Wat is goede architectuur?
Hoofdstuk 1 - Inleiding
Over architectuur heeft, net als over kunst, bijna iedereen wel een mening. De architect is alleen
maar met het mooie plaatje bezig geweest, hoor je regelmatig. Of: Deze aanpassing is een
verminking van het ontwerp. Misschien zijn er wel zoveel meningen, doordat architectuur overal
om ons heen is.
Over smaak valt niet te twisten, en dat geldt natuurlijk ook voor architectuur. Maar soms moet er
getwist worden, bijvoorbeeld als er inzendingen voor een aanbesteding moeten worden
vergeleken. Of als moet worden gemotiveerd waarom een bepaald ontwerp op een bepaalde plek
echt niet kan. In dat geval is het handig als we een objectief meetinstrument hebben om vast te
stellen welk gebouw beter is dan een ander.
Wat is goede architectuur? Kunnen we kwaliteit in architectuur beoordelen? Zijn er voldoende
objectieve criteria voorhanden om een ontwerp of gebouw de maat te nemen? Natuurlijk zijn die
er, ze zijn alleen niet overzichtelijk op papier gezet. Laat ik dat dan maar eens doen.

Kwaliteit in de Oudheid
En laat ik, voordat we beginnen, eerst inventariseren wat er al is. Er bestaan architectuurtijdschriften,
welstandnota’s en juryrapporten. Rijksbouwmeesters hebben notities geschreven over
architectonische kwaliteit, en docenten hebben aandacht besteed aan verschillende
deelonderwerpen. Maar het enige systematische, en enigszins objectieve overzicht van
kwaliteitsaspecten dat mij bekend is, is een tekst van meer dan tweeduizend jaar geleden: “De
Architectura libri decem” van de Romeinse militair en architect Vitruvius (ca 85-20 v Chr).
Dit boek blijkt nog verbazend bruikbaar te zijn. De indeling in kwaliteitsaspecten die Vitruvius koos,
bestrijkt nagenoeg het complete architectenvak zoals we dat vandaag de dag kennen.
Vitruvius had een brede opvatting van het begrip architectuur: Niet alleen de uiterlijke
verschijningsvorm was belangrijk, maar ook de techniek en het gebruik. Zaken die nog steeds
belangrijk zijn voor architecten, hoewel zij nu niet meer zelf over alle specialismen kunnen
beschikken.
Blijkbaar heeft de indeling van Vitruvius, die in tien boeken uiteengezet werd, eeuwigheidswaarde.
Dan is die indeling een mooi uitgangspunt voor dit artikel van veel bescheidener omvang.

Wat is architectuur?
Voordat we kwaliteit in architectuur kunnen omschrijven, is het handig om de definitie van
architectuur vast te stellen. Wikipedia vermeldt: de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de
gebouwde omgeving, inclusief steden, gebouwen, interieurs, landschappen, meubels, objecten
enzovoort. Een mooie ruime definitie die aansluit bij de brede opvatting van het architectenvak die
Vitruvius er op na hield.

Volgens Vitruvius lagen aan architectuur drie principes ten grondslag: schoonheid (venustas),
stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). De principes staan niet op zichzelf: in een goed
gebouw zijn ze met elkaar in evenwicht.

Wat is goede architectuur?
Architectuur is dus de kunst en wetenschap (de kunde) van het ontwerpen van gebouwen. Een
gebouw is goed als het artistiek èn wetenschappelijk geslaagd is. De drie principes moeten daarbij in
evenwicht met elkaar zijn.
De principes zijn nogal veelomvattend. Om er iets zinnigs over te kunnen zeggen, zal ik de begrippen
verder uitrafelen, waarbij ik elk sub-aspect aan de hand van een voorbeeld toelicht.

