STAGEVERSLAG
Remi Groenendijk

INFO
Dit document is geschreven door Remi Groenendijk, met studienummer 4153588, als verslag
van zijn stage gedurende 29 september 2014 tot en met 9 februari 2015. De stage is voltooid
bij Studio JVG te Ubud, Bali, Indonesië. De naam van de vertegenwoordigde begeleider van
de stage is Joost van Grieken, eigenaar van Studio JVG.
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VOORWOORD
Stagelopen in Indonesië... Dat doet niet elke student. Het is allemaal begonnen bij het
bezoeken van mijn broer toen hij stage liep op Lombok, het eiland naast Bali. We verbleven
enkele nachten in een resort dat prachtig was ontworpen. Ik was erg gecharmeerd van het
interieur dat voornamelijk bestond uit massieve meubelen, van houtsoorten die ik nog nooit
had gezien. Omdat ik zelf in een meubelmakerij heb gewerkt, was mijn interesse al gauw
gewekt. Het bezoek aan dit resort vond plaats tijdens mijn eerste jaar als bachelor student
bouwkunde. Ik vroeg er het kaartje van de architect. Het bleek een Nederlander te zijn,
genaamd Joost van Grieken, die zijn bureau in Ubud op Bali had gesitueerd. Ik weet nog dat
ik dacht: “Dit adres moet ik goed bewaren en onthouden, voor het geval ik graag stage wil
gaan lopen.”
In mijn vierde jaar van de bachelor bouwkunde werd het tijd voor de minor periode. Ik besloot
alles op niets te zetten en te gaan voor dit ene adres. Ik heb een portfolio opgesteld en
het bureau en nette email gestuurd. Wat bleek, Joost van Grieken was geintereseerd in het
aannemen van een stagair. Binnen een maand zat ik in Amsterdam met hem aan tafel om
het een en ander te bespreken. Hij had de documenten voor het aanvragen van mijn visum
al bij zich.
Op 29 september vloog ik via Singapore naar Denpasar, Bali, om vervolgens richting Ubud
te reizen en Joost daar weer te ontmoeten. Ik heb mijn stageperiode bij Studio JVG als heel
bijzonder ervaren. Het was niet alleen goed voor mijn architectonische kennis, maar ook voor
mijn culturele- en zelfkennis. De stageperiode heeft mij in erg veel opzichten ontwikkeld. Ik
spreek nu zelfs een woordje Indonesisch.
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STUDIO JVG

DEEL 1: ONDERZOEK - inleiding

Studio JVG is een klein architectenbureau, gesitueerd op Jalan raya sayan 74 in Ubud, op het
eiland Bali in Indonesië. Geleid door hoofdarchitect en eigenaar Joost van Grieken, ontwerpt
het kleine bureau luxe villa’s, resorts en soms restaurants of andere paviljoens.

Voordat de stage in Indonesië begon is een onderzoeksvraag opgesteld voor het te schrijven
stageverslag. Deze luidde: “Welke architectonische middelen gebruikt men bij het ontwerpen
van gebouwen binnen de Indonesische cultuur en hoe verschilt dit ten opzichte van de
Nederlandse cultuur.”

Het bureau bestaat uit zes werknemers, waaronder ik als stagiair. Joost is de baas. Onder
hem staat Nyoman, een werknemer die ooit is begonnen als bouwvakker en zich zodoende
omhoog heeft gewerkt dat hij zich nu de rechter hand van Joost mag noemen. Hij regelt de
agenda van Joost, ontwerpt en heeft de leiding als Joost afwezig is.
Na Nyoman heeft Gusti het woord. Een werknemer die er al zeven jaar werkt en erg goed
is in het uittekenen van de ontwerpen in Autocad. Juda is dit idem, alleen werkt hij er
pas twee jaar. Wayan is een jongere werknemer. Hij heeft dezelfde leeftijd als ik, namelijk
tweeëntwintig. Wayan studeert bouwkunde aan de universiteit van Bali en werkt daarnaast
voor Joost. Zijn aanwezigheid in de studio gedurende de dag, zorgt ervoor dat hij de avonden
studerende is.
En dan ben ik de stagiair uit Nederland. De enige met een Nederlandse nationaliteit naast
Joost. Gaandeweg ontdekt Joost mijn potenties, en stuurt mij vooral richting de vormgeving
van gebouwen en resorts, die ik conceptueel uit mag tekenen door middel van het
programma Revit (een programma wat nieuw is voor het bureau). Ook mag ik presentaties
verzorgen, omdat ik goed overweg kan met de programma’s Indesign en Photoshop.
De ontwerpdiscipline van Joost bestaat uit het combineren van zijn westerse kennis (hij heeft
gestudeerd aan de TU te Delft) met de oosterse cultuur. Hij woont al vijfentwintig jaar in
Indonesië. Twaalf jaar geleden is hij zijn eigen studio begonnen.
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Met het schrijven van het verslag ontstond het idee dat deze vraagstelling het verslag
belemmerde in het documenteren van de opgedane kennis binnen de stage. Er wordt
gepoogd de verschillen in het ontwerpen van een bouwkundig project tussen Nederland en
Indonesië, specifiek Studio JVG, inzichtelijk te maken. Na het voltooien van de stage is er een
aantal keer kritisch gekeken naar deze vraagstelling en is er besloten de vraag op een andere
manier te stellen. De vraagstelling luidt nu als volgt; “Waardoor verschilt het ontwerpen van
een bouwkundig project bij Studio JVG ten opzichte van het ontwerpen van een bouwkundig
project aan de TU te Delft?”
Allereest wordt er onderzoek gedaan naar wat ontwerpen precies is, en uit welke aspecten
het ontwerpproces bestaat. Een bestaand project ontworpen aan de TU te Delft wordt
onderzocht aan de hand van de generieke elementen van het ontwerpproces. Dit wordt ook
gedaan voor een project van Studio JVG. Door de omschrijving van de generieke elementen
van de ontwerpprocessen te vergelijken, wordt er onderzocht waardoor het ontwerpen van
een bouwkundig project bij Studio JVG verschilt ten opzichte van het ontwerpen van een
bouwkundig project aan de TU te Delft.
De keuze voor het architectenbureau Studio JVG ontstond bij een bezoek aan een van de
resorts ontworpen door het architectenbureau. De eigenaar van het bureau woont al 25 jaar
in Indonesië en heeft sinds twaalf jaar zijn eigen bureau. De eigenaar is Nederlands en heeft
gestudeerd aan de TU te Delft. De studio combineert westerse kennis met de oosterse cultuur
- een interessante opgave.
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WAT IS ONTWERPEN?
Wat houdt het ontwerpen van een bouwkundig project precies in en met welke aspecten
krijgt een architect te maken als hij een bouwkundig project ontwerpt?
Volgens Leusden et al, krijgt men bij het maken van een ontwerp, of dit nu een gebouw,
een gedeelte van een stad of een park betreft, in beginsel te maken met een gegeven
programma en een terrein of locatie. Het programma kan van tevoren zijn vastgesteld,
maar kan ook tijdens het ontwerpen nader worden bepaald. Dit geldt ook voor de
begrenzing van het terrein of de locatie. Daarnaast krijgt een ontwerper te maken met
vastgestelde voorschriften en ongeschreven eisen die verbonden zijn aan een bepaalde
cultuur of conventie. Ten slotte moet het ontwerp voldoen aan eisen met betrekking tot de
bruikbaarheid en de maakbaarheid van het ontwerp. (Leupen, Grafe, Kornig, Lampe, & de
Zeeuw, 2007)
Ook Floet stelt dat verschillen in wooncultuur, de topografische ondergrond, het klimaat, de
bouwpraktijk en niet in de laatste plaats architectonische thematieken bepalend zijn voor de
verscheidenheid binnen ontwerpen. (Floet, 2005)
Deze aspecten komen over het algemeen niet in een vaste volgorde aan de orde.
Ontwerpen is geen lineair proces waarin een bepaalde opgave tot slechts één mogelijke
oplossing leidt. De weg vinden in al deze eisen en wensen is een van de centrale problemen
van de ontwerper. Alle met betrekking tot het ontwerp relevante aspecten zal hij aan een
kritisch onderzoek moeten onderwerpen. Aan de hand van zijn afwegingen, conclusies en
zijn visie zal de ontwerper de opgave interpreteren en zodoende het gewicht van de diverse
eisen en wensen bepalen. Deze interpretatie kan gezien worden als de eerste stap richting
het ontwerpen. (Leupen, Grafe, Kornig, Lampe, & de Zeeuw, 2007)
In een volgend stadium leidt een visie op de opgave tot een concept. Een concept spreekt
zich nog niet uit over de vorm van het uiteindelijke ontwerp. Een concept doet in de
eerste plaats uitspraken over het idee, het karakter en de oplossingsrichting. Het concept
geeft uitdrukking aan de grondgedachte achter het ontwerp. Het geeft richting aan de
ontwerpkeuzes en sluit tegelijkertijd varianten uit. Het organiseert bij wijze van spreken de
ontwerpkeuzes (ibid.).

