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Inleiding

Introduction

In de bouwopgave in Nederland speelt, zoals altijd, van

In the Netherlands in the building assignment, as ever,

alles tegelijk. Er is een roep om meer infrastructuur,

everything must happen at the same time. There is a

waterberging, woonwijken en bedrijfslocaties. Daar

demand for more infrastructure, water storage, residen

naast zijn er grootscheepse transformaties, zoals de

tial districts and industrial sites. In addition there are

herstructurering van naoorlogse wijken, de her

large-scale transformations, such as the restructuring of

bestemming van bedrijfsterreinen en de verschuiving

post war neighbourhoods, the redesignation of industrial

van productie- naar consumptielandschappen. Ook

sites and the change from production to consumption

hebben bepaalde ontwikkelingen invloed op de bouw,

landscapes. Some specific developments also influence

bijvoorbeeld krimp en vergrijzing, de toenemende

the building industry, for example the shrinking and

eenzijdigheid van de binnensteden en verspreide ver

aging of the population, the increasing one-sidedness of

stedelijking.

the inner cities and urban sprawl.
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Bouwlocaties in Nederland hebben altijd een verleden

Building sites in the Netherlands always have a history

en een zichtbare of minder zichtbare structuur.

and a visible or hidden structure. This may be a land

Dat kan een landschapspatroon zijn, een Romeinse

scape pattern, a Roman boundary, buildings, vegetation

grenslijn, gebouwen, beplanting of een snelweg. In hun

or a motorway. In their designs somehow or other

ontwerpen nemen architecten hoe dan ook een positie

architects must always adopt a position in relation to

in ten opzichte van dit verleden. Daar zit een rationele

this past. There is a practical side to this: after all

kant aan: kabels en leidingen liggen er nu eenmaal,

cables and pipelines are already in place, why shouldn’t

waarom zou je ze niet gebruiken? Er zijn doorgaande

one use them? There are also through routes and

routes en gebouwen die wellicht van pas komen.

buildings that may possibly be useful.

Naast de rationele kant is er ook de culturele kant.

In addition to the practical side there is also the cultural

Er zijn bewoners, die je niet wilt wegsturen. Een ge

side. There are residents who you do not want to turn

bied roept gevoelens en herinneringen op, heeft

away. An area invokes feelings and memories, has

groenvoorzieningen, kent een bepaalde samenhang en

green spaces, exhibits a degree of cohesion and, in the

toont in bouwmateriaal gestolde maatschappijvisies.

building material itself, illustrates established social

Is er in het ontwerp voor transformatie aanleiding hier

views. Does the design for the transformation provide

op aan te sluiten of kan de hele zaak plat? Over die

occasion to connect with this past or can everything

vraag gaat mijn verhaal.

simply be demolished? That is the essence of my story.
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