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Veel partijen zijn betrokken bij architectuur, maar 

een gezamenlijk beeld van projecten, thema’s, 

programmering en opleidingen wordt zelden gegeven. 

Zonder de indruk te willen wekken van zao’n ‘compleet’ 

beeld, bieden we u in deze publicatie een kijkje aan 

in de keuken van de architectuur - vanuit vrouwelijk 

perspectief. 

   We laten hier tien vrouwelijke architecten aan het 

woord over hun opvattingen over het vak, hun ervaringen en hun positie. De teksten 

komen voort uit de lezingenreeks Mevr. de Architect, afgelopen voorjaar in Bureau 

Europa, naar een initiatief van Merel Pit. Onder die titel lanceerde ze al eerder zo’n 

reeks, online en in een magazine; ze oogstte er veel succes mee. Vrouwen in de 

architectuur is kennelijk een heikel thema. 

   De tien portretten vormen de rode draad door deze publicatie. Voor de context 

zorgen andere bespelers van het werkgebied, zoals IBA Parkstad (het meerjarig 

stedenbouwkundig project in Heerlen en omgeving dat dit najaar zijn afronding 

nadert) en cultuurinstituten als Schunck, Topos en Architectuur Academie Maastricht. 

Architectenbureau Humblé, Martens en Willems schetst een voorbeeld van het 

inpassen van hedendaags wonen in een historische, stedelijke omgeving. Ze staan 

ermee op de longlist van de Stedenbouw Award 2021.

   Naast deze pagina ziet u zwartwitfoto’s van Irmel Kamp uit de jaren 1978-1982. Haar 

beelden geven weer hoe vanaf het begin van de 20ste eeuw in het gebied tussen 

grofweg Luik en Aken zinkplaten werden toegepast als gevelbekleding. Waarom zink? 

Omdat het materiaal door de grootschalige zinkwinning in de regio ruimschoots 

aanwezig was, en de inwoners van het gebied er zich ook in hun leefomgeving mee 

wilden identificeren. 

   De regionale zinkwinning en de toepassing van zink in de bouw is de aanleiding voor 

de expositie Macht, Wellust en Zink - het industriële landschap en de mythe van Moresnet die 

van 4 september t/m 12 december te zien is in Bureau Europa. Omdat we graag buiten 

de deur komen, presenteren we hier ook een stadswandeling door Maastricht die 

zowel historische als hedendaagse toepassingen laat zien van zink. 

   We reiken u hiermee een handvol actuele en historische thema’s aan die hopelijk 

inspireren om de wereld van stedenbouw en architectuur verder onder de loep te 

nemen en te beleven. Wat ons betreft, smaakt deze publicatie;/. naar meer! 

   Mede namens de deelnemende partijen, veel leesplezier.

Floor van Spaendonck, directeur Bureau Europa - Platform voor design en architectuur

Vrouwen in de 
architectuur: een 
heikel thema

AGENDA \ 2021

September
Themamaand van het Erfgoed

sept Dreaming Out Loud - architect 
Yves Dupont, SCHUNCK Glaspaleis
t/m 17 oktober Piet Oudolf en LOLA; 
SCHUNCK Glaspaleis
3 sep / Opening expo erfgoed in 
infocentrum IBA-kantoor, Heerlen
4 sep / Opening Macht, Wellust en 
Zink, Bureau Europa, Maastricht 
8-12 sep / Opening Openlucht 
Theater Brunssum
11 sep / Open monumentendag- 
wandelingen Maastricht 
11-12 sep / Weekend Slot Schaesberg, 
Landgraaf
18 sep / Dag van de Architectuur 
Maastricht | Het Radiumterrein, oa 
Cokesfabriek
18-19 sep / Weekend Kasteel 
Etzenraede, Beekdaelen
(Week 20 sep) Lezing Romeins 
Kwartier in infocentrum IBA-kantoor, 
Heerlen
22 sep / Lezing Peter Veenstra en 
Laura Ekasetya – Landscape works, 
SCHUNCK Glaspaleis, 
23 sep / Lezing Peter Veenstra en 
Laura Ekasetya – Landscape works, 
SCHUNCK Glaspaleis
24 sep / Symposium gemeentelijk 
monumentenbeleid in infocentrum 
IBA-kantoor, Heerlen
25 sep / Debatforum Nic Tummers 
en Parkstad in infocentrum IBA-
kantoor, Heerlen
26 sep / Viva La Vida Run, Kerkrade, 
i.c.m. Open Dag Vie Kerkrade

Oktober
Themamaand van de Stedenbouw

3 okt / Via Belgica festival / Exposities 
Romeins Kwartier, Heerlen 
(Week 11 okt) / Lezing Francine 
Houben, Architectenbureau 
Mecanoo in infocentrum IBA-
kantoor, Heerlen
(Week 11 okt) / Rondleiding nieuw 
Stadskantoor Heerlen
(9, 16 of 23 okt) / Slotmanifestatie 
IKgroenhet, Landgraaf
31 okt - 1 nov / Nacht van de Stad/
Dag van de Stad, Heerlen en 
Parkstad

November
Themamaand van de ondernemer

2 - 7 nov Dutch Mountain Film 
Festival, Heerlen
12 nov / TedC, Heerlen
19 nov / Lezing ondernemerschap 
en IBA, in infocentrum IBA-kantoor, 
Heerlen 

>>

Met zinkplaten 
beklede huizen in 
Oost-België

Reis op een zonnige namiddag van 
Luik oostwaarts naar Aken en je weg 

zal worden verlicht door schijnende, 
plaatmetalen zijgevels. De zinkgevels zijn 
typerend geworden voor de glooiende 
weidelandschappen van het Butterländchen 
in het hart van de Euregio Maas-Rijn, 
vooral in de kleine dorpjes en op de 
verspreide boerderijen. 
   In het begin van de 20e eeuw werd het 
mode om gevels met zinkplaten, vaak 
in overlappende losanges (ruiten), te 
bekleden. De intensieve zinkontginning 
in de regio maakte het mogelijk huizen 
massaal met juist dit materiaal te 
verrijken. 
   Zinken gevelbekleding werd 
aangebracht op muren op het westen en 
bood bescherming tegen wind en regen. 
Zo’n twintig procent van deze gevels is 
bewaard gebleven. Irmel Kamp maakte 
in de jaren 1978-1982 een reeks foto’s die 
exemplarisch is voor haar op architectuur 
gerichte zwartwitfotografie die de geest 
van een plek weet te vangen. 

Met dank aan IKOB – Museum für 
Zeitgenössische Kunst, Eupen (B)

EDITORIAL >>

COLOFON Dit is een uitgave van Bodosz, 
in opdracht van architectuurplatform Bureau 
Europa in Maastricht. De inhoud valt buiten 
de redactionele verantwoordelijkheid van 
Zuiderlucht. Coördinatie en eindredactie: 
Floor Van Spaendonck (Bureau Europa)
Vormgeving: Andrea Bertus/Buro Bertus
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Omayra Mingels: ‘Om een positieve invloed 
uit te oefenen op onze leefomgeving 

hebben we elkaar nodig. De architect als 
wegbereider kan de maatschappij op sleeptouw 
nemen naar de wereld van morgen en 
overmorgen. Architecten beschikken over de 
verbindende eigenschap en verbeeldingskracht 
om een welhaast onmogelijke opgave mogelijk 
te maken. Als architect zie ik het als een eervolle 
taak om deze sleutelrol in te nemen en in de 
samenleving nieuwe inzichten te laten ontstaan.’

Wordt genderneutraal het nieuwe normaal? 
‘Maatschappelijke vraagstukken zijn een 
belangrijke aandrijving van veranderingen 
binnen de maatschappij. De positie van de 
vrouw op de werkvloer is zo’n maatschappelijk 
vraagstuk. Wist u dat vrouwen pas sinds 150 jaar 
gebruik mogen maken van openbaar onderwijs, 
dat pas zestig jaar geleden het arbeidsverbod 
voor gehuwde vrouwen werd afgeschaft en dat  
zwangerschapsdiscriminatie niet is toegestaan? 
Hierdoor kon ik acht jaar geleden met evenveel 
mannen als vrouwen afstuderen aan de master 
Architectural Design and Urban Cultures en 
ben ik afgelopen jaar zonder zorgen moeder 
geworden binnen mijn carrière bij SATIJNplus 
Architecten. 
   Toch blijft het maatschappelijk vraagstuk 
nog steeds onder ons. We moeten dit niet 
negeren, maar bespreekbaar maken om de 
verandering naar een nieuw (tijdelijk) normaal 
te voltooien. Er zijn er nog steeds voorbeelden 
van stereotypering naar geslacht binnen 
de architectuur. Laten we de toekomstige, 
genderneutrale generatie, waarin zonder pardon 
afscheid wordt genomen van de clichés rondom 
man en vrouw, als inspiratiebron nemen. Het 
nieuwe normaal gaat niet om hoe je eruit ziet, 
maar om wie je bent, wat je talent is en welke 
meerwaarde je levert aan de wereld van morgen.
   Streef naar ongelijke eigenschappen op de 
werkvloer van gelijkwaardige werknemers. 

Wees transparant en toegankelijk, zodat 
je een vertrouwelijke voedingsbodem voor 
eenieder creëert. Ongelijke en complementaire 
eigenschappen van je werknemers vormen 
samen de motor van een innovatief, vruchtbaar 
en onconventioneel product of dienstverlening.’ 

Wat moet er veranderen? 
‘De huidige vierde feministische golf, de 
gezondheidscrisis en de klimaatcrisis 
dwingen ons om oude gewoonten los te 
laten en van richting te veranderen. Een 
paradigmaverschuiving is onvermijdelijk, maar 
komt moeilijk op gang door de complexe 
patronen en structuren tussen het individu 
en het collectief binnen de maatschappij. De 
snelheid waarmee we naar een anderhalve-
meter-samenleving zijn veranderd zou een 
voorbeeld moeten zijn voor het inrichten van 
een maatschappij die verdere opwarming 
tegengaat. 
   Gelukkig merk ik ook binnen onze projecten 
dat de wil om te veranderen toeneemt. De 
maatschappij is zich er steeds meer van bewust 
dat bouwen een negatieve invloed heeft op 
onze natuurlijke leefomgeving, en de kwaliteit 
van onze bebouwde omgeving hand in hand 
gaat met de kwaliteit van onze natuurlijke 
leefomgeving. “We moeten leren om in plaats 
van in stilstand in beweging te denken. Anders 
heb je een maatschappij waarin vorm en inhoud 
totaal uit elkaar lopen”, zei de voormalige 
Rijksbouwmeester Floris Alkemade tijdens VPRO 
Zomergasten 2021. 
   Om deze sleutelrol als architect goed uit te 
voeren vind ik het van groot belang dat we eerst 
de kloof binnen ons eigen werkveld bespreken 
en oplossen. Om van richting te veranderen 
dienen we af te stappen van stereotypering 
en clichébeelden, ten gunste van de diversiteit 
op de werkvloer. Ik hoop in mijn loopbaan een 
bijdrage te leveren aan het openbreken van de 
architectuurcultuur, vanuit een verbindende 
eigenschap en drive. Hoe groter de diversiteit in 

ons eigen werkveld, 
hoe meer we als 
architect in het 
midden van de 
maatschappij staan, 
hoe slagvaardiger 
we onze rol kunnen 
uitoefenen en de 
maatschappij van 
richting kunnen 
veranderen naar een 
vruchtbaar bestaan.’ 
�

‘Het nieuwe 

normaal gaat niet 

om hoe je eruit 

ziet, maar om wie 

je bent, wat je 

talent is en welke 

meerwaarde 

je levert aan 

de wereld van 

morgen. ’

Wie interesse heeft in architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed, natuur 
en landschap in Maastricht en omgeving kan al 30 jaar terecht bij TOPOS, 
Architectuurcentrum Maastricht.

