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In dit laboratorium staat de vraag centraal welke de invloed van de factor TIJD 

op het ontwerp en (de ontwikkeling van) het plan is. Hoe gaan ontwerpers om met 

een ontwerp- en bouwpraktijk die steeds meer procesgericht in plaats van ob-

jectgericht lijkt te worden? ‘Ideale’ omstandigheden voor de architect die zijn 

schepping koestert, zoals het ontbreken van een opdrachtgever die het plan op 

tijd af wil hebben, een onbegrensd budget zodat alle plannen op elk gewenst mo-

ment gewijzigd of zelfs opnieuw gebouwd kunnen worden, een lege locatie en een 

uitgeschakelde architectuurkritiek (of geminimaliseerd architectuurgeschiede-

nisonderwijs) zodat geen verantwoording aan de historie hoeft te worden afge-

legd en vooral het wegblijven van gebruikers zodat de tijdloze, onderhoudsvrije 

creatie onaangetast blijft, zijn er nooit. Zijn er waarschijnlijk ook nooit ge-

weest, maar er was een tijd dat het gemakkelijker voor de architect was zijn 

toegevoegde waarde voor het voetlicht te brengen. De autonomie van ons vak, of 

tenminste de meerwaarde ervan, moet nu zwaar bevochten worden of is een archi-

tectendroom die alleen onder Academische omstandigheden werkelijkheid kan zijn. 

Materialen verouderen, gebruikers gaan aan de haal met het gebouw, bezuinigin-

gen dwingen tot planaanpassingen en de architect werkt steeds vaker in opdracht 

van een ontwikkelende bouwers voor wie de culturele dimensie van het vak door-

gaans van minder belang zal zijn dan de commerciële. Architecten hebben hun 

centrale vertrouwens- en machtspositie in het ontwerp- en bouwproces verloren. 

Behalve adviseurs, opdrachtgevers en projectmanagers rukken ook de eindgebrui-

kers op in het ontwerpproces. Op dit verlies aan grip op het ontwerp wordt op 

verschillende manieren gereageerd. De eerste is een poging terug te winnen wat 

we aan positie verloren hebben. Dit kan door op te schalen tot een bureau met 

alle specialismen in huis, een full service bureau dat groot genoeg is om aan 

EU-aanbestedingen mee te doen en (inter-)nationaal meespeelt. Het kan ook mid-

dels een vlucht vooruit, door zich terug te trekken op een nog kleiner experti-

seveld en daar superspecialist te worden. Een derde route is het middels parti-

cipatieve processen proberen de andere partijen mee te krijgen in de gewenste 

richting. In de eerste houdt de architect zijn positie, de tweede betekent een 

verdere marginalisatie, de laatste is per definitie ingewikkeld, simpelweg om-

dat de belangen zelden sporen. Binnen die lastige condities speelt de factor 

TIJD op verschillende fronten een steeds grotere rol. 

 

ontwerp 

Ten eerste voor wat betreft de doorloopTIJD van het ontwerp van een project. De 

aanloopTIJD, waarin verschillende varianten worden onderzocht op haalbaarheid, 

wordt steeds langer. Gewenste en minder gewenste modellen passeren de revue en 

krijgen elk de status van een doorwrocht ontwerpconcept, in de gedachten van de 

opdrachtgever althans. Wanneer uiteindelijk eenmaal voor een voorkeursmodel is 

gekozen moet deze, om de totale planning niet te frustreren, in korte TIJD wor-



den uitgewerkt tot een bouwbaar plan. In dit stadium trekken alle adviseurs, 

gebruikers en soms ook de onderhoudsdiensten aan het project. Al met al weinig 

gelegenheid om een plan te laten rijpen dat de tand des TIJDS kan doorstaan.  

De procedures die moeten leiden tot een bouwbaar product worden volgens vastge-

stelde patronen stap voor stap doorlopen, met in elk stadium een bepaald deel-

nemersveld. De instrumenten, documenten en overlegstructuren zijn afgestemd op 

een lineaire procesgang met helder verdeelde verantwoordelijkheden en rollen. 

Op een bepaald moment wordt de architect gebeld en toegelaten in het proces, 

met de andere adviseurs levert hij een dienst en voor hij er erg in heeft staat 

hij alweer buiten. The architect has left the building. Aldus ingekaderd en in 

de marge gedrongen resteert er weinig ruimte voor innovatie en gaat de spiraal 

verder omlaag. 