de uiteindelijke vorm. Hoe groot ook de kennis over wonen en hoe uitgesproken de mening
van de ontwerper, er zijn nog altijd vele verschillende manieren om aan deze inhoud van het
wonen een vorm te geven. (Leupen & Mooij, Het ontwerpen van woningen, 2008)
Vanuit deze literatuur kan gesteld worden dat een (in dit geval architectonisch) ontwerp
van veel factoren afhankelijk is, zoals bijvoorbeeld het programma, een bepaalde cultuur of
conventie, eisen aan de bruikbaarheid van het ontwerp en het klimaat. De interpretatie van
deze aspecten door de ontwerper zal leiden tot een bepaald concept, en dit concept is per
ontwerper uniek.
Echter, een concreter model van het ontwerpen - of van het ontwerpproces - is vereist om
een gegeven ontwerpopdracht te analyseren en vervolgens twee ontwerpopdrachten - aan
de hand van hetzelfde model - te vergelijken. Door literatuur te raadplegen op het gebied
van het ontwerpproces van de ontwerper, wordt in het volgende hoofdstuk een bestaand
model van het ontwerpproces uitgelicht.

Een kijk op het ontwerpen van woningen door Leupen en Mooij stelt dat het aantal ruimten
binnen een woning, hun afmeting, onderlinge ligging en oriëntatie, de mogelijkheden tot
contact met de buitenwereld, de manier van ontsluiten, hoe de overgang tussen binnen en
buiten is vormgegeven, de oriëntatie ten opzichte van de andere woningen en de directe
woonomgeving, de manier waarop het nieuwe gebouw vormgeeft aan en reageert op
zijn context – met al deze aspecten krijgt een architect te maken wanneer hij het ontwerp
ontwikkeld en vormgeeft, maar al deze antwoorden bij elkaar leiden niet automatisch tot
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HET ONTWERPPROCES
Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat ontwerpen een complexe, persoonlijke, creatieve
en vrijblijvende vaardigheid is. Het ontwerpproces is ongestructureerd. Ervaren ontwerpers
ontwerpen niet aan de hand van stappen, hun ontwerpproces is een geheel van
automatische en onbewuste stappen, acties gebaseerd op routine en momenten van
reflectie en onderzoek. (Dooren, 2011)
Om de leraar te helpen zijn impliciete ontwerpproces expliciet aan de student uit te leggen,
maakt van Dooren een ‘framework’ van generieke elementen die in elk ontwerpproces
naar voren komen. Dit framework is niet alleen handig om impliciete kennis expliciet te
maken, het kan ook gebruikt worden om ontwerpprocessen aan te toetsen, of verschillen
in ontwerpprocessen inzichtelijk te maken. Het conceptuele ‘framework’ bestaat uit de
volgende elementen (ibid.):

Figuur 1: De vijf generieke elementen van het ontwerpproces. (Dooren, 2011)

1: Het proces van experimenteren of onderzoeken en beslissen. Dit is een dialectisch
proces met aan de ene hand aspecten zoals open en alert zijn, analyseren, associëren en
alternatieven zoeken. Aan de andere hand vindt men criteria, test en evalueert men. Het is
een proces van convergeren en divergeren.
2: In het experimenterende proces vindt men vaak een inspirerende richting: een ‘guiding
theme’ of kwaliteiten waar men aan vasthoudt gedurende het ontwerpproces en wat zorgt
voor een coherent en consistent geheel.
3: Het proces van experimenteren en een ‘guiding theme’ bedenken vindt plaats in
verschillende domeinen of werkvelden. Een ontwerper moet deze domeinen definiëren.
Architectonische domeinen zijn: ruimte, materiaal, omgeving, functie en de sociaal- en
culturele context.
4: Het ontwerpproces is onafscheidelijk omgeven door een bredere context, namelijk het
referentiekader. De kennis is opgeslagen in boeken en vaak impliciet in het geheugen van
de ontwerper. De referenties bevatten patronen, diagrammen, vuistregels en oplossingen die
men tijdens het experimenteren kunt gebruiken.
5: Het ontwerpproces heeft een eigen ‘laboratorium’. Dit laboratorium bestaat in het
architectonische ontwerpen uit een visuele taal van schetsen en modeleren. Deze fysieke
tegenhanger van het mentale proces is een externe uitbreiding van het geheugen en een
gereedschap voor reflectie.
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ANALYSE - Een nieuwe kunsthal
hoofdstuk houden de generieke elementen zo veel mogelijk de volgorde aan van het proces
van specifiek deze opdracht, het ontwerpen van een kunsthal.