WAT DOET TOPOS?
 — Organiseert lezingen over actuele ruimtelijke ontwikkelingen
 — Informeert over nieuwe architectuur- en stedenbouwprojecten
 — Nodigt (vermaarde) architecten en stedenbouwers uit om hun projecten toe 

te lichten
 — Stimuleert het debat over ruimtelijke kwaliteit
 — Verzorgt stadsrondleidingen
 — Organiseert excursies 
 — Geeft een maandelijkse TOPOS-Nieuwsbrief uit
 — Geeft boeken uit over architectuur en stedenbouw
 — Beschikt over video’s, blogspots en ander informatief materiaal met 

betrekking tot architectuur en stedenbouw
 — Geeft leestips voor architectuurliefhebbers
 — Organiseert cursussen op het gebied van de relatie tussen architectuur, 

stedenbouw en aanverwante kunstuitingen
 — Betrekt op talrijke manieren het publiek haar activiteiten 
 — Heeft een website www.toposmaastricht.com waar informatie te vinden is 

over al haar activiteiten

TOPOS ALS ONGESUBSIDIEERDE VRIJWILLIGERSORGANISATIE
TOPOS is een stichting zonder winstoogmerk. Zij ontvangst geen 
overheidssteun. De activiteiten van TOPOS worden verricht door academisch 
gevormde professionele vrijwilligers die veel tijd inzetten om hun steentje aan 
Maastricht bij te dragen. In principe zijn alle bijeenkomsten van TOPOS vrij 
toegankelijk en gratis. Iedereen is van harte welkom!

TOPOS IN CORONATIJD
Gedurende de afgelopen corona-maanden heeft TOPOS allerlei initiatieven 
genomen om in contact te blijven met haar achterban. We noemen:

 — Een boekuitgave Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving 
(uitverkocht)

 — Een quiz naar aanleiding van schetsen van een architect
 — Een oproep tot in het inbrengen van memories bij tekeningen en 

schilderijen
 — Een fotowedstrijd Oog voor detail
 — Een boekuitgave Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?! (€ 20,-)*
 — Een serie ‘Leestips voor architectuurliefhebbers’ (gratis te downloaden op de 

TOPOS-website)
 — Een boekuitgave De stad als open boek (€20,-)*

* Boeken zijn te bestellen via toposmaastricht.com

EERST DE KLOOF BINNEN ONS 
EIGEN WERKVELD AANPAKKEN 

SATIJNplus Architecten in Born 
wil vanuit een integrale visie 
levensvatbaarheid, uitstraling en 
samenhang van het leef-, woon- en 
werkklimaat vergroten. Belangrijke 
thema’s zijn reversibiliteit, 
afvalreductie, gezond bouwen en 
sociale participatie. satijnplus.nl

Omayra Mingels: ‘De snelheid waarmee 
we naar een anderhalve-meter-
samenleving zijn veranderd zou een 
voorbeeld moeten zijn voor het inrichten 
van een maatschappij die verdere 
opwarming van de aarde tegengaat.’

 

TOPOS, 
architectuurcentrum 
Maastricht

>>

>>

(ingezonden mededeling)
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Lotte de Moor: ‘Ik wil met ons werk een 
bijdrage leveren aan een Limburgs 

landschap waarin lokaal, sociaal en ecologisch 
de belangrijkste pijlers zijn. De passie voor 
cultuurhistorie zat er al van kinds af aan bij mij 
in. Tijdens mijn studie archeologie in Leiden 
kwam ik erachter dat ik in plaats van het 
bestuderen van historische vormen liever vorm 
wilde geven aan het heden. Ik heb in Den Haag 
interieurarchitectuur gestudeerd. Tijdens mijn 
master in Maastricht heb ik mijn partner Dennis 
ontmoet. In 2013 begonnen we een eigen 
bureau waar mijn twee passies samenkomen: 
gebouwen met een verleden en het agrarische 
landschap van Limburg. We geven onder andere 
vorm aan vakwerkhuizen, gesloten hoeves en 
nieuwbouwinpassingen in het buitengebied.’ 

Welke rol speelt het vrouw-zijn in je werk als 
architect?
‘Voordat ik werd gevraagd een bijdrage te 
leveren aan de lezingenreeks Mevr. de architect 
van Bureau Europa heb ik nooit bewust 
stilgestaan bij de rol die het vrouw-zijn speelt in 
mijn vak. Ik heb er in elk geval geen belemmering 
in ondervonden. Wellicht omdat ik het vak ook 
niet ervaar als een solo-expeditie. Architectuur 
is van ontwerp tot oplevering een complex 
proces, waarvan de benodigde vaardigheden 
niet te vangen zijn in één persoon. Ik heb het 
geluk dat ik een levenspartner heb ontmoet 
bij wie ik de complementaire eigenschappen 
heb gevonden die mij behalve privé ook als 
architect aanvullen. Onze praktijk is hierdoor een 
natuurlijk samenspel van ons beider kwaliteiten, 
waardoor we samen mooie integrale projecten 
kunnen realiseren.

   Vaak wordt architectuur gezien als een 
mannelijk fenomeen: een gebouw staat voor 
ratio en constructie, waarden die vaak als 
mannelijk worden gezien. In de praktijk merk ik 
dat het daadwerkelijke ontwerp maar een klein 
onderdeel is van het proces. Participatie met 
betrokken partijen, overheden en omwonenden 
en het multidisciplinair samen brengen van 
programma’s resulteert in veel overleg en 
enthousiasme. Men zou dit kunnen omschrijven 
als zachte architectuur. Het toekennen van 
het belang van deze vaardigheden in het 
architectuurdiscours, zou naar mijn idee meer 
balans brengen in het mannelijk dan wel 
vrouwelijk classificeren van de architectuur.’

Hoe werkt die zachte architectuur in de 
praktijk van jullie bureau?
‘Zowel tijdens onze particuliere ontwerpopgaven 
als gedurende mijn rol als projectleider van 
het ErfgoedLAB Limburg heb ik gemerkt dat 
mijn communicatieve vaardigheden bijdragen 
aan succesvolle samenwerkingen met andere 
disciplines. Een architect kan zowel het grotere 
geheel als het detail overzien. Deze kwaliteiten 
geven een architect ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. We geven letterlijk vorm 
aan de toekomst en spelen hierbij een van de 
sleutelrollen als het gaat over de zoektocht naar 
een ‘groenere samenleving’ en een bewustere 
wijze van consumeren. 
   In onze particuliere opgaven willen we hieraan 
bijdragen door het onderzoek naar en toepassen 
van ecologische bouwmethoden. Maar om een 
groter maatschappelijke invloed te hebben, 
verbreden we onze praktijk ook naar een meer 
landschappelijke schaal. Zoals een van onze 
recente projecten, een campus in Cadier en Keer, 
die zich onder andere richt op de verhouding 
tussen landschap en consument. Een project 
waar we als bureau de komende jaren, naast 
onze expertise op het gebied van ecologisch 
renoveren, ook een bijdrage kunnen leveren aan 
het discours over hoe we duurzamer kunnen 
vormgeven aan ons Limburgse landschap’. �

‘Architecten 

spelen een 

sleutelrol bij de 

zoektocht naar 

een groenere 

samenleving en 

een bewustere 

wijze van 

consumeren.’

ZACHTE ARCHITECTUUR 
ZORGT VOOR MEER BALANS

Architecte Lotte de Moor (1980) runt 
samen met haar partner Dennis 
Vullings een architectenbureau in 
Berg en Terblijt. Vullings de Moor 
specialiseert zich in projecten 
in het buitengebied, renovatie 
van monumentale gebouwen, 
nieuwbouw geïnspireerd op lokale 
bouwtechnieken en advies op het 
gebied van bouwkundige ensembles. 

Lotte de Moor: ‘Ik heb gemerkt dat mijn 
communicatieve vaardigheden bijdragen 
aan succesvolle samenwerkingen met 
andere disciplines.’ foto Johannes 
Timmermans

Sandra Wigmans-Pustjens: ‘Serieus? Is mijn 
vrouw-zijn in mijn functie als architect een 

actueel thema? De emancipatie is toch klaar? 
Vrouwen krijgen alle kansen om te studeren 
en te werken. De helft van de studenten 
aan de TU Bouwkunde is vrouw. Je wordt 
stedenbouwkundige of architect of je gaat 
een technische richting uit in de bouw. Niets 
houdt je tegen. Dat was mijn eerste reactie om 
een lezing te houden voor Mevr. De Architect. 
Een voordracht over de noodzaak van meer 
zichtbaarheid van vrouwen in de architectuur? 
Daar moest ik echt langer over nadenken.’

