In het door Mark Z. Danielewski geschreven boek, House of Leaves leren
we dat het interieur van een woning aan Ash Three Lane groter kan zijn
dan haar exterieur. Middels een nauwkeurige geometrische opmeting
blijkt het huis van fotograaf Will Navidson van binnen ruimer te zijn
dan de contour van haar vier gevels. Het huis beschikt over groeiende
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“...de complexiteit kan zelfs de verbeelding van de
ontwerper overstijgen. Daarom moet iedereen die
erin verdwaald raakt erkennen dat niemand, zelfs
geen god of een Ander, het hele doolhof doorgrondt
Davidsons huis lijkt een volmaakt voorbeeld. Dankzij de
muurverschuivingen en de extreme omgang blijft elke
weg naar buiten op zichzelf staand en alleen bruikbaar
voor degenen die zich op dat precieze moment op dat
pad bevinden.”
Danielewski, Mark Z., Het kaartenhuis,
Cargo, Amsterdam, 2001, p.119

kamers en een oneindige kelder. De perfecte condities voor het plannen
van een aantal verkenningen in de eigenschappen van het interieur.
Naast dat Danielewski met narratief, plot en structuur

zullen in de toekomst meer en meer invloed krijgen op

van de roman speelt neemt hij de verkenningen uiterst

onze ontwerp- en bouwpraktijk.

serieus. Het huis is namelijk niet statisch maar verandert naar gelang de emoties en ervaringen van haar
bewoners; het interieur ontstaat uit de wisselwerking

blijkt dat het totale aanbod aan woningvoorraad sinds

tussen gemoedstoestand en beleving. Het boek is dan

1920 vervijfvoudigd is. We hebben dan ook een eeuw

ook doordrenkt van verwijzingen en citaten van Gaston

van enorme expansie achter de rug. Van de wederop-

Bachelards’ invloedrijke werk ‘La poétique de l’espace’.2

bouw vanaf de jaren 50 tot de aanslagen op het World

De kelder speelt een belangrijke rol in de verkennin-

Trade Center, iedere verandering van conjunctuur, cul-

gen van Navidson en is volgens Bachelard de plek waar

tuur en sociale ontwikkelingen zijn aan de cijfers af te

het dromen begint: while to go down to the cellar is to

lezen. Zo ook de terugloop van het aantal nieuwbouw

dream, it is losing oneself in the distant corridors of an

woningen. Vanaf begin jaren tachtig neemt het aantal

obscure etymology, looking for treasures that cannot be

toegevoegde woningen anderszins toe. Hetgeen be-

found in words.3

tekent dat we anders bestemde ruimtes tot woningen
zijn gaan herbestemmen. We zijn dus begonnen ons

Het zich verliezen in verre passages op zoek naar de

bestaand ensemble aan gebouwen anders in te zetten.

oorsprong en verandering van vorm en betekenis,
niet enkel van woorden maar bovenal van ruimtes en

Dat de herbestemmingsopgave zich niet beperkt tot de

typologie is het hoofdthema bij het afstuderen aan de

woningbouw blijkt eveneens uit cijfers van het CBS. Het

Master Interieurarchitectuur. Een verkenning binnen

aantal verleende bouwvergunningen kent namelijk een

een thema waarbij onderzoek en ontwerp elkaar uit-

vergelijkbare ontwikkeling als bij de woningvoorraad.

dagen, ondersteunen en uiteindelijk complementeren.

Het aanbod aan vergunningen verleend voor werk-

Onderzoek en ontwerp vormen dan ook geen afgeba-

zaamheden anders dan nieuwbouw heeft sinds de jaren

kende gebieden meer, maar construeren een dialoog

90 een groeiend aandeel ten opzichte van nieuwbouw.

die gezamenlijk tot een eindresultaat leidt.