Figuur 2: afbeelding van het eindontwerp. (eigen illustratie)

In dit hoofdstuk wordt een bestaand voltooid project – het eindproject van de bachelor aan
de TU te Delft – toegelicht en aan de hand van het model van van Dooren geanalyseerd.
De opdracht:
In het museumpark te Rotterdam staat een kunsthal ontworpen door het Office for
Metropolitan Architecture (OMA). Deze kunsthal, gerealiseerd in 1992, is één van de meest
spraakmakende gebouwen van de jaren ’90. Een kunsthal, in tegenstelling tot een museum,
is in essentie een tentoonstellingslocatie zonder eigen collectie. Waar een museum zich
traditioneel richt op het beheer van en reflectie op een eigen collectie, staat bij een kunsthal
de optimale ervaring van het publiek centraal. Het gebouw is inmiddels 22 jaar oud en
is recentelijk gerenoveerd, waarbij aandacht werd besteed aan het verbeteren van de
duurzaamheid en de exploitatiemogelijkheden van OMA’s ontwerp.
De opgave luidt: “Stel, de bestaande kunsthal brandt af en er moet een nieuw gebouw
worden ontworpen, wat zou je dan ontwerpen?” Hierbij kan gekozen worden uit twee
opties, een geheel nieuwe interpretatie van de opgave of een ontwerp gebaseerd op het
bestaande ontwerp. (van der Zaag, 2015)
Vijf generieke elementen
In het vorige hoofdstuk is een model van vijf generieke elementen die in ieder geval in het
ontwerpproces voorkomen voorgesteld. Omdat ontwerpen een iteratief proces is (Dooren,
2011), (Leupen, Grafe, Kornig, Lampe, & de Zeeuw, 2007), komen deze generieke elementen
– ondanks dat de elementen in het vorige hoofdstuk zijn genummerd – niet in een vaste
volgorde aan de orde. Men ‘schakelt’ constant tussen alle generieke elementen. In dit
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Experimenteren
Eén van de generieke elementen van het ontwerpproces is het experimenteren of
onderzoeken en beslissen. Dit is een dialectisch proces waarin aan de ene hand wordt
geanalyseerd, geassocieerd en alternatieven worden gezocht. Aan de andere hand vindt
men criteria, test en evalueert men. (Dooren, 2011)
Deze ontwerpopdracht viel samen met een ander te volgen vak, BK6AC3. In dit vak worden
een aantal essays geschreven met als onderwerp de ontwerpopgave, een ontwerpthema
en het ontwerpproces (van Doorn, 2015). Het experimenteren begon als analyseren van de
ontwerpopgave, door middel van het schrijven van een paper, waarin een visie (guiding
theme) op de opgave werd opgesteld. Het experimenteren creëerde dus een guiding theme
voor de opgave, die nader wordt toegelicht.
Verder is er gedurende het ontwerpproces constant geëxperimenteerd, mede door gebruik
te maken van het ‘laboratorium’ van het ontwerpproces (schetsen en modeleren). Door
het moduleboek goed te analyseren, werden criteria opgesteld voor onder andere de
afmetingen van het ontwerp en de ventilatiecapaciteit van de luchtbehandeling. Het guiding
theme stuurde – zoals mooi verbeeld in figuur 1 – het ontwerp richting het eindresultaat. Dit
guiding theme werd constant blootgesteld aan criteria en getest.

Guiding theme
Het experimenterende proces resulteert vaak in een inspirerende richting; het guiding theme
of concept. Dit is een aspect waaraan de ontwerper zich vasthoudt gedurende het proces en
zorgt voor een coherent en consistent geheel. (Dooren, 2011)
Na het schrijven van het eerste paper over de ontwerpopgave, is er een heldere visie
opgesteld. Deze opdracht vereist een keuze: Wordt het nieuwe ontwerp op het huidige
ontwerp gebaseerd, of wordt er een compleet nieuw gebouw ontworpen?
In het paper - beginnend bij de functie van het gebouw - werd de vraag opgesteld: “Wat is
kunst, en waarom is het er?” Vervolgens werd onderzocht op welke manier de functie van
het gebouw kon worden vertaald naar een architectonisch ontwerp. Er werden een aantal
uitganspunten opgesteld voor het ontwerp van de kunsthal (figuur 3 volgende bladzijde),
en de bestaande kunsthal werd geanalyseerd (figuur 4 volgende bladzijde). Door het
huidige ontwerp te toetsen aan opgestelde uitgangspunten werd een keuze geformuleerd:
herbouwen of nieuwbouwen.
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Figuur 3: De opgestelde uitgangspunten. (eigen illustratie)

De visie die door het schrijven van het paper naar voren kwam, was dat de vorm van het
gebouw moest aansluiten op de functie van het gebouw. Omdat de functie van het gebouw
het tentoonstellen van (wisselende) kunsttentoonstellingen is, werd de functie van kunst
onderzocht.
Het guiding theme van deze opgave zou in beginsel kunnen worden verwoord als ‘form
follows function’, een leus die voortvloeit uit de functionalistische architectuurstroming,
bekend gemaakt door de Chicago School architect Louis Sullivan en later geadopteerd door
zijn leerling Frank Loyd Wright. (Curtis, 2003)
Echter bleef het guiding theme niet zo concreet als deze bekende uitspraak. De interessante
functie van het te ontwerpen gebouw breidde het guiding theme uit. De functie van
kunst wordt aan de hand van literatuur geïnterpreteerd als het creëren van een vorm van
zelfbewustzijn bij de mens. Mensen te leren denken en kritisch te leren zijn op de actualiteit.
In het paper wordt – hier samengevat – gesteld dat hoe meer mensen kunst bezoeken en
proberen te begrijpen, hoe beter dit is voor het zelfbewustzijn van het volk. Zodoende kan
men stellen dat kwantiteit van bezoekers een belangrijke rol speelt binnen het ontwerp. Aan
de hand van deze visie zijn er een aantal uitgangspunten voor het ontwerp opgesteld:

CONCEPTUAL FORM IN FIVE STEPS

1: POTENTIAL MASS

3: CONNECTIVE

potential mass/3, middle layer cut out to create
connection between dike and park

Figuur 4: Samenvatting analyse bestaande kunsthal. (eigen illustratie)
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2: POTENTIAL MASS/3

4: INVITING

connection expanded into trapeze form, where
contemporary art can be exposed creating an
inviting environment

5: COMPREHENSIBLE

cut out the middle to create an open spaced
route making the design comprehensible