Bestaat dat, vrouwelijke architectuur? 
‘Niemand kan herleiden of een gebouw door 
een vrouw of man is ontworpen. Volgens mij 
is dat ook niet relevant. Maar de vrouwelijke 
aanpak, intuïtie en empathie bestaan natuurlijk 
wel. Die aspecten waren voor mij aanleiding 
mijn eigen werk te ontleden. Mijn conclusie 
was: de thematiek van Mevr. De Architect is wel 
degelijk actueel. Bizar eigenlijk.’
Waar waren de rolmodellen van vrouwelijke 
architecten?
‘Door tijd te nemen voor zelfreflectie moet ik 
erkennen dat het gebrek aan rolmodellen veel 
invloed heeft gehad op mijn ontwikkeling. Niet 
vakinhoudelijk; er zijn fantastische vrouwelijke 
toparchitecten wier werk voldoende belicht 
wordt. Dat was het probleem niet. Tijdens mijn 
opleiding en ook daarna miste ik met name 

rolmodellen die openheid gaven over hun 
ambities en positionering in een door mannen 
gedomineerd vakgebied.’ 
Hoe zijn vrouwelijke architecten omgegaan 
met hun leiderschapskwaliteiten, hun 
inspirerende en enthousiasmerende rol, zowel 
binnen als buiten het bureau? 
‘Belangrijke onderdelen van je functie leer je 
pas in de praktijk. Het kunnen spiegelen aan 
rolmodellen helpt je jouw stip op te horizon te 
bepalen. Door een gebrek hieraan kostte het mij 
meer moeite om mijn eigen route te bepalen. 
Mevr. De Architect heeft gezorgd voor een stuk 
bewustwording bij mijzelf én mijn omgeving.’
Vrouwelijke architecten nemen het podium. 
Het moet.
‘De insteek werk-privé roept, net als bij 
vrouwelijke leiders en politici, weerstand op. 
De vraag wordt immers nooit gesteld aan 
mannen. Toch wordt het thema door Mevr. 
De Architect op tafel gelegd, en het legt iets 
bloot wat te weinig wordt besproken in de 

architectenwereld. 
Bij mij heeft het 
gewerkt. We hebben 
rolmodellen gemist, 
en willen nu de 
rolmodellen zijn 
voor de volgende 
generatie vrouwelijke 
architecten. 
Wat raakt je in je 
vakgebied? 
‘Het welbevinden 
van ouderen in de 
gevoelige laatste 
periode van hun 
leven. Hoe creëer 
ik voor hen en hun 
(professionele) 

verzorgers een optimale leef- en 
werkomgeving. Hoe kan ik de 
restricties en randvoorwaarden 
omarmen en de bewoners een gevoel 
van welbevinden bieden. Daardoor 
word ik uitgedaagd.
   Het kunnen wegduwen van je ego 
cq de drang om modieus te zijn 
met je architectuur is daarbij een 
vereiste. En dat past bij mij, als mens 
en als vrouwelijke architect. Mijn 
kracht en meerwaarde liggen in de 
zorgarchitectuur, waar veel vrouwen 
werken. Daar ben ik trots op.
   Het feit dat ik nu een rolmodel kan 
zijn voor mijn opdrachtgevers en 
eindgebruikers zorgt dat ik op een 
prettige manier met hen aan tafel zit. 
Mijn gesprekspartners waarderen niet 
alleen mijn kennis en ervaring, maar 
ook mijn aanpak, intuïtie, empathisch 
vermogen en creativiteit. Hierdoor 
ontstaat een symbiose waardoor 
ik optimaal kan functioneren. En 
daar waar het nodig is, sta ik “mijn 
mannetje”.’ �

‘Ik miste met 

name rolmodellen 

die openheid 

gaven over hun 

ambities en 

positionering in 

een door mannen 

gedomineerd 

vakgebied.’

DIT THEMA? KOM OP, WE 
LEVEN IN ����!

Sandra Wigmans-Pustjens: ‘Het kunnen 
wegduwen van je ego cq de drang om 
modieus te zijn met je architectuur is een 
vereiste. Ontwerper zijn betekent goed 
om je heen kijken. Sferen proeven en 
benoemen wat je ziet. Het definiëren van 
beelden helpt om tijdens het scheppen 
van nieuwe ruimtes, nieuwe scenario’s 
te creëren. Wat maakt deze plek fijn, 
geborgen en een thuis? Dat zijn dé 
randvoorwaarden voor een ontwerper 
van zorg- en woningbouw.’.

SATIJNplus Architecten (vernoemd 
naar oprichter Piet Satijn) maakte 
onder andere het ontwerp 
voor de herinrichting van de 
Dominicanenkerk in Maastricht 
tot boekhandel. Het bureau 
(25 medewerkers) richt zich 
op restauratie, verduurzaming 
van bestaand vastgoed, 
transformatie, wonen en zorg.
satijnplus.nl
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OVER SCHUNCK GLASPALEIS
Het Glaspaleis is een voormalig warenhuis in 
Heerlen dat in 1933 werd ontworpen door de 
Heerlense architect Frits Peutz. Het is een van 
de belangrijke voorbeelden in Nederland van het 
Nieuwe Bouwen. Peutz ontwierp het gebouw 
voor de Heerlense stoffenkoopman Peter Schunck 
die, nadat hij in tal van Europese warenhuizen 
had rondgekeken, aan Peutz de opdracht gaf 
een gebouw te ontwerpen als een overdekte 
marktplaats.

De Heerlense architect ontwierp een 
draagconstructie bestaande uit een twintigtal 
paddenstoelvormige kolommen op elke verdieping. 
Hoe hoger in het pand, hoe dunner de kolommen. 
Omdat de gevel geen dragende functie heeft, 
kon deze geheel in glas (diamantglas) worden 
uitgevoerd. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte modehuis 
Schunck herhaaldelijk beschadigd, tot driemaal 
toe moest er nieuw glas in worden gezet. Na een 
periode van (gedeeltelijke) leegstand verscheen 
het Glaspaleis in 1999 op de IUA-lijst van 1000 
belangrijkste gebouwen van de 20ste eeuw. 
Inmiddels wordt het in de jaren nul door de van 
oorsprong Heerlense architecten Wiel Arets en 
Jo Coenen gerenoveerde Glaspaleis in één adem 
genoemd met de iconen van het Nieuwe Bouwen, 
zoals het Rietveld Schröderhuis, het Sanatorium 
Zonnestraal en de Van Nellefabriek.

IN SCHUNCK MUSEUM: EEN WERELDBOS 
TEGEN DE OPWARMING VAN DE AARDE
De tentoonstelling In Search of Sharawadgi laat de 
ideeën en dromen zien van Piet Oudolf en LOLA 
Landscape Architects. Piet Oudolf is Nederlands’ 
bekendste tuinontwerper en realiseerde beroemde 
projecten zoals de High Line in New York. 

De tentoonstelling neemt bezoekers mee op reis 
en toont de transformatie van publieke tuinen en 
landschappen over de wereld. Van de High Line 
in New York, de tuinen van Hauser & Wirth in 
Somerset, de Star Maze in Tytsjerk naar de Leisure 
Lane in Parkstad. Maak kennis met het ultieme 
visioen van Piet Oudolf en LOLA voor de toekomst: 
een wereldbos tegen de opwarming van de aarde. 
Een droom die kan beginnen in ieders tuin, klein of 
groot.  

Aangevuld met nieuw en bestaand werk van 
kunstenaars als Joseph Beuys, Kie Ellens, Anne 
Geene, Giuseppe Licari, Geert Mul, Darcy Neven, 
Vijai Patchineelam & Adrijana Gvozdenovic en 
Sanne Vaassen biedt de expositie een perspectief op 
zowel de praktijk van het landschapsontwerp als op 
grotere vraagstukken zoals klimaatopwarming en de 
werking van de natuur op onze gezondheid.

In Search of Sharawadgi. T/m 17 oktober te zien in 
het Glaspaleis. Tickets online of via de kassa. 

AGENDA 

Dreaming Out Loud. Kabinet-
presentatie van EAP-winnaar 
2018 Yves Dupont en zijn 
afstudeerproject ‘VAK-huis 
a house for craftmanship in 
Limburg’. T/m 5 september in 
SCHUNCK Glaspaleis.  
schunck.nl/agenda/dreaming-out-
loud-yves-dupont/
 
Landscape Works with Piet 
Oudolf and LOLA. Tuinen en 
landschappen,  van de High 
Line in New York, de tuinen van 
Hauser & Wirth in Somerset, 
de Star Maze in Tytsjerk naar de 
Leisure Lane in Parkstad. En: het 
ultieme toekomstvisioen: een 
wereldbos tegen de opwarming 
van de aarde. Een droom die kan 
beginnen in ieders tuin. T/m 17 
oktober in SCHUNCK Glaspaleis. 
schunck.nl/agenda/piet-oudolf-
en-lola/

Lezing. Peter Veenstra, 
medeoprichter van LOLA 
Landscape Architects geeft een 
inkijk in de werkwijze en de visie 
van het bedrijf op het gebied van 
landschapsarchitectuur. Op 22 
en 23 september in SCHUNCK 
Glaspaleis.
schunck.nl/agenda/lezing-
peter-veenstra-lola-landscape-
architects-landscape-works/  

SCHUNCK biedt jong 
talent in de architectuur 
een podium

YVES DUPONT _
DREAMING OUT LOUD 
De nieuwe kabinettenreeks 
Dreaming Out Loud richt 
SCHUNCK Glaspaleis zich op 
jonge ontwerpers en kunstenaars 
die amper een podium hebben in 
de Euregio. Tweejaarlijks wordt 
een afgestudeerd/studerend 
talent uit de tri-nationale regio 
uitgenodigd om binnen de 
disciplines architectuur, beeldende 
kunst, vormgeving en crossovers 
een kabinetpresentatie samen te 
stellen en zich aan het publiek te 
presenteren.

Yves Dupont, afkomstig 
uit België en winnaar van de 
Euregionale Architectuurprijs 
2018, maakte de start van deze 
reeks. Zijn afstudeerproject VAK-
huis a house for craftmanship 
in Limburg richt zich op het 
bevorderen van ambacht, 
vakmanschap en duurzaam 
ontwerp binnen een steeds 
generieker wordende architectuur 
ten gevolge van kapitalisme en 
globalisatie. Een interessant 
ontwerp dat lokale bedrijven, 
ambachtslieden en studenten een 
plek biedt om te ontmoeten, te 
werken en te leren en bovendien 
aanzet tot het bevragen van 
klimaatproblematiek en exploitatie 
binnen de huidige maakindustrie. Yves Dupont bij zijn presentatie in het Glaspaleis. foto Anne Jannes

Het iconische Glaspaleis anno 2021 aan de Bongerd in Heerlen. Het pand maakt op dit moment deel uit van de tentoonstelling van Piet Oudolf en 
LOLA in Schunck, naar een ontwerp van Sam Jacobs en Fraser Muggeridge.  foto Gert Jan van Rooijen

(ingezonden mededeling)
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Gaby Vanhommerig: ‘Een belangrijk thema 
in mijn leven en werk is voor mij verbinding, 

samen verder komen, samen iets tot stand 
brengen. Co-creatie hoort er voor mij gewoon 
bij. Het begon al vroeg, toen ik als kind met 
vriendinnen een boomhut bouwde. Of het nu 
gaat om opdrachtgevers, de mensen met wie 
ik samenwerk of de mensen in mijn woon- en 
leefomgeving: het gaat voor mij om het tot 
stand brengen van verbindingen. Dat is ook het 
leidende thema in mijn ontwerpen.’ 

