
* A-net: Netwerk van architecten genereert aandacht  

Vorige week woensdag 19 augustus was de BOX aanwezig bij een 
discussie in het Architectuurcentrum ABC in Haarlem, die werd 
georganiseerd door A-net, een nieuw netwerk van 10 kleine 
architectenbureaus uit de regio A'dam-Haarlem. A-net richt zich 'op 
het versterken, verbeteren en delen van ervaring, kennis en 
ondernemerschap en tracht op innovatieve wijze vanuit het individu 
en het collectief oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken in de 
maatschappij te bieden'.  
Onder de heldere leiding van Indira van 't Klooster [staande op de 
foto hieronder] werd - door het prachtige weer verplaatst naar de 
tuin - gedebatteerd over het thema 'de architect als initiatiefnemer en 
ondernemer' met een vijftal gasten. Op de foto zittend van links naar 
rechts: Max van Aerschot - stadsarchitect van Haarlem, Marc 
Glaudemans - directeur Fontys Academie voor Bouwkunst in 
Tilburg, Thijs Meijer - 'procespartner' in architectuur, Lars Mosman 
- projectontwikkelaar bij Heijmans en Jasper Jägers, 
conceptontwikkelaar bij TCN Property Projects. 
 

  
Het debat was vooraf al ingeleid door A-net zelf, mede aan de hand 
van een viertal min of meer succesvolle eigen ontwikkel-initiatieven 
van de leden. Aansluitend hadden de vijf gasten ieder zo hun eigen 
visie op initiatiefrijke architecten. Waar Glaudemans verwees naar 
de resultaten van zijn symposium 'de Toekomst van de Architect' - 
architecten zijn autistisch, naief en ouderwets in hun blik naar de 
wereld en moeten zich veel meer aansluiten bij netwerken van 
andere disciplines - was Mosman juist blij met een actieve 
benadering door architecten; hoe klein het initiatief soms ook was, 
hij kon er vaak zijn voordeel mee doen. Meijer constateerde bij de 
meeste architecten een gebrek aan ervaring met ontwikkel- en 
bouwprocessen; hij zorgt dan ook met zijn bedrijf voor een 
professionele procesbegeleding tijdens het hele traject. Jasper Jägers 
schetste het actuele slagveld in projectontwikkelaarsland en 
voorspelde dat er een hevige strijd zal losbarsten rond het 
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strategisch onderzoek naar de toekomstige 'hotspots' in ons land. 
Ondanks aanwezige manco's in strategisch denken bij architecten, 
kon hij zich bijdragen uit die discipline toch wel voorstellen. 
 

  
Veruit de interessantste inbreng kwam van Max van Aerschot, nu 
ruim een jaar actief als Haarlems stadsbouwmeester. Met de nieuwe 
Wet Ruimtelijke Ordening in de hand, bepleitte hij meer aandacht 
voor het hogere schaalniveau van de 'gebiedsvisies'. En hij had in 
zijn stad inmiddels alle neuzen dezelfde kant op [en budget 
gereserveerd gekregen] voor die aanpak. Zo zou er in de loop van 
dit jaar een 'Open Oproep aan architecten' [zoals in Belgie meer 
gebruikelijk] verschijnen, om ze actief te laten meedenken en mee te 
laten ontwerpen aan gebiedsvisies voor zijn stad. Tevens vertelde hij 
op aanstekelijke wijze hoe hij - samen met andere stadsarchitecten 
en intensief gesteund door Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol - 
bezig was met het vormgeven van een actief platform voor de 
landelijke uitrol van deze aanpak. In het najaar komt dat initiatief 
prominent in de publiciteit en wordt er een website 
[www.stadsbouwmeester.nl] ingericht. Het was hartverwarmend om 
een collega van naam met zoveel deskundigheid, tact en 
enthousiasme te zien omgaan met een dergelijk politiek en 
strategisch belangrijk vraagstuk. 
Resumerend is door A-net weer eens aangetoond, dat de gebundelde 
en positief gerichte energie van architecten immer leidt tot resultaat. 
Al is zo'n initiatief in alle begin bescheiden, het genereert in ieder 
geval aandacht. 
[Tijdens de geanimeerde bijeenkomst konden we trouwens genieten van de voortreffelijke Hongaarse 

wijnen, die werden verzorgd door Miranda Beems WineImport. Zie voor de doelstellingen, de leden en de 
afsluiting van de expositie en het debatprogramma op 02 september aanstaande in het ABC ook de eigen 
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