Figuur 5: Het guiding theme in afbeeldingen. (eigen illustratie)
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- Het gebouw mag niet afleiden van de kunst die er tentoongesteld wordt. Idealiter versterkt
het de kunst, maar gezien tentoonstellingen wisselen is dit een moeilijke opgave.
- Het gebouw moet een duidelijke opbouw hebben, en een heldere plattegrond.
- Het gebouw moet toegankelijk zijn en een uitnodigende uitstraling hebben.
- Het gebouw moet een ontmoetingsplek zijn, waarin kunst is geïntegreerd.
- Tentoonstellingen moeten afzonderlijk te bezoeken zijn.
Figuur 3 laat een schets van deze criteria in het vroege stadium zien. Figuur 5 toont de
uiteindelijke vorming van het guiding theme/concept. Er is hier sprake van twee of meer
‘primaire generatoren’ voortvloeiend uit één gedachte: form follows function. Met twee of
meerdere primaire generatoren werken is karakteristiek voor het ontwerpproces (Lawson,
2006). Elke ontwerpkeuze tijdens dit ontwerpproces is aan de hand van bovenstaande
uitgangspunten beargumenteerd.
Domeinen
Het experimenteren en bedenken van een guiding theme vindt plaats aan de hand van
verscheidene domeinen. De domeinen die van Dooren onderscheid zijn: ruimte en vorm,
materiaal, omgeving, functie en de sociaal- en culturele context. (Dooren, 2011)
Ruimte en vorm:
Het gebouw is op een footprint van 60x60 meter ontworpen. De hoogte ervan is ongeveer
zestien en een halve meter. De vorm begint als een trapeze, waarna er op de eerstvolgende
verdieping een overdekt plein is gecreëerd. De verdieping erboven is in plattegrondvorm
vierkant (60x60). Het ontwerp heeft een ronde kern, waarin voornamelijk de ontsluiting is
gesitueerd.
De vorm is voornamelijk ontstaan uit het guiding theme. Daarnaast hebben de context en de
functie van het gebouw een grote rol gespeeld in het definiëren van de vorm en ruimte van
het gebouw, zoals te zien in figuur 5.
Materiaal
Het materiaal dat voornamelijk in dit ontwerp is gebruikt is natuursteen en structural glazing.
De trapeze – het basement van het gebouw – is begroeid met vegetatie. De eerste
verdieping bestaat uit structural glazing. De tweede verdieping bestaat uit natuursteen.
De derde verdieping bestaat wederom uit structural glazing, ditmaal met pvc cellen erin
geïntegreerd.
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De trapeze is begroeid met gras omdat dit omstanders uitnodigt zich hier te bevinden.
Structural glazing is op de respectievelijke verdiepingen toegepast om een doorzichtig uiterlijk
te creëren, wat de verbinding versterkt. De natuurstenen toepassing van de gevel is een
metafoor voor de permanente aanwezigheid van kunst in de geschiedenis van de mensheid.
Het guiding theme heeft voornamelijk invloed gehad op de keuzes voor het materiaalgebruik.
Omgeving
De locatie van het ontwerp is het museumpark te Rotterdam. Het ontwerp staat aan het
begin van dit park tegen de Westzeedijk. In het ontwerp is rekening gehouden met de
geografische ligging ervan. De zonsomloop heeft de indeling van het ontwerp deels gestuurd.
Daarnaast speelde de meest heersende windrichting een rol, en de aansluiting op de dijk en
het park alsmede de aansluiting op de omringende bebouwing en infrastructuur.
Functie
De functie van het ontwerp is het tentoonstellen van wisselende kunsttentoonstellingen (een
kunsthal). De functie heeft het guiding theme gestuurd en zodoende erg veel invloed gehad
op de vorm en het materiaalgebruik van het ontwerp.
Sociaal- en culturele context
De sociaal-culturele status van Nederland is in het ontwerpproces onderzocht op het
gebied kunst, aansluitend op de functie. Globaal gezien maakt Nederland deel uit van ‘Het
Westen’. Het Westen, in de ogen van de ontwerper, hanteert een systeem dat is gericht
op economische groei. Her en der worden overheidsbudgetten verkleind, omdat het
economisch profijt niet conjunctureel haalbaar lijkt te zijn. De structurele kant wordt minder
belicht. Subsidieringen voor culturele instellingen lijken alsmaar te dalen. Zodoende poogt
de ontwerper via zijn guiding theme een van deze culturele instellingen – de kunsthal –
aannemelijker en toegankelijker te maken voor het volk, zodat de waarde van een culturele
instelling wordt herontdekt.
Referentiekader
Een ontwerpproces is omgeven door een bredere context; het referentiekader. Vaak is reeds
bestudeerde kennis impliciet opgeslagen in het geheugen van de ontwerper. Patronen,
diagrammen, vuistregels en oplossingen die men door het bestuderen van andere projecten
heeft opgeslagen, kunnen tijdens het experimenteren worden gebruikt (ibid.).
Het referentiekader in dit ontwerpproces bestond uit bestudeerde ontwerpen met dezelfde
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ANALYSE - Todo Estate
of een gelijke functie. Ontwerpoplossingen die in eerdere ontwerpopgaven zijn toegepast
behoren tevens tot deze referenties. Als voorbeeld is er specifiek onderzoek gedaan naar het
Tate Modern te Londen en de Guggenheim-musea te New York en Bilbao.
Ontwerprichtingen, zoals bijvoorbeeld in dit ontwerp het gebruiken van een verticale
ruimtelijke ontsluiting, vonden hun oorsprong in het onderzoeken van deze referenties.
Laboratorium
Het ‘laboratorium van de architect bestaat uit een visuele taal van schetsen en modeleren,
die gebruikt kan worden als fysieke tegenhanger van het mentale proces. Tevens is deze
‘taal’ een externe uitbreiding van het geheugen en een gereedschap voor reflectie (ibid.).
In dit ontwerpproces is veel geschetst. Beginnende bij het schrijven van het eerste paper,
na het verwoorden van de opgestelde uitgangspunten, zijn er zo veel mogelijk schetsen
opgesteld om te onderzoeken hoe de uitgangspunten in vorm tot uiting zouden kunnen
komen. Tevens heeft dit geresulteerd in een concreet guiding theme. Daarnaast werkte
de schetsen reflecterend tijdens het ontwerpproces. Het functioneerde als middel tegen
afdwaling. Als men figuur 2 met figuur 6 vergelijkt, ziet men dat een primaire schets erg
overeen komt met het eindresultaat. Overigens is er – ondanks de faciliteiten van de
TU – niet veel gemodelleerd. Modeleren is niet gebruikt als ontwerpmiddel, enkel als
ontwerppresentatie.

Figuur 6: Een conceptschets aan het begin van het ontwerpproces. (eigen illustratie)
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Figuur 7: afbeelding van een deel van het ontwerp. (eigen illustratie)

In dit hoofdstuk wordt een bestaand project van Studio JVG toegelicht en aan de hand van
het model van van Dooren geanalyseerd.
De opdracht
Een kennis van de eigenaar van het architectenbureau Studio JVG heeft een stuk land
gekocht van 2.1 hectare. Hij heeft de studio opdracht gegeven een conceptueel plan te
presenteren voor dit stuk land. De locatie van het stuk land van 2,1 hectare is op een van de
Indonesische eilanden; Lombok. In het noorden van het eiland, gelegen aan een klein riviertje
en redelijk afgelegen vindt men het stuk land. Het is wel goed te bereiken met een auto of
een scooter. De locatie heeft zicht op dit riviertje en wordt omringd door rijstvelden. Tevens
kijkt men over de rijstvelden op de Gunung Rinjani, de (enige) vulkaan van het eiland Lombok.
De functie van het ontwerp betreft een resort. De opdrachtgever heeft een globaal
programma van eisen opgesteld. Het resort dient geschikt te zijn voor stellen en families,
die in het resort tot rust kunnen komen. Men zal er onder andere yoga kunnen beoefenen,
massages kunnen nemen, kunst kunnen maken, kunnen ontbijten, lunchen en dineren, kunnen
sporten, vergaderingen kunnen houden, kunnen zwemmen en rond het zwembad kunnen
genieten van de zon.
Omdat de opdrachtgever het conceptuele plan wil gebruiken om potentiele investeerders te
benaderen, dient het plan netjes gepresenteerd te worden.
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Vijf generieke elementen
Gelijk aan de analyse van het ontwerp voor de kunsthal, wordt het ontwerp voor het resort
(Todo Estate – Todo is de naam van het gebied in Noord Lombok) geanalyseerd aan de hand
van de vijf generieke elementen gepresenteerd door van Dooren.
Experimenteren
Van Dooren stelt dat in elk ontwerpproces wordt geëxperimenteerd of wordt onderzocht
en besloten. In dit ontwerpproces is geëxperimenteerd door onderzoek te doen naar de
schaal van de locatie, bestaande referenties op te zoeken, de inpassing van het programma
van eisen op verscheidene manieren in te plakken, en door gebruik van de bouwkundige
programma’s Autocad en Revit. Tevens werd er – gezien de presentatie van het concept voor
de opdracht van belang was – onderzoek gedaan naar hoe men het best een conceptueel
resortplan kon presenteren.

