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earthen body. Thus, in the area of tension between territory and con
crete elements, a new kind of architecture emerges, neither building 
nor landscape, but full of material and spatial experience. 
 As such, Holtrop’s project is not merely an accommodation with the 
earthen territory of the fort in Vechten, but also an exploration of the 
territory of architecture. The architectural boundaries are probed, not 
via grand gestures, but via an interrogation of centuriesold principles 
such as space and materiality. The museum seems to be an exploration 
of what the sculptural materiality of concrete and the controlled 
articulation of the territory can together achieve. It is an investigation 
of how the interplay of these forces can result in architecture: fluid 
spatial qualities, sloping convex and concave spaces illuminated from 
one side such that, together with the materiality of the concrete, they 
generate a very distinctive atmosphere.

 Time

The new approach to the architectural project also entails a different 
relationship with time. Many of the projects in this book no longer 
confine themselves to delivering an instant visual image, but enter into 
in a sophisticated relationship with the past and the future. One such is 
Monadnock’s project for Nieuw Bergen. This Limburg village was 
developed in the second half of the twentieth century and lacks the 
multiplicity of visual and semantic anchors that the other, much older, 
villages in the region have. Time in this village is chiefly focused on the 
here and now.
 Monadnock came up with a tower that introduces the concept of 
time into the Nieuw Bergen context in three different ways. The typology 
of the tower offers the possibility of making a connection with the long 
history of the surrounding territory. Visitors can climb the tower via a 
metal spiral stair and be rewarded with a view of a landscape dotted 
with various towns and villages. From this lookout point, Nieuw Bergen 
has a clear place in the wider landscape, which has evolved over the 
course of time. The new landmark thus becomes part of the extensive 

 One striking example is provided by Anne Holtrop 
with his intervention for the fort in Vechten. Holtrop 
refrains from yet another spectacular addition to a 
military landscape, but nor does he limit himself to a 
worthy restoration or deferential interpretation of 
the existing fort. The territory itself becomes the most 
important resource with which Holtrop sets to work. 
His entire project can be seen as the unlocking of 
resources and forces that have been inherent in the 
fort at Vechten for countless decades. 
 The starting points of this project lie in the archi
tecture of the fort and, more specifically, in the top
ography of the ramparts, which Holtrop surveyed in 
detail. Using very precise drawings of this defensive 
landscape, the architect sought for an appropriate 
architectural form. As long ago as the mid 1960s, the 
Italian architect Vittorio Gregotti called on designers 
to engage in more intensive contact with the territory: 
‘they have to measure, modify, redouble, situate and 
utilise the territory,’ he argued.1 Holtrop appears to 
have made this ideal his own. The characteristics, 
possibilities, as well as the obstacles of the earthen 
body of the fort, constitute the starting points for a 
project that barely rises above the territory.
 Holtrop demonstrates that contemporary archi
tecture has the capacity to unlock the forces that 
have always lain hidden in the territory of the Water 
Line, and to use them to create a new condition and 
atmosphere. The spatial forms of the new museum 
are echoes of the contours of the fort’s defensive 
walls. Sturdy concrete walls have struck huge craters 
in the telluric mass of the ramparts, generating 
spacious courtyards. Around the courtyards, a neck
lace of cavernous spaces was carved out of the 

