er wel enkele conclu-

sies te trekken. Volgens onderzoeker-

architect Adri van Grinsven is in 

Rotterdam de woonruimte voor de 

bevolkingsgroep met de laagste in-

komens in afmeting toegenomen. 

Voor de bewoners met de meeste 

bestedingsruimte is het woonopper-

vlak gemiddeld juist afgenomen. 

Voor alle groepen geldt dat de 

gemiddelde woningbezetting is 

gedaald van 4,5 in 1900 naar twee 

personen per woning in 2015. En ten 

aanzien van de functionele zonering: 

het specifi eke ruimtelijk gebruik 

maakt plaats voor een meer vrije, 

open plattegrond. Dit sluit aan op de 

behoeft e om de ruimte voor verschil-

lende activiteiten te gebruiken. Deze 

uitkomsten roepen de behoeft e op 

aan vergelijkingen van Rotterdam, 

de op twee na grootste stad van 

Nederland, met gemeentes met een 

andere culturele en geografi sche con-

text. Analysen van de woningen in 

een plattelandsomgeving, niet-rand-

stedelijk of met meer vrijstaande 

woningen kunnen een heel ander 

beeld laten zien. Welke gemeente 

gaat dat grondig aanpakken?

Dolf Broekhuizen

Bouwen voor een gemêleerde bevolking
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Leren van stadhotels

Uri Gilad en Jan Peter Wingender 

Office Winhov

Hoe de transformatie van bestaande gebouwen  
het publieke domein versterkt

Leren van stadhotels

Tussen 2006 en 2015 had de gemeente Amsterdam de ambitie om negenduizend extra 

hotelkamers te realiseren. Deze ambitie hield verband met de groeiende populariteit van 

de stad en de daarmee gepaard gaande vraag naar meer hotelkamers. Bij een ruime 

meerderheid van deze hotels is er echter voor gekozen om een gebouw met een bijzon-

dere culturele of monumentale waarde een nieuw leven te geven, terwijl voorheen de 

grote City Hotels nieuwe gebouwen waren. Deels is dat terug te voeren op het feit dat in 

de afgelopen jaren veel van die gebouwen vrij kwamen. 

Hergebruik van hotels 
Naast het feit dat veel nieuwe City Hotels gebruikmaken van de locatie en de allure van 

bestaande gebouwen, valt hun nadrukkelijk publieke functie op. Het stadsbestuur dat deze 

eis heeft geformuleerd, geeft daarmee aan zich bewust te zijn van de druk en overlast die 

hotels in een historische stad veroorzaken. Een stad waar bovendien nog veel mensen in 

het centrum wonen.

De gewenste publieke functie getuigt van een besef van de publieke capaciteiten en 

meerwaarde die hotels in een stad hebben. Voor stadsbewoners is het bezoek aan een 

wellness, bar of restaurant in een hotel een normale zaak geworden. Amsterdam anti-

cipeert met deze ontwikkeling ook op de kwaliteitssprong in toerisme. Hotels die zich 

succesvol verbinden met de stad, creëren een onderscheidende kwaliteit die hun een voor-

sprong geeft in de concurrentie om de gunst van de bezoekers. 

Het concept van een hotel met een op de stad gericht programma is niet nieuw. Hotel 

Americain is daar een voorbeeld van. Daar was van meet af aan sprake van een combina-

tie van hotelkamers met een café-restaurant waar ook de lokale bewoners komen. De 

huidige generatie hotels borduurt hierop voort en verkent de mogelijkheden van dit con-

cept. De ontwikkeling toont eigenlijk vooral aan dat in de voorafgaande periode een  

duidelijke scheiding tussen hotels en stedelijk programma heeft plaatsgevonden. 

Waar hotels tot voor kort een introvert karakter hadden en over de bewoners heen 

keken, is nu sprake van een reparatie van die weeffout. Daar profiteert zowel het hotel als 

de directe omgeving van het hotel en de stad als geheel van. Op dit moment staan we aan 

het begin van deze ontwikkeling. In de nabije toekomst zal de variatie aan hotels met een 

publiek programma verder toenemen en worden verrijkt. 

Randvoorwaarden voor transformatie  
Het transformeren van een monumentaal gebouw is een kapitaalintensieve bezigheid 

en kost veel tijd. Veel gebouwen die zijn getransformeerd tot hotel, bezitten echter een 

oorspronkelijke kwaliteit die niet zo eenvoudig met nieuwbouw te realiseren is. Die 

gebouwen bieden een weerstand aan het programma die bij nieuwbouw ontbreekt. Vaak 

zetten de uitgesproken karaktervolle ruimten in een gebouw aan tot creativiteit. 

Wij onderscheiden op dit punt drie typen. In het traditionele model van de IJsberg zijn 

de publieke programma’s in de plint of het souterrain ondergebracht. In de Boomhut zijn 

ze op de bovenste verdieping of zelfs het dak gerealiseerd. Het uitzicht over de stad speelt 

daar een belangrijke rol bij. Bij het Avocado-type draagt een bijzondere ruimte, zoals een 

monumentale hal, het publieke programma. Dit is karakteristiek voor de herbestemming 

van bestaande gebouwen. Feit is dat het programma van het hotel én het kwaliteitsniveau 

de investeringen moeten dragen. 

Het is niet verwonderlijk dat een belangrijk deel van de nieuwe City Hotels tot de  

luxere categorie behoort. Bestaande gebouwen lenen zich, behalve voor transformatie tot 

hotels, ook voor andere functies zoals musea of retail. Aan de basis van elke transformatie 

moet de kwaliteitsvraag centraal staan: hoe kunnen bestaande gebouwen worden behou-

den en een vitale functie krijgen én wat levert dit programma de stad op? 
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Leren van stadhotels

Toerisme in Amsterdam 
Tussen de groei van het toerisme en de toename van het aantal hotels bestaat een causaal 

verband. Maar de wijze waarop deze groei wordt gestuurd en beïnvloed, is opmerkelijk te 

noemen. De zorgvuldigheid waarmee met bestaande gebouwen en ensembles wordt 

omgegaan, getuigt van een duurzame en zorgvuldige omgang met de (historische) stad. 

Gezien het feit dat de hype van hotels ook zomaar weer voorbij kan zijn, is dat te beschou-

wen als een goede ontwikkeling. 

Door zorgvuldig om te gaan met bestaande gebouwen en ze terug te brengen naar hun 

oorspronkelijke toestand, investeert een stad in haar toekomst. Het maakt gebouwen toe-

komstbestendig, aantrekkelijk en waardevol. De ontwikkeling van City Hotels in 

Amsterdam is op dit moment beperkt tot het topsegment. In de ‘vrije’ concepten die zich 

aan de traditionele sterrencategorisering onttrekken, zit echter veel beweging en dyna-

miek. Voor deze spelers is de vraag naar onderscheidende kwaliteit dan ook het grootst. 

In het middensegment van de sector is het vooralsnog rustig. 

City Hotels proberen toeristen het gevoel te geven dat zij onderdeel zijn van de stad. Met 

een publiek programma en door de relatie met de direct omgeving te versterken, krijgt een 

hotelgast het gevoel dat hij niet zozeer toerist is, maar een tijdelijke ‘local’. Het succes van 

Airbnb voert daar ook op terug. In een open stad als Amsterdam stellen bewoners zich 

positief op door hotels als nieuw stedelijk en lokaal programma te accepteren en te omar-

men. 

Succesvolle transformaties 
Transformatie- en restauratieprojecten zijn volwaardige architectonische opgaven. De 

oorspronkelijke onderhouds- en exploitatie-benadering is verbreed tot programmering, 

vormgeving en verbinding met de omgeving. Deze opwaardering maakt het werken aan 

transformatieopgaven met de betrokken opdrachtgevers en bouwers een stuk leuker. 

Transformatieopgaven zijn bovendien actueel en urgent. Het is een volwaardige opgave 

die parallel loopt met het ontwerpen en bouwen van nieuwbouw. Het zijn complexe opga-

ven waarbij technische, procesmatige en typologische onderdelen veel kennis en inzicht 

van de architect vragen. 

Bij dergelijke transformatie-opgaven is meestal sprake van hybride programma’s. 

Daarmee vervaagt het onderscheid tussen wonen en hotelverblijf. De kruisbestuiving tus-

sen verschillende programma’s manifesteert zich ook in ‘short stay’ wonen, de werkomge-

ving (Spaces), de zorg en in de retail waar crossovers van leisure, cultuur en winkelen 

ontstaan. Het zijn vormen van menging die een antwoord vormen op de vraag naar en 

opgave van de compacte stad. 

Bij dit type projecten biedt het reflecteren op en typologisch ordenen van de ontwik-

kelingen een meerwaarde om de opgave aan te scherpen en het ontwerp adequater te 

positioneren. In het specifieke geval van City Hotels hebben we, naast de typologische 

indeling van IJsberg, Boomhut en Avocado, gebouwen onderverdeeld in keien, clusters en 

casco’s. Dat biedt soelaas bij het herkennen en duiden van de karakteristieken van een 

gebouw, maar biedt ook clues voor de wijze waarop een vaak introvert gebouw op suc-

cesvolle wijze kan worden veranderd in een publiek toegankelijke en aantrekkelijke voor-

ziening.  

Toegevoegde waarde  
Transformatieopgaven verschillen van restauratieopdrachten door de vereiste, bredere 

en stedelijke scope. Terwijl veel restauratieprojecten zich tot het gebouw en de details 

beperken, is in de huidige opgave het stedelijk perspectief van cruciaal belang. Niet de 

waarde en de conservering van het gebouw, maar de relatie met de stad en de stedelijke en 

De door Uri Gilad en Jan Peter Wingender georganiseerde expositie City Hotels was in het 

voorjaar van 2015 bij architectuurcentrum arcam. Ze toonde een selectie van vijftien voor-

malige scholen, banken, kantoren of een diamantslijperij die waren verbouwd tot hotels mét 

functies voor een groter publiek dan de hotelgasten alleen. Tekeningen, foto’s, objecten en 

diagrammen illustreerden de fysieke heroriëntatie van de gebouwen.
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Leren van stadhotels

stedebouwkundige context is belangrijk. 

De vraag wat een getransformeerd gebouw toevoegt, moet steeds opnieuw worden 

beantwoord. Daarbij gaat het om de impact van een bepaald programma op de stad, maar 

ook op de directe omgeving en de omwonenden. Ontwerpen aan een dergelijk project 

vraagt aandacht en betrokkenheid op zowel micro- als meso- en macroniveau. Het is een 

intrigerend spel op het snijvlak van gebouw, programma, omgeving en stad.

In het W-Hotel hadden we te maken met twee monumenten, het Rijkskantoorgebouw 

voor Geld- en Telefoonbedrijf van architect Crouwel uit 1925 en de daartegenover gelegen 

Kasbank van architect Poggenbeek uit 1908. Die monumentale status vraagt om zowel 

kennis als zorgvuldigheid in de omgang en restauratie. Daarnaast hebben we binnen de 

bestaande gebouwen gezocht naar verantwoorde en passende mogelijkheden voor een 

hotel- en publiek programma waarvoor beide gebouwen niet ontworpen waren. 

Ten slotte hebben we bij het ontwerp goed gekeken naar de directe stedelijke context en 

de werking van het nieuwe programma in de stad. Het W-Hotel heeft een belangrijke 

invloed op de ontwikkeling van de Spuistraat. We hebben dit project dan ook als een 

halter getypeerd: het vormt een tegenwicht tegen het Spuiplein waartussen de Spuistraat 

zich verder zal ontwikkelen.  

Verbreding tot stedelijk programma
De transformatie van bestaande gebouwen tot hotels loopt in het centrum van 

Amsterdam op haar einde. Op een paar projecten na die door de gemeente nog worden 

toegestaan, is in kwantitatieve zin een verzadiging bereikt. Maar in kwalitatieve zin staat 

veel te gebeuren. De bestaande hotels zien hoe succesvol de nieuwe concepten aan de 

boven- en onderkant van de markt zijn. Ook de grote (internationale) hotelketens die tot 

nu toe vasthielden aan hun generieke en beproefde formules ondervinden dit. Bezoekers 

hebben behoefte aan bijzondere en unieke concepten, niet in de laatste plaats omdat ze die 

ook in andere toeristische steden krijgen aangeboden. 

Wij verwachten dat de komende opgave vooral in het middensegment van de hoofdste-

delijke hotelbranche ligt. Daarnaast ontstaat een beweging naar de gebieden buiten het 

centrum. Hierbij kun je denken aan de stormachtige groei van hostels. Beide ontwikke-

lingen leiden tot intrigerende, ruimtelijke en programmatische vragen: kunnen hotel-

verblijf, ‘short stay’ en een vitale woonomgeving op een succesvolle wijze met elkaar  

worden verweven? Het is voor ons evident dat de huidige aandacht voor hotelconcepten 

zal voortduren. Deze aandacht gaat echter gepaard met een groeiende behoefte aan inno-

vatieve programma’s waarmee de bestaande stad door middel van transformatie en stape-

ling van stedelijke componenten vitaal en aantrekkelijk wordt gemaakt.

Onderzoek en reflectie maken bij Office Winhov onlosmakelijk deel uit van het vak. Volgens dit 

bureau behelst ontwerpen meer dan een programma van eisen op een locatie en is ook het plaatsen 

van een opgave in zijn bredere context (locatie, programma, geschiedenis) een belangrijke stap in 

ieder architectonisch ontwerp. Omdat ontwerp en onderzoek de kennis van het vak uitbreiden, 

beschouwt Winhov onderzoek als een collectief domein. 
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Leren van stadhotels
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W-Hotel

Harm Tilman

Stefan Müller

Office Winhov begon als woningbouwbureau, maar realiseerde zich na de  

crisis van 2008 en de hiermee verbonden herstructurering van de bouw, dat 

een verbreding onvermijdelijk was. Het bureau wierp zich met succes op de 

transformatie van complexe bestaande gebouwen en cultureel erfgoed in  

stedelijk gebied. Maar hoe gaat zoiets? En hoe kom je aan tafel bij opdracht-

gevers die jouw ambitie voor robuuste en duurzame gebouwen delen?
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W-Hotel
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W-Hotel als merk bedient globale bezoekers die het lokaal 
verankerde ervaringen wil aanbieden
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W-Hotel

Als je dit gebouw oppakt en door elkaar zou schudden, 
dan is alles wat eruit valt niet door ons gedaan
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Dit door Rijnboutt getransformeerde bankgebouw aan het Rembrandtplein levert een belangrijke 

bijdrage aan de verbetering van de gebouwde omgeving. Niet alleen de uitstraling van het gebouw is 

ingrijpend veranderd, door het toevoegen van een nieuw programma is het pand nu verankerd  

in het stedelijk weefsel.
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W-Hotel
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Bij veel complexe gebouwen krijgt de architect een rol met een 
blijvende betrokkenheid, ook na oplevering
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W-Hotel

Je kunt een gebouw vergelijken met een tuin  
die je moet onderhouden
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Jaap Evert Abrahamse

Mecanoo architecten

Met zijn ruitvormige gevelbekleding is het Hilton Amsterdam Airport Schiphol 

een nieuw icoon op de luchthaven. Gelegen aan een looproute richting een  

herontwikkeld kantorengebied zorgt het voor meer samenhang op stedenbouw-

kundig niveau. Het restaurant in de plint en een congrescentrum op de eerste 

lagen maken het hotel ook geschikt voor internationale evenementen.

Verankerd icoon
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Het nieuwe hotel is naast het oude hotel opgetrokken. Inmiddels is  

dit betonnen gebouw gesloopt, en staat het nieuwe hotel vrij. 

Verankerd icoon
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Verankerd icoon
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Hilton Hotels & Resorts is in 1919 opgericht door Conrad Hilton. 

De focus lag toen op reizende zakenmensen. Inmiddels  

telt de keten meer dan 540 hotels verspreid over 76 landen. 
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Willem Wopereis

Aan het Stationsplein in Eindhoven, op de plek van het voormalige postkantoor, 

geeft een nieuwe toren de eerste vorm aan masterplan Lichthoven. In januari 

opende hier The Student Hotel zijn deuren. Het richt zich met vierhonderd 

kamers en suites op studenten, professionals en toeristen, en versterkt met een 

publieke plint de levendigheid in het stationsgebied.

The Student Hotel Eindhoven
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The Student Hotel Eindhoven

In het masterplan Lichthoven door de Architekten Cie., waar Sarafopoulos  

destijds aan werkte, worden acht gebouwen verbonden door een verhoogd park 

met daaronder een parkeergarage. Langs het spoor vormen de kantoorgebouwen 

een geluidswal. Aan de zuidzijde is plek voor woningbouw. 
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The Student Hotel Eindhoven

The Student Hotel heeft de ambitie om in 2020 tienduizend kamers in 

Europa te hebben. In Nederland zijn al zes vestigingen geopend, waarvan 

die in Eindhoven het eerste nieuwbouwproject is. Komende zomer opent 

ook de locatie in Maastricht, tevens naar ontwerp van OZ.
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Voor veel landen en steden is het toerisme een belangrijke motor van de economie.  

Een grote toestroom van toeristen heeft echter ook een negatief effect op de omgeving, 

omschreven als recreatiedruk. Dit kan leiden tot confrontaties met de lokale  

bevolking of de aantasting van de fysieke omgeving. 



Gastvrij ontvangen
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De Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel (pia-oa), kortweg de 

Bijlmerbajes, is in 1987 gebouwd als humane gevangenis zonder tralies voor de 

ramen. Uiteindelijk kwamen er wel tralies, nadat bleek dat het glas toch breekbaar 

was. In 2016 werd de gevangenis gesloten, omdat deze verouderd was.
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Op de begane grond van een smal en diep pakhuis, 

midden in het centrum van Amsterdam, bevindt 

zich het bureau van Studio Modijefsky. Langs een 

wand van de kleine ruimte staat een lange tafel, 

waar zes vrouwen naast elkaar hard aan het werk 

zijn met de ontwerpen van nieuwe projecten. Het 

is een internationaal gezelschap, met ontwerpers 

uit Nederland, Frankrijk, Iran en Griekenland.  

Sinds de oprichting in 2009 heeft Studio 

Modijefsky naam gemaakt met de uitgesproken 

interieurs van onder andere bars en restaurants 

door het hele land. Op dit moment beginnen de 

aanvragen vanuit het buitenland langzaam binnen 

te komen. Voor Esther Stam, oprichtster van 

Studio Modijefsky, is dit een bevestiging dat ze 

zich onderscheidt ten opzichte van andere 

bureaus. 

“Na mijn studie Interieurarchitectuur aan de 

Willem de Kooning Academie ging ik aan de slag 

bij DoepelStrijkers. Drie jaar lang werkte ik aan 

diverse projecten, maar uiteindelijk besloot ik een 

poging te wagen om voor mezelf te beginnen. 

Zeker in het begin pakte ik alle kansen die voorbij 

kwamen met twee handen aan. Op deze manier 

bouwde ik geleidelijk een groter netwerk en een 

gevarieerd portfolio op. De diversiteit aan 

opdrachten daagde mij uit om voor alles open te 

staan, nieuwe ideeën te ontwikkelen en een eigen 

bureaufilosofie te vormen.  

Marieke Giele 

Maarten Willemstein

Interview met Esther Stam van Studio Modijefsky 

Interview met Esther Stam van Studio Modijefsky
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Interview met Esther Stam van Studio Modijefsky

visschubben op de wand en aan de zijkant van de 

tafels. Deze vorm komt terug in de lampen aan het 

plafond. Op deze manier sluit het viscafé zowel 

aan bij de fysieke context als de keuken. 

Gastvrij ontwerpen 

Een centraal begrip in de horeca is gastvrijheid. 

Maar ik ben ervan overtuigd dat dit eveneens een 

kernbegrip is in de interieurarchitectuur. Of het 

nou om een woonhuis, bus, restaurant of kantoor 

gaat, het is in ons vakgebied van belang dat we een 

gastvrije ruimte ontwerpen. Een uitnodigend inte-

rieur laat de gebruiker optimaal functioneren. Maar 

naar mijn idee draagt de contextuele inpassing van 

een ontwerp eveneens bij aan deze gastvrijheid. Als 

ontwerpers bepalen wij in welke mate een ruimte 

reageert op de historische, architectonische en 

landschappelijke elementen uit de omgeving.  

Neem bijvoorbeeld het ontwerp van de Kanarie 

Club in De Hallen. Als verwijzing naar het oude 

tramdepot dat hier jarenlang zat, hebben we de 

oude rails ook door de nieuwe bar laten lopen. Met 

de materialen en kleuren verwijzen we op een sub-

tiele manier naar de activiteiten die hier vroeger 

plaatsvonden. De meest opvallende verwijzing is 

de Pool Bar, die herinnert aan de tijd dat krakers 

in het lege tramdepot niet alleen een bar, maar ook 

een zwembad van regenwater maakten. Deze Pool 

Bar bevindt zich bovenop de keuken en geeft de 

bezoekers een mooi uitzicht over de gehele bar. 