Guiding theme
Van Dooren stelt dat het experimenterende proces vaak resulteert in een inspirerende
richting; het guiding theme of concept.
In dit ontwerpproces is voorafgaand aan het ontwerpen geen bepaalde visie opgesteld.
Echter hanteert het ontwerpbureau een algemeen geldende regel; westerse kennis
combineren met de oosterse cultuur. Dit is gedurende het ontwerpen van het project in acht
genomen tijdens het maken van ontwerpkeuzes. Tevens was er sprake van een interessant
programma van eisen, waaraan het ontwerp moest voldoen (figuur 8). In tegenstelling tot het
ontwerpen van de kunsthal, was dit project ontworpen voor een ‘echte’ opdrachtgever. De
ontwerpopdracht was dus geen fictie. Tevens is er bij elke ontwerpkeuze gekeken naar de
topografische ondergrond en locatie (figuur 9).

LEGEND
A: organic herbs
B: waterworks
C: cashew lane

Figuur 8: Een inventarisatie van het programma van eisen. (eigen illustratie)
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D:art lane
E: mango forest

Figuur 9: Een schema van het landschap en de ‘zichten’ van de locatie. (eigen illustratie)
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Domeinen
Van Dooren stel dat het experimenteren en bedenken van een guiding theme plaatsvindt
aan de hand van verscheidene domeinen.
Ruimte en vorm:
Het resortplan – en daarmee de gebouwen van het resort – volgen op de 2,1 hectare
grond het hoogteverschil van de locatie. Het urban plan volgt als het waar de glooiing
van de ondergrond. Dit sluit aan op de potenties (de ‘zichten’) van de locatie, en is tevens
afgestemd ten opzichte van het programma van eisen (figuur 10). De vorm van de gebouwen
zijn typerend voor een locatie als deze. Lombok kent een tropisch klimaat. De gebouwen
hebben puntige daken, om het regenwater tijdens het regenseizoen voldoende af te kunnen
voeren. De gebouwen zijn opgehoogd als bescherming tegen de vochtigheid van de grond.
De meeste gebouwen hebben overdekte veranda’s, om in het regenseizoen alsnog buiten
te kunnen zitten. In het urban plan is voldoende ruimte tussen de gebouwen gelaten, om de
wind de ruimte te geven door de gebouwen te blazen, als natuurlijke ventilatie. Tevens zijn er
waterpartijen in de buurt van de residentiele gebouwen geplaatst, als de wind hier over heen
waait, neemt het de koude van de waterpartij mee en creëert zo een natuurlijke vorm van
koeling. Tussen de daken en de muren van gebouwen is een ruimte gelaten om de natuurlijke
ventilatie te versterken. Dit zijn allerlei aspecten die volgens Johan van Lengen typerend zijn
voor ontwerpen in een tropisch klimaat (figuur 10,11). (van Lengen, 2008)
De context van de locatie en het programma van eisen, alsmede het guiding theme, hebben
een belangrijke rol gespeeld in het ontwerpen van de vorm van het urban plan en de
gebouwen ervan.
Materiaal
In dit ontwerp wordt er gebruik gemaakt van materialen die uit de context komen. Als
dakbedekking is ‘alang-alang’ gebruikt – een tropische grassoort die na het drogen ervan
geschikt is als dak, indien goed verweven. Houtsoorten die worden toegepast zijn suar,
bankirai en lianen. Natuursteen die in de buurt gewonnen kan worden wordt gebruikt. De
nijverheid van lokale beeldhouwers resulteert in gebeeldhouwde ‘schermen’ die toegepast
worden in de gebouwen en tevens de natuurlijke ventilatie verhogen. De bestaande
vegetatie – Mango-, cashew- en kokosbomen – worden zo veel mogelijk gebruikt in het urban
plan. Typisch is, gezien het klimaat, dat muren enkel bestaan uit metselwerk met een stuclaag
als afwerking, of enkel gegoten zijn in beton. Isolatie wordt niet toegepast, dit is niet nodig.
Een van de domeinen; de context of omgeving, bepaald in dit ontwerp voornamelijk het
materiaalgebruik.
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Figuur 10: Een overzicht van het resortplan. (eigen illustratie)

Figuur 11: Van links naar rechts; plattegrond, vooraanzicht en zijaanzicht van een ‘one bedroom villa’.
(eigen illustratie)
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Omgeving
De locatie van het ontwerp is een van de Indonesische eilanden; Lombok. De ontwerplocatie
bevindt zich in het noorden van het eiland, en ligt aan een rustige rivier. In het ontwerp is erg
veel rekening gehouden met de topografische ligging van dit ontwerp. Om te beginnen is
het tropische klimaat een ontwerp-sturend element. Daarnaast speelden de uitzichten op de
omgeving een grote rol, gebouwen zijn hierop georiënteerd (figuur 12). Het hoogteverschil
van de locatie typeerde de vorm van het urban plan. De bestaande vegetatie is zo veel
mogelijk behouden.

Referentiekader
Van Dooren stelt dat een ontwerpproces is omgeven door een bredere context; het
referentiekader.
Het referentiekader in dit ontwerpproces was aan het begin van het ontwerpproces nog
vrij beperkt. Een Nederlands - of Europees - referentiekader bestond, maar een Indonesisch
referentiekader nog niet. Er was nog niet eerder in een tropisch klimaat ontworpen. Overigens
werd het referentiekader snel uitgebreid door bestaande projecten te bezoeken en
analyseren. Tevens deelden collega’s hun referenties en kennis.

Functie
De functie van het ontwerp is een resort; toeristen de gelegenheid bieden tot rust te komen
en van een vakantie te genieten. De functie heeft het programma van eisen bepaald en
zodoende erg veel invloed gehad op het ontwerp.

Laboratorium
Van Dooren stelt dat het laboratorium van de architect bestaat uit een visuele taal van
schetsen en modeleren.
In dit ontwerpproces is niet veel geschetst. Wel is er veel gebruikt gemaakt van modelerende
computerprogramma’s als Autocad en Revit. Het modeleren van maquettes was een
beperkte optie, gezien de middelen van de studio waaronder het project werd ontworpen.
Revit is vooral gebruikt om ‘renders’ te maken die de presentatie versterken – iets wat de
opdrachtgever gunstig stemde (figuur 13).