relatie te benaderen, waarin het territorium verschijnt als een bron 
voor de architectuur.
 Een treffend voorbeeld levert Anne Holtrop met zijn interventie voor 
het fort in Vechten. Holtrop onthoudt zich van de zoveelste spectacu
laire toevoeging aan een militair landschap, maar beperkt zich even
min tot een brave restauratie of in de pas lopende invulling van het 
bestaande fort. Het territorium zelf wordt de belangrijkste bron waar
mee Holtrop aan de slag gaat. Het hele project van Holtrop kan worden 
bekeken als het creëren van een nieuwe ontsluiting van bronnen en 
krachten die al vele decennia in het fort van Vechten besloten lagen. 
 De uitgangspunten van dit project liggen in de architectuur van het 
fort en meer specifiek in de topografie van de wallen, die door Holtrop 
op een gedetailleerde wijze wordt gesondeerd. Door middel van heel 
precieze tekeningen van dit verdedigingslandschap is de architect op 
zoek gegaan naar architecturale vorm. Al in het midden van de jaren 
zestig richtte de Italiaanse architect Vittorio Gregotti een oproep aan 
ontwerpers om intensiever in contact te treden met het territorium:  
‘ze moeten het meten, bewerken, vergroten, situeren en effectief 
gebruiken’, zo stelde hij.1 Holtrop lijkt zich binnen dit ideaal te plaat
sen. De karakteristieken, mogelijkheden, maar ook de obstakels van 
het aarden lichaam van het fort vormen de aanleiding voor een project 
dat zich nauwelijks uit het territorium verheft. 
 Holtrop illustreert dat de hedendaagse architectuur de capaciteit 
bezit om de krachten die altijd al in het territorium van de waterlinie 
verscholen zaten te ontsluiten en ze daardoor tot een nieuwe conditie 
en atmosfeer te verheffen. De ruimtelijke vormen van het nieuwe 
museum zijn echo’s van de contouren van de verdedigingswallen van 
het fort. Door middel van kloeke betonnen wanden zijn er grote kraters 
in de tellurische massa van de wallen geslagen, in de vorm van ruime 
binnenplaatsen. Vervolgens zijn er spelonkachtige ruimten uit het 
 aarden lichaam gehouwen, die in een aaneengesloten reeks om de 
hoven heen zijn gelegd. Zo is in het spanningsveld tussen territorium en 
betonnen elementen een nieuwsoortige architectuur ontstaan – noch 
gebouw, noch landschap, maar vol van materiële en ruimtelijke ervaring. 

The Archi
tecture of the 
‘Commons’
Towards a New Definition of  
the Architectural Project

What do a new museum in an old fort, a brick tower in a postwar village 
centre, and a series of DIY apartments in a 1960s block of flats have in 
common? They all testify to a wide and intensive search for a new 
definition of the architectural project. 
 Whereas at the beginning of the twentyfirst century the project in 
Dutch architecture was still all too often conceived exclusively as a big, 
avantgarde and iconic gesture, today a different definition is emerging. 
Designs like De Ceuvel in Amsterdam (space&matter, among others) 
and the Luchtsingel in Rotterdam (ZUS) have called into question the 
character of the architectural project by emphasizing coproduction in 
development and realization. They are representative of a group of 
exceptional commissions initiated in recent years by local govern ments 
or housing associations, which have involved experimenting with the 
boundaries and nature of the architectural project.
 The question, however, is whether such an alternative interpretation 
is confined to these exceptional tasks, or whether it might have a wider 
relevance. The latter appears to be the case. In the selection for the 
current Yearbook, the contours of a more generalized reevaluation are 
visible. In big and small tasks, private and public commissions, there is 
a growing sense that architecture can and must move beyond the big 
iconic gesture or the simple fulfilment of a number of functional demands 
and that it can be predicated on a different basis. Irrespective of 
existing approaches, architects are searching for a new conception of 
the architectural project.

 Territory

The first characteristic of such a new approach to the architectural 
project concerns the relation between the building and its territory. In 
the past this relation was too often conceived in terms of subordination 
and dominance, or of assimilation and confrontation. Some projects in 
this book demonstrate that there are other conceptual models that can 
be applied to this relationship, in which territory appears as a resource 
for architecture.

De archi tec
tuur van 
de ‘commons’
Naar een nieuwe definitie 
van het architectuur project

