
 

 

 

 

 

 

Uitnodiging presentatie De Olifantenkooi #2, juni 2009  

 
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.  

 

Naar aanleiding van het tweede nummer van De Olifantenkooi organiseert Architectuur Lokaal 

een discussieavond, ‘De ontwikkelende architect en de ontwerpende ontwikkelaar’ 

 

Datum: vrijdag 26 juni 2009 

Locatie: Architectuur Lokaal, Tussen de Bogen 18, Amsterdam (zie www.arch-lokaal.nl/route )  

Aanmelden: via www.arch-lokaal.nl/deolifantenkooi2 

Toegang gratis  

 

Tijdens het debat bij de lancering van het eerste nummer van De Olifantenkooi bleek dat 

architecten en opdrachtgevers elkaar met de nodige argwaan bezien. Enigszins gechargeerd gaat 

dat zo: Architecten beschuldigen ontwikkelaars van geldzucht en korte termijn denken. 

Ontwikkelaars vinden architecten luchtkastelenbouwers die buiten de realiteit staan. Binnen de 

context van een concreet project komen beide partijen daar natuurlijk wel uit, maar in een breder 

gesprek over culturele ambities, gebouwde kwaliteit en publieke verantwoordelijkheden ontspoort 

dat makkelijk in een stellingenoorlog, een discussie over posities in plaats van ambities.  

 

Uiteraard zijn er tussenwegen. In het tweede Olifantenkooidebat geven Geurt van Randeraat, 

conceptontwikkelaar van Site Urban development, en Jaco de Visser, ontwikkelaar van de Huis 

de Wiers, een lezing over hun manier van werken. Aan de hand van concrete projecten gaan zij in 

op hun overwegingen om verder te kijken dan de traditionele reikwijdte van hun professie, de 

manier waarop zij hun projecten tot stand brengen, en hun ambities met betrekking tot 

gebouwde kwaliteit. Dat leidt tot reflecties op vragen als: wat is een ontwerp? Wat is een 

concept? Hoe houd je greep op de kwaliteit binnen het bouwproces? Hoe breng je kwaliteit tot 

stand? Is een ontwerpende ontwikkelaar iets fundamenteel anders dan een ontwikkelende 

architect of begrijpen zij elkaar beter dan hun ‘gewone’ collega’s in het bouwproces? Kunnen we 

iets van hen leren? 

 

Programma: 

20.00 uur opening door Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal 

20.10 uur Geurt van Randeraat, SITE Urban Development 

20.30 uur Jaco de Visser, Architectenbureau J.D. de Visser 

20.50 uur Vragen en debat 

21.30 uur Afsluiting en 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  

 