Hoofdstuk 2 - Firmitas - zonder vakmanschap geen architectuur

In de inleiding stond de volgende definitie van architectuur: Architectuur is de kunst en kunde van
het ontwerpen van gebouwen.
Uit die definitie volgt, dat een gebouw goed is als het artistiek èn technisch geslaagd is. De drie
Vitruviaanse principes stevigheid, bruikbaarheid en schoonheid moeten daarbij in evenwicht met
elkaar zijn.
Stevigheid gaat niet alleen om de vraag of een gebouw zal blijven staan. Het gaat om bouwtechniek,
om vakmanschap. We verwachten eigenlijk van een architect dat hij of zij over dit vakmanschap
beschikt.
Als we over architectuur schrijven, gaat de aandacht meestal niet uit naar bouwtechniek, maar meer
naar zaken die in het oog springen, zoals spectaculaire overstekken of een ultraslanke gevelconstructie.
Alleen is dat spektakel niet mogelijk zonder vakmanschap.
Welke technische aspecten zijn van invloed op kwaliteit?
De kwaliteit die ik in het vorige artikel “stevigheid” heb genoemd, is nader onder te verdelen in
deelaspecten. Ik zou er drie willen onderscheiden. In het schema ziet dat er als volgt uit:
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Constructie
Een goede constructie geeft een gebouw voldoende sterkte en stabiliteit om tijdens alle voorziene
omstandigheden te blijven staan. Niet alleen windstoten en hevige regenbuien, maar ook
aardbevingen en aanrijdingen mogen het gebouw niet doen bezwijken. De verwachtingen van de
stevigheid kennen grenzen, uiteraard. We gaan uit van een maximale windkracht of sneeuwlast,
passend bij de situatie in ons land.

Naast sterkte en stabiliteit is ook de doelmatigheid van de constructie belangrijk. Voor het creëren van
een ruimte gebruiken we het liefst zo min mogelijk materiaal. En omdat arbeid duur is, zorgen we
ervoor dat de constructie snel gemonteerd kan worden.
De keuze van constructieprincipe wordt bepaald door vele factoren. Bijvoorbeeld de functie van het
gebouw: een concertzaal vraagt een andere constructie dan een woongebouw. Maar de omstandigheden zijn even vaak doorslaggevend bij deze keuze. Soms bepaalt de locatie de keuze van de
constructie: tunnelbekistingen zijn niet makkelijk aan te voeren in een historische binnenstad. Of de
beschikbare voorbereidingstijd is bepalend: prefab wanden laten maken kost in de voorbereiding
meer tijd dan in het werk gestorte wanden.
In Het Platform, een woongebouw in het stationsgebied van Utrecht met commerciële functies op de
begane grond, is de constructie een onderdeel van de architectuur geworden. Het gebouw is
gesitueerd gedeeltelijk boven het tramplatform voor de Uithoflijn. Hiervoor zou aanvankelijk het hele
gebouw op een tafelconstructie gezet worden. Veel handiger bleek het de tafel te integreren in de
onderste bouwlagen. De commerciële laag is daarvoor voorzien van verdiepingshoge vakwerken.

Het Platform, architect: Venhoeven CS, constructeur: IMd

Verder kan ook flexibiliteit bijdragen aan de kwaliteit van de constructie. Als de constructie aan te
passen is aan veranderende wensen, heeft het gebouw een langere levensduur. Flexibiliteit kan
worden bereikt met overmaat, waardoor er bijvoorbeeld later nog extra verdiepingen op het gebouw
kunnen worden gebouwd. Een demontabele constructie helpt natuurlijk ook.
Bij demontabele constructies worden de knooppunten anders uitgevoerd, waardoor deze wijze van
construeren tot andere architectuur leidt.

Materiaalgebruik
Eeuwenlang werd er in Nederland vooral met baksteen en hout gebouwd. Tegenwoordig is dat niet
meer nodig, want de keuze aan bouwmaterialen is bijna eindeloos.
Welk materiaal moet er in welke situatie worden toegepast? Zijn er nieuwe materialen beschikbaar
voor het oplossen van bestaande problemen? En zijn er misschien ook nieuwe toepassingen te
bedenken voor bestaande materialen? De keuzes die een architect hierin maakt, beïnvloeden in
belangrijke mate de kwaliteit van het eindresultaat.
Een belangrijk aspect dat de kwaliteit bepaalt, is de mate waarin de toegepaste materialen geschikt
zijn voor het doel. Dat wil niet zeggen dat materialen maar op één manier kunnen worden toegepast.
Er zijn inmiddels vele gebouwen met pannen op de gevel, of met een dak van luchtkussens.
Een statement maken met je materiaalkeuze is natuurlijk ook niet verkeerd. Koolhaas ontwierp wanden van kunststof golfplaat voor de Kunsthal, omdat de opdrachtgever niet meer geld voor het gebouw
over had. En hij weigerde om te bezuinigen op onderdelen die voor het ontwerp belangrijk waren.