Tom Avermaete

Wat hebben een nieuw museum in een oud fort, een bakstenen toren in 
een naoorlogs dorpscentrum en een reeks kluswoningen in een jaren
zestigflat met elkaar gemeen? Ze zijn alle getuigen van een brede en 
intensieve zoektocht naar een nieuwe definitie van het architectuur
project.
 Waar bij het begin van de eenentwintigste eeuw het project in de 
Nederlandse architectuur nog al te vaak uitsluitend werd begrepen als 
een grote avantgardistische en iconische geste, ontstaat er vandaag 
een heel andere definitie. Ontwerpen als De Ceuvel in Amsterdam  
(o.a. space&matter) en de Luchtsingel in Rotterdam (ZUS) hebben door 
de nadruk te leggen op coproductie in ontwikkeling en realisatie, het 
karakter van het architectuurproject ter discussie gesteld. Het zijn 
representanten van een groep van uitzonderlijke opdrachten die in de 
voorbije jaren door overheden of woningbouwcorporaties werden 
geïnitieerd en waarin wordt geëxperimenteerd met grenzen en de aard 
van het architectuurproject.
 De vraag is echter wel of zo’n andere invulling beperkt blijft tot  
deze uitzonderlijke opgaven of dat ze een breder belang kan krijgen. 
Dit laatste lijkt het geval te zijn. In de selectie van dit huidige Jaarboek 
tekenen zich de contouren af van een meer gegeneraliseerde herijking. 
In grote en kleine opgaven, private en publieke opdrachten lijkt er steeds 
meer het idee te ontstaan dat de architectuur kan en moet voorbijgaan 
aan de grote iconische beweging of aan het eenvoudig beantwoorden 
van een aantal functionele eisen en op een andere basis kan worden 
gestoeld. Los van alle bestaande benaderingen wordt er gezocht naar 
een nieuw begrip van het architectuurproject.

 Territorium

Een eerste karakteristiek van zo’n nieuwe benadering van het archi
tectuurproject betreft de relatie tussen het gebouw en zijn territorium. 
In het verleden is deze verhouding te vaak gedacht in termen van 
onder en bovenschikking, of van assimilatie en confrontatie. Enkele 
projecten in dit boek tonen dat er andere denkmodellen zijn om deze 

 Studio Anne Holtrop, Museum Fort Vechten, 
Bunnik, eerste verdieping

Studio Anne Holtrop, Fort Vechten Museum, 

Bunnik, first floor
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 NL Architects recognized that the rational structure of the Kleiburg 
embodied a huge potential energy, which could be unlocked in a new 
way and thus activated. To maximize the expression of that energy, the 
architects returned to the fundamentals of the building. Its materiality 
was restored, the communal areas were returned to their original form 
and supplemented with large communal lobbies. The structure of the 
building was laid bare, after which the apartments were offered to 
future residents as bare shells. 
 In contrast to other buildings by NL Architects, the focus here was 
not on devising an impressive finished form, but rather on preparing a 
basic form for other actors. The role of the architectural project is 
reduced here to the definition of impulses, which have little value as 
such, but acquire their significance in the interplay with a future action 
in the built environment. The project articulates a recognizable basis in 
which other architects, developers and residents can subsequently 
intervene. The architectural project is thus redefined as anticipating, 
and accommodating, the multiple actions of all these actors in the built 
environment. The architect’s contribution lies in recognizing the power 
of these concerted actions and anticipating it using architectural 
means.

 A different definition

What the three abovementioned, very different examples and approaches 
have in common, is that they no longer conceive the architectural 
project as an intervention that owes its value to a radical formal or 
typological innovation, but rather to the reinterpretation of the existing. 
A few decades ago the Italian theorist Manfredo Tafuri drew a distinc
tion between avantgarde and experimental architecture.3 Avantgarde 
movements, whether they concern eighteenthcentury revolutionary 
architecture or certain trends in twentiethcentury modernism, are 
always exclusive and absolute, according to Tafuri. They do not enter 
into any fundamental association with reality, but instead attempt to 
construct a completely new reality. Tafuri contrasts the avantgarde 

presence of the present and the presence of the 
future.2 Ricoeur saw it as a merit of ‘true action’ that 
all these dimensions can be brought together in a 
singular moment.

 Action

A third characteristic of the new conception of the 
project is that the praxis of the architect is increas
ingly linked to the multiple actions of other actors. 
With increasing frequency, we are seeing designs in 
which the rhetoric of the heroic role of the architect 
is abandoned and the emphasis is placed on the 
coproductive nature of the enterprise, in which 
various actors – not least existing buildings – play  
a central role.
 The renovation of the Kleiburg apartment block in 
Amsterdam by NL Architects illustrates how the 
‘actions’ of an existing building and people can be an 
important resource for the architecture. In this 
project the existing, 1960s honeycomb apartment 
block in the notorious Bijlmer district, was the 
starting point. It is a tribute to NL Architects’ insight 
that instead of staking everything on cosmetic 
interventions, they allowed the material, formal and 
typological energy of the building to speak once 
more. The building was not tackled according to the 
canonical formulas of adding terraces, redefining 
the elevations by way of a new cladding, or trans
forming the typology of the apartments. Instead, the 
architects opted for a completely different approach 
in which the potential inherent in the rationality of 
the modern artefact of the Kleiburg building was 
pivotal.

