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Suzanne Mulder en Ineke van Hamersveld

Pleidooi
o voor visionair
architectuurbeleid
e
Interview met Winy Maas

Nederland moet weer durven en
een experimenteerveld worden,
zegt Winy Maas, medeoprichter
van architectenbureau MVRDV,
over het architectuurbeleid van
de overheid.
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Winy Maas. Fotografie: Christiaan Krouwels

egin jaren negentig brak een glorietijd aan
voor de Nederlandse architectuur, mede
dankzij het overheidsbeleid en een subsidiesysteem die de culturele betekenis en kwaliteit
van architectuur stimuleerden. Die tijd is voorbij.
Inmiddels is architectuur onderdeel geworden
van het economisch gemotiveerde creatieve
industriebeleid. Ook de crisis bracht grote
veranderingen met zich mee in de architectuur.
Wat betekent dit voor het werk van vernieuwingsgezinde en jonge architecten? Waar lopen zij
tegenaan? Maar ook: hoe kan het anders?
Architect Winy Maas van het Nederlandse
architectenbureau MVRDV heeft daar duidelijke
ideeën over. Het kantoor heeft zich na zijn
oprichting in 1991 ontwikkeld tot een bureau dat
tot de voorhoede van de Nederlandse architectuur behoort en geniet internationaal bekendheid vanwege zijn vernieuwende en experimen-
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tele projecten. Maas: ‘MVRDV is deels het
product van goed overheidsbeleid. We kregen als
jong bureau startstipendia en konden deelnemen
aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Ons eerste project, Villa VPRO, mocht toen nog
aan een beginnend bureau worden gegeven, dat
mag nu niet meer, tegelijkertijd is het mogelijk
om inhoudelijke tentoonstellingen in het buitenland te laten plaatsvinden. Hoe passen we dit
beleid zodanig aan dat ook startende bureaus in
het buitenland aan de bak komen? Een voorbeeld: neem de architectuurwinnaars van de
Charlotte Köhler Prijzen mee naar het buitenland.
Geef ze ruimte, ze kunnen het op termijn helemaal zelf, mits er bij de start een beetje hulp is.’
‘Het is belangrijk’, stelt Maas, ‘dat er een
klimaat wordt gecreëerd waarin jonge mensen
en innovatie kunnen floreren. We leiden momenteel goed toegeruste jonge mensen op (al kan Ò
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dat overigens beter, we kakken wat in) die
worden aangemoedigd om onafhankelijk en
baanbrekend te denken en werken. Willen we
dat ze voor zichzelf beginnen en succes boeken?
Of moeten zij straks allemaal bij een groter
bureau aan de slag, om te werken binnen
andermans visie? Om jonge, nog onervaren
architecten een kans te geven, moeten de
aanbestedingsregels worden gewijzigd.
Nederland moet weer durven, een experimenteerveld worden. Neem De Markthal, een idee
van de gemeente Rotterdam, door marktpartijen
gerealiseerd. Dit gebouw heeft Rotterdam
miljoenen bezoekers uit de hele wereld gebracht
en op ons kantoor indirect 60 werkplekken
gecreëerd. Hier was lef voor nodig, van de
gemeente en van de marktpartijen. Architecten
kunnen samen met zeer ambitieuze opdrachtgevers echte innovatie voor elkaar krijgen, zowel
bottom-up als top-down. De risicomijdende
cultuur die met de crisis is ontstaan, moet weg.
Er moeten meer kansen komen voor jonge
architecten om internationaal voet aan
de grond te krijgen, want ook dat is belangrijk.
De grote, succesvolle bureaus zoals OMA,
UN Studio, Mecanoo, West 8 en MVRDV
kunnen hun de weg wijzen. Export verrijkt, er
ontstaat een uitwisseling die de cultuur en het
culturele klimaat in Nederland beïnvloeden, zo
komen er nieuwe ideeën en innovaties binnen.’
Een voorbeeldige overheid gezocht
Overheden en woningcorporaties met een duidelijke architectuuragenda zijn in de afgelopen
decennia gaandeweg voor een belangrijk deel
vervangen door andere partijen, aldus Maas.
‘Gebruikers en bewoners kwamen centraal te
staan en er ontstond een beperkte individuele
bouwcultuur. Parallel hieraan verzakelijkte het
openbaar vastgoed, passend bij de BV Nederland. Denk aan al die ministeries die in huurconstructies van 30 jaar vastzitten en op corporate