Hoe kunnen architecten deze gemarginaliseerde rol proberen te verbeteren? Door 

te oefenen sneller ijzersterke, waterdichte concepten te bedenken die met geen 

mogelijkheid meer te slopen zijn? Door zich te richten op de dragers en de in-

bouw vrij te geven? Door opnieuw de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever te 

worden? Hoe? Door kennis en vakmanschap te ontwikkelen die ook voor een op-

drachtgever zo belangrijk zijn dat de architect meer ruimte (en TIJD) krijgt in 

het ontwerp? Door ontwerpconcepten te bedenken die uitgaan van de participatie 

van velen en sterker worden naarmate er meer door hen aan versleuteld wordt? 

 

bouw  

Het ontwerp is af, de bouw begint. Vanaf nu kunnen er alleen nog maar dingen 

mislopen. In het beste geval wordt het plan uitgevoerd zoals het getekend is. 

Nieuwe ontwerpideeën of gewijzigde inzichten komen te laat. Conceptversterkende 

verbeteringen aangedragen door de bouwer zijn zeldzaam. Bouwvakkers worden niet 

aangespoord om hun vakkennis in te brengen, integendeel, ze worden gemaand uit 

te voeren wat er op tekening staat, binnen de afgesproken TIJD. Nu de bouwkos-

ten meer bepaald worden door de uren dan door het materiaal is het zaak de 

bouwtijd te bekorten. Standaardisatie, prefabricage en assemblage verdringen 

vakmanschap en bezieling. 

 

gebruik 

Na oplevering komt, liefst voordat de gebruikers erin trekken, de fotograaf. 

Daarna is het gebouw een gebruiksvoorwerp geworden, overgeleverd aan de grillen 

van de gebruikers, de facilitaire dienst en het schoonmaakbedrijf. De materia-

len verouderen, vaak op ongewenste wijze, en slechte details beginnen zichtbaar 

sporen na te laten. Voorbeelden van gebouwen waarin het patina van de materia-

len een positieve bijdrage levert zijn schaars. Die waarin de bijdragen van ge-

bruikers het totaal versterken eveneens. Er zijn in de geschiedenis enkele mo-

menten geweest waarop architecten daadwerkelijk hebben geprobeerd het ontwerp-

proces te democratiseren en invloeden van buitenaf verwelkomden. De meeste van 

de projectvoorstellen bleken te utopisch of zijn ondertussen ingehaald door de 

tijd. Op veranderbaarheid ontworpen gebouwen zijn zelden in staat gebleken alle 

gewenste veranderingen te accommoderen. Denk aan het aantal nooit verplaatste 

flexibele scheidingswanden in kantoren. Met de huidige opkomst van de DBFMO-



contracten worden gebouwen ontworpen inclusief een gebruiksperiode van dertig 

jaar. Maar wat als het programma na vijf jaar zo drastisch wijzigt dat het hal-

ve gebouw afgebroken moet worden? Op een of andere manier lukt het in de archi-

tectuur nooit de TIJD een prettige rol te laten spelen. 

Beter lukt dit op hogere schaalniveaus. Bij stedebouw, planologie en land-

schapsontwerp gaat het vaak over langere periodes waarin een plan zal ontstaan. 

Met onzekere marktsituaties wordt daar de vraag naar strategieën en open-eind-

plannen steeds groter. Het denken in eindbeelden, die meestal al achterhaald 

zijn voordat het plan in de uitvoeringsfase belandt, heeft daar allang zijn 

beste tijd gehad. Ontwerpers op de hogere schaalniveaus werken dan ook al lan-

ger aan het ontwerpen van bijvoorbeeld spelregels waarmee kwaliteiten geborgd 

kunnen worden terwijl het programma kan wijzigen. Om een wervend woonmilieu te 

krijgen is het zaak dat er in een vroeg stadium al iets te zien is, dat de 

voorzieningen er snel zijn en het gewenste imago van het nieuwe milieu vlot 

tussen de oren komt. Waar behalve een uitgebreide reclamecampagne ook de fysiek 

infrastructuur wordt aangelegd voordat de eerste bewoner zijn kavel koopt, ste-

ken ontwikkelende partijen en overheden hun nek in de strop. Een verkeerde in-

schatting van de toekomstige bewoners of een ongunstige woningmarkt kunnen dan 

dramatische gevolgen hebben. Beter zou het zijn de aanleg van de fysieke struc-

tuur parallel te laten lopen met de uitgifte van de kavels en plannen te ont-

wikkelen die op elk moment zonder nadelige consequenties (tijdelijk of perma-

nent) kunnen worden beëindigd. Plannen die altijd af zijn. Of altijd in ontwik-

keling. Tijdelijke situaties kunnen ook hun charme hebben. Met een evenement 

(Zeilen in Blauwestad) of een manifestatie (Blue Moon en de Euroborg) kan een 

locatie op de kaart worden gezet, maar ook tijdelijk gebruik van aanwezige ge-

bouwen of zelfs gebouwen die er tijdelijk staan (Ebbingekwartier) kunnen een 

positieve bijdrage aan de beleving leveren. Wonderlijk is wel dat we geneigd 

blijven elke situatie als ‘af’ te zien en bij elke volgende fase weer opnieuw 

te beginnen. Met het stempel TIJDelijk kan er beduidend meer dan in een perma-

nente situatie, maar altijd onder de voorwaarde dat tijdelijk ook echt tijde-

lijk is. Het is maar zelden dat er bewust ‘doorgestapeld’ wordt of dat tijde-

lijke installaties of programma’s een plek in het vervolg krijgen.   