Auditorium, Kunsthal Rotterdam, foto Jeroen Musch
Ook de mate waarin de gebruikte materialen de tand des tijds weerstaan is van invloed op de kwaliteit
van het gebouw. Er zijn heel veel voorbeelden te vinden waarin niet de goede keuzes gemaakt zijn.
Onbehandeld hout op een gevel zal onder een overstek een andere kleur krijgen dan naast het
overstek. En dat is dan alleen nog maar esthetische schade.
Ik meen mij een onderwijsgebouw uit de jaren ’90 te herinneren, ergens in Nederland, dat rondom
was bekleed met glaswol achter een transparante vliesgevel. Of het gebouw nog bestaat weet ik niet;
de gevel heeft het in elk geval niet lang volgehouden.

Detaillering
Wie een gebouw ontwerpt, begint meestal met de grote lijnen, en komt in de uitwerking toe aan de
details. Hoe moet het ene bouwdeel aansluiten op het andere? Ook daarvoor is vakmanschap nodig.
Een detail dat technisch goed in elkaar zit, draagt eraan bij dat het gebouw aan de technische eisen
voldoet. Maar goede details zijn natuurlijk ook van invloed op de architectonische kwaliteit.

Woonhuis, JagerJanssen architecten. Verholen goten zorgen voor een haarscherpe aansluiting tussen
dak en gevel en tussen dak en pv-panelen. Foto Riesjard Schropp
Bij het ontwerpen van details is ook maakbaarheid belangrijk. Maakbare details zijn fijn voor de
aannemer, hij hoeft dan niet in het werk te verzinnen hoe een aansluiting gemaakt moet worden. En
dat komt weer het eindresultaat ten goede.
Tenslotte kunnen goede details de architectuur versterken. Soms doen ze dat onopvallend, zoals in de
ontwerpen van cepezed. Daarin wordt zoveel aandacht besteed aan detailleren, dat er op de plaats
waar twee materialen samenkomen, eigenlijk vooral niets gebeurt.
Andere goede details zijn juist wel zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de knooppunten van spaceframes uit de high-tech architectuur. Of aan de details van Berlage, die een bouwtechnische functie
hebben, en tegelijk ornament zijn.

Hoofdstuk 3 - Utilitas – Waarmee we het de gebruiker naar de zin maken

In het vorige hoofdstuk hebben we het principe van Stevigheid nader beschouwd. Dit hoofdstuk gaat
in op het principe van Bruikbaarheid. Ook dit is weer een “technisch” onderwerp. Om een bruikbaar
gebouw te maken, moet een architect nu eenmaal van veel verschillende vakgebieden iets afweten.
Ook het begrip bruikbaarheid is nader onder te verdelen:
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Afmetingen
Het bepalen van de afmetingen van gebouwen is vaak een kwestie van economie. Hoeveel woningen
passen er in een wijk, hoeveel medewerkers in een kantoorgebouw? Economische omstandigheden
weerspiegelen zich in bouwwerken. Zo kun je aan de maat van een gebouw meestal wel zien hoe goed
het de eigenaar gaat. De grootste gebouwen zijn niet voor niets die van de banken.
Wanneer doet een ontwerper het goed als het gaat om afmetingen? Hiervoor zijn drie aspecten van
belang.
Ruimtes moeten aan minimale afmetingen voldoen. Deze afmetingen zijn voor een aantal functies
vastgelegd in het Bouwbesluit. Verder zijn er ontwerphulpmiddelen, zoals Neufert Architect’s Data,
waarin het ruimtebeslag van veel functies omschreven is. In het verleden speelden bij woningbouw de
Vrouwen Advies Commissies een rol in het beoordelen van bouwvergunningsaanvragen. Zij wisten hoe
een huishouden hoorde te functioneren, en welke maten er nodig waren voor de verschillende
functies.
Minimale afmetingen veranderen met de loop der jaren. Waar rond 1980 een woning nog 38m2 groot
kon zijn, beschouwen we dat nu als te klein.

Woning in het Heilige Geest Hofje in Den Haag, gebouwd in 1617, gerenoveerd in 1985

De afmetingen moeten kloppen met de functies. Een te kleine garderobe in een museum kan leiden
tot opstoppingen in de hal. Een te grote zaal doet de sfeer op een feestje geen goed. Het kan dus te
klein, maar ook te groot.
Ook de hoogte moet kloppen. In een woning zijn de plafonds lager dan in een monumentale
ontvangstruimte. Maar als een woonkamer heel groot is, is de minimale plafondhoogte toch te laag;
de verhouding voelt dan onlogisch aan.
Ondanks de toegenomen welvaart worden er nog altijd slecht indeelbare woningen ontworpen. Het
blijft lastig om binnen gegeven randvoorwaarden ruimtes te maken met de juiste afmetingen.
En tenslotte: overmaat is prettig voor functiewijzigingen. Als een gebouw de beoogde functie niet
meer kan vervullen, bepaalt de aanwezige overmaat vaak of het gebouw een andere functie kan
krijgen. Een kantoor kan dan een woongebouw worden, een kerk wordt misschien wel een concertzaal.
Met een ruim opgezet gebouw is er veel mogelijk.