Sociaal- en culturele context
Indonesië, specifiek de eilanden Bali en Lombok, worden alsmaar meer toeristisch, met alle
gevolgen voor de lokale economie van dien. (Walpole & Goodwin, 2000)
In het ontwerp is er in die zien rekening gehouden met de sociaal- en culturele context, dat
er apart (kleine) gebouwen zijn ontworpen voor het huisvesten van het personeel van het
resort – iets wat normaal is in Indonesië, zelfs al bij het ontwerpen van een villa. Het uurloon in
Indonesië is over het algemeen zo laag dat, mede door het valutaverschil, een bovenmodale
Westerling eenvoudig de kosten van persoonlijk personeel kunnen dragen. Het feit dat er
überhaupt vraag is naar meer resorts getuigd van de groeiende toeristensector in Indonesië.
Overigens heeft dit alleen het programma van eisen beïnvloed.

Figuur 12: Een panoramafoto van het zicht richting de Gunung Rinjani. (eigen illustratie)
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Figuur 13: Voorbeeld van een presentatierender; de receptie van het resort. (eigen illustratie)
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VERGELIJKING - Verschillen in het ontwerpen
Nu twee projecten zijn geanalyseerd aan de hand van het conceptuele framework van van
Dooren, kan onderzocht worden waardoor het ontwerpen van een project aan de TU te Delft
verschilt ten opzichte van het ontwerpen van een project van Studio JVG. Dit wordt gedaan
door de generieke elementen van de ontwerpprocessen te vergelijken.
Experimenteren
In het ontwerpproces van de kunsthal werd er geëxperimenteerd aan de hand van literatuur.
De literatuur creëerde het guiding theme van het ontwerpproces. Tevens werd er gedurende
het gehele ontwerpproces veel geschetst. In het ontwerpproces van het resort werd er
geëxperimenteerd door onderzoek te doen naar de schaal van de locatie en de inpassing
van het programma van eisen letterlijk in te plakken, als een soort ontwerpoefening. Er
werd, anders dan in het ontwerpproces van de kunsthal, veel aandacht besteed aan het
experimenteren op het gebied van de presentatietechnieken van het concept.
Een ontwerp voor Studio JVG is niet fictief, in tegenstelling tot een ontwerp binnen de
bachelor van de TU te Delft. In het ontwerpproces van de kunsthal werd daarom veel
geëxperimenteerd met een guiding theme, omdat de ontwerper vrij was een eigen
visie op te stellen op de ontwerpopgave. Een studio krijgt een opdracht van een
opdrachtgever, en vervolgens kan het hoofd van de studio de opdracht doorgeven
aan een van zijn werknemers. In het ontwerpproces van een project van Studio JVG
is daarmee rekening gehouden. Er werd geëxperimenteerd op de reeds bestaande
visie van het architectenbureau, tezamen met het experimenteren op het gebied van
presentatietechnieken (een van de belangrijkste eisen van de opdrachtgever).
De opdrachtgever heeft invloed op het experimenterende proces. Tevens bepaald de
ontwerpsituatie van de ontwerper (opdracht in naam van een bureau of een fictieve
opdracht) de focus van de experimenten. De manier waarop wordt geëxperimenteerd
wordt ook bepaald door de ‘ontwerpvrijheid’ van de ontwerper. Een opdracht in naam
van een bureau kan restricties bieden op het gebied van experimentatietechnieken, of er
moet bijvoorbeeld een schets- of computertechniek conform de stijl van het bureau gebruikt
worden.
Guiding theme
Het guiding theme in het ontwerpproces van de kunsthal is opgesteld aan de hand van
literatuur en een visie die werd gevormd door de sociaal-culturele context. De functie
speelde ook een grote rol. Het guiding theme in het ontwerpproces van het resort was minder
concreet opgesteld. Het proces werd gestuurd door meerdere primaire generatoren zoals de
achtergrond van het bureau, de opdrachtgever, de locatie en oriëntatie en het programma
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van eisen (opgesteld door de opdrachtgever).
De opdrachtgever heeft veel invloed gehad op dit generieke element van het
ontwerpproces. Hij stelde het programma van eisen op – een sturende factor voor het
ontwerp. De opdrachtgever gaf deze opdracht om potentiele investeerders te zoeken,
het ontwerp moest ‘verkocht’ worden. Zodoende is de oriëntatie van het ontwerp zo veel
mogelijk gericht op ‘mooie’ zichten. Tevens speelt de ‘ontwerpvrijheid’ hier weer een rol.
Studio JVG kent al een overkoepelend guiding theme (de achtergrond van het bureau):
westerse kennis combineren met de oosterse cultuur.
Domeinen
Ruimte en vorm
Het guiding theme in het proces van het ontwerpen van de kunsthal speelde zo’n grote rol omdat
de ontwerper vrij was dit guiding theme door te werken in alle aspecten van het gebouw – de
ruimte en vorm hier een van. Het ontwerp is dus vormgegeven aan de hand van het guiding
theme.
De ruimte en vorm van het resort zijn voornamelijk beïnvloed door het programma van eisen,
de achtergrond van het bureau, de functie en de context en omgeving. Noemenswaardig
is hier de vorm van de gebouwen, omdat die zijn afgestemd op het klimaat. Het tropisch
regenwoudklimaat van deze ontwerplocatie definieert de vorm van de gebouwen en indirect
ook de vorm van het urban plan.
Materialen
Het materiaalgebruik van het ontwerp van de kunsthal is net als de ruimte en vorm van het
ontwerp gebaseerd op het guiding theme.
In het ontwerp van het resort is het materiaalgebruik afgestemd op de achtergrond van het
bureau, de locatie en het klimaat. De materialen die zijn gebruikt worden in meer projecten
gebruikt die worden ontworpen door Studio JVG. Het is conform de stijl van de studio. De
locatie speelt een rol omdat de materialen die worden gebruikt uit de buurt komen van de
ontwerplocatie. Dat wil zeggen: lokale materialen worden zo veel mogelijk gebruikt. Het klimaat
beïnvloedt tevens de keuze van de materialen. Isolatie is bijvoorbeeld niet van toepassing
wegens de tropische temperaturen.
Omgeving
Tijdens het ontwerpen van de kunsthal is er rekening gehouden met de zonsomloop en met de
heersende windrichting. Tijdens het ontwerpen van het resort is er rekening gehouden met de
oriëntatie op de omgeving; de uitzichten. Overigens zijn bestaande boom en plantsoorten zo veel
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CONCLUSIE
mogelijk behouden. Omdat het guiding theme voor het ontwerp van de kunsthal zo bepalend
was, is hier minder rekening gehouden met de omgeving. In het ontwerp van het resort echter,
was de omgeving een groter ontwerp-sturend element.
Functie
De functie van het ontwerp van de kunsthal is het tentoonstellen van wisselende
kunsttentoonstellingen. De functie van het resort is gericht op het toerisme. Het biedt toeristen de
gelegenheid tot rust te komen en van hun vakantie te genieten. Het verschil in functies van de
ontwerpen beïnvloed het ontwerp enorm. De functie houdt verband met het programma van
eisen, de vorm en ruimte van het gebouw en het materiaalgebruik.
Sociaal-culturele context
Het ontwerp van de kunsthal is gebaseerd op de westerse cultuur. De staat van deze westerse
cultuur heeft invloed gehad op het guiding theme. Het ontwerp van het resort is – ondanks de
locatie – tevens gericht op de westerse cultuur. De functie van het ontwerp is namelijk gericht op
toerisme.
Referentiekader
Het referentiekader van het ontwerpproces van de kunsthal bestond uit reeds opgedane
kennis uit voorgaande bachelor ontwerpopdrachten. Tevens zijn er tijdens het ontwerpproces
referenties met eenzelfde functie onderzocht.
Het referentiekader van het ontwerpproces van het resort was bij aanvang nog vrij gering,
gezien er nog nooit eerder in een kader als deze was ontworpen. Het referentiekader is echter
snel uitgebreid door bestaande resorts te bezoeken en bestaande projecten van Studio JVG
te analyseren.
Het referentiekader is voor het ontwerp van de kunsthal een sturend element geweest.
Het referentiekader is voor het resort ook van toepassing geweest. Overigens werd het
referentiekader terplekke aangevuld met referentiekaders van de collega’s binnen de studio.
Laboratorium
Tijdens het ontwerpproces van de kunsthal is er veel geschetst. Tijdens het ontwerpproces
van het resort is er voornamelijk gebruik gemaakt van bouwkundige computer programma’s.
Van invloed is hier weer de situatie van de ontwerper. Ontwerp hij ‘vrij’ dan kan hij zijn
prefererende laboratorium gebruiken. Ontwerpt hij voor een studio, dan moet hij een
laboratorium gebruiken waarmee de studio akkoord gaat.
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In dit onderzoek is, aan de hand van de generieke elementen die voorkomen in het
ontwerpproces, inzichtelijk gemaakt waardoor het ontwerpen van een bouwkundig project bij
Studio JVG verschilt ten opzichte van het ontwerpen van een bouwkundig project aan de TU
te Delft.
De situatie van de ontwerper speelt een grote rol. Als een ontwerper voor een
architectenbureau of een studio werkt, dient hij rekening te houden met de achtergrond en
de visie van het bureau. Ontwerpen in opdracht van een werkgever betekend ontwerpen in
opdracht van een opdrachtgever. De opdrachtgever (de klant) is een van de invloedrijkste
factoren op het ontwerp. Dit in tegenstelling tot het ontwerpen van een fictief project aan
de TU te Delft, waarin de ontwerper alles voor het zeggen heeft, indien hij zijn ontwerpkeuzes
beargumenteerd.
De achtergrond van het architectenbureau of de studio heeft invloed op het guiding theme
van het ontwerpproces. Een architectenbureau heeft vaak zelf al een overkoepelend guiding
theme voor zijn bureau bedacht. Een ontwerp in opdracht van een architectenbureau kan
dus getuigen van minder originaliteit of ‘vrijheid.’
De achtergrond van het architectenbureau heeft tevens invloed op het te gebruiken
laboratorium van de ontwerper. De ontwerper (of werknemer) laat zijn manier van
werken goedkeuren door de werkgever (het architectenbureau.) Zodoende legt een
architectenbureau de hand op de toepassing van het laboratorium.
Daarnaast is het klimaat noemenswaardig, in tegenstelling tot het ontwerpen in een gematigd
zeeklimaat wordt er nu ontworpen in een tropisch klimaat. Het tropische klimaat heeft invloed
op de vorm en het materiaalgebruik van het urban plan en de gebouwen.
Gezien toerisme op de Indonesische eilanden alsmaar groeit, hebben de ontwerpen van
Studio JVG vaak een functie als ‘resort’ of ‘luxury villa’. De functies van de ontwerpen hebben
naast het klimaat evenveel invloed op de vorm van de gebouwen.
De sociaal-culturele context heeft een andere invloed op de ontwerpen van Studio JVG
dan bij het opstellen van de onderzoeksvraag werd gedacht. Ondanks de ‘directe’ sociaalculturele context, is de gebruiker van de ontwerpen de westerling. Er wordt meer ontworpen
voor het westen dan dat er rekening gehouden wordt met de oosterse sociaal-culturele
context.
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REFERENTIES