Hoe komt dat tot uitdrukking in je ontwerpen?
‘Op het niveau van het individuele gebouw wil je 
dat gebruikers zich comfortabel voelen doordat 
je inpandig de juiste verbindingen legt tussen 
de ruimtes, zowel horizontaal als verticaal. 
Het functioneren van de bewoners/gebruikers 
bepaalt de inrichting. Als architect maak je als 
het ware een grid waarlangs de verbindingen 
kunnen lopen. Dat dwingt enerzijds gedrag af, 
maar anderzijds bepalen gebruikers natuurlijk 
zelf hoe ze de ruimtes en verbindingen 
gebruiken. Zij ‘zappen’ de verschillende ruimtes 
van een gebouw als het ware bij elkaar, al naar 
gelang hun behoefte. 
Hoe is de relatie met de rest van de wereld?
‘Een woonhuis of bedrijfspand dat een goed 
grid heeft, biedt een fijne basis, en kan ook 
tot transities en vernieuwingen leiden, nieuwe 
samenwerkingsvormen, inspiratie. Van daaruit 
maak je de verbinding met de wereld. Het 
gebouw staat niet op zichzelf. Het is deel van 
het landschap of de gebouwde omgeving, 
het moet passen bij het individu én bij de 
gemeenschap en hoe die gemeenschap nu en in 
de toekomst wil functioneren. 
   Dat brengt me bij het concept ‘mien en 
dien dörp’. Ook een wijk, dorp of stad biedt 
functionaliteiten, waar ieder op zijn eigen 
manier gebruik van maakt – iedereen ‘zapt’ als 
het ware zijn eigen dorp bij elkaar. En ook over 

een dorp kun je een grid leggen, zodat er een 
structuur zichtbaar wordt waaraan nieuwe 
functionaliteiten toegevoegd kunnen worden 
om het dorp te verrijken en de ontmoeting 
tussen inwoners te versterken.’
Hoe verhoudt je werk zich tot je eigen leven?
‘De architect is niet alleen de creatieve bedenker 
van een mooi gebouw. De opgave is breder: 
alle stukjes van de puzzel zullen in verbinding 
met elkaar gelegd moeten worden. Als Zuid-
Limburgse architecte voel ik de opdracht me 
te richten op dit mooie gebied, waar ik mijn 
dochter zie opgroeien. Ik bouw ook aan haar 
toekomst en die van haar kinderen. Met bijna 
een miljoen inwoners is Zuid-Limburg een 
gebied dat omsloten wordt door de steden 
Aken, Luik, Maastricht/Heerlen en Sittard-
Geleen. Zuid-Limburg, de Voerstreek en het 
Land van Herve vormen samen een organisch 
gegroeide omgekeerde stad: een groen gebied 
dat omsloten wordt door concentraties 
van functies. Leven in een omgekeerde 
stad is aantrekkelijk: je woont en werkt in 
een kleinschalig ingericht gebied terwijl de 
stedelijke functies dichtbij zijn. Dat is nieuwe 
stedelijkheid!’
Wat is daarin de rol van de inwoners? 
‘Door zo te kijken naar een gebied en oog te 
hebben voor de mensen zijn de kansen voor 
een betere ruimtelijke inrichting letterlijk 
onbegrensd. Daarbij is het belangrijk om een 
schaalgrootte te hanteren waar mensen 
zich prettig bij voelen. In mijn visie is dat de 
schaalgrootte van een dorp. Daar zijn de 
meest essentiële functies geconcentreerd, 
zodat de mobiliteit beperkt kan worden tot 
verplaatsingen te voet of op de fiets. Door 
verschillende (openbaar)vervoersmodaliteiten 
in te zetten moeten die plekken bereikbaar 
worden, zonder de drukte en chaos op de wegen 
die er nu in de regio heersen. Mijn motto: laat je 
ver-voeren!’  �

Gaby Vanhommerig richtte in 2011 
haar eigen bureau Mendum op 
dat vanwege zijn kleinschaligheid  
korte lijnen kan onderhouden met 
opdrachtgevers. Een geslaagd 
ontwerp is voor haar ‘tijdloos, strak, 
positief en het resultaat van de 
wisselwerking tussen opdrachtgever 
en architect’. mendum.nl

Gaby Vanhommerig: ‘De omgekeerde 
stad is een landschappelijk aansprekend, 
groen gebied dat omsloten wordt door 
concentraties van functies.’

N icole Maurer: ‘Als architect realiseer 
ik mij heel goed dat we voor urgente 

maatschappelijke uitdagingen staan. In de 
openbare ruimte komen alle vraagstukken 
samen. Als je doet wat je al deed, breng je geen 
verandering. Die is hard nodig. Vrouwen spelen 
daarin een belangrijke rol.’ 
 

Hoe ervaar je het om als vrouw architect te 
zijn?
‘Ik ben geboren in Slenaken, een dorpje in het 
uiterste zuiden van Limburg met genoeg ruimte 
om vrij te denken. Tijdens mijn studie aan de 
TU in Eindhoven kon ik mij vrij ontwikkelen; 
studie en praktijk heb ik uiteindelijk als twee 
heel verschillende werelden ervaren. Tijdens 
de studie leek er geen verschil tussen mannen 
en vrouwen en lag de nadruk op persoonlijke 
ontwikkeling en, voor mij persoonlijk, op 
vooruitgangsdenken. Na de studie ben ik gaan 
werken bij een prestigieus architectenbureau 
in Eindhoven zonder ruimte voor vernieuwing 
en onderzoek. Mijn ideeën zijn vaak onconven-
tioneel. Als vrouw moest ik daar voor mijn 
gevoel meer mijn best doen ze in een mannen-
wereld onder de aandacht te brengen. Voor mij 
was de oprichting van een eigen bureau een 
noodzaak. Vernieuwing bereik ik in co-creatie 
met gelijkgezinden. Mijn partner en ik werken 
complementair, samen maken wij het verschil.’
Welke invloed heeft dit gehad op je werk?
‘Nieuwe perspectieven, afwijkende oplossingen 
en alternatieve processen implementeren is 
niet eenvoudig. Ik heb geleerd dat die goed 
beargumenteerd en onderbouwd moeten 
worden, zeker als ik ze als vrouw voorstel. 
Tijd nemen voor onderzoek, ontwikkeling en 
verbeeldingskracht is een vereiste. Daar is in 
mijn werk de nadruk op komen te liggen. Ik 
geloof in co-creatie en het samenwerken vanuit 
een gedeeld belang. Aan de hand van enkele 
projecten kan ik laten zien wat dit opleverde.’ 

‘Het project MU Bowl was een van mijn eerste 
projecten als zelfstandig architect. De gemeente 
Eindhoven wilde een skatevoorziening en vroeg 
naar een ontwerp. Ik wilde het niet top-down 
aanpakken omdat de inbreng van de gebruikers 
essentieel is. Er werd een ongebruikelijk 
participatieproject opgestart met als resultaat 
een houten skatepool, de grootste van Europa. 
Het zette Eindhoven als skatestad op de kaart.’
   ‘Het ontwerp van het Farmhouse grijpt terug 
op de oorsprong en rijke geschiedenis van de 
Limburgse cultuur. Slowfood in combinatie met 
demontabele, verplaatsbare vakwerkhuizen. Ik 
heb de wens van de opdrachtgever vertaald in 
een hedendaagse variant van de traditionele 
vakwerkbouw. Het Farmhouse is opgebouwd 
vanuit een hybride systeem met hout, beton en 
staal als materialen. Het ontwerp is uitgewerkt 
als een zelfbouw-pakket, de boer heeft het huis 
met eigen handen gebouwd.’
   ‘De Gulpener Bierbrouwerij is een bedrijf dat 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hoog in het vaandel heeft. De opgave voor 
leegstaande productiegebouwen betrof het 
revitaliseren van monumentaal erfgoed en 
implementeren van een publieksprogramma 
binnen de productieomgeving. De bierbrouwer 
gaf mij het vertrouwen om deze omgeving vorm 
te geven en zo een bijdrage te leveren aan het 
merk Gulpener.’  
   ‘De Jan van Eyck Academie in Maastricht 
is een gebouw waar we, met respect voor de 
modernistische architectuur uit de jaren vijftig, 
enkele ruimtelijke ingrepen hebben gemaakt. 
Het gebouw kreeg hierdoor een opener karakter. 
Na de verbouwing hebben we ons bureau 
kunnen huisvesten in het souterrain van de 
academie. Zo kan ik het dagelijkse discours in de 
kunsten van dichtbij volgen.’
   ‘Het Sphinxterrein met de Timmerfabriek in 
Maastricht vormde het eerste industriegebied 
van Nederland. De herbestemming was een 
complexe opgave, waarin nieuwbouw, verbouw 
en renovatie samenkwamen. De renovatie betrof 
een centrum voor architectuur (Bureau Europa), 
de nieuwbouw was voor de Muziekgieterij, 
een poppodium. In samenwerking met de 
gebruikers is er een cultuurlocatie ontstaan met 
euregionale aantrekkingskracht.’  �

‘Mijn partner 

en ik werken 

complementair, 

samen maken 

wij het verschil.’

DE OPRICHTING VAN 
EEN EIGEN BUREAU WAS 
NOODZAAK 

Nicole Maurer: ‘Als je doet wat je al 
deed, breng je geen verandering.’

Nicole Maurer-Lemmens is architect 
en stedenbouwkundige. Zij studeerde 
aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen en de 
Technische Universiteit Eindhoven, 
waar ze cum laude afstudeerde. 
In 1998 was ze medeoprichter 
van Maurer United Architects in 
Maastricht. Ze voelt zich uitgedaagd 
om over de grenzen te denken. 

HOE FIJN IS HET OM TE LEVEN 
IN EEN OMGEKEERDE STAD 

‘In mijn ontwerpen bouw ik 

ook aan de toekomst van mijn 

dochter, en aan de toekomst 

van haar kinderen.’
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Het startpunt: tentoonstelling Macht, 
Wellust en Zink in Bureau Europa, 
Boschstraat 9 (Sphinxkwartier), 
Maastricht. 

We lopen door de nieuwe wijken 
in het Sphinxkwartier met werk van 
architectenbureaus Humblé Martens 
Willems en Mathieu Bruls. Bij de 

kruising Frontensingel/Statensingel staan we 
stil bij het stakingsdrama uit 1929 waarbij twee  
doden vielen bij een staking bij de Maastrichtse 
Zinkwit Maatschappij. 

De Charles Vos Cour, (1993, Charles 
Vandenhove) is een postmodernistische 
nabootsing van het Sint Pietersplein 
in Rome met ‘obelisk’, ‘koepel’ (hier 

een halfrond dak) en verwijzingen naar klassieke 
vormentaal: sobere dorische zuilen, architraven 
en frontons. Vandenhove heeft een duidelijke 
voorliefde voor zinken daken: nergens in 
Maastricht zijn de gebogen zinkplaten zo goed te 
zien als hier. 

Via de Apostelengang en het 
Misericordeplein lopen we de 
Uitbelderstraat in, hier staat op de 
hoek Bogaardenstraat het oude 

Volkshuis, tevens clubhuis van de vooroorlogse 
socialistische partij (SDAP) die opkwam voor de 
arbeiders bij de Zinkwitstaking. 

Het Stadhuis op de Markt was ooit 
bekleed met een volledig zinken dak 
en torentje met roevenconstructie. Ook 
het achttal duivelskoppen waren in zink 

vervaardigd. Na renovatie verdwijnen het zink en 
de duiveltjes, één onthoofd masker ligt als een 
herinnering ergens in het stadhuis achter glas. 

Zink in Maastricht 
Maastricht herbergt veel zink - voor wie weet waar ie moet zoeken. Treed in de voetsporen van de zinkwitstakers in 1929 en stuit op verrassende zinkarchitectuur.