Logistiek
De logistiek van een gebouw is van grote invloed op de bruikbaarheid. De eisen aan de logistiek, of
de routing, zijn wat lastiger te formuleren dan afmetingen, en staan daarom niet in het Bouwbesluit.
Om de logistiek van een gebouw te kunnen beoordelen, zijn een paar aspecten van belang.
De route moet logisch zijn. De wensen van incidentele bezoekers zijn anders dan die van bewoners,
soms zijn er dus meerdere routes nodig. De bezoekers van een gemeentehuis moeten snel hun weg
naar de wachtruimte voor de balies kunnen vinden. Tegelijk gaan de medewerkers van het
gemeentehuis waarschijnlijk het liefst door een andere ingang zo snel mogelijk naar hun werkplek.
De scheiding tussen de twee stromen mensen is dan belangrijk.
Het gaat niet alleen om de route binnen het gebouw, maar ook om de aansluiting van het gebouw op
de omgeving. In het vormgeven van deze route kan een architect natuurlijk allerlei keuzes maken.

Sommige gebouw zien er bewust ontoegankelijk uit, een datacentrum bijvoorbeeld. Gebouwen met
een publieksfunctie, zoals een museum of een winkel, moeten juist toegankelijkheid uitstralen.
In sommige gebouwen zit de voordeur in een bijna naadloze gevel, en is de beldrukker niet als
zodanig herkenbaar. De meeste architecten echter doen hun best om de gebruiker naar binnen te
helpen en door het gebouw heen te leiden.
Het gebouw moet het uitvoeren van activiteiten mogelijk maken. Activiteiten verschillen per
gebouw. Een ontwerper moet zich goed in de gebruiker verdiepen om de functie van een gebouw
goed tot zijn recht te laten komen. Om die reden worden voor het ontwerpen van ziekenhuizen,
schoolgebouwen en voetbalstadions vaak niet dezelfde bureaus ingeschakeld.
Een goede ontwerper weet welke gebeurtenissen in een gebouw zullen plaatsvinden, en maakt deze
gebeurtenissen mogelijk. Of het nu in de rij staan voor een incheckbalie, of ongestoord overleggen in
een vergadercentrum is.
Veel van de ontwerpkeuzes op dit gebied zijn terug te vinden in de plattegrond. Daarin zie je hoe groot
de ruimtes zijn en hoe ze aan elkaar verbonden zijn. Een goede plattegrond maken zonder inrichting is
eigenlijk niet mogelijk. Je zou dan per ongeluk een woonkamer kunnen tekenen met een leidingschacht
in het midden, of een lift waar een brancard wel in, maar niet uit kan.

Woning (83 m2) Nieuw Overbos in Heemstede, Van
Veen Architecten, fotograaf Harm Tilleman

Tenslotte moet je in een gebouw ook makkelijk van activiteit kunnen wisselen. Daarvoor is het van
belang hoe de ruimtes liggen ten opzichte van elkaar. Keukens en eetkamers liggen over het
algemeen naast elkaar, zodat een pas bereide maaltijd makkelijk op te dienen is. De deuren van
concertzalen moeten breed zijn, zodat de bezoekers in de pauze snel een drankje kunnen halen.
Als er voor deze bewegingen van de ene activiteit naar de andere niet voldoende ruimte is, zal het
gebouw niet aan de verwachtingen voldoen.

