
 

 
 
Vrijdag 27 maart 2009: Feestelijke lancering De Olifantenkooi 
 
In de bestaande architectuurbladen komen architecten en opdrachtgevers nauwelijks zelf aan het woord, 
laat staan dat ze met elkaar in debat gaan. In De Olifantenkooi*, een pamflet in de kwartaaluitgave 
Architectuur Lokaal, biedt Architectuur Lokaal een podium voor een nieuwe (of heel ouderwetse) vorm van 
architectuurdebat. Schriftelijk, persoonlijk, polemisch, vragen oproepend. Architecten lichten hierin hun 
eigen projecten toe. Architectuurcritici schrijven over tendensen en ontwikkelingen. Wat betekent het om 
ontwerper te zijn? Hoe komt dat tot uiting in concrete projecten of ontwerpvragen? Op welke vragen wil 
de maatschappij een antwoord? Architectuur Lokaal nodigt opdrachtgevers nadrukkelijk uit om te 
reageren en in te gaan op wat zij belangrijk vinden. Welke culturele drijfveren hebben opdrachtgevers? 
Hoe verhouden zij zich tot ontwerp, bewoners, beleid en maatschappelijke tendensen?  
 
Naar aanleiding van het eerste nummer van De Olifantenkooi organiseert Architectuur Lokaal een 
discussieavond.  
Datum: vrijdag 27 maart 2009 
Doelgroep: 24/(3)7 plus** 
Locatie: Architectuur Lokaal, Tussen de Bogen 18, Amsterdam (zie www.arch-lokaal.nl/route)  
Aanmelden voor woensdag 25 maart via: www.arch-lokaal.nl   
 
Programma 
 
20.00 uur Welkom door Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal 
20.10 uur Marc Koehler (Marc Koehler Architecten)   

 Stelling: Bewonersparticipatie zit publieke architectuur in de weg 
20.20 uur Reactie: Hans Vermeulen (DUS Architecten) 

Stelling: Gebruikers betrekken levert een positieve bijdrage aan de stad 
20.30 uur Discussie met panel en zaal, o.l.v. Indira van ‘t Klooster 
  Panel:  

Jasper Jägers (TCN Property Projects) 
Sander Woertman (De Architect) 
Job Floris (Monadnock) 

21.15 uur Christophe van Gerrewey (Universiteit van Gent) – hedendaagse architectuurkritiek 
circa 21.30 uur Napraten met borrel 
 
 
Stuur deze uitnodiging door naar andere mogelijk geïnteresseerden! 
NB. Verhinderd, maar wel geïnteresseerd in het pamflet De Olifantenkooi? Stuur dan een mail 
naar: margot.dejager@arch-lokaal.nl  

 
 
 
* De titel is ontleend aan een, nog altijd actuele, architectuurkritiek van Geert Bekaert uit 1965. Als eerbetoon aan de nestor van de moderne architectuurkritiek, maar 
ook als metafoor voor schaal en maat, kracht en gekooide energie. Zie voor de complete recensie: 
http://www.dbnl.org/tekst/beka003verz01_01/beka003verz01_01_0062.htm 
 
** Onder de noemer 24/(3)7 organiseert Architectuur Lokaal van tijd tot tijd bijeenkomsten die tot doel hebben om jonge professionals in het brede veld van 
architectuur met elkaar in contact te brengen: bestuurders, woningcorporaties, projectontwikkelaars, wetenschappers, architecten architectuurhistorici, etc.. Plus 
betekent dat de leeftijdsgrens van 24 tot 37 jaar in dit geval niet zo strak gehanteerd wordt. De kwestie gaat tenslotte iedereen aan. De focus in het programma ligt 
echter wel op de jongeren. Nu de babyboomers massaal met pensioen gaan wil Architectuur Lokaal graag kennismaken met de nieuwe generatie en hen tegelijkertijd 
een podium bieden om met ons en elkaar van gedachten te wisselen. 


