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Het aanstormend 
geweten

Het stelselmatig uithollen van het 
concept van de welvaartstaat en de 
opkomst van een nieuwe maat-
schappelijke realiteit onder invloed 
van de globalisering dwingt de ste-
debouwkundige discipline, als ‘res 
publica’ bij uitstek, tot zelfreflectie 
en tot een evaluatie van haar instru-
mentarium. Deze stelling was de 
inzet van het recentste International 
Seminar on Urbanism and Urbanisa-
tion, getiteld ‘The European Tradition 
in Urbanism and its Future’. 
Na het initiatief genomen door de  
KU Leuven in 2004, gevolgd door 
UPC Barcelona en IUAV Venetië, 
organiseerde TU Delft dit jaar de 
vierde editie van dit jaarlijkse interna-
tionale treffen van professionals en 
promovendi. Leonardo Benevolo, 
auteur van de wereldwijde klassieker 
The European City plaatste de rode 
draad van het seminar in een breed 
historisch perspectief. Hij illustreer-
de hoe de ontwikkeling, planning en 
architectuur van de archetypische 

Europese stad het resultaat is van 
een steeds wisselende cultuur en 
ideeëngoed. Clemens Steenbergen 
presenteerde het gefaseerd verwe-
ven op alle schaalniveaus van de 
Europese grootstedelijke ruimtes 
met het landschap als een warme 
oproep om de discipline en haar 
concepten interdisciplinair te herpo-
sitioneren. De invloed van de Euro-
pese traditie op de Aziatische stede-
bouw werd door Heng Chye Kiang 
genuanceerd door aan te tonen hoe 
het agrarische rasterpatroon van-
daag nog steeds wordt geherinter-
preteerd als stedebouwkundige 

onderlegger, zelfs binnen een hoog-
bouwcontext als die van Singapore. 
Miquel Marti onderzocht de stede-
bouw als een instrument van publiek 
beleid, door de ontwerpstrategie en 
het beheer van de openbare ruimte 
in tien Europese steden te bestude-
ren. Het gros van het seminarpro-
gramma kreeg gestalte door parallel-
le onderzoekpresentaties, verzorgd 
door promovendi die zijn verbonden 
aan de organiserende universiteiten. 
Hoewel ook andere wetenschappers 
en professionelen uit het vakgebied 
tot de doelgroep van dit seminarie 
behoren, biedt dit initiatief een 

Afbeelding uit het onderzoek ‘Squares in Portugal – A Public Space Inventory – The Azorean Context’ van Carlos Dias Coelho, 

Sérