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Ineke van Hamersveld

‘Wij zijn goedkoper dan de vloerbedekking’
Interview architecte Lana du Croq

‘I

k kom uit Zuid-Afrika, waar ik mijn architectenopleiding heb gedaan aan de Universiteit
van de Witwatersrand in Johannesburg’, vertelt
Lana du Croq (1970). ‘Ik begon daar in 1994, het
jaar waarin Nelson Mandela president werd. Een
opwindende tijd waarin een soort energie door
het land golfde en alles opnieuw uitgevonden
moest worden.’ Tijdens een workshop van de
Academie van Bouwkunst in Rotterdam maakte
zij kennis met de Nederlandse cultuur en met
de architectuurpraktijk, en in 1999 vestigde zij
zich in Nederland. Het jaar daarop werd zij aangenomen bij ELV architecten. ‘ELV is een redelijk
groot bureau, maar als gevolg van de economische crisis stopte de eerder vanzelfsprekende
opdrachtenstroom, waardoor het steeds moeilijker werd om te blijven doen waar wij goed in
waren. In de hele sector werden mensen massaal
ontslagen. Heel veel architecten zijn toen voor
zichzelf begonnen en creëerden extra concurrentie voor de grote bureaus. Die kleine bureaus
konden namelijk veel goedkoper werken omdat
zij niet zulke torenhoge overheadkosten hadden.
In die periode heb ik mijn baan kunnen behouden,
maar toen ik in 2013 ook ontslagen dreigde te
worden, hebben mijn collega Frits van Zutphen
en ik in overleg met ELV kunnen afspreken
om projecten die wij zelf hadden aangetrokken,
mee te nemen naar ons eigen, nog op te zetten
bureau. In het najaar van 2013 zijn wij begonnen.’
Du Croq is blij dat ze die stap heeft gezet. ‘Je
bent heel flexibel, je kunt je richting continu
veranderen. Het is zeker niet eenvoudig om
opdrachten binnen te halen en het bureau
draaiende te houden. Het aantal opdrachten van
de overheid neemt af, zij wordt bovendien
gedicteerd door inkoopprijzen en -voorwaarden.
De kwaliteit van het ontwerp staat allang niet

meer voorop. Nu concurreer je voortdurend met
elkaar op prijsniveau. Wij moesten als bureau
onze prijzen enorm verlagen. Als wij onze prijs
per vierkante meter zouden berekenen, dan zijn
wij goedkoper dan de vloerbedekking! Aan de
andere kant heb ik voor het eerst in heel lange
tijd de vrijheid te bepalen wat ik ga doen, en
hoe ik het ga doen. En dat voelt fantastisch.’
Du Croq is getrouwd met een architect die
nog wel in loondienst is. ‘Voor ons als gezin
is het financieel vaak spannend’, zegt ze. ‘De
onzekerheid is het moeilijkste om mee om te
gaan. In 2013 moesten wij al onze financiën herstructureren en met veel minder zien rond te
komen. Dat lukt heel aardig, maar we weten allebei dat het de volgende maand mis kan gaan
en dan hebben wij een groot probleem. We weten
nu ook nog niet of wij van de zomer op vakantie
kunnen gaan.’

Cultuuromslag
Als Du Croq en Van Zutphen hulp nodig hebben
om een plan te ontwikkelen, of specialistische
kennis, huren zij die in. Iedereen is nu afhankelijk
van elkaar en investeert in samenwerking, waardoor er een situatie van give and take ontstaat.
Er is in de afgelopen jaren een fundamenteel
andere houding ontstaan, vindt Du Croq. Dat merkt
ze vooral in de contacten met jonge bedrijven
die zijn opgezet door voormalige werknemers
van projectontwikkelaars en vastgoedbedrijven
die, net als de architectenbureaus, veel mensen
moesten ontslaan en die vrijwel allemaal voor
zichzelf zijn begonnen. ‘Zij willen een ander soort
woningen bouwen, of zich meer richten op hergebruik en transformatie van bestaande gebieden.
Vroeger, bij ELV, zat ik vaak tegenover een grote
aannemer, hield vast aan mijn idee en als hij het
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er niet mee eens was, volgde er een confrontatie.
Nu werken we een op een met aannemers,
of mensen die een verlichtingsplan opstellen.
Je bouwt daardoor een brede kennis op, wat
heel prettig is. We staan ook dichter bij ons vak.
De laatste tien jaar waren wij meer aan het
managen dan aan het ontwerpen.’
Du Croq verkent ook de grensgebieden van het
ontwerpen om zo haar werkveld te verbreden.
Ze doet al jaren onderzoek naar traditionele
handvaardigheidstechnieken uit alle delen van
de wereld. De toepassing van die technieken op
rest- en wegwerpmaterialen heeft bijvoorbeeld
geresulteerd in een reeks exclusieve handtassen. Voorheen moest zij, noodgedwongen,
productie draaien waardoor er weinig tijd overbleef voor deze activiteit. Nu kan zij dat werk
doen als onderdeel van de werkzaamheden
van het bureau. ‘Ik ben bezig met het opzetten
van een pop-upshop voor mijn tassen, bij wijze
van experiment. Wij zijn als bureau heel sterk
in opdrachten voor de retail, en dit is voor ons
een nieuwe invalshoek. Toen wij pas geleden
een renovatie deden voor Albert Heijn aan
het Buikslotermeerplein in Amsterdam, kon ik
mijn designkennis gebruiken. Ik had eerder
een tas ontworpen met gebruikmaking van een
Albert Heijntas. Die hebben wij gefotografeerd,
gephotoshopt en opgeblazen over de gevel,
als leidend patroon.’
‘Voor mijn gevoel ben ik terug bij het begin.
Ik voel nu in Nederland eenzelfde soort energie
als toen ik in Zuid-Afrika met mijn architectenopleiding bezig was: alles is mogelijk, de wereld
ligt open.’ •
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