 

hergebruik 

Nog een stap verder; het gebouw heeft zijn functie verloren en wacht op herge-

bruik. Wanneer een nieuwe functie gevonden is en de architectuuropgave gedefi-

nieerd, dan zal de betrokken architect zich in de ontwerpopgave moeten positio-

neren ten opzichte van het bestaande gebouw. Wordt er geconserveerd, gerestau-

reerd, het contrast met de geschiedenis gezocht of voorzichtig getransformeerd? 

Vragen die een bewustzijn van de geschiedenis, het vermogen te analyseren en 

waarderen en het vakmanschap en het talent een bij de opgave passende ontwerp-

houding te formuleren vergen. Op zich al ingewikkeld genoeg, maar vaak ook een 

discussie voor en door vakbroeders. Lastiger is het een bijdrage te leveren 

wanneer de nieuwe functie nog niet gevonden is of zich al wel ongeveer heeft 

aangediend, maar zonder de benodigde middelen, vergunningen, etc. om een en an-

der te kunnen realiseren. Juist voor dergelijke situaties zouden architecten 



opgeleid moeten worden. Hoe kunnen gebouwen met minimale middelen geschikt wor-

den gemaakt voor hergebruik? Hoe kunnen de specifieke kwaliteiten van gebouwen 

optimaal bij hergebruik worden ingezet? Hoe kan op een slimme manier aan de 

geldende regels worden voldaan zonder dat dit ten koste van het gebouw gaat of 

een zware claim op het budget legt? En hoe kan een gebruiker ‘in het gebouw 

groeien’? Zijn er strategieën denkbaar waarbij een gebouw zich gaandeweg ont-

wikkelt, continu transformeert en de gebruiker daar een bijdrage aan levert? 

Ontwerpontwikkelingsplannen.   

 

Leren van le Roy 

Met het park in Lewenborg heeft de ecotect Louis le Roy de bewoners van de wijk 

en de stad Groningen een gebied nagelaten dat als een geschikte proeftuin voor 

de werking van TIJD kan worden beschouwd. Dertig jaar lang nadat hij daar een 

decennium zelf aan het roer gestaan had hebben bewoners hun park continu onder-

houden, heringericht verrijkt en ingepikt. Het schrikbeeld dat wethouder Giete-

ma voor ogen moet hebben gehad toen hij le Roy in 1983 bedankte voor zijn dien-

sten had alles te maken met de privatiseringsdrang van de bewoners, de hoeveel-

heid illegaal verrezen bouwwerken en de continue stroom van protesten van te-

genstanders (en aanvragen vanuit andere Groninger woonwijken om eenzelfde soort 

park in eigen beheer te mogen aanleggen!). Dertig jaar na het vertrek van le 

Roy kunnen we onderzoeken of de schrikbeelden van Gietema zijn uitgekomen. De 

bewoners hebben het gebied in eigen beheer gekregen, de gemeente speelt een be-

geleidende rol op enige afstand.  

 

Aan de studenten in dit lab TIJD wordt gevraagd de huidige toestand in ogen-

schouw te nemen en deze te waarderen/bekritiseren. Voor een locatie naar keuze 

die in hun ogen een slechte uitwas is van hetgeen le Roy bedoelde maken zij een 

voorstel om samen met de bewoners tot een verbetering te komen. De opgave is en 

nauwgezet plan van aanpak te schrijven, waarin stap voor stap de acties worden 

benoemd die moeten worden doorlopen om hun voorstel tot een succes te maken. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan aspecten als ontwerp, handhaving, juridische 

consequenties, communicatie met bewoners, rol van partijen, volgorde van hande-

len, de kracht van het verhaal, etc. 

 

Week 1 lezing R. Hendriks over het begrip TIJD in het ontwerp 

Week 2 wandeling door het le Roy-gebied in Lewenborg, kiezen locatie 

Week 3 werken aan opgave 

Week 4 werken aan opgave 

Week 5 gastspreker Sjoerd Spoormans (jurist gem. Groningen) bespreekt de tus-

senstand met de studenten 

Week 6 gastcriticum Peter Homan (wijkbeheerder Lewenborg) bespreekt de tussen-

stand met de studenten 

Week 7 eindpresentatie en beoordeling 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