De blikvanger is de raketvormige 
toren met twee metalen, het 
kopergroen van de steunberen en de 
koepeltoren bestaande uit bekleding 

van natuursteen en zink. Het woongebouw van 
Álvaro Siza is één van de hoogste gebouwen 
is met 53 meter en 17 verdiepingen een van de 
hoogste gebouwen van Maastricht. Het spiegelt 
de strakke grijsheid van het nabijgelegen 
Centre Céramique van architect Jo Coenen, 
de kleureenheid van Plein 1992 maar ook het 
zinkgebruik bij het museum. Meer zink in 
Céramique zien we in Residentie Sonneville 
(bOb Van Reeth, 1997) en het woongebouw Patio 
Sevilla (Cruz y Ortiz, 2002).

Eenmaal aan de overkant van de brug 
zien we links oudere zinktoepassingen 
bij de Jugendstil-villa Jaunez, de 
voormalige directievilla van Société 

Céramique. Het gebouw is later gerenoveerd als 
onderdeel van Plein 1992. 

We lopen verder langs de Maas 
en slaan de Kaleminkstraat in, 
vernoemd naar de opslagplaats 
voor zink uit Luik of zinkwit uit 

Eijsden: kalemink is de Maastrichtse verbastering 
van kalamijn, het mineraal waaruit zink wordt 
gewonnen en waaraan ook het Belgische Kelmis 
zijn naam te danken heeft. 

In de Stationsstraat bewonderen 
we deze eerste grootschalige 
stadsuitbreiding van Maastricht, 
een prestigeproject waarbij het 

centrum in één rechte doorgang met het station 
werd verbonden, vandaar ook wel de Percée 
(Frans: doorbraak) genoemd. Hier staan veel 
praalbouwwerken, zoals het Hotel de l’Empereur, 
maar het opvallendste zink-gebruik zien we bij 
de uitbouw van Hotel Alex. Dit pand werd door 
architectenbureau SATIJNplus in 2018 uitgebreid 
met gebruik van zinken losanges op de gevels.  
We lopen met zink in gedachten terug; het 
beschermde zinkviooltje en de vervuilde 
zinkgrond in Limmel bewaren we voor een 
andere keer.

Bij de Vijfharingenstraat 
zien we weer een moderne 
zinktoepassing; architecten-
bureau Rijnboutt ontwierp een 

uitbreiding van het gebouw bekleed met 
een opvallende noord- en westgevel die 
volledig bestaat uit zinken losanges. De 
bekroning van de plint en wintertuin 
en het dak zijn met zinkplaten in een 
fels-systeem afgewerkt, waarbij de 
randen van twee platen in elkaar worden 
gevouwen. 

De Céramiquebrug (in de 
volksmond: Hoge Brug) 
is een mooie plek om het 
zinkgebruik in de Ceramique-

wijk te bekijken. Blikvanger is het 
Bonnefantenmuseum (1995) op de 
Zuidknoop en de Toren van Siza (2013) 
op de Noordknoop. Aldo Rossi’s ontwerp 
is vormgegeven als een fabriek, met een 
strakke inrichting in kijkzalen. 
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Afstand:
6,5 km

Wandeltijd:
2 uur
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Tatjana de Grood: ‘Als vrouwelijke architect 
word ik regelmatig aangeschreven met  

“Beste heer De Grood”. Dat zegt veel over ons 
vakgebied, lijkt me.’

Vertel eens over je achtergrond.
‘Ik ben geboren in Joegoslavië, een land dat 
niet meer bestaat. Joegoslavië lag aan het 
IJzeren Gordijn, dat West- en Oost-Europa na 
de Tweede Wereldoorlog van elkaar scheidde. 
Tijdens mijn eerste jaar van de architectuur-
opleiding viel Joegoslavië uit elkaar, en zo 
studeerde ik als architect in Macedonië af. 
   Toen ik in 2005 mijn Nederlandse man leerde 
kennen, verhuisde ik naar Maastricht. Het was 
een moedige stap om mijn hart te volgen en 
dertig jaar van mijn leven achter mij te laten. 
Heb ik er spijt van? Nee. Of misschien had ik 
geen tijd voor spijt omdat ik in Nederland een 
inhaalslag moest maken. Opnieuw studeren, een 
netwerk opbouwen. Ik voelde me pas volledig 
ingeburgerd en thuis in Nederland nadat ik hier 
mijn master architectuur behaalde.’ 
Waar ging je afstudeerstuk over?
‘Mijn masterthesis ging deels over de 
bewustwording van de architect over zijn of 
haar maatschappelijke rol. Daar hecht ik in 
mijn beroepspraktijk grote waarde aan. Na een 
onvervulde kinderwens had ik de behoefte aan 
een zoektocht naar een andere vruchtbaarheid. 
Ik kwam uit bij  de vruchtbaarheid van mijn 
werk, van creatie, als vrouwelijke architect. Om 
die reden ben ik vijf jaar geleden begonnen als 
zelfstandig architect.’ 

Klinkt je vrouw-zijn door in je voorkeuren als 
architecte?
‘Kenmerkend voor mijn bureau zijn de 
opdrachten in de particuliere sector. Het proces 
van acquisitie tot oplevering houd ik in eigen 

hand, zo kan ik de een-op-een 
relatie tussen opdrachtgever, 
architect en aannemer waarborgen. 
Dankzij mijn opdrachtgevers ben ik 
als architect zichtbaar geworden. 
En het valt me op dat door de 
samenwerking met een vrouwelijke 
architect ook de vrouwelijke 
opdrachtgevers zichtbaarder 
geworden zijn. Er is geen man-tot-
man-relatie meer, waardoor het 
proces inclusiever is. 

   Met elk gerealiseerd project groeit mijn 
bouwkundige kennis. Ik merk dat dit helpt om 
als vrouw als een gelijkwaardige gesprekspartner 
op de bouw gezien te worden. Een vrouw op de 
bouw, als architect en als opdrachtgever, is niet 
langer een taboe.’
Je ontwerp gaat verder dan alleen de woning.
‘Als ik bezig ben met de architectuur, betrek 
ik interieur en tuin erbij. De synergie tussen 
vormgeving en beleving is een overkoepelend 
thema waarbij een doordacht concept én de 
zorgvuldig uitgevoerde details het verschil 
maken tussen een maatwerk- en een seriematig 
project. Persoonlijk geniet ik evenveel van het 
ontwerp- als van het maakproces.’
Waarom ben je architecte geworden?
‘De voorliefde voor architectuur kreeg ik als kind 
van heel dichtbij mee, namelijk via de werkplek 
van mijn moeder. Zij werkte als tekenaar bij een 
groot ontwerpbureau. Elke keer dat ik bij haar 
op het werk was, voelde ik iets onbeschrijfelijk 
aangenaams. Stiekem wilde ook ik, als ik later 
groot was, mijn plekje achter de tekentafel 
veroveren. Pas achteraf zie ik welk voorbeeld 
ik had. Op een foto van mijn moeders bureau 
tel ik 52 werknemers, 15 manen en 37 vrouwen. 
Dat is mijn voorbeeld: ruim zeventig procent 
vrouwelijke, voltijds werkende architecten, 
tekenaars en ingenieurs.
   Op mijn beurt bied ik studenten van de master 
architectuur en interieur een stageplaats in mijn 
bedrijf. Toevallig waren dat tot nu toe vrouwen 
met een buitenlandse achtergrond. Ik hoop dat 
ik mijn bevragende werkattitude aan hen kan 
overdragen, zodat zij kunnen zoeken naar de 
essentie van de architecte die zij zelf willen zijn.’ 
�

‘Mijn moeder was 

tekenaar. Op haar 

bureau werkten 

15 mannen en 37 

vrouwen’

Tatjana de Grood heeft sinds 2016 haar eigen bureau 
TT Architectuur in Maastricht. In haar werk zoekt ze 
naar ‘een symbiose tussen de persoonlijke wensen 
van de opdrachtgever en de ruimtelijke kaders van 
de omgeving. Vanuit de wisselwerking van wensen, 
eisen en kaders maak ik een ontwerp op maat dat een 
positieve impuls aan de omgeving zal geven.’

Tatjana de Grood: ‘Door de samenwerking 
met een vrouwelijke architect zijn ook de 
vrouwelijke opdrachtgevers zichtbaarder 
geworden.’

Nadine Nievergeld: ‘Diversiteit vormt 
het fundament voor de gebouwde 

wereld om ons heen. Thema’s als diversiteit, 
inclusiviteit en eigenaarschap zijn binnen de 
architectuurbureaus en opleidingen nog niet 
vanzelfsprekend. Er is nog veel te winnen, 
zoals op het gebied van de positie van de 
vrouw binnen het werkveld en de beperkte 
vertegenwoordiging van architecten met een 
andere afkomst en achtergrond.’ 

Vertel... 
‘Binnen de architectuuropleidingen worden 
studenten opgeleid door en voor architecten.  Er 
wordt één taal gesproken, er is één cultuur en 
er is één maatstaf, maar wanneer je kijkt naar 
hoe je als net afgestudeerde architect in het 
werkveld en daarmee ook in de maatschappij 
terecht komt is er een ontzettende kloof 
voelbaar. Op die manier wordt er ook een 
wereld gecreëerd, waarin je je als architect aan 
blijft passen aan de geldende norm. Zo passen 
veel vrouwelijke architecten zich aan aan de 
mannelijke cultuur die er heerst. Niet alleen in de 
architectuur, ook in de bouw. Terwijl de kracht 
van ieder individu juist zit in de verscheidenheid. 
Als vrouw kan het juist heel waardevol zijn om 
een stukje kwetsbaarheid toe te voegen aan 
het werkveld. Het overdenken, het twijfelen, 
het bijschaven, het vervolmaken, het stukje 
menselijkheid. We hoeven niet met z’n allen 
even hard te schreeuwen om de aandacht te 
vestigen op hetgeen er echt toe doet.’ 