Tijdens deze eeuw is er zelfs sprake van een 50/50 verhouding waarbij we 2009 kunnen noteren als het eerste

Interieur architectuur wordt veelal verward met deco-

jaar met meer andere werkzaamheden dan nieuwbouw.

ratie, de keuze van de materialen, kleur en afwerking
van onze ruimtes. Hiermee wordt echter te kort ge-

Los van de huidige conjunctuur komt naar voren dat de

daan de professie van interieur en architectuur, twee

opgave voor de ontwerp- en bouwpraktijk een trans-

disciplines die meer en meer naar elkaar toe groeien.

formatie van nieuwbouw naar herbestemmings- en re-

Deze verwarring zou voort kunnen komen uit, zoals

novatieopgaves heeft doorlopen. Momenteel houden

Bachelard het zo mooi beschrijft, de horizontaliteit van

beide disciplines elkaar in evenwicht, maar de belang-

onze interieurs.4 Het exponentieel toegenomen opper-

rijkste conclusie betreft het groeiende aandeel dat bou-

vlak aan bebouwing van de afgelopen eeuw heeft na-

wen binnen bestaande kaders heeft ingenomen. Een
aandeel dat van ontwerpers ook een andere aanpak en
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kwesties onderzocht. De gevolgen van de economische

ArtEZ leidt interieurarchitecten op die in staat zijn

crisis op langere termijn, het dreigende energietekort

analytische, beschouwend ontwerpende onderzoeken

en de onafwendbare klimaatverandering worden wel-

te initiëren. Ze nemen leiding in nieuwe samenwer-

van ruimte. Standaardisatie, wet en regelgeving, en

methode vereist. Een methode waarbij de context niet

globalisatie hebben veelal geleid tot een eenduidig en

carte blanche is, maar waar binnen bestaande randvoorwaarden gewerkt en ontworpen moet worden.

kritisch schetst, een landschap waarbij iedere functie,
van kerk tot kantoor, zich afspeelt onder een verlaagd

Het werken en ontwerpen binnen bestaande randvoor-

plafond. 5

waarden en kaders behoort tot de kern van de discipli-

kingsverbanden, en geven op die manier vorm aan

de komende generaties worden nog lang niet overzien.

innovatieve initiatieven. De individuele ontwikkeling

Steeds nadrukkelijker klinkt de roep om een cultureel

van studenten staat daarbij centraal. Ons onderwijs is

omslagpunt, waarbij de vraag centraal staat hoe we

De enorme productie van bouwprogramma van de af-

aantal herbestemmings- en interieuropgaves binnen de

er op gericht de eigen positie te leren onderkennen en

over tien, vijftien of twintig jaar willen leven en wat we

gelopen eeuw staat momenteel onder druk. Niet alleen

architectuur opleidingen, nemen ze nog lang niet een

ontwikkelen.

daarvoor over hebben. ArtEZ wil interieurarchitecten

de economische motor stokt, ook ons ruimtevraagstuk

aan de praktijk gerelateerd aandeel in. Wat dit betreft

opleiden die in staat zijn maatschappelijke tendensen te

verandert en ontwikkelt zich continue. Fysieke program-

heeft de interieurarchitectuur op basis van onderwerp

STUDIE

signaleren en deze op te pakken als onderzoeks- of ont-

ma’s verdwijnen naar de digitale wereld, de traditionele

een duidelijke voorsprong. De keuze voor een verdere

5x designstudio’s: In de vijf studio’s: re-stay, re-use, re-

werpopgaven binnen de interieurarchitectuur. Nieuwe

productie industrie heeft de binnenstad al enkele de-

ontwikkeling middels een Master Interieurarchitectuur

onderzoeken en strategieën worden ontwikkeld met

cennia verlaten en grote stadsuitbreidingen behoren

sluit dan ook nauw aan bij de huidige ontwikkeling van

gewerkt aan diverse ontwerpopgaven daarbij gaat ook

betrekking tot menselijk gedrag. Interieurarchitecten

-

veel aandacht uit naar onderzoek en kennis en vaardig-

moeten niet alleen verblijfsruimten maken, maar ook

zing, maar met name ons royale aanbod aan bebouwing

heden m.b.t. bouwtechniek, verlichting en regelgeving.

