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“Ik denk dat onze combinatie van gezond perfectionisme 
en een analytisch vermogen van wat gebouwen teweeg-
brengen bij mensen, een enorme verrijking is.” - P 080
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1
Ard Hoksbergen

“Ik wil verleiden in plaats van opdringen”

Na Bouwkunde rondde architect  
Ard Hoksbergen (1981) in 2011 de opleiding 
Architectuur aan de Academie van 
Bouwkunst in Amsterdam af. Nadat hij met 
zijn afstudeerproject de Archiprix 2012 won, 
richtte hij in 2012 zijn eigen architecten-
bureau op. Zijn eerste architectuurontwerp, 
een school in Amsterdam, gaat binnenkort 
in uitvoering. Met de Belgische architectuur 
deelt Hoskbergen de fascinatie voor de 
schoonheid van het alledaagse.

Tekst

Hannah Schubert

Portret

Maarten Kools

“Architecten willen altijd alles oplossen en vast-
leggen. Ik houd er juist van om witte ruimte te 
laten: de beste dingen ontstaan in dialoog met de 
mensen die het moeten maken.” We zitten in 
Hoksbergens kantoor in Amsterdam-Noord en hij 
laat een sample van een geveldetail zien. Het  
metselwerk, geïnspireerd op Sigurd Lewerentz, 
vertoont een grote driehoekige voeg daar waar  
het tegelverband de eveneens gemetselde dakrand 
raakt. “Het kan dus wel! We hebben het eindeloos 
getest, maar het is mogelijk.”
Het detail behoort toe aan het ontwerp voor de 
nieuwbouw van basisschool Veerkracht, gelegen  
in de naoorlogse uitbreidingswijk Westelijke 
Tuinsteden. In 2013 deed Hoksbergen, destijds net 
een jaar zelfstandig architect na het winnen van de 
Archiprix 2012, mee aan een voorselectie. 
“Vanwege de aanbestedingsprocedure maakte ik 
als startend bureau eigenlijk geen kans. Daarom 
vroeg ik mijn voormalige werkgever 
Studioninedots om samen in te schrijven. 
Waarmee ze toestemden, maar alleen op voor-
waarde dat ik de penvoerder en de ontwerper zou 
zijn.” Partner Albert Herder treedt tijdens het hele 
traject op als mentor. Hoksbergen: “Dat is heel  
bijzonder: het ‘gunnen’ en je als bureau zo open 
opstellen is eigenlijk niet ‘des architects’.”
Het team werd met drie andere bureaus geselec-
teerd voor het maken van het schetsontwerp  
voor de klimaatneutrale school die slechts 150 leer- 
lingen telt. “De oude school valt uit elkaar”, aldus 

Hoksbergen. “Enkel glas, alle klaslokalen op het 
zuiden, het gebouw uit 1960 is gewoon op.” De  
stedebouwkundige supervisor vroeg ons specifiek 
om aan te sluiten op de stijl uit de jaren vijftig en 
zestig. “Dat is de architectuur waar ik het meeste 
mee heb. Ik hou van het optimisme dat de ge- 
bouwen uitstralen, van de bijzondere raampartijen 
tot de ornamenten in het metselwerk.”