Staat de architectuur ver af van de ‘echte’ 
wereld?  
‘De opgaves en vraagstellingen waar we ons 
binnen de architectuur mee bezighouden, zijn 
onlosmakelijk verbonden met de maatschappij 
waarin we leven. Diversiteit en inclusiviteit zijn 
onderdeel van het antwoord op een ruimtelijke 
vraag. Er wordt niet alleen gekeken naar man/
vrouw en arm/rijk, maar ook naar cultuur, 
afkomst en achtergrond. 
   De situatie op bureaus en opleidingen 
zou veel meer in balans moeten zijn met de 
situatie daarbuiten, in onze dorpen en steden. 
Die verbreding zorgt er namelijk voor dat je 
uiteindelijk veel breder en gerichter ruimtelijke 
antwoorden kunt geven op de vragen van 
deze tijd. We moeten meer rekening houden 
met alle uitdagingen en veranderingen waar 
onze generatie mee te maken krijgt, zoals de 
veranderende demografie, de energietransitie 
en de klimaatcrisis. Er moet meer balans komen 
in de diverse perspectieven die architectuur te 
bieden heeft.’ 
Hoe werkt dat op individueel niveau? 
‘De verandering en zoektocht naar meer 

diversiteit mogen we 
niet alleen vanuit de 
architectuurwereld 
verwachten, maar 
iedere architect 
heeft ook de taak en 
verantwoordelijkheid 
om het perspectief 
op het vak en zijn 
of haar rol daarin 
te blijven verleggen 
en herontdekken. 
Ook als vrouw. De 
toegankelijkheid en 
beleving van ruimte 
is onlosmakelijk 

verbonden met culturele diversiteit.  
   De verandering die we willen nastreven komt 
niet van vandaag op morgen, dus pak de kansen 
waar je ze ziet, maar creëer ze vooral ook zelf. De 
wereld zit niet te wachten op één type architect, 
er is juist behoefte aan verschillende architecten 
die vanuit hun eigen rol en achtergrond op een 
diverse en waardevolle manier kunnen bijdragen 
aan alle verschillende ruimtelijke vraagstukken. 
Blijf jezelf ontwikkelen, sta open voor anderen, 
en heb plezier in je werk. Het streven naar meer 
diversiteit in de architectuur, is geen wens, het is 
onvermijdelijk.  
   Er is een Chinees gezegde: “Als de wind van 
verandering waait, bouwen sommige mensen 
muren en andere windmolens”. Het mag in de 
architectuur eens goed gaan waaien en zelfs 
af en toe zelfs een beetje donderen. Wees de 
verandering die je in de wereld wil zien, inspireer 
anderen en blijf vooral ook mens.’  �

‘Op de opleidingen 

wordt een wereld 

gecreëerd waarin 

je je als architect 

blijft aanpassen 

aan de geldende 

norm.’

HET OVERDENKEN, HET 
TWIJFELEN, HET BIJSCHAVEN, 
HET VERVOLMAKEN

Nadine Nievergeld: ‘Pak de kansen waar 
je ze ziet, maar creëer ze vooral ook zelf.’

Nadien Nievergeld werkt voor KALEKT Architecten en 
Stadmakers, een bureau dat met precisie en aandacht de 
gebouwde wereld wil transformeren. Bij het ontwerpen 
van de alledaagse leefomgeving gelden maakbaarheid en 
menselijke schaal als basis. kalekt.nl

EEN VROUW OP DE BOUW 
IS NIET LANGER EEN TABOE  

Uitbreiding woonhuis M68 in Maastricht.
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Luca Simons: ‘In de tweede aflevering van de 
tv-reeks Zomergasten zei de terugtredende 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Architecten 
en ontwerpers zijn specialisten in verandering.” 
Als het architecten lukt om door hun ontwerpen 
sociale vraagstukken aan te kaarten of zelfs 
op te lossen, dan moet het volgens mij ook 
lukken om de verhouding tussen mannelijke 
en vrouwelijke architecten te veranderen. Mijn 
hoop voor de toekomst is dat de cijfers zullen 
veranderen en dat de verhouding evenwichtiger 
zal worden.’ 

Kun je dat uitdrukken in een voorbeeld uit je 
architectuurpraktijk? 
‘Ik kan mijn visie op het vraagstuk man/vrouw 
toelichten aan de hand van mijn afstudeer-
project Parc pour Droixhe, een fictief plan 
voor de wijk Droixhe in Luik. Dit ontwerpplan 
heeft tot doel het ter discussie stellen van de 
plaats van de man en de vrouw in het gebouw, 
maar het gaat nog verder. Het wil de moslim-
gemeenschap in de wijk zichtbaar maken door 
ruimte te claimen in het openbare park.’  
Hoe doe je dat, concreet? 
‘Het plan bestaat uit het herontwerpen van 
het bestaande park door het op te delen in 
tal van binnenplaatsen, omsloten door muren 
- geïnspireerd door traditionele islamitische 
architectuur. De muren vormen de basis van het 
plan. De drie volumes (bestaande kerk, moskee 
en toren) maken de compositie compleet en 
geven het park een kop, een midden en een 
staart. Het park verbindt de gebedshuizen 
op twee niveaus, het religieuze niveau op de 
begane grond en het souterrainniveau waar de 
gebouwen worden verbonden door hun nieuwe 
functie als gemeenschapscentrum.’  

Wat is Droixhe voor een wijk? 
‘Het is een naoorlogse wijk die oorspronkelijk 
was gericht op een sociale mix en een integratie 
van verschillende activiteiten in de openbare 
ruimte. Na 1980 verloor de wijk zijn status en 
verloederde. Dit leidde uiteindelijk tot de sloop 
van meerdere flats, waardoor er nu een plek 
ontbreekt waar bewoners kunnen samenkomen.’ 
Hoe reageer je daarop in je ontwerp? 
‘Het ontwerp streeft naar een balans tussen 
het respecteren van de gebruiken en regels 
van moskeeën en het herinterpreteren ervan. 
Zo is er vanuit de religie een scheiding tussen 
het gebed voor mannen en vrouwen. Als er één 
gezamenlijke zaal is, staan mannen vooraan 
tijdens het gebed, en vrouwen achteraan. Als 
er een aparte ruimte of verdieping is voor de 

vrouwen dan is 
vaak niet alleen 
deze ruimte, 
maar ook de 
route ernaartoe 
ondergeschikt 
aan die van de 
mannen. Deze 
ongelijkheid werd 
mijn uitgangspunt 
voor het ontwerp 
van de moskee. 
   Het gebouw 

is opgedeeld in verschillende lagen om tot de 
kern van het gebouw te komen, de gebedszaal. 
Door de routing rondom deze kern te plaatsen, 
is er een circulatie door het gebouw mogelijk. 
Deze ommegang wordt bereikt via de entree. 
Daarna splitst de routing zich naar boven en 
beneden. Hierdoor hebben zowel de mannen als 
de vrouwen een eigen ruimte in het gebouw met 
hun eigen benodigde ruimtes ter voorbereiding 
van het gebed. Doordat de routing voor man en 
vrouw aan elkaar gespiegeld is, is hun weg naar 
gebed exact gelijk aan elkaar.’ 
Waar zit het vrouwelijke aspect in deze 
benadering?  
‘Een mannelijke architect zou wellicht minder 
of nauwelijks stil hebben gestaan bij de plaats 
van de vrouw in het gebouw. Het tekent het 
belang om in dit vak een evenwichtigere balans 
te hebben tussen mannelijke en vrouwelijke 
architecten, en tegelijkertijd meer balans in de 
diversiteit van hun culturele achtergronden. 
Hoe evenwichtiger die balans, des te beter 
wordt de huidige multiculturele maatschappij 
vertegenwoordigd in de architectuur.’ �

‘Als er één 

gezamenlijke zaal 

is, staan mannen 

vooraan tijdens het 

gebed, en vrouwen 

achteraan.’

MEER BALANS IN DE M/V 
VERHOUDING, MEER BALANS 
IN DIVERSITEIT 

Luca Simons: ‘Een mannelijke architect 
zou wellicht minder of nauwelijks stil 
hebben gestaan bij de plaats van de 
vrouw in het gebouw.’

Luca Simons is onderdeel van 
het team van Artesk van Royen 
Architecten. Het bureau kenmerkt 
zich door opdrachten die een sterke 
verbinding met de omgeving aangaan. 
Alle projecten kenmerken zich door 
detaillering, die mede ontstaat door 
een nauwe samenwerking met de 
uitvoerende partijen. Een zorgvuldig 
ontwerpproces, waarin de uiterste 
eenvoud en directheid wordt gezocht.

Polverpark
HUMBLÉ MARTENS WILLEMS

Het stedenbouwkundige plan voor de 
herontwikkeling van het Klevarieterrein in 
Maastricht, nu omgedoopt tot Polverpark, 

was als ontwerp de winnende inzending van een 
meervoudige opdracht in 2005.  
   Anders dan de technocratische verkavelings-
stedenbouw die we zo vaak zien, zochten we hier 
naar een herwaardering van het compositorische 
stadsontwerp. De opgave die we ons stelden was 
niet enkel het doortrekken van de straten en het 
marktconform verkavelen van de blokken. Een 
stadscompositie zoals dat geschilderd kon worden, en 
waar Vermeer in zijn ‘straatje’ niet meer voor nodig 
had dan een diep zicht in de stad door een privaat 
steegje, moest hier worden herontdekt. Het planmotto 
‘stadgezichten’ ontstond uit dit inzicht. 

   Het vergezicht en de oriëntatie op de stad worden 
zonder een dwangmatige formaliteit als vanzelfsprekend 
opgenomen. Er is een enfilade of rondgang door kleine 
parken en tuinen waardoor de stad zich in fragmenten 
aandient en de kerktorens als ankerpunten tussen de 
afzonderlijke woonblokken opdoemen. De daken lopen 
schuin en lui getrapt, er ontstaat een doorzicht vanuit 
elke hoek van de wijk met lange doorlopende zichtlijnen 
richting binnenstad en stadspark. De witte woningen 
zomen het terrein af en maken achterkant tot voorkant. 
Vanuit deze uitgangspunten is een nieuwe stedelijke 
ruimte ontwikkeld die langer meegaat dan een 
ensemble dat moet worden gedragen door ‘iconische’ 
gebouwen.

humblemartenswillems.nl

(ingezonden mededeling)
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IBA PARKSTAD ZET DE REGIO IN BEWEGING 
IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung, 
een Duitse methode om een kwalitatieve duw 
te geven aan de ontwikkeling van stedelijke en 
landelijk gebieden. Parkstad is zo’n gebied. De 
regio Parkstad wordt gevormd door 7 gemeenten: 
Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Samen met 
Provincie Limburg passen deze gemeentes de 
IBA-methode toe;  Parkstad is de eerste IBA buiten 
Duitsland. 

WAAROM EEN IBA? 
Parkstad had een duwtje nodig, om zich verder 
te ontwikkelen als werk- en leefomgeving. De 
regio heeft het IBA-experiment aangedurfd en 
geïnvesteerd in kwalitatief hoogwaardige projecten 
die u uitnodigen om naar buiten te gaan, ze te 
bezoeken en zo anderen te ontmoeten. 

BELANGRIJKE THEMA’S VAN IBA 
De Parkstad-gemeenten en de provincie hebben 
in 2013 de handen ineen geslagen om een 
stap te zetten die de regio versneld moet laten 
ontwikkelen. Binnen IBA Parkstad hebben ze vijf 
thema’s benoemd: versterking en ontwikkeling 
van groenstructuur, stedelijke structuur, erfgoed, 
hergebruik van materialen en eigenaarschap. Na 
een Open Oproep zijn vanaf 2014 honderden 
projecten ingediend, waarvan er een 50-tal is 
opgenomen in het IBA-programma. Ze variëren 
van de herstructurering van woongebieden, 
toegankelijk maken van groen tot herbestemming 
van erfgoed, zoals bijvoorbeeld leegstaande kerken. 
Ook de inwoners hebben actief meegedaan aan 
IBA Parkstad. Via het programma ‘Bewoners 
Maken Parkstad’ zijn ruim vijftig kleinschalige 
bewonersinitiatieven gerealiseerd. 