collection of church towers that punctuate the 
territory of Limburg. Although Nieuw Bergen is a very 
new and small core, it becomes part and parcel of 
the long and illustrious history of the development of 
the Limburg territory.
 The second way in which time plays an important 
role in this project lies in the designer’s decision to 
position his building within the history of the archi
tectural discipline. Although the tower’s simple, tri
partite composition is reminiscent of the belltowers 
of the southern Netherlands, it is the articula  tion of 
the facade in particular, with its simultaneous refer
ences to and negations of classical archi tectural 
rules and its extremely refined brick detailing, that 
recalls the Mannerism of the sixteenth and seven
teenth centuries. In this way, the project adds 
another temporal layer to the contemporary typol
ogies and detailing of the shops and houses of 
Nieuw Bergen, one that refers to the long history of 
architecture with its canonical codes and building 
conventions. 
 Even the powerful volume, which at first glance 
looks somewhat bombastic in the Nieuw Bergen 
context, offers an unusual relationship with time. 
The tower is after all a volume that is not linked to 
any particular function. Rather, it is an autonomous 
figure and a neutral formal structure capable of 
accommodating a multiplicity of programmes, today 
and in the future. The project in Nieuw Bergen is 
illustrative of the way contemporary architecture is 
able to look upon time as an important resource. The 
tower activates what the French philosopher Paul 
Ricoeur called a ‘triple presence’, thereby articulat
ing a relationship with the presence of the past, the 

de architecten terug naar de basis van het gebouw. De materialiteit 
van het gebouw werd in ere hersteld, de gemeenschappelijke ruimten 
werden terug gebracht naar hun oorspronkelijke vorm en aangevuld 
met grote  collectieve lobby’s. De structuur van de flat werd blootgelegd 
en daarna zijn de woningen als kaal casco aangeboden aan de toekom
stige bewoners. 
 Heel anders dan in andere gebouwen van NL Architects gaat het hier 
dus niet om het bedenken van een indrukwekkende vorm, maar veeleer 
over het voorbereiden van een basisvorm voor andere actoren. De rol 
van het architectuurproject wordt hier herleid tot het definiëren van 
aanzetten. Die aanzetten hebben weinig waarde an sich, maar verkrijgen 
hun betekenis in het samenspel met een toekomstig handelen in de 
gebouwde omgeving. Het project articuleert een herkenbare basis, 
waarop vervolgens andere architecten, ontwikkelaars en bewoners 
verder kunnen ingrijpen. Het architectuurproject wordt zo geherdefini
eerd als een anticiperen op, en omgaan met het meervoudig handelen 
van al deze actoren in de gebouwde omgeving. In het herkennen van de 
kracht van dit gemeenschappelijke handelen en het anticiperen erop 
met architecturale middelen schuilt de bijdrage van de architect.

 Een andere definitie

Wat de drie bovenstaande, zeer verschillende voorbeelden en benade
ringen delen, is dat ze niet langer het architectuurproject begrijpen als 
een ingreep die waarde heeft omwille van een radicale formele of typo
logische vernieuwing, maar veeleer omwille van het herinterpreteren 
van het bestaande. Enkele decennia geleden maakte de Italiaanse 
 theoreticus Manfredo Tafuri al het onderscheid tussen avantgarde en 
experimentele architectuur.3 Avantgardebewegingen, of het nu gaat 
om de achttiendeeeuwse revolutionaire architectuur of bepaalde 
stromingen in het twintigsteeeuwse modernisme, zijn steeds exclusief 
en absoluut stelt Tafuri. Ze gaan geen fundamentele band aan met de 
werkelijkheid, maar trachten een volledig nieuwe realiteit te con
strueren. Tegenover de avantgarde plaatst Tafuri de experimentele 