Het Nieuwe Instituut lijkt
zijn rol in de architectuur te
hebben verloren aan lokale
architectuurcentra en Pakhuis
de Zwijger

towers lijken. Wat mij hieraan stoort is dat de
overheid haar voorbeeldfunctie op architectuurgebied eenzijdig invult. Zou een ministerie van
Milieu niet in een duurzaam gebouw moeten
zitten, experimenteren met urbanfarming,
biodiversiteit, groene buitenruimte en technologieën testen die het bedrijfsleven zich nog
niet kan veroorloven? Zou het ministerie van
Werkgelegenheid niet experimenteerveld
moeten zijn voor alle mogelijke soorten van
werkomgevingen en die op effectiviteit testen?
Zou het ministerie van Financiën niet in het
goedkoopste gebouw ooit moeten zitten?
Zo radicaal dat de wereldpers ervan opkijkt?
Het ministerie van Natuur en Landbouw zou in
het groenste gebouw moeten zitten, met allerlei
experimenteervelden voor bos en landbouw!
Van die geest is niets te bespeuren: op veel van
die ministeries kun je zo het logo van een bank
schroeven, en niemand zou ervan opkijken.
Dat is een enorm onbenut potentieel, ook op
economisch vlak. De kenniseconomie heeft
hiervoor een richtingwijzende, visionaire overheid nodig. Het is fantastisch dat Floris Alkemade
als rijksbouwmeester een duidelijke visie heeft,
maar hij moet meer vrijheid en mogelijkheden
krijgen om ook echt stappen te kunnen maken.
Zo’n overheid heeft een sectorinstituut nodig
dat ontwikkelingen test op haalbaarheid, maatschappelijke steun waar nodig aanmoedigt,
subsidieert en bekritiseert: een onderzoeksbureau dat de toekomst van Nederland onderzoekt, schildert en richting geeft. Daar zou ik
graag aan meewerken!’
Maas stelt dat het voor de stimulering van
architectuur een probleem is dat Het Nieuwe
Instituut, dat ooit met het NAi een internationaal
zeer richtinggevend instituut was, zijn rol in de
architectuur verloren lijkt te hebben. ‘Op ons
bureau werken veel jonge architecten die er zelfs
nog nooit zijn geweest. Want waar ga je nu
naartoe voor het architectuurdebat? Naar lokale
architectuurcentra en Pakhuis de Zwijger. Die
zijn verbazingwekkend goed, maar missen soms
het internationale perspectief en hebben weinig
leverage in onderhandelingen met buitenlandse
partijen. Kan de rol van architectuur binnen
Het Nieuwe Instituut niet worden bijgesteld?
De Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam heeft eveneens een structureel
probleem, financieel, maar ook inhoudelijk.
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Ik geef ter vergelijking een voorbeeld van hoe
het anders kan. Als je de laatste winnaars van
de Gouden Leeuw op de Architectuurbiënnale
van Venetië ziet, hebben hun projecten zowel
grote maatschappelijke relevantie als ook een
zekere sexappeal. Het is dus niet meer genoeg
om inhoudelijk te zijn, de inhoud moet gecombineerd worden met verleiding, relevantie en
publieksvriendelijkheid.’
Eigen verantwoordelijkheid van architecten
Architecten hebben zelf ook een rol en verantwoordelijkheid in het bijdragen aan nieuwe
vormen van cultuur, meent Maas. Maar is er
nog wel ruimte voor de architect die de ontwerpopgaven voor de toekomst agendeert en verkent?
Volgens hem zijn er talloze voorbeelden van
architecten en stedenbouwers die door onderzoek en praktijk de discipline verder willen
brengen. ‘Er is in Nederland een ambitie en
bereidheid om te innoveren; zelf ontwikkelen en
bouwen is een mogelijkheid, al is echte innovatie
moeilijk in een louter door commercie gedreven