kunnen te begrijpen wat er in de wereld gebeurt en

1x casestudy: In de casestudy werken studenten samen

welke invloeden bepaalde fenomenen hebben.

ne van de interieurarchitectuur. Ondanks het groeiend

de ontwerp- en bouwpraktijk.

in teamverband aan een ontwerpend onderzoek vanuit
concrete vraag van een externe opdrachtgever.
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1x forum: Het schrijven van een thesis aan de hand

Eric de Leeuw, Ingrid van Zanten
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van een door de studenten zelf geformuleerde onderzoeksvraag, daarbij worden ze door theoriedocenten
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en experts begeleid.

Eric de Leeuw , Irene Müller, Marie-Leen Ryckaert

Daarnaast zijn er theorielessen waarin een relatie wordt

GASTDOCENTEN

gelegd tussen recente ontwikkelingen in de interieurar-

20.000
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chitectuur en historische ontwikkelingen, zowel binnen
als buiten de discipline. De masterkring is een werkvorm

0

waarbij de studenten als experts worden beschouwd. De
docenten fungeren vooral als coach. In de masterkring
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komen onder andere de individuele studieplannen en de
onderzoeksthema’s aan bod en worden ervaringen binnen de case-study’s uitgewisseld tussen de jaargroepen.
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2. Deze relatie wordt bevestigd door de nog te verschij-

Beacon Press, Boston, 1994, p.147

De menselijke, intuïtieve lichamelijkheid bepaalt ons

nen heruitgave van The Poetics of Space door Penguin

4. Ibid. p.27

direct begrip van de omgeving. De relatie van het

Classic, waarin Mark Z. Danielewski een van de twee

5. Krier, Leon, Drawing for Architecture,

lichaam tot de ruimte heeft het karakter van ver-
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introducties heeft geschreven.

Writing Architecture series, the MIT press, Cambridge,

trouwdheid of zou dat moeten hebben. Vanuit deze
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3. Bachelard, Gaston, The poetics of Space,

2009, p.230

vertrouwdheid worden de grote maatschappelijke

E interieurarchitectuur.zwolle@artez.nl

vertaald door Maria Jolas,

De maatschappelijke relevantie van herbestemmings- en
interieuropgaves blijkt ook uit de zelf aangedragen onderwerpen
van de afstudeerprojecten van Annet Braakman, Jorien van
Glabbeek, Rike van der Grift en Sahar Jaber. Ondanks de
uiteenlopende thema’s van de individuele projecten komen de
maatschappelijke thema’s en een aansluiting met de praktijk in
ieder project naar voren. Van het doordenken van wonen onder
invloed van veroudering en digitalisering tot onze omgang met
omvangrijke (leegstaande) wederopbouw architectuur. Allemaal

Daar waar Jorien zich gefocust heeft op de constante

opgaves van vandaag, morgen en de nabije toekomst.

wonen als thema. Deze vorm van wonen wordt sterk beinvloed door de opkomst van digitale media en technieken. Een ontwikkeling waar Rike zowel een persoonlijke
fascinatie als ook een afkeer tegen had ontwikkeld. De

We zien in het afstudeerwerk van Annet Braakman het

Een ander bouw type dat sinds de economische terug-

technologieën zorgen namelijk in de ogen van Rike voor

gemeentehuis van Hengelo opduiken, een project dan

gang en groeiende belangstelling voor duurzaamheid

een verdere individualisering van het gebruik van de

qua schaal afwijkt van de kleinere woonprogramma’s.

onder druk is komen te staan, is de sociale huurwoning.

woonkamer. Juist in de ruimte waar het gemeenschap-

Dit door Johannes Bergvoet ontworpen gebouw is

Deze veelal ongeïsoleerde woningen zijn onderdeel van

pelijke leven van een koppel of gezin zou moeten plaats-

qua opgave een uitzondering binnen de monumentale

de sociale structuren in wijk en stad. Volledige sanering

vinden, lijkt het alsof iedereen alleen nog maar bezig is

wederopbouw architectuur. Dit omvangrijke complex

en nieuwbouw is daardoor niet zozeer economisch on-

met zijn eigen beeldscherm.

kent namelijk een aantal markante architectonische de-

interessant, maar vormt ook een complex sociaal pro-

tails en stijlkenmerken die voor die periode meer uitzon-

bleem. De combinatie van renovatie en herontwikkeling

dering dan regel waren.

behoort dan ook tot een veel voorkomende oplossing.