Licht en lucht
Het laatste deelaspect hoort tot het domein van de bouwfysica. De mens functioneert het best bij de
juiste temperatuur en voldoende licht. We hebben ook frisse lucht nodig. Verder wensen we de juiste
vochtbalans en een goede akoestiek.
Keuzes met gevolgen voor licht en lucht worden meestal vroeg in het ontwerpproces door ontwerpers
gemaakt, al voordat de bouwfysicus in beeld komt.
Wat daglicht betreft is het ons niet snel te veel. Ten tijde van het functionalisme werd overvloedig
daglicht binnengehaald. Daglicht droeg bij aan gezondheid en leidde bovendien tot fraaie architectuur.
Denk bijvoorbeeld aan de Van Nellefabriek in Rotterdam, de Openluchtschool in Amsterdam en het
Glaspaleis in Heerlen.
Ook tegenwoordig zijn we nog dankbare afnemers van daglicht. Onze woningen hebben in vergelijking
met omringende landen veel glas. Maar te veel daglicht kan ook: Een witte ruimte onder een glazen
dak werkt verblindend. En sommige ruimtes hebben privacy nodig, en vragen dus om minder glas.
Frisse lucht hebben we ook nodig. Technisch is dat
nog wel eens ingewikkeld: buitenlucht is in de winter
meestal koud, en daarom zetten we dan niet graag
de ramen open. Uiteraard zijn daar allerlei goede en
minder goede technische oplossingen voor.
In de tijd van het functionalisme was frisse lucht een
ontwerpuitgangspunt. Dat had te maken met de
slechte leefomstandigheden die heersten in de arme
stadswijken. Functionele gebouwen zouden de
levensstandaard verbeteren. In de ontwerpen van
Duiker werd het buitenzijn van bijvoorbeeld schoolkinderen of tuberculosepatiënten zoveel mogelijk
gefaciliteerd.
Frisse lucht is nog altijd essentieel. In een ontwerp
Openluchtschool in Amsterdam, architect Jan Duiker,

moet daarom voldoende ruimte beschikbaar zijn

foto Christien Gutter

voor het inpassen van luchtkanalen. Als dat wordt
nagelaten, blijven gebruikers na oplevering altijd

tobben met het binnenklimaat. Verder moeten woningen en schoolgebouwen voorzieningen hebben
voor spuiventilatie: te openen ramen voor het snel afvoeren van sterk vervuilde lucht.
De eisen aan frisse lucht staan tegenwoordig in het Bouwbesluit, en daarmee zijn ze nu geen
ontwerpvisie meer, maar minimumeis.

Hoofdstuk 4 - Venustas - Schoonheid is niet helemaal “in the eye of the
beholder”
Het laatste aspect van goede architectuur volgens Vitruvius is Schoonheid. Schoonheid behoort
niet tot het domein van de kunde, maar van de kunst. Het is wat minder objectief te beoordelen
dan Stevigheid of Bruikbaarheid. Desondanks kunnen we het nader onderzoeken en meetbaar
maken.
In de architectuuropleiding wordt de kwalificatie “mooi” meestal vermeden. Mooi zou subjectief zijn,
er wordt liever gesproken van een “goed” gebouw. Maar het vermijden van een woord lost meestal
het probleem niet op. Laten we gewoon toegeven dat mooi een kwaliteit is, en tegelijk proberen de
beoordeling van schoonheid objectiever te maken.
Hoewel iedereen andere voorkeuren heeft, zijn er toch ook gebouwen die bijna iedereen mooi vindt:
Amsterdamse grachtenpanden, jaren ’30 woningen en functionalistische witte villa’s bijvoorbeeld. In
die gevallen heeft de architect bij heel veel mensen een snaar geraakt. Er zijn trouwens ook gebouwen die bijna iedereen lelijk vindt, bijvoorbeeld de gebouwen die je vindt op bedrijventerreinen uit
de jaren 80. Die gebouwen worden meestal binnen vijftig jaar al gesloopt. Laten we eens kijken, waar
dat verschil in zit.
Schoonheid in de architectuur is onder te verdelen in de volgende drie deelaspecten:
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Proportie
Met proportieleer hield men zich in de oudheid al bezig. Vitruvius beschreef in zijn tien boeken van
alle gebouwsoorten de gewenste verhoudingen tussen lengte, breedte en hoogte. De voorgeschreven

verhoudingen dienden niet alleen de schoonheid, maar waren tegelijk vuistregels voor een degelijke
constructie en een functionele plattegrond.
De Nederlandse monnik en architect Dom Hans van der Laan werkte ook een compleet matenstelsel
uit als basis voor zijn ontwerpen. Dit stelsel was gebaseerd op de gulden snede, een wiskundig principe
dat men ook in de natuur terugvindt. Ook het maatsysteem van Le Corbusier, dat hij Modulor noemde,
is op deze maatverhouding gebaseerd.
Wat dragen de juiste proporties bij aan kwaliteit in architectuur? Je kunt denken aan harmonieuze
verhoudingen in een gebouw. De verhouding tussen de basis, het middenstuk en de top van een gevel
bijvoorbeeld. Maar het is lastig om hiervoor regels te formuleren. Een gevel waarin helemaal geen
basis en top te herkennen zijn, kan nog steeds harmonieus zijn.
Goede verhoudingen zijn niet geheel subjectief. Bepaalde proporties komen op beschouwers
harmonieus over. Dat zou te maken kunnen hebben met de verhoudingen die in de natuur en in het
menselijk lichaam voorkomen.
Ook het ritme is belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdeling van open en gesloten
geveldelen, of om regelmatig terugkerende elementen, zoals balkons aan een appartementengebouw.