 Handelen

Een derde karakteristiek van een nieuw begrip van 
het project is dat de praxis van de architect steeds 
vaker wordt gekoppeld aan het meervoudige hande
len van andere actoren. Steeds meer zien we ont
werpen waarin de retoriek over de heroïsche rol van 
de architect wordt verlaten en de nadruk wordt gelegd 
op het coproductieve karakter, waarbij verschillen
de actoren een centrale rol spelen – niet in het minst 
de bestaande gebouwen. 
 De renovatie van de Kleiburgflat in Amsterdam 
door NL Architects illustreert hoe het ‘handelen’ van 
een bestaand gebouw en mensen een belangrijke 
bron kan zijn voor de architectuur. In dit project 
vormde de bestaande honingraatflat Kleiburg uit  
de jaren zestig in de Bijlmermeer het uitgangspunt. 
Het getuigt van het inzicht van NL Architects dat zij 
niet hebben ingezet op cosmetische ingrepen in het 
gebouw, maar veeleer de materiële, formele en de 
typologische daadkracht van het gebouw opnieuw 
hebben laten spreken. Het gebouw werd niet aan
gepakt volgens de canonieke recepten van het toe
voegen van terrassen, het herdefiniëren van de gevel 
door een nieuwe bekleding of het omvormen van de 
typologie van de appartementen. In de Kleiburgflat 
werd gekozen voor een heel andere aanpak, waarin 
het potentieel dat besloten ligt in de ratio naliteit 
van het moderne artefact van de flat centraal stond.
 NL Architects onderkenden dat de rationele 
structuur van de Kleiburgflat een enorme potentiële 
energie in zich droeg, die op een nieuwe manier kon 
worden ontsloten en daardoor geactiveerd. Om die 
energie ten volle tot uiting te laten te komen, gingen 

De bezoeker kan de toren beklimmen via een metalen spiltrap en uitzicht 
krijgen op het landschap met de verschillende dorpen en steden. Vanuit 
dit uitkijkpunt heeft Nieuw Bergen een duidelijke plaats in het grotere 
landschap dat zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Het nieuwe 
baken wordt zo deel van de brede verzameling van de kerktorens die 
het territorium van Limburg puncteren. Hoewel Nieuw Bergen een heel 
nieuwe en kleine kern is, wordt het deel en onderdeel van de lange en 
grote geschiedenis van de ontwikkeling van het Limburgse territorium.
 Een tweede wijze waarop de tijd een belangrijke rol speelt in dit 
project is doordat de ontwerper ervoor gekozen heeft zijn project te 
positioneren binnen de geschiedenis van de architectuurdiscipline.  
De eenvoudige drieledige opbouw van de toren roept herinneringen op 
aan ZuidNederlandse belforten, maar het is vooral de geleding van de 
gevel met zijn gelijktijdige referenties aan en negaties van klassieke 
architectuurregels en zijn uiterste verfijning in de baksteendetaillering 
die herinnert aan het maniërisme uit de zestiende en zeventiende 
eeuw. Aan de hedendaagse typologieën en detailleringen van de winkels 
en woningen in Nieuw Bergen wordt zo een tijdslaag toegevoegd die ver
wijst naar de lange geschiedenis van de architectuur met haar cano
nieke codes en haar conventies van bouwen. 
 Ook het krachtige volume, dat zich op het eerste gezicht wat bom
bastisch in de context van Nieuw Bergen lijkt te situeren, biedt een 
bijzon dere omgang met de tijd. De toren is immers een volume dat niet 
gebonden is aan een bepaalde functie. Het is veeleer een autonome 
figuur, die als neutrale formele drager een veelheid aan programma’s – 
vandaag en in de toekomst – kan accommoderen. Het project in Nieuw 
Bergen illustreert hoe de hedendaagse architectuur ook tijd als een 
belangrijke bron kan beschouwen. De toren activeert wat de Franse 
filosoof Paul Ricoeur een ‘drievoudige tegenwoordigheid’ noemde:  
hij articuleert een omgang met de tegenwoordigheid van het verleden, 
de tegenwoordigheid van het heden en de tegenwoordigheid van de 
toekomst.2 Ricoeur beschouwde het als een verdienste van ‘echte actie’ 
dat al deze dimensies kunnen worden samengebracht in één singulier 
moment. 