Door de herwaardering van het naoorlogs erfgoed kom

huurwoning, vormt de opgave van het afstudeerwerk

het regelmatig voor dat monumentale omvangrijke ge-

van Jorien van Glabbeek. Een opgave waarbij vanaf het

en meubilair van zowel koppels als jonge gezinnen blijkt
dat de indeling van de woonkamer achter blijft bij de ont-

bouwen een beschermde status verkrijgen, ondanks dat

wikkelingen die we digitaal en technologisch doormaken.
zijn, zoekt iedereen zijn plek in de vaste indeling van de

de bruikbaarheid en herbestemming niet voor de hand

begin gezocht is naar een constante binnen het ver-

liggend zijn. De schaal maakt het her programmeren

anderende woonprogramma. Onze levens en dus ook

woonkamer. Interieur en gebruik komen niet overeen.

van deze complexen lastig, waarbij de eenduidige func-

onze vorm van wonen transformeert onder invloed van

Een verdere studie in de etymologie van het begrip

tie veelal vervangen moet worden voor een gemengd

technologie, cultuur en media. Het zoeken naar de kern

woonkamer en de voorafgaande historische ontwik-

gebruik. Daarnaast vormen de eenzijdige structuur en

van ons wonen en dit vervolgens naar de huidige tijd

keling verruimt ons standpunt over wonen. Van het

de rigide opzet van de betonconstructie een uitdaging.

transformeren vormt het hoofdthema van dit project.

vroegere hallenhuis tot de zitkuil van de jaren zeventig,

Aan de herbestemmingsopgave gaat een gedegen inven-

De zoektocht naar een constante in een veranderde vraag

tarisatie en analyse vooraf. Wat zijn de kenmerken van

begint bij het analyseren van de historische ontwikkeling

op sociaal en cultureel vlak onze indeling en vorm van

het gebouw en hoe kunnen deze op een intelligente wijze

van het sociaal wonen gedurende de 20ste eeuw. Van de

wonen doen veranderen. Een evolutie die terug te her-

ingezet worden om het complex geschikt te maken voor

-

een nieuw, veelal gemengd gebruik. Van de rationele

woning E6100 van Willem Wissing tot de Vinex uitbreiding

keer op keer hebben technologische vooruitgang (van

te liggen en al deels door wet en regelgeving voor-

leiden is op het veranderde begrip van de woonkamer.

gedragen te worden. Wat echter veel over het hoofd
wordt gezien is het gehele proces van veroudering en

bouwstructuur tot de meer subjectievere analyse van ervaring en karakter, methoden die een inventarisatie van

duidelijk naar voren komt is de veranderende rol van het

-

randvoorwaarden tot herbestemming voorzien. Een in-

interieur. Daar waar J.J.P. Oud het interieur inzet om het

gen uit het verleden richting de toekomst gestuwd. Deze

ventarisatie die het mogelijk maakt om op voorhand on-

wonen te ondersteunen, blijkt in alle latere types het in-

ervaringen kunnen we inzetten om projecties op de toe-

mogelijk geachte combinaties toch te realiseren.

terieur gereduceerd te zijn tot een indeling van wanden.

ondersteunen.
-

uitkomt bij een herinterpretatie van het hallenhuis. De

deringsproces is door Sahar gevoelvol geanalyseerd

Het terugbrengen van de utiliteit van het interieur geeft

digitalisering van de woonkamer krijgt een uitwerking in

dit project gezien het thema van de sociale huurwoning

de volledige herinterpretatie van ons toekomstige thuis.