Herinterpretatie van de jaren vijftig
De nieuwbouw is dan ook een subtiele herinter-
pretatie van de architectuur uit de jaren vijftig. Het 
compacte ontwerp is gebaseerd op de ‘H’-scholen; 
gebouwen die vanuit de lucht gezien een ‘H’  
vormen, door het koppelstuk tussen twee gebouw-
delen en als resultaat daarvan twee schoolpleinen, 
een voor, een achter. Dit model is typisch voor de 
naoorlogse uitbreidingswijken. Ook de inpassing 
in het bestaande stedelijk weefsel vormde een 
belangrijk uitgangspunt voor Hoksbergen. “Door 
de hoekverdraaiing opent het gebouw zich naar de 
buurt en neemt het tegelijkertijd de richting van 
de omringende straten op en de kappen reageren 
op de strokenbouw van de wijk.”
Het gebouw bestaat uit drie delen; een sporthal, 
een gebouwdeel met klaslokalen en een aula als 
verbindingsstuk. Door enkele simpele, voorname-
lijk passieve ingrepen is het gebouw duurzaam  
en klimaatneutraal. Door het gebouw negentig  
graden te draaien komen de nieuwe klaslokalen  
op het oosten te liggen, waardoor alleen in de  
ochtend zonlicht binnenvalt en lokalen niet verder 
opwarmen. Een groot deel van de installaties is 
weggewerkt in de kastruimten van het interieur. 
“Van alle duurzaamheidseisen vind ik uitstraling 
de belangrijkste”, aldus Hoksbergen. “Ik wilde een 
gebouw maken dat er over vijftig jaar met nog net 
zoveel waarde en vanzelfsprekendheid staat.”
Een belangrijke ontwerpkeuze was dan ook het 
slim inzetten van het budget. “Door het budget 
gelijkmatig uit te smeren krijg je een middelmatige 
kwaliteit. Voor de nieuwbouw kiezen we ervoor de 

schoollokalen en de sporthal zo effectief mogelijk 
te bouwen, en de aula als hoogwaardig koppelstuk 
vorm te geven.” Hier ontmoeten mensen elkaar, 
worden vieringen gehouden en wordt de rest van 
het gebouw ontsloten. Het is de plek waar alles bij 
elkaar komt. Het interieur is, op de grote trappartij 
in de aula na, bewust sober gehouden. 
Hoksbergen: “Het is in mijn ogen een misvatting 
dat een school per se kleurrijk moet zijn. Dat hoeft 
echt niet; de kinderen geven hun gebouw straks 
kleur.” 

Recept voor terughoudendheid
Eenzelfde soberheid vertonen de gevels. Het meest 
in het oog springende element – als referentie naar 
de geornamenteerde gevels uit de wederopbouw-
periode – is een gevelkunstwerk van geglazuurde 
baksteen, ontworpen door jeugdvriend en grafisch 
vormgever/illustrator Martien ter Veen. Een latere 
toevoeging aan het ontwerp is de schoorsteen die 
als oriëntatiepunt vanuit de Slotermeerlaan werkt. 
Hoksbergen: “Daar ben ik heel blij mee. Ik had het 
gevoel dat er nog iets ontbrak, een twist in het ont-
werp en iets wat het patroon van de kapjes breekt. 
Samen met de installateur heb ik gekeken of we  
de schoorsteen onontbeerlijk konden maken, en 
daarna heb ik de gemeente gevraagd of het  
mogelijk is om op dit punt af te wijken van het 
bestemmingsplan.” Het lukte en als de school in 
2017 wordt geopend, sluit het gebouw, op enkele 
kwinkslagen na, naadloos aan op zijn omgeving. 
“Ik wil geen architectuur maken die op mensen 
inpraat. Ik wil verleiden in plaats van opdringen. 
Ik kom zelf uit een gereformeerde boerenfamilie, 
wat natuurlijk het ultieme recept is voor terug-
houdendheid. Daarom houd ik zo van Belgische 
architectuur – van de Turnhoutse School, Renaat 
Braem en De Vylder – en de wijze waarop ze de 
schoonheid van het alledaagse weten te vatten.” 
Deze fascinatie deelt Hoksbergen met 
Academiegenoten Ivar van der Zwan en Milad 
Pallesh, waarmee hij op dit moment bezig is een 
nieuw bureau op te zetten. “Ik denk dat onze  
combinatie van gezond perfectionisme en een  
analytisch vermogen in wat gebouwen teweeg kun-
nen brengen bij mensen, een enorme verrijking is.” 
Nog voor de zomer wordt het bureau gelanceerd – 
met de uitvoering van basisschool Veerkracht als 
één van de eerste gezamenlijke inspanningen in 
het verschiet.

AH

“Van alle duurzaamheidseisen 
vind ik uitstraling de  
belangrijkste”
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