DEEL 2: Bukit Sungai
Een ander project waar tijdens de stage aan is meegewerkt is het project Bukit Sungai. Het
is een ontwerp van een luxe villa en bestaat uit de villa, een garage, een terras met een
zwembad en een bar, een gastenhuis en een manege.
Bukit Sungai bevindt zich in Tabanan, een regio van het Indonesische eiland Bali. De
ontwerplocatie loopt af richting een rivier (bukit betekend heuvel en sungai betekend
rivier). Als stagiair is er meegeholpen aan dit project door delen van de ‘in-built furniture’
te bedenken en uit te tekenen in het architectonische computerprogramma Autocad. Het
ontwerp is volledig georiënteerd op het zicht op de rivier. Dit werkt zich door in de plattegrond
van het ontwerp, zichtlijnen van hallen en gangen zijn gebaseerd op de oriëntatie.
Het materiaalgebruik bestaat uit baksteen afgewerkt met een stuclaag (dit is ook de
dragende constructie), beton gegoten vloeren (deze worden idem afgewerkt), daken van
een frame van het Indonesische hout suar en een dakbedekking van dakpannen. Voor de
stenen tegels van het zwembad is een Javaans blauwachtig natuursteen gebruikt.
Aan de hand van foto’s gemaakt van het bouwproces van dit ontwerp worden er een aantal
interessante constateringen omschreven. Deze constateringen zijn of vermeld door collega’s
tijdens het locatiebezoek, of persoonlijk onderzocht door vragen te stellen aan de
bouwwerkers.