Villa K-6, V8 Architecten, fotografie: Jeroen Musch
Je zou ook kunnen beoordelen of het gebruik van vormen evenwichtig is. De dominante stroming in
architectuur is in dit land rechthoekig. Bureaus zoals UN Studio kunnen juist weer heel goed met
ronde of vloeiende vormen overweg.
Op een tekening of in de praktijk of in de praktijk zie je direct of de gebruikte vormen in een gebouw
met elkaar kloppen. Desondanks is het ook hiervoor moeilijk regels te formuleren.

Ruimtelijkheid
In het artikel over Bruikbaarheid hebben we gezien dat ruimte een kwaliteit is. Ruimtelijkheid is
echter iets anders. Het gaat hier niet om afmetingen, maar om de mate waarin je in een gebouw de
ruimte ervaart. In een portiekflat uit de jaren ’50 zijn alle woningen eender, en voldoen ze precies
aan de vereiste afmetingen. Daarin kan je je als gebruiker een beetje opgesloten voelen. In de
periode waarin ze gebouwd werden lag de prioriteit dan ook bij het voorzien in degelijke woningen
voor iedereen. Tegenwoordig willen we ons niet alleen niet opgesloten voelen, we zien ook graag dat
een woning of kantoorgebouw onze identiteit uitdrukt. Ruimtelijkheid is dan essentieel.
Hoe draagt ruimtelijkheid nu bij aan goede architectuur? Dat kan bijvoorbeeld door het weglaten
van omsluitende gebouwdelen. Als een deel van een dak van glas is, voelt het daaronder als buiten.
Vanuit het gebouw kun je vogels zien vliegen. Een open hoek tussen twee wanden werkt ook. Of een
onderbreking in de gevel in de vorm van een erker, van waaruit je de hele straat door kan kijken.
In Mies van der Rohes Barcelona Paviljoen steken wanden en vloeren langs elkaar heen, en zijn bijna
alle hoeken open. Tussen de wanden en het dak voel je je “binnen”, verderop gaat dat geleidelijk
over in buiten. De ruimte stroomt door het paviljoen en wordt op sommige plaatsen vernauwd.
Maar wat in een paviljoen kan, is in een gebouw meestal niet handig. De omsluiting mag niet ècht
ontbreken. Dat zou het binnenklimaat geen goed doen. Het gebouwdeel kan wel geminimaliseerd
worden, of op een andere positie geplaatst, waardoor het er niet lijkt te zijn. Bijvoorbeeld een raam
dat de hoek omgaat, met een minimale stijl in het midden.
Ook de manier waarop verschillende ruimtes met elkaar verbonden zijn kan de ruimtelijkheid
versterken. De basisvorm van ruimtes is rechthoekig, en ruimtes zijn over het algemeen met elkaar
verbonden door een deur of een trap. Elke ruimte is een aparte wereld, die met andere ruimtes
verbonden wordt als de deur open gaat, of als men de moeite neemt de trap te beklimmen.
Maar trappen en deuren zijn niet altijd nodig. Een losstaand wandje kan voldoende afscheiding zijn
tussen kantoorruimte en pantry, of tussen badkamer en slaapkamer.

Station Eindhoven, ontwerp Koen van der Gaast. Boven de entree bevindt zich in de hal een café met
uitzicht op zowel de entreehal als het voorplein.

Om de barrière tussen verdiepingen te slechten, kan een vide behulpzaam zijn. Ook een royale trap
helpt om contact tussen verdiepingen te verbeteren. En MVRDV gaat in de Villa VPRO nog verder: De
vloervelden zijn hier zodanig omhoog en omlaag gebogen, dat ze vloeiend in elkaar overgaan.
Verder is de manier waarop binnen en buiten met elkaar verbonden zijn van belang. Als de wanden
of het plafond van een binnenruimte doorlopen, of door lijken te lopen naar buiten, wordt buiten
een verlengstuk van binnen. De ruimte lijkt groter en de overgang van binnen naar buiten wordt
vloeiender.
Er zijn natuurlijk nog meer manieren te verzinnen waarop hokjes doorbroken kunnen worden.
Andere ruimtelijke bijzonderheden zijn bijvoorbeeld niveauverschillen in de vloer, een
uitwaaierende plattegrond of een extra hoge ruimte. Ook een doorkijkje tussen verschillende
ruimtes, of zicht op een landmark buiten het gebouw, geeft het gebouw een extra dimensie.