Hoewel dit zwembad geen water bevat, nodigen 

Uitgesproken interieur 

Langzamerhand kregen we steeds meer opdrachten 

voor het ontwerpen van horecagelegenheden, waar-

bij de vormgeving van de ruimte een belangrijke rol 

speelt. Daarbij is het van belang dat het ontwerp 

een verfijnde en eigen uitstraling heeft. Nu kleine 

barretjes en restaurants overal opduiken, is het voor 

ondernemers van belang dat zij meer opvallen in 

het straatbeeld. Dit dwingt hen om bewuste keuzen 

te maken waarvoor ze staan en dit uit te dragen 

naar de klanten. Ze breiden de menukaart niet 

verder uit, maar specificeren deze juist meer. 

Dit vertaalt zich door naar het ontwerp. De ruimte 

krijgt een uitgesproken uitstraling die de gasten 

visueel prikkelt. Het interieur is daarbij een  

compliment aan de geserveerde gerechten, de her-

komst van de producten of de ideologie achter het 

menu. Neem bijvoorbeeld het viscafé De Gouden 

Hoek, waar gasten langskomen voor goed bereide 

vis, een simpele kaart en een laagdrempelige sfeer. 

Het interieurontwerp is gebaseerd op de bakstenen 

gevel en de raamkozijnen van het pand. De belij-

ning hiervan is doorgetrokken naar verschillende 

elementen in het interieur, zoals de bar, de betege-

ling van de wanden en een messing scheidings-

wand met wasbak in het midden van de zaak. Op 

deze plek draait alles om vis en dat laten we op een 

subtiele manier terugkomen in het interieur. Door 

de tegels op de wanden en vloeren krijgt de ruimte 

de uitstraling van een ouderwetse viswinkel.  Een 

opvallend detail zijn de tegels in de vorm van  

het blauwe zitobject, de zwembadreling en de kus-

sens in de vorm van een zwemband uit tot inter-

actie. De ongedefinieerde vorm van de Pool Bar 

zorgt tegelijkertijd voor een flexibel gebruik van de 

ruimte. Op zaterdagavond staan de gasten hier te 

dansen, terwijl op zondagmorgen de kleuters er 

graag spelen. Iets wat ik nooit van tevoren had 

kunnen bedenken.  

Internationale positionering 

Door de globalisering hebben we wereldwijd een 

gemeenschappelijk idee ontwikkeld over onze vor-

mentaal. Een platform als Pinterest brengt verre 

landen ineens dichtbij en maakt op deze manier de 

wereld kleiner. Waar mensen vroeger geïnspireerd 

raakten door de lokale vormgeving, krijgt de uni-

versele vormgeving steeds meer de overhand.  

Tegelijkertijd geeft de globalisering ons nieuwe 

mogelijkheden tot samenwerkingen. Via het inter-

net zijn onze ontwerpen wereldwijd te zien, waar-

door potentiele opdrachtgevers van over de hele 

wereld ons opmerken. Op dit moment zijn we ons 

met Studio Modijefsky steeds meer internationaal 

aan het positioneren. We werken voor internatio-

nale opdrachtgevers in Nederland en ontwerpen 

interieurs in het buitenland. Voor de Amerikaanse 

hotelketen Kimpton ontwerpen we nu bijvoor-

beeld het restaurant aan de Nieuwezijdsvoor-

burgwal in Amsterdam. De hotelgasten kunnen 

hier ontbijten, maar het is ook een plek waar de 

locals elkaar ontmoeten. Tegelijkertijd willen wij 

ook op andere manieren bijdragen aan het inter-

nationale debat. De huidige ontwikkelingen in de 

wereld stellen de gastvrijheid van verschillende 

naties op de proef. Wat aan de andere kant van de 

oceaan gebeurt, kan ook hier gebeuren. Dat vind 

ik zorgelijk. Als ontwerpers, maar ook als mensen, 

is het onze taak om na te denken over de manier 

waarop wij daaraan een bijdrage kunnen leveren. 

Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van gastvrij-

heid, meer gelijkheid en respect voor onze omge-

ving in zowel fysiek als sociaal-maatschappelijk 

opzicht. Nu we met Studio Modijefsky zo gegroeid 

zijn, denk ik graag na over een manier waarop wij 

kunnen bijdragen aan dergelijke maatschappelijke 

kwesties. Met mijn team van designers, die ik 

tevens als mens enorm waardeer, onderzoek ik 

graag wat wij daarin als ontwerpstudio kunnen 

betekenen. Op deze manier wil ik met onze ta- 

lenten bijdragen aan een betere wereld.”  

