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Praktijk

Tina Saaby begint met uitleggen dat de Nederlandse 
Superdutchbeweging van grote invloed is geweest 
op de Deense architectuur. ‘Twaalf jaar geleden 
waren er nauwelijks buitenlandse architecten aan 
het werk, maar de komst van MVRDV was het 
begin van een hechte Nederlands-Deense connectie. 
Adriaan Geuze ontwierp het havengebied, Sjoerd 
Soeters maakte een plan voor de wijk Slusen-
holmen. Daar hebben we veel van geleerd.’
 Inmiddels lijkt de situatie omgekeerd. Terwijl 
in Denemarken jonge bureaus als BIG en TRANS-
FORM grote opdrachten krijgen, komt de jonge 
Nederlandse garde nauwelijks aan het werk. Toch 
begint nu ook in Denemarken het tij te keren. 
‘Hoewel we nog steeds bescheiden groeien, heb-
ben we wel last van het economische tij. En die 
groei is alleen in Kopenhagen, niet daarbuiten.’ 
Dat biedt ruimte voor nieuwe thema’s zoals 
duurzaamheid. En voor een hechtere verbinding 
tussen stad en landschap. De tijden dat de Deense 
landschapsarchitecten veel met beton werkten, is 

alweer voorbij. Als stadsarchitect concentreert ze 
zich op het leggen van verbindingen: in groen-
structuren, mobiliteitsnetwerken, maar ook op het 
creëren van sociale interactie in tijdelijke of kleine 
projecten. Dat is voor haar een fulltimebaan die ze 
in dienst van de gemeente Kopenhagen uitvoert. 
Dat Max van Aerschot naast zijn werk als stadsar-
chitect nog een eigen bureau heeft, verbaast haar 
enorm. ‘Valt wel mee hoor’, zegt Van Aerschot, 
‘zelfs de Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft 
nog steeds zijn eigen bureau.’
 Dat Max van Aerschot niet in dienst is van de 
gemeente geeft hem ruimte die ze zelf ook wel zou 
willen hebben, zegt ze. De vrije rol die je dan hebt, 
biedt de mogelijkheid om meer te agenderen. ‘Aan 
de andere kant: een goede relatie met de ambtena-
ren is cruciaal. Als je rechtstreeks rapporteert aan 
de wethouder, bestaat het gevaar dat je mee moet 
in de kortetermijnscoringsdrift van bestuurders. 
Sommige processen duren nu eenmaal lang 
zonder snel resultaat, maar dat maakt ze niet 
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In mei jl. was Tina Saaby, stadsarchitect van Kopenhagen, een dagje in 
Nederland. Ze gaf een lezing over haar plannen voor de komende jaren 
en maakte en passant van de mogelijkheid gebruik om iets meer te leren 
over hoe stadsbouwmeesters in Nederland werken in een gesprek met 
Max van Aerschot, stadsbouwmeester van Haarlem. ‘Heb jij een directe 
lijn met de wethouder?’

Tina meets Max
minder belangrijk.’ 
 Ze denkt even na, dan; ‘Toch ben ik wel jaloers 
op jouw positie. Ik zit niet eens in hetzelfde 
gebouw als mijn wethouder. Dat maakt de dialoog 
soms heel moeizaam. Maar het ideale systeem 
bestaat niet, en zoals ik werk kan ik mijn positie 
bepalen afhankelijk van de situatie. Ik kan meer 
adviseren of meer ontwerpen, ik kan er in duiken 
of een beetje afstand houden, extrovert of introvert 
opereren, de positie van de wethouder steunen of 
die van de ambtenarij.’
 Ook de schaal waarom beide stadsarchitecten 
opereren verschilt. Waar Van Aerschot bij voor-
keur de opgaven opschaalt naar de regio of het 
Rijk, werkt Saaby ook op microschaal: aan 
achtertuinenbeleid bijvoorbeeld, of GANG-I, 
dat functioneert als aanspreekpunt voor uiteenlo-
pende burgerinitiatieven. Dat zijn vaak informele 
trajecten, maar dat stoort haar niet. ‘De informele 
dialoog is juist een fijn middel, juist dat ik niets 
kan beloven geeft ruimte. Tegenwoordig doen we 
wekelijks een vrijdagochtendontbijt. Dan ontbijten 
we met de directeuren van de gemeentelijke 
diensten, andere belangrijke ambtenaren, ontwik-
kelaars en beleggers. Het eerste half uur leggen we 
uit wat de stand van zaken is. Waar we mee bezig 
zijn. Het volgende half uur stellen zij vragen en 
geven wij feedback op waar zij problemen zien. 
Soms kunnen we uitleggen waarom dingen lang-
zamer gaan. Soms horen we hun probleem voor 
het eerst, maar kunnen we het naderhand snel 
oplossen.’
 Letterlijk: ‘Vandaag hebben we een beton-
element ontworpen voor een gebouw. Als er geen 
geld is, ziet beton er altijd lelijk uit. Als je geen 
geld hebt: maak een gebouw dan in baksteen! 
Dat kan goedkoop, mooi en efficiënt. Interessante 
discussie, die me de naam De Baksteenvrouw 
heeft opgeleverd.’ Van Aerschot lacht: ‘Mijn 
bij naam is Max Maximaal, omdat ik altijd maxi-
male kwaliteit zoek.’