 Het project van Holtrop wordt zo niet enkel een 
omgaan met het concrete territorium van het fort in 
Vechten, maar ook een verkenning van het territorium 
van de architectuur. De grenzen van de architectuur 
worden onderzocht – niet door grote gebaren, maar 
door het ondervragen van eeuwenoude grondslagen 
zoals ruimte en materialiteit. Het museum lijkt een 
exploratie van wat de plastische materialiteit van 
beton en de gecontroleerde articulatie van het terri
torium samen kunnen bereiken. Het is een onderzoek 
naar hoe het samenspel van deze krachten tot 
architectuur kan leiden: vloeiende ruimtelijkheden, 
glooiende convexe en concave ruimten die eenzijdig 
belicht worden en zo samen met de materialiteit van 
het beton een heel eigen atmosfeer genereren. 

 Tijd

De nieuwe benadering van het architectuurproject 
omvat ook een andere omgang met tijd. Vele van de 
projecten in dit boek beperken zich niet meer tot het 
aanleveren van een instant beeldkwaliteit, maar gaan 
een gesofisticeerde relatie aan met het verleden en 
de toekomst. Dat bewijst ook het project van Monad
nock voor Nieuw Bergen. Dit Limburgse dorp werd in 
de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkeld 
en ontbeert de veelheid aan visuele en semantische 
ankerpunten die andere dorpen wel hebben. De tijd 
is in dit dorp vooral gericht op het hier en nu. 
 Monadnock bedacht een toren die op drie wijzen 
een begrip van tijd in de context van Nieuw Bergen 
introduceert. De typologie van de toren biedt de 
mogelijkheid een verbinding te maken met de  
lange geschiedenis van het omliggende territorium.  

Monadnock, Landmark, Nieuw Bergen, 
axometrie

Monadnock, Landmark, Nieuw Bergen, 

axonometric projection

Tekening/Drawing: Monadnock
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point for an answer to such questions. They are explorations of what 
such a new conception of the project might entail. Their powerful 
presence invites further reflection, debate and discourse.

spheres, and more as the cultivators of a number of 
resources that have always been there: territory, 
time, action, as well as materiality, form and technical 
skill. Architecture as an archaic activity. The French 
poet Paul Valéry, writing about his own work, com
mented: ‘I consider my archaisms innovations which 
may or may not establish themselves, depending on 
the advantages of use and on the energy of action 
and the field.’5

 The second part of that quotation points to 
another important aspect of an architecture of the 
commons: it is dependent on the field of common 
resources and actions in which it intervenes. In the 
past, the fact that architecture depends on specific 
characteristics of the territory, on different time 
frames, or on the actions of others, has sometimes 
been negatively interpreted. A new conception of the 
project could instead emphasize the cultivation of 
that dependence and elevate working with it to the 
objective of architecture. Architecture could in this 
way be understood more as the coordination of 
those dependencies.
 Finally, a different definition of the project also 
calls for a new kind of architecture criticism; one 
that no longer confines its accolades to formal 
innovation or energyrelated sustainability, but 
regards the cultivation of resources like territory, 
time and action as valuable criteria in judging a 
design. What would happen if we were from now on 
to judge buildings on the basis of the way they deal 
with the common resources we have at our disposal? 
Would that lead us to new criteria, conceptual 
frame works and approaches for architecture? Some 
of the projects in this Yearbook provide a starting 

management of such important communal resources as territory, time 
and action? It would seem so, but there is an urgent need for more 
reflection, discussion and even theory about such a new conception of 
the architectural project.

 An architecture of the commons

What notions can we use to interpret the character of the new project 
as interventions in a communality? Since the Middle Ages, the Nether
lands has had an interesting landscape term for such a communality: 
the ‘meent’, the equivalent of the English ‘common’. The related word 
‘commons’ refers to land or resources belonging to or affecting the whole 
of the community. The notion of the ‘meent’ also refers to the com
munal use of a part of the landscape and to how it is collectively main
tained, treated and used.4 Communal resources and communal actions 
are brought together in the notion of the ‘meent’ and inextricably linked. 
Perhaps the notion of the ‘commons’ could offer an initial starting point 
from which to develop such a new definition of the project. Against this 
background, an architecture of the commons should be understood as 
an intervention in these common resources and in the series of 
collective actions that are part of them.
 This definition of architecture as working with available resources is 
vaguely reminiscent of the discourse about sustainability. But what is 
interesting about the abovementioned designs is that they are not 
about energy flows or consumption, but about resources like territory, 
multiple time and human behaviour in the built environment. They 
illustrate how the architectural project can be understood as the 
cultivation of those common resources by way of accommodating, 
transforming and activating them. Thus architecture gives shape to the 
commons, but is also shaped by it. It becomes partner in and part of a 
common territory, time and action.
 A new definition like this also entails a number of challenges. It 
requires a different articulation of the role of the architect. Architects 
will need to be seen less as the inventors of radical forms or atmo