Een indruk van de bouw van het ontwerp ‘Bukit Sungai’.
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Hieronder is een foto afgebeeld van een stuk van de personeelsvertrekken van de villa Bukit
Sungai. Het programma heeft een personeelsvertrek omdat het verschil in rijkdom tussen vaak
westerse eigenaren en oosters personeel zo groot is, dat de westerse eigenaren eenvoudig
het loon van personeel kunnen veroorloven. Typisch op onderstaande afbeelding zijn de
ronde openingen in de wand. Deze zorgen voor de natuurlijke ventilatie van het vertrek.
Aan deze openingen kan men ook zien dat het een ruimte is ontworpen voor personeel, in
andere ruimtes voor de eigenaren van de villa wordt namelijk airconditioning toegepast om
de ruimtes te koelen. Het dak frame is van het tropische hout suar. Er wordt een zijl overheen
gelegd omdat de foto op een moment genomen is waarin het droge seizoen omslaat in het
regenseizoen. Het is verstandig het hout voor de rest van de dakbedekking erop ligt droog te
houden.
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Hier ziet men een foto die omschrijft hoe groot de invloed van de opdrachtgever is tijdens
het ontwerpen en het bouwen van een project. Deze opdrachtgever wilde een nieuwe villa
laten bouwen, maar ze vonden het prettig als de villa al een beetje ‘geleefd’ leek. De nieuwe
dakpannen vonden ze te nieuw. De bouwwerkers proberen in deze foto de dakpannen een
aantal dagen in een bad te leggen om ze zo wat meer ‘geleefd’ te doen ogen. Uiteindelijk
is dit voor elke dakpan gedaan. Overigens werd dit pas door de opdrachtgever gevraagd
nadat ze de meeste dakpannen op de daken al hadden geïnstalleerd. Ze zijn er dus weer af
gehaald.
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Hieronder is een foto afgebeeld van bouwvakkers die bezig zijn met het installeren van het
dak frame van suar. Een van de dingen die het meest indruk heeft achtergelaten van de
stage is de manier waarop er wordt gebouwd, en dan wordt de handeling bedoeld, het
bouwen zelf. Er schijnen een aantal veiligheidsregels te zijn, maar de meeste werknemers
kiezen er zelf voor op teenslippers of blote voet te werken. Veiligheidsschoenen en een helm
zou ze belemmeren in hun werk. Niet te zien op deze foto is de omstandigheden waarin de
bouwvakkers verkeren. Het zijn vaak werknemers uit andere eilanden van Indonesië, dus
een groot deel kan niet zomaar ‘in de avond naar huis’. Er worden tijdelijke kampementen
opgebouwd om de werknemers te huisvesten. Deze bestaan letterlijk uit een aantal
spaanplaten en een golfplaten dakje. De meeste werknemers blijven hier gedurende het hele
bouwproces.
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Hieronder is een foto van de studio te zien, de plek waar de plannen zoals Bukit Sungai en
Todo Bentek werden uitgetekend. De studio is ontworpen door de studio, typisch hier weer
de ronde openingen in de achterste muur. Dit versterkt de natuurlijke ventilatie. Ook kun je
op deze foto zien dat het dak niet aansluit op de muren. Dit wordt net zoals de ronde gaten
toegepast om de natuurlijke ventilatie te versterken. Overigens bevond de werkplek van
de eigenaar van de studio zich achter de gele wand. Links achteraan zit Nyoman, rechts
achteraan Gusti, links vooraan Juda, rechts vooraan Wayan. De computer helemaal links
vooraan was gereserveerd voor stagairs.
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ERVARINGEN

REFLECTIE

Een stage doen is een bijzondere ervaring op zich, laat staan in een andere cultuur en in
een ander klimaat. Dit was mijn eerste kans om mijn bouwkundige kennis opgedaan in de
bachelor van de studie in praktijk te brengen, ik heb nog niet eerder een stage gelopen. Ik
heb het meest gehad aan mijn presentatietechnieken, omdat die van toepassing bleken op
de huidige opdrachten van de studio.
Je ontdekt hoe veel je kunt leren door praktijkervaring. Je bouwkundige kennis raakt in een
stage, indien je veel opdrachten worden toegewezen, in een soort van stroomversnelling. De
studio had vertrouwen in de manier waarop ik de opdrachten aanpakte en al gauw kreeg
ik meer invloed op grotere opdrachten. De eigenaar van de studio zette iedereen in zijn
kracht en gezien ik goed overweg kan met programma’s als Indesign, Photoshop en Revit,
kreeg ik vaak de opdracht de uiteindelijke presentatie te maken. Het project Todo Estate is
geheel door mij en Joost (de eigenaar van de studio) ontworpen. Het blijft tot dusver een
conceptueel plan.
Op de vorige pagina’s is ook te zien hoe verschillend de letterlijke bouwwijze in Indonesië
is ten opzichte van Nederland. Men lijkt lak te hebben aan veiligheidsvoorschriften, en als
werknemer lijk je veel minder te zeggen te hebben dan in Nederland. Soms conflicteerde
dit met mijn moraal. Ik was bezig met het ontwerpen voor de westerling, maar wordt een
eiland zoals Bali hier echt beter van? Het is raar om vijftig werknemers die in krotten op de
bouwplaats wonen te zien werken aan een enorme villa. Het stelt arm tegenover rijk, en laat
je afvragen waar dit rijkdomsverschil vandaan komt, en of dit wel rechtvaardig is.
Overigens werd het personeel in de studio erg goed behandeld. De eigenaar nam ons vaak
mee uit eten, en organiseerde trips naar interessante ontwerpen, ook naar andere eilanden
van Indonesië, op kosten van de studio. Met kerst hebben we met zijn allen geluncht in het
huis van de eigenaar, die tevens ontworpen is in de stijl van de studio.
Naast de bouwkundige ervaringen heb ik veel culturele en persoonlijke ervaringen
opgedaan. Het was niet altijd even eenvoudig om in je eentje in een ander land te zijn. Dit
kwam het meest tot uiting na een ongeluk op de scooter, waarbij ik mijn vinger brak. Je bent
dan compleet op jezelf aangewezen in een andere cultuur met andere gewoonten. Op zo’n
moment verlang je wel eens naar het ‘thuis’.

Tijdens een stage werk je in opdracht van een stagebureau. Je hebt dus een ‘baas’. Soms
verschilden de visies op een opgave tussen werknemer en werkgever. Als stagiair heb je
natuurlijk niet het laatste woord. Dit is iets waar ik aan het begin van de stage af en toe aan
moest wennen.
Ook merkte ik dat tijdens de stage, waar ik me volledig voor heb ingezet, ik in mijn vrije tijd zo
veel mogelijk het eiland Bali verkende. Dit heeft geresulteerd in dat het stageverslag pas na,
en niet tijdens, de stage werd geschreven. Door het breken van mijn vinger en het vervolg
van de bachelor in Nederland is het schrijven van het verslag erg gestagneerd. Het heeft me
meer moeite gekost om alle kennis die ik heb opgedaan ‘terug te halen’ dan dat het zou
hebben gedaan als ik het grootste deel van mijn stageverslag tijdens de stage zou hebben
geschreven. Dit is een goede les voor eventuele volgende stages.
Ik ben erg blij met mijn uitgebreider visie op architectuur; wat het is om te ontwerpen over de
grenzen van Nederland, maar merk dat ik alleen kennis op heb gedaan in het buitenland. Ik
weet dus wat het inhoudt als ik weer stage zou gaan lopen in het buitenland en wat me als
architect staat te wachten staat als ik zou gaan werken voor een studio in Indonesië, maar
niet hoe een stage in zijn werk gaat in Nederland. Dit zou ik leuk vinden om te ontdekken.

Al met al heeft de stage in Indonesië mij voor mijn gevoel op erg veel gebieden van
ontwikkeld; ik ben een sterker en zelfstandiger persoon geworden, ik spreek een beetje
Indonesisch, weet hoe het is om me aan te passen aan een cultuur en ik weet wat het
inhoudt om architectonisch te ontwerpen in een andere cultuur en klimaat. Gezien ik als
persoon nogal reislustig ben, heeft het mijn toekomst dusdanig beïnvloed dat ik een volgende
keer zonder aarzelen een bouwkundige kans in het buitenland ‘aan zou pakken’. Ik zou ook
graag nog eens terug gaan om de studio te bezoeken!
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