De Remise Tollenstraat in Amsterdam-West deed sinds 1902 dienst als stalling en garage 

van elektrische trams. In 1996 verliet het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam het  

complex. Daarna deed het onder meer dienst als Amsterdams Openbaar Vervoer 

Museum. Sinds begin 2015 is in het gebouw het culturele centrum De Hallen gevestigd.  
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TRANSFORMATIEPLEIN 2017
OP PROVADA 30 MEI - 1 JUNI RAI AMSTERDAM

Presenteer je aan vastgoedeigenaren

Vastgoedmarkt Transformatieplein 

brengt jou als architect met  

vastgoedeigenaren in contact. Dit 

jaar richt het Transformatieplein zich 

op gebiedsontwikkeling. Hoe kunnen 

we lastige plekken in de stad weer 

levendig krijgen? Hoe toekomstproof 

is een gebied als maatschappelijke 

ontwikkelingen steeds sneller gaan? 

Transformatie van het bestaande is 

noodzakelijk en moet snel en slim.

Architecten presenteren zich op 
Vastgoedmarkt Transformatieplein

Meld je nu aan op Transformatieplein.nl
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Interview met Ad de Hond

Interview met Ad de Hond,  
vicepresident Store Design & Concepts van Starbucks

Harm Tilman 
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Douwe Egberts heeft in Nederland inmiddels twaalf cafés geopend waar bezoekers hun 

vertouwde koffiemerk kunnen drinken. Van Leeuwarden tot Rotterdam en Maastricht 

zijn ze gevestigd op prominente locaties, vaak nabij het Centraal Station. Het merk,  

opgericht in 1753, brengt zo zijn product dichter bij de klant.
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Interview met Ad de Hond

Ad de Hond is sinds 2012 vicepresident, Store Design & Concepts emea. Hij is verantwoordelijk 

voor het ontwerp van winkels die zich onderscheiden door beleving, lokale relevantie en duur-

zaamheid. Daarvoor werkte hij zestien jaar bij Nike waar hij zich bezighield met de winkels, brand 

design en kledingontwerp. Daarna werkte als brand director bij Denham. Zijn motto: “Je gelooft in 

een merk en je gaat ervoor. Je hoeft een merk niet te begrijpen, je moet het voelen.”
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Domotex verkent nieuwe richtingen

Domotex verkent nieuwe richtingen

Harm Tilman
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Domotex verkent nieuwe richtingen
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Op de Architectuurbiënnale van Venetië in 2014 introduceerde Rem Koolhaas 

met zijn tentoonstelling ‘Fundamentals’ reeksen constituerende onderdelen in de 

architectuur, zoals deuren, plafonds en vloeren. Hij richtte zich daarmee niet op 

architecten, maar op de architectuur zelf, en de geschiedenis ervan. Deze inzet 

werkt door tot op de dag van vandaag.
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Natuurlijke uitstraling

 Katja van Roosmalen

Vilten  
plafondsysteem 

Nieuw uiterlijk voor akoestische panelen 

Speels effect met vilt 

De dunste en dikste 

Levensecht geprint 
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Het totaalkunstwerk van Arno&Iris (bekend van de ‘Horn of Plenty’ in de Markthal Rotterdam) 

en Hans van Bentem (bekend van onder meer zijn kroonluchters uit de ‘Flowerbomb’ campagne 

van Victor & Rolf) is een ode aan de Amsterdamse grachten: de penselen van Rembrandt, de 

talrijke verdronken fi etsen, zeemanstattoo’s, de symmetrie van de Amsterdamse herenhuizen. 

Gietvloer in gemeentehuis Purmerend 

Blikvanger 

Kunst in de 
Beurspassage 

Voor wand en plafond 

Geïntegreerde technologie 
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Fraai gelijnd 

Prefab  
verdiepingsvloer 

Scheidingswand 
reduceert het geluid 
met 85% 

Chique plafondrenovatie 

Natuurlijke  
uitstraling 

Met wol van haar eigen kudde schapen en plantaardige kleurstoffen uit haar Friese heemtuin 

werkt kunstenares Claudy Jongstra aan vilt. Ze heeft naast kunst wandvullende autonome 

kunstwerken gemaakt voor het Fries Museum, het Provinciehuis te Leeuwarden, de Openbare 

Bibliotheek Amsterdam en het Museum of Modern Arts in San Francisco.
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Veel licht bij Niverplast 

Geprinte panelen 

Van zuiver scheerwol 

Flexibele wanden bij Enka 

Sterk absorberend 
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Stadhuis van Zwolle 
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