Verrassing
Het laatste deelaspect van kwaliteit heb ik “verrassing” genoemd. Het omvat alles wat niet strikt
noodzakelijk is voor een gebouw, maar wel bijdraagt aan de kwaliteit van de architectuur. Zoals alle
kunst is het franje, maar franje maakt het leven mooi, en lijkt mij dus essentieel in een ontwikkelde
maatschappij. Je zou dit aspect kunnen omschrijven als de mate waarin een gebouw de beschouwer
verrast, emotioneert of verbaast. Het gebouw zorgt voor een bijzondere ervaring voor de bezoeker.
Eén van de aspecten van verrassing is het gebruik van ornamenten. Ornamenten hebben geen
functie anders dan verfraaien. Maar met die verfraaiing wordt wel uitgedrukt dat de opdrachtgever,
de ontwerpers en de bouwer aandacht voor het gebouw hebben. Gebruikers en omgeving kunnen
nog vele jaren van deze aandacht genieten.
Sommige ornamenten versieren alleen, zoals de rozetten in de gevel van De Rozet in Arnhem, een
ontwerp van Neutelings Riedijk. Er zijn ook ornamenten die tegelijk een functie vervullen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de ventilatiekap in de vorm van een ooievaar op het dak van EGM’s
stadsdeelkantoor Ypenburg in Den Haag,
Ook het toepassen van kunst als onderdeel van een gebouw hoort bij dit aspect van kwaliteit. De
Rijksoverheid heeft nog altijd de “percentageregeling beeldende kunst”, waardoor in openbare
gebouwen circa 1,5% van de bouwsom vrij gemaakt wordt voor kunst. Met dit geld werden in de
jaren ’50 veel muurschilderingen en mozaïeken op binnen- en buitengevels gerealiseerd. Natuurlijk
zijn er nog veel meer mogelijkheden; van een lichtsculptuur als onderdeel van een atrium tot een
bijzondere glaskap over een binnenplaats.

Tegenwoordig wordt kunst ook wel op initiatief van de architect toegepast. Het patroon van de gevel
van het nieuwe Naturalis is bijvoorbeeld ontworpen door modeontwerper Iris van Herpen, en op het
plafond van de Markthal is een kunstwerk van Arno Coenen afgedrukt.
Tenslotte kan de beschouwer verrast worden met een waagstuk. Dit is meestal een technisch
hoogstandje op het gebied van constructie of materiaaltoepassing. De vorm van de Erasmusbrug is
constructief gezien onlogisch, toch is hij gebouwd, en de brug is beroemd geworden. Het voormalige
Maastheater, ontworpen door Hubert-Jan Henket, heeft ramen die onder de waterlijn van de Maas
doorlopen. Bezoekers hebben hier uitzicht over èn in de rivier. Grote overstekken, minimale
materialisering, extreme hoogte of ronddraaiende ruimtes doen hetzelfde voor een gebouw.

Glazen uitbouw Eusebiuskerk Arnhem, architect Robert Nijhuis
Soms is de gebouwvorm zelf een waagstuk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Markthal, ontworpen
door MVRDV, een appartementengebouw naast en boven een marktplein. Ook het Depotgebouw
van Museum Boijmans van Beuningen, in de vorm van een bloempot, was een uitdaging voor de
constructeur.
Met waagstukken moeten we wel opletten bij het beoordelen van architectuur. Een spectaculair
beeld is krachtiger dan een goede plattegrond. Maar we laten ons natuurlijk niet verleiden om een
dergelijk gebouw gelijk een hoge score toe te kennen!

Tot slot. Het hoogst haalbare in architectuur is misschien wel een gebouw dat de beschouwer tot
nadenken aanzet. Over maatschappelijke verhoudingen, mooi en lelijk, of over je manier van leven.
Maar laat ik het niet nog ingewikkelder maken; subjectieve begrippen meten is al lastig genoeg.