IBA EXPOJAAR
Tijdens het Expojaar vertellen we u graag alles 
over onze projecten tijdens congressen en 
lezingen, exposeren we de projecten tijdens 
tentoonstellingen en kunt u de projecten zelf gaan 
bekijken via uitgestippelde routes. 

IBA EXPOJAAR: OP NAAR DE TOEKOMST 
Veel projecten zijn al gereed of worden gedurende 
het expojaar opgeleverd. Maar we zijn nog niet 
klaar er is nog veel te doen. De samenwerking in 
de regio is verstevigd, IBA heeft aangejaagd en 
versneld. De regio staat er nu zelfbewuster voor. 
De samenhang tussen stad en landschap is samen 
met de inwoners verder ingekleurd. Mede dankzij 
Jo Coenen en de denkkracht van architecten, 
landschapsarchitecten en andere experts van 
nationale en mondiale allure is duurzame kwaliteit 
aan de regio toegevoegd. Dit smaakt naar 
meer: we gaan verder bouwen aan een gezonde 
leefomgeving voor ons allen! Er is in korte tijd 
veel geleerd. Soms met vallen en opstaan, buiten 
de gebaande paden, maar steeds met het doel de 
transformatie van de regio te versnellen. 

IBA Parkstad presenteert tijdens het expojaar de 
regio Parkstad. We presenteren de lessen die we 
geleerd hebben tijdens de IBA-periode, delen 
ervaringen en laten met gepaste trots de projecten 
aan u zien. Samen met vele culturele partners en 
projectpartners organiseren wij een breed scala aan 
activiteiten in de periode augustus 2021 tot en met 
augustus 2022. 

We nodigen u van harte uit om ons te bezoeken 
in ons Informatiecentrum in het centrum van 
Heerlen, of tijdens een van de vele activiteiten die 
het komende jaar in de regio plaatsvinden. 
Het programma van het Expojaar is nog volop 
in ontwikkeling. Op onze website vindt u de 
meest actuele informatie. Ook kunt u de IBA-app 
downloaden zodat u altijd van het laatste nieuws 
op de hoogte bent.  Graag laten we u kennismaken 
met al het moois wat de regio Parkstad te bieden 
heeft. 

AGENDA
(onder voorbehoud maatregelen corona)

September 2021 
Themamaand van het Erfgoed
3 sep \ Opening expo erfgoed in 
infocentrum IBA-kantoor, Heerlen
8-12 sep \ Opening Openlucht Theater 
Brunssum
11-12 sep \ Weekend Slot Schaesberg, 
Landgraaf
18-19 sep \ Weekend Kasteel Etzenraede, 
Beekdaelen
(Week 20 sep) \ Lezing Romeins Kwartier in 
infocentrum IBA-kantoor, Heerlen
24 sep \ Symposium gemeentelijk 
monumentenbeleid in infocentrum IBA-
kantoor, Heerlen
25 sep \ Debatforum Nic Tummers en 
Parkstad in infocentrum IBA-kantoor, 
Heerlen
26 sep \ Viva La Vida Run, Kerkrade, i.c.m. 
Open Dag Vie Kerkrade

Oktober 2021 
Themamaand van de Stedenbouw
3 okt \ Via Belgica festival / Exposities 
Romeins Kwartier, Heerlen 
(Week 11 okt) \ Lezing Francine 
Houben, Architectenbureau Mecanoo in 
infocentrum IBA-kantoor, Heerlen
(Week 11 okt) \ Rondleiding nieuw 
Stadskantoor Heerlen
(9, 16 of 23 okt) \ Slotmanifestatie 
IKgroenhet, Landgraaf
31 okt - 1 nov \ Nacht van de Stad/Dag van 
de Stad, Heerlen en Parkstad

November 2021 
Themamaand van de ondernemer
2-7 nov \ Dutch Mountain Film Festival, 
Heerlen
12 nov \ TedC, Heerlen
19 nov \ Lezing ondernemerschap en IBA, 
in infocentrum IBA-kantoor, Heerlen

Bezoekadres
IBA Parkstad
Promenade 14
6411 JK  Heerlen
045-4400200
info@iba-parkstad.nl
iba-parkstad.nl

IBA Parkstad

Stadskantoor Mecanoo

IBA kantoor

SuperlocalEtzenradeFietsbrug Schinveld

(ingezonden mededeling)
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Teske van Royen: ‘Als vrouw is het goed 
om vrouwelijke rolmodellen te hebben, 

juist in een beroep waar mannen nog altijd in 
de meerderheid zijn. Een rolmodel inspireert 
vanwege een specifieke kwaliteit: voorbeelden 
van vrouwen die op een eigen wijze opereren in 
dit vak, zowel in het verleden als in het heden.’

Waarom zijn rolmodellen zo belangrijk?
‘Ze zijn een voorbeeld door een karakteristieke 
werkwijze, door hun architectuur of door de 
manier waarop ze erover schrijven.’ 
Welke vrouwelijke architecten zijn voor jou een 
rolmodel?
‘Het zijn er drie, en ze zijn ieder op hun geheel 
eigen, persoonlijke wijze goed in hun vak. 
   Lux Guyer (1894-1955) opende als eerste 
vrouwelijke architect een eigen bureau in Zürich 
en werkte onder haar eigen naam. Het oeuvre 
van Guyer beweegt zich op de grens van traditie 
en vernieuwing. Ze had een vernieuwende kijk 
op de organisatie van het huishouden en de rol 
van de vrouw daarin. De ruimtelijke kwaliteit 
van haar gebouwen bevat ideeën van het 
“nieuwe bouwen”, de verschijningsvorm van 
haar architectuur daarentegen oogt eerder 
traditioneel en vanzelfsprekend - maar is heel 
precies in verhoudingen en compositie.
Marie-José Van Hee (1950) werkt vanuit 
haar eigen bureau in Gent. Haar architectuur 
heeft een ingetogen kracht. Marc Dubois 
beschrijft het werk van Van Hee treffend: 
“Haar architectuur is veeleer de resultante 
van een geduldig en zeer precies omgaan met 
muren, ruimten, openingen en licht, tot ze 
een ‘opgeladen eenvoud’ krijgen. Het is een 
architectuur die in haar essentie ‘beleefd’ moet 
worden en waarbij woorden en beelden eigenlijk 
niet kunnen weergeven waar het om gaat: de 
ruimtelijke en zintuigelijke ervaring.”
Beatriz Colomina (1952) is een Spaanse 

architectuurtheoreticus, historicus en curator 
verbonden aan Princeton University in de VS. 
Haar teksten en publicaties zijn haarscherp, 
feministisch, maar altijd bezien vanuit een 
bredere context. In haar lezing The Secret 
Life of Modern Architecture: We Don’t Need 
Another Hero (Harvard, maart 2018) spreekt 
ze over onze discipline en de moeilijkheid 
om het werk te accepteren als het resultaat 
van een gezamenlijke inspanning. Gevraagd 
naar seksisme en genderkwesties binnen de 
architectuur verbreedt Colomina de discussie 
en snijdt ze de historische mythe aan van 
architectuur als het product van één enkele, 
briljante - en altijd mannelijke - geest. Een 
fictie die de rol van een aantal vrouwen, 
en hele teams, die zich inzetten voor het 
ontwerpproces, heeft verdoezeld.’
De briljante, veelal mannelijke  architect 
bestaat niet (meer)? 
‘Als architect ontwerpen we gebouwen, 
grenzend aan de openbare ruimte. 

Gewaardeerde 
gebouwen gaan 
meestal de 
geschiedenis in 
als een creatie van 
één persoon. De 
architect wordt 
gezien als de auteur 
en de naam van 
de architect blijft 
verbonden met 
het gebouw. Alle 
medewerkers, 

medeontwerpers en adviseurs worden vergeten. 
De stille, maar zeer essentiële bijdragen door 
velen die meewerken aan het tot stand komen 
van een gebouw, worden niet gezien.’ 
Architectuur is niet autobiografisch?
‘Alle gebouwde ontwerpen die wij als bureau 
gerealiseerd hebben, vertonen kwaliteiten die 
voortkomen uit de kunst van het samenwerken. 
We werken samen met opdrachtgevers, 
aannemers, constructeurs, installateurs, 
medewerkers op bureau, tuinarchitecten, 
kunstenaars, etc. De realisatie van Villa A is 
daar een ultiem voorbeeld van. Vaak is in het 
gebouwde resultaat niet meer duidelijk wie 
waarvoor in het ontwerp verantwoordelijk is 
geweest. Als architect regisseer je de dialoog en 
zorg je ervoor dat de keuzes op breed draagvlak 
binnen het team kunnen rekenen. De kwaliteit 
van het ontwerp wordt beter met de kwaliteit 
van de samenwerking. ’�

‘Architectuur als 

het product van één 

enkele, briljante, 

altijd mannelijke 

geest is een 

historische mythe.’

DE ARCHITECT REGISSEERT DE DIALOOG 
EN ZORGT VOOR DRAAGVLAK 

Teske van Royen: ‘De naam van 
de architect blijft verbonden met 
het gebouw. Alle medewerkers, 
medeontwerpers en adviseurs worden 
vergeten.’

Artesk van Royen Architecten werkt aan opdrachten die 
een sterke verbinding met de (historische) omgeving 
aangaan. Standaard in de werkwijze is om vanuit een 
alomvattend plan, die de concrete opgave overstijgt, te 
komen tot specifieke ontwerpbeslissingen. 

Evelien Pieters: ‘België telt 15.000 architecten. 
Dat is 1,3 architect per duizend inwoners, 

tegenover 0,6 per duizend inwoners in 
Nederland. Bijna de helft is vrouw, in Nederland 
is dat aandeel minder dan een derde. 