De dag- en weekritmes blijken sterk van elkaar af te

een radicale invalshoek. Geen op maat gemaakt exclusief

Een open ruimte voor een gemeenschappelijk fysiek en

wijken en ruimtebehoeftes blijken enorm variabel

interieur, maar een type dat voor iedere bewoner bruik-

virtueel leven tegenover afgezonderde cocons voor de

te zijn. Daarnaast is hulpbehoevendheid niet per se

baar is. Door de constante van het wonen te reduceren

meer private aangelegenheden.

leeftijdsafhankelijk en voor alle bewoners noodzake-

tot een vijftal rituelen; het ontvangen, voeding bereiden,

lijk. Ouder worden is binnen het wonen niet per se

voeden, reinigen en rusten, ontstaat er een aangename

Als tegenhanger van de snelheid waarmee de

een lineair proces en staat soms los van veroudering,

verhouding tussen het noodzakelijke en de vrijheid van

digitale en virtuele wereld ons wonen beïnvloedt

hetgeen een belangrijk uitgangspunt vormt voor een

aandachtspunt van externe ontwikkelingen in

Niet het zoeken naar een eenduidige oplossing, maar

het wonen. Het interieur beperkt zich niet meer tot het
afscheiden van ruimtes maar maakt wonen mogelijk.
-

media of techniek naar het geleidelijke proces van
veroudering. De dubbele vergrijzing die de bevolking

schillende stadia van het ouder worden kan onder-

van Nederland doormaakt begint zich langzamerhand

steunen is de belangrijkste conclusie van het onder-

te vertalen naar de bouwpraktijk. Levensloopwoningen

zoek en daardoor de ontwerpopgave. Doorslaggevend

en het aanpassen van het huidige bouwbestand

zijn de veranderende handelingen en motoriek door

worden gezien als de opgave voor morgen.

het verouderingsproces en het bewaken van de privaatheid bij hulpbehoevendheid. Maar bovenal het

Normaliter wordt hierbij direct gedacht aan rolstoel-

waarborgen van mobiliteit en de mogelijkheid de wo-

vriendelijke eenlaagse woonplattegronden met tech-

ning aan te passen aan de veranderde ruimtebehoef-

nische hulpmiddelen. Hier lijken de oplossingen klaar

tes die gepaard gaan met veroudering.

Het doel van de afstudeeropgave van de Master

In een veranderende wereld kan de interieurarchi-

Interieurarchitectuur zit hem in het herkennen

tectuur niet achter blijven. De opgaves van vandaag,

en doorontwikkelen van onze reeds bestaande

morgen en de nabije toekomst bestaan voor een groot

conditioneringen. Dit is alleen mogelijk wanneer de

gedeelte uit renovatie en herbestemming. Projecten

discipline van het ontwerp getransformeerd wordt

die een benadering vragen waarbij onderzoek en

tot een ontwerpend onderzoek. Een zoektocht naar

analyse tot ontwerp en resultaat leiden. Zoals eerder

de oorsprong en randvoorwaarden van verandering

vermeld heeft de interieurarchitectuur door haar

van vorm en betekenis. Het ontwerpproces bestaat

thematiek een voorsprong op de klassieke architec-

uit het transformeren en inzetten van de opgedane

tuur. Namelijk het voordeel om van binnenuit de reeds

kennis in de vooraf gestelde opgave. Onderzoek

bestaande bebouwing voorraad door te ontwikkelen.

en ontwerp vormen geen gescheiden disciplines

Tijdsgeest en opgave zorgen binnen de architectuur

maar reageren op en ondersteunen elkaar. De hier

voor een verschuiving van brandpunt, van exterieur

getoonde resultaten en beschrijvingen van de afstu-

naar interieur.

deerkandidaten uit 2014 tonen dan ook geen kant-enklare producten, maar richten zich op de resultaten
uit het onderzoek en het proces welke nodig waren
om tot een eindresultaat te kunnen komen.

Mark Proosten, architect,
Maastricht, december 2014