with experimental architecture, which he recognizes 
in, among others, the Gothic and Mannerism. It does 
battle with the existing architectural language, but 
its eventual aim is not a complete revolution. Rather, 
experimental architecture aims to introduce shifts, 
cracks and new connotations into the existing code. 
As a result, the architectural project takes on an 
inter rogative or investigative character; it is not a 
statement. Both approaches may still be at work in 
Dutch architecture, but in recent years the centre of 
gravity seems to have shifted from a deeprooted 
notion that architecture is primarily an avantgarde 
activity, to a more experimental approach to archi
tecture. 
 In the design by Holtrop, the topography of the 
fort is reinterpreted, in the landmark for Nieuw 
Bergen, Monadnock redefines the history of Limburg 
towers and in NL Architects’ project, the relation 
between rational architecture and the practices of 
the residents is given a new semantic connotation. 
Territory, time and action appear here as immanent 
resources that are unlocked, activated and managed 
by the architectural project. The designs also seem 
to contain an assumption that these resources are 
not confined to the singular architectural project, 
but have a communal character. Territory, time and 
action extend beyond the material, spatial and 
temporal boundaries of the individual design. The 
project is a process of working with these communal 
resources.
 Are the impulses we detect in these projects the 
prefiguration of a broader new interpretation of the 
architectural project? Can we in future regard the 
interventions of architects as the unlocking and 

cultiveren van bronnen als het territorium, de tijd en het handelen als 
waardevolle criteria voor de beoordeling van het ontwerp ziet. Wat 
gebeurt er als we gebouwen vanaf nu beginnen te beoordelen vanuit 
het omgaan met de gemeenschappelijke bronnen die wij ter beschik
king hebben? Brengt ons dat bij nieuwe criteria, denkkaders en bena
deringen van de architectuur? Enkele projecten in dit Jaarboek bieden 
een aanzet tot een antwoord op dergelijke vragen. Het zijn verkennin
gen van wat zo’n nieuw begrip van het project kan betekenen. De krach
tige aanwezigheid ervan nodigt uit tot verdere reflectie, debat en dis
cours.

zo deelgenoot en onderdeel van een gemeenschappe
lijk territorium, tijd en handelen. 
 Een dergelijke nieuwe definitie brengt ook een 
aantal uitdagingen met zich mee. Ze vergt een andere 
articulatie van de rol van de architect. Architecten 
zullen minder moeten worden gezien als de bedenkers 
van radicale vormen of atmosferen en meer als de 
cultivators van een aantal bronnen die er altijd al 
geweest zijn: territorium, tijd, handelen, maar ook 
materialiteit, vorm en technische vaardigheid. Archi
tectuur als een archaïsche bezigheid. De Franse 
dichter Paul Valéry schreef over zijn eigen werk:  
‘Ik beschouw mijn archaïsmen als vernieuwingen 
die zich al dan niet gaan bewijzen, afhankelijk van 
de voordelen die het gebruik biedt, en van de ener
gie vanuit de actie en het veld.’5 
 Het laatste deel van het citaat van Valéry refereert 
aan een ander belangrijk aspect van een architectuur 
van de commons: ze is afhankelijk van het veld van 
gemeenschappelijke bronnen en handelen waarin 
ze intervenieert. Het feit dat architectuur afhangt 
van specifieke karakteristieken van het territorium, 
van verschillende tijdskaders of van het handelen 
van anderen, is in het verleden soms als negatief 
begrepen. Een nieuw begrip van het project zou juist 
de nadruk kunnen leggen op het cultiveren van die 
afhankelijkheid en het omgaan ermee tot inzet van 
de architectuur kunnen verheffen. Architectuur zou 
zo veel meer kunnen begrepen worden als het regis
seren van die afhankelijkheden. 
 Tenslotte vraagt een andere definitie van het pro
ject ook om een nieuw soort architectuurkritiek die 
niet langer enkel formele vernieuwing of energetische 
duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, maar het 

invulling van architectuurproject? Kunnen we de interventies van 
architecten in de toekomst beschouwen als het ontgrendelen en behe
ren van zo belangrijke gemeenschappelijke bronnen als het territori
um, de tijd en het handelen? Zo lijkt het wel, maar er is dringend 
behoefte aan meer reflectie, discours en zelfs theorie over zo een 
nieuw begrip van het architectuurproject. 