markt. Als het gebeurt is het dankzij een combinatie van moed, ambitie en de juiste mensen.’
In het verleden deed MVRDV veel onderzoek met subsidies van het Stimuleringsfonds
voor Architectuur, het huidige Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie. Maas: ‘Deze subsidies worden
nu al polderend over zoveel mogelijk koppen
uitgesmeerd en onderzoek ten behoeve van debat
blijft ver weg. In plaats van al die commissies,
die als methode in feite middelmatigheid bevorderen, zou men wat durf kunnen tonen door het
geld te laten verdelen door mensen met een
visie; ik neem die taak graag op mij gedurende
een jaar, dan kan er volgend jaar iemand anders
aan zet zijn. Zo worden er per jaar duidelijke
keuzes gemaakt en kunnen het effect en resultaat na afloop worden geëvalueerd. Dan kunnen
ook situaties worden vermeden als waar
architect-kunstenaar Daan Roosegaarde zich nu
in bevindt. Hij moet steun zoeken bij gemeenten
en bouwbedrijven en grove marketing inzetten
om succes te boeken. Als kind van het nieuwe
cultuurbeleid wordt hij afgebrand om zijn
celebritystatus, met voorbijgaan aan zijn vinding
de smogvreter, die eigenlijk op grotere schaal
getest zou moeten worden. In SiliconValley zou
zijn idee tot een vette start-up leiden. Hier
verliezen we uit het oog waar het om draait.’
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De noodzaak van denken op grote schaal
In Nederland is er tegenwoordig niet zoveel
draagvlak meer voor het denken op grote schaal.
Dat wordt gezien als bureaucratisch, top-down
en politiek gemotiveerd. Bottom-up planning en
kleinschaligere projecten worden daarentegen
omarmd. ‘Maar’, zegt Maas, ‘we gaan de komende
decennia geen 450 miljoen Chinezen en 500
miljoen Indiërs huisvesten door middel van
bottom-up initiatieven. In het beste geval zou die
benadering de huisvesting vertragen, in het
slechtste geval gaan ze in gevaarlijke – want niet
aan de bouwnormen voldoende – en niet duurzaam geproduceerde massaproductie leven.
We hebben visie nodig waar we naartoe willen,
als discipline, als maatschappij en als mensheid.
Ik ben niet tegen bottom-up, integendeel, maar
het denken op grote schaal blijft nodig om de
grootschalige vraagstukken als economische en
stedelijke ontwikkeling, veiligheid, klimaatbeheersing, energievoorziening, infrastructuur,
sociale en culturele ontwikkelingen, natuur en
landbouw vorm te geven.
Wat wij in The WhyFactory doen is extreem
ambitieus. The WhyFactory maakt boeken,
tentoonstellingen, organiseert workshops en
discussies en betrekt een internationaal publiek
in het debat over architectuur en stedenbouw.
Geleid door MVRDV en de Technische Universiteit Delft stimuleren we visionair denken in
architectuur en stedenbouw. Wij ontwerpen
scenario’s voor de toekomst, gebaseerd op aannames. Dit is ontwerpend onderzoek en daar
komen innovaties uit voort. Het is in die zin
weinig traditioneel wetenschappelijk en daarom
ook omstreden. Jammer genoeg heerst er binnen
en tussen de TU’s geen samenwerkingscultuur
en er zijn te veel hoogleraren, gezien het beperkte
budget. Instituten als TNO en NWO zijn te introvert om innovatief te zijn en weinig samenwerkingsbereid.
Wij proberen met The WhyFactory vrij
te handelen, en open ended. Dat laatste is uitzonderlijk belangrijk. Zelfs als een onderzoeksproject faalt, heeft het nut omdat het jonge
architecten voortbrengt die een methode leren,
die leren samenwerken en niet bang zijn om iets
te proberen. Allemaal essentiële eigenschappen
in de kenniseconomie.’ •