Toch zien we ook in België de ‘leaky pipeline’:  
vrouwen die gedurende hun loopbaan uit 
het vak stappen en minder doorgroeien naar 
beslissende posities. Net als in Nederland 
ontbreken vrouwelijke architecten veelal in de 
architectuurgeschiedenis. 
   Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) 
beheert 200 architectuurarchieven. Slechts 
vier van die archieven zijn van vrouwen. Om 
de zichtbaarheid van vrouwelijke ontwerpers 
te vergroten, startte het VAi het initiatief 
Wiki Women Design. In edit-a-thons worden 
vele artikelen over vrouwelijke ontwerpers op 
Wikipedia toegevoegd en worden zij beter 
vindbaar. AR-TUR sloot zich hierbij aan om 
samen met erfgoedorganisaties verhalen uit 
onze regio naar boven te krijgen.  
   We lanceerden een oproep om ons namen 
te tippen en archiefmateriaal te sturen. Een 
van de artikelen die we ontvingen, was een 
recensie uit 1975 van een tentoonstelling 
over ‘vrouwen in creatieve beroepen’ met de 
tekenende titel ‘Vrouwen ontwerpen goed, maar 
waarom ontwerpen ze niet beter’. We kregen 
dit artikel via Florette Van Cauwelaert. Zij blijkt 
een architecte die lange tijd haar eigen bureau 
runde in Westerlo. Ze startte haar carrière bij 
een bureau van de Turnhoutse School. Over 
deze drie bureaus die in de late jaren zestig en 
begin jaren zeventig tot de top van Vlaanderen 
behoorden, maakte AR-TUR in 2012 een boek 
en tentoonstelling. Het project draaide vooral 

om de vijf mannelijke architect-zaakvoerders. 
Hun medewerkers, zeker vrouwen, kwamen veel 
minder in beeld.  
   Een ander voorbeeld van een vrouw die we 
naar voren schuiven is Carla Molenberghs, 
oprichter van Huis Perrekes, een kleinschalig 
woonconcept voor mensen met dementie. 
Als visionair opdrachtgever heeft ze samen 
met Nu Architectuuratelier vormgegeven aan 
de verbouwing van een oude dokterswoning, 
midden in een dorpskern met een publieke 
dorpstuin en paviljoen, tot op het niveau van 
meubilair met een ‘wiegbed’.  
   We kiezen er in het project bewust voor 
om breed te kijken naar vrouwen die invloed 
uitoefenden of uitoefenen op de gebouwde 
omgeving. Martha Scotford noemt dit 
‘Messy History vs. Neat History’. Een nette 
geschiedschrijving focust op biografieën van 
succesvolle individuele ontwerpers, maar is 
ook simplistisch. Terwijl een meer rommelige 
geschiedschrijving open staat voor anderen: 
werknemers, echtgenotes, leraren, critici, 
historici, curators, opdrachtgevers, etcetera. 

   Hoe is het met 
auteurschap in 
de architectuur? 
Professor Hilde 
Heynen schrijft 
in haar essay The 
Gender of Genius 
over de mythe 
van de individuele 
kunstenaar-
architect. We 
blijven die 
mythe continu 
reproduceren 

door het eren van individueel auteurschap 
met architectuurprijzen en in de manier 
waarop we over architectuur communiceren. 
Dit staat echter ver af van de realiteit van de 
architectuurpraktijk: architectuur komt voort uit 
de gedeelde inzet van vele mensen.  
   Dit zien we niet enkel bij onderscheidingen. 
Want wie noemen we in een publicatie? Wie 
bieden we een platform? In haar masterthesis 
uit 2017 vinkte Carolien Vermeiren hoeveel 
vrouwen ze terugvond in een aantal jaargangen 
van A+, het Belgisch architectuurmagazine, 
en de Vlaamse jaarboeken architectuur. Het 
antwoord: 7,5 procent respectievelijk 17,5 
procent. Overigens is zowel in A+ als in de 
jaarboeken de afgelopen jaren veel veranderd 
op dit vlak.  
   En al die vrouwen uit de ‘leaky pipeline’, waar 
gaan ze naartoe? Stappen die wel ‘uit het vak’? 
Sofie De Caigny, directeur van het Vlaams 
Architectuurinstituut zei het enkele maanden 
geleden zo in Knack magazine: “Vrouwen zijn 
de stille krachten van de architectuurwereld. 
Veel vrouwen haken af na hun stage, maar 
werken in planningscellen, bouwmeesterteam, 
erfgoedorganisaties, architectuurcultuur. Hoewel 
de architectuurcanon iets anders suggereert 
is veel visieontwikkeling achter de schermen 
vrouwenwerk.”  �

‘De mythe van 

de individuele 

kunstenaar-architect 

staat ver af van 

de realiteit van de 

architectuurpraktijk.’’

EEN 
ROMMELIGE 
BLIK OP 
VROUWEN 

Evelien Pieters is zakelijk leider bij 
AR-TUR, platform voor architectuur 
en ruimte, dat werkt vanuit 
Turnhout. Ze studeerde aan de TU in 
Eindhoven en volgde een opleiding 
cultuurmanagement in Antwerpen. 
Eerder werkte ze onder andere voor 
CAST en het NAi. 

Villa A, optimale samenwerking tussen ontwerpers en uitvoering. foto René de Wit



22 23

De Architectuur Academie Maastricht vormt 
een onderdeel van Zuyd Hogeschool en 
positioneert zich binnen het ‘Maastricht 

Institute of Arts’. Vanuit een sterke profilering en 
herkenbaarheid streeft de Architectuur Academie 
ernaar om de belangstelling voor haar opleidingen 
te laten toenemen. We organiseren hiervoor een 
interessante leeromgeving met coöperaties van 
relevante externe ‘organisaties’.

Wat voorop staat in de didactiek van de academie 
is een autobiografische benadering van de thema’s 
‘place’, architectonische ruimte en materialiteit, die 
in het onderwijs aan de orde zijn.
Autobiografisch betekent méér dan zelf kiezen: het 
betekent jezelf als ontwerper leren kennen en de 
ruimte krijgen je verhouding tot de actualiteit van 
de wereld gedurende je studie vorm te geven, door 

‘knowing through experience’: het leren bewust te 
ervaren van ’place’, en deze op een eigen manier in 
woord en beeld uitdrukken, en daarin zichtbaar en 
hoorbaar groeien, vanuit een individuele fascinatie 
én motivatie. Die benadering van studeren 
vormt de student tot professioneel ontwerper in 
het architectonische domein en tot zelfstandig 
cultureel ondernemer.

De in Nederland unieke kracht van de Architectuur 
Academie Maastricht is dat de profielen ‘Bachelor 
of Arts - Architectuur en Interieur Vormgeving’, 
‘Master of Arts - Interior Architecture’ en ‘Master 
of Science - Architectuur’ op een samenhangende, 
didactische visie zijn gebaseerd en in dialoog met 
elkaar, de kunst van het onderzoekend ontwerpen 
beoefenen.
Hierbij reikt de regio Maastricht-Aken-Luik 
bijzondere ingrediënten aan voor een nadrukkelijk 
fenomenologische benadering, een benadering 
waar het onderzoek naar de menselijke 
waarneming van de architectonische ruimte 
centraal staat. Gekoppeld aan een praktijk van het 
bouwen die een nog bijzondere, ambachtelijke 
ervaring koestert.

De studie in het programma ‘Bachelor of Arts - 
Architectuur en Interieur Vormgeving’ heeft als 
‘leitmotief ’ het ‘menselijke verblijf ’. De studie 

(zowel studenten met een kunstzinnige als met een 
technische vooropleiding stromen in; zij leren ook 
nadrukkelijk van elkaar). In het tweede jaar wordt 
het architectonisch ontwerpvermogen maximaal 
uitgedaagd. In het derde jaar wordt doorgeschakeld 
naar je eigen onderzoekend vermogen en wordt 
een semester lang een thesis geschreven over het 
onderwerp – dat je zelf kiest – op basis waarvan 
je in het vierde jaar in de vorm van een ontwerp 
voor een gebouw/ bebouwingsvoorstel voor een 
locatie afstudeert. Ook de afstudeermentoren kies 

je zelf. Direct na afronding van de studie kun je je 
inschrijven als architect in het architectenregister.

De Architectuur Academie Maastricht heeft een 
studentenpopulatie van ± 200 studenten met een 
aandeel van 20% internationale studenten met een 
groeiende tendens. De ateliers en werkplaatsen 
zijn gehuisvest in het ‘Maastricht Institute of Arts’ 
Herdenkingsplein 12 te Maastricht.

Josef Bischofs

Architectuur als 
betekenisdrager 

Reconstructie van de architectonische natuurstenen elementen, Huis Kleine Gracht 31 te Maastricht. Onderdeel van de workshop en 
tentoonstelling ‘City of Stone’ in samenwerking met de TU Delft. foto Ingeborg Meulendijks

‘Der innere Raum als Substanz‘ een ruimtelijk negatieve reconstructie van een perspectivische schets 
van Heinrich Tessenow (*1876 †1950). Onderdeel van de workshop, tentoonstelling, lezingenreeks 
‘Learning from Models’ in samenwerking met de TU Delft en de Accademia di Architettura di 
Mendrisio. foto Rick van der Lindenm

Een oefening uit ‘Interior and Landscape’. Studenten van de Architectuur Academie positioneren 
een reconstructie van een raam naar een tekening van Heinrich Tessenow (*1876 †1950) in het 
landschap. foto Ingeborg Meulendijks

duurt vier jaar. In deze opleiding kun 
je je ontwikkelen tot architectonisch 
ontwerper of interieurvormgever. 
In je eerste jaar maak je kennis met 
diverse beeldende vakken en algemene 
kunsttheorie. In het tweede jaar 
staat het projectonderwijs centraal. 
In vier onderwijsperiodes van elk 
tien weken ga je aan de slag met 
ontwerpopgaves. Na het derde jaar 
maak je de keuze uit een van de twee 
uitstroomprofielen:
1.  Interieurvormgever; met het profiel 
Interieurvormgever word je voorbereid 
om direct na de bachelor-studie te 
gaan werken: als zelfstandig ontwerper 
of in dienst van een bureau. Je leert 
praktijkgericht naar ontwerpopgaven 
te kijken. Een twintig weken durende 
stage vormt het wezenlijke verschil met 
het profiel ‘Architectonisch ontwerper’.
2.  Architectonisch ontwerper; 
het profiel Architectonisch 
ontwerper bereidt je voor op de 
masteropleidingen Architectuur of 
Interieurarchitectuur en in plaats 
van stage te lopen krijgen de 
onderzoekende vermogens extra 
aandacht.

In de studie in het programma ‘Master 
of Arts - Interior Architecture’ staat het 
begrip Esthetica centraal. Esthetiek 
gaat over de zintuigelijke waarneming 
van de werkelijkheid of in het bijzonder 
in ons geval de architectonische 
conditie.
De studie duurt twee jaar en is 
engelstalig. Het eerste jaar richt zich 
op de thema’s ‘interior and landscape’, 
‘interior and town’, ‘interior and house’.
In het eerste semester van het tweede 
jaar schrijf je een thesis over het 
onderwerp – dat je zelf kiest – waarop 
je in het tweede semester afstudeert. 
Na afronding van de studie en 
aanmelding bij het Bureau Architecten-
register kun je beginnen met een twee 
jaar durende beroeps ervaringsperiode, 
begeleid door een mentor. Na 
succesvolle afronding kun je je 
inschrijven als interieurarchitect in het 
architectenregister.

De studie- en praktijkdelen van het 
programma ‘Master of Science - 
Architectuur' hebben als rode draad het 
begrip ‘Retorica’.
Voor de architecten/ontwerpers is 
de ruimte die gevormd wordt door 
zowel de gebouwde als niet-gebouwde 
context het uitgangspunt. Dergelijke 
ruimte, die de conditie van de 
omgeving benoemt, spreekt iets uit en 
geeft betekenis.
De studie duurt vier jaar. Het eerste 
jaar richt zich op de balans tussen 
kunstzinnige en technische inzichten 

(ingezonden mededeling)



24