 Een architectuur van de commons

Welke noties kunnen we gebruiken om het karakter van het nieuwe 
project als ingrijpen in een gemeenschappelijkheid te duiden? Neder
land heeft sinds de Middeleeuwen een interessante landschapsterm 
voor zo’n gemeenschappelijkheid: de ‘meent’ of wat in het Engels de 
‘commons’ wordt genoemd. De figuur van de meent verwijst tegelijker
tijd naar gemene gronden in het landschap, een weide of grond die in 
gemeenschappelijk bezit is. Maar ze refereert ook aan het gezamenlijke 
gebruik van een landschapsdeel; aan hoe het collectief wordt onder
houden, bewerkt en genuttigd.4 Gemeenschappelijke bronnen en 
gemeenschappelijk handelen worden in de notie van de meent samen
gebracht en onlosmakelijk met elkaar verbonden. De notie van de 
meent of commons biedt wellicht een eerste aanknopingspunt om zo’n 
nieuwe definitie van het project te ontwikkelen. Een architectuur van 
de ‘commons’ moet tegen deze achtergrond begrepen worden als een 
interventie in deze gemene bronnen en in de reeks van collectieve 
handelingen die ertoe behoren. 
 Deze definitie van de architectuur als het omgaan met beschikbare 
bronnen doet haast denken aan het discours over duurzaamheid.  
Maar het interessante van de eerdergenoemde ontwerpen is dat ze niet 
gaan over energiestromen of gebruik, maar over bronnen als het terri
torium, de meervoudige tijd en het menselijke handelen in de gebouwde 
omgeving. Ze illustreren hoe het architectuurproject kan worden 
begrepen als het cultiveren van die gemeenschappelijke bronnen door 
ze accommoderen, te transformeren en te activeren. De architectuur 
geeft zo vorm aan de commons, maar ze is er ook uit gevormd. Ze wordt 

architectuur, die hij onder meer her  kent in de gotiek 
en het maniërisme. Ze gaat het gevecht aan met de 
bestaande architectuurtaal, maar het uit eindelijke 
doel ervan is geen complete revolutie. Veel eer wil de 
experimentele architectuur verschui vin gen, barsten 
en nieuwe ladingen aan bren gen in de bestaande code. 
Het architectuur project krijgt daardoor een onder
vragend of onder zoekend karakter, het is geen state
ment. In de Neder landse architectuur zijn beide 
benaderingen wellicht steeds  aan het werk geweest, 
maar de voor bije jaren lijkt het zwaartepunt toch te 
verschuiven van een diep geworteld idee dat architec
tuur primair een avantgardeactiviteit is, naar een 
meer experimentele benadering van de architectuur.
 In het ontwerp van Holtrop wordt de topografie 
van het fort geherinterpreteerd, in het baken voor 
Nieuw Bergen herdefinieert Monadnock de historie 
van Limburgse torens en bij NL Architects wordt de 
relatie tussen rationele architectuur en de praktij
ken van de bewoners van een nieuwe semantische 
lading voorzien. Het territorium, de tijd en het hande
len verschijnen hier als bronnen die al aanwezig 
waren en die door middel van het architectuurproject 
worden ontsloten, geactiveerd en beheerd. In de 
ontwerpen lijkt er bovendien een veronderstelling 
te schuilen dat deze bronnen zich niet beperken tot 
het singuliere architectuurproject, maar een gemeen
schappelijk karakter hebben. Het territorium, de tijd 
en het handelen strekken zich uit tot ver voorbij de 
materiële, ruimtelijke en temporele grenzen van het 
enkele ontwerp. Het project is een omgaan met deze 
gemeenschappelijke bronnen.
 Zijn de aanzetten die we in deze projecten ont
dekken de voorafspiegeling van een bredere nieuwe 
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