Hoofdstuk 5 – Conclusies - Een meetlat voor architectonische kwaliteit
Hoe is kwaliteit in architectuur te beoordelen? Het beantwoorden van die vraag is belangrijk. Niet
alleen omdat de levensloop van architectuur-studenten er mede door bepaald wordt, maar ook
omdat er grote commerciële belangen mee gemoeid zijn. En tenslotte omdat we als
gebouwgebruikers gebaat zijn bij de hoogst mogelijke architectonische kwaliteit.
Om architectuur meetbaar te maken, heb ik in de voorgaande hoofdstukken de kwaliteitsaspecten
van architectuur benoemd. Er zijn drie aspecten, negen deelaspecten en zevenentwintig subdeelaspecten beschreven. We kunnen deze aspecten omzetten in een checklist voor het beoordelen
van architectuur.
Nu wegen de verschillende aspecten natuurlijk niet voor iedereen even zwaar. Liefhebbers van
architectuur zullen geneigd zijn de deelaspecten van schoonheid zwaarder te laten wegen, terwijl
anderen misschien een functionele plattegrond belangrijker vinden.
Vitruvius schrijft echter, dat de aspecten in balans met elkaar moeten zijn. En hij had gelijk, geen van
de sub-deelaspecten is belangrijker dan een andere.

Stevigheid
Bruikbaarheid
Gebouw X

Schoonheid

gebouw X bevindt zich het meest aan de kant van bruikbaarheid
Laten we eens kijken wat er gebeurt als we nu een gebouw gaan beoordelen. Stel dat er een team
van drie beoordelaars is, die ieder voor zich een gebouw beoordelen. Er komen dan 81 scores in de
lijst te staan. Door dit grote aantal scores komt een extreme score op één aspect niet al te sterk terug
in de eindscore. De eindscore van het gebouw, ontstaan door optelling van alle punten, is daarmee
zoveel mogelijk geobjectiveerd.
De beoordelingslijst ziet er als volgt uit:

constructie

beoordelaar 3

beoordelaar 2

beoordelaar 1
Stevigheid

sterkte en stabiliteit
doelmatige constructie
flexibele constructie

materiaalgebruik geschikte materialen
statement
duurzame materialen
detaillering

technisch kloppend
maakbaar
architectuur versterkend

Bruikbaarheid afmetingen

minimale maten
maten kloppen met functie
overmaat

logistiek

logische route
activiteiten mogelijk maken
koppelen van functies

licht en lucht

warmte, vocht, akoestiek
daglicht
frisse lucht

Schoonheid

proportie

verhouding elementen
ritme
gebruik van vormen

ruimtelijkheid

weglaten omhulling
verbinden van ruimte
andere bijzonderheden

verrassing

ornamenten
kunst
spektakel

Totaal

Het oordeel
Hebben we het vraagstuk hiermee opgelost?
Niet helemaal, vrees ik. Want het vraagt heel wat van beoordelaars om de checklist eerlijk en
objectief in te vullen. Ons oordeel kan worden beïnvloed door verschillende zaken.

De persoonlijkheid van de ontwerper bijvoorbeeld. Zelfs als de ontwerper het verhaal niet zelf
presenteert, hebben we een beeld van hem of haar. De architectenwereld is klein, men kent elkaar
van de opleiding, uit het netwerk of van de vakbladen.
Verder wordt architectuur tegenwoordig ook vaak ingezet ter ondersteuning van marketing. De
Markthal is door de bureaus voor citymarketing in binnen- en buitenland zoveel in beeld geweest,
dat het lastig is om er nog een zelfstandig oordeel over te vellen.
En tenslotte is er vaak al een voorselectie gedaan voordat ontwerpers daadwerkelijk aan de slag
gaan. Bepaalde bureaus of ontwerpvisies komen niet eens aanbod wanneer er bijvoorbeeld een
prijsvraag wordt uitgeschreven. Het is moeilijk te ontsnappen aan vooroordelen. Ook de schrijver van
dit artikel heeft bepaalde voorkeuren. Waarom zijn juist deze negen voorbeelden met foto
toegelicht?
Zet dus je voor je gaat oordelen je antenne voor de mening van de anderen en voor het charisma van
de ontwerper uit, en gooi je vooroordelen overboord. Probeer eerlijk en methodisch de verschillende
aspecten van kwaliteit in architectuur te beoordelen. Lukt het dan toch nog niet om tot een
eenduidig en objectief oordeel te komen, dan heb je het gebouw in elk geval alle kans gegeven om
zijn kwaliteiten prijs te geven.

Nienke Ris, 11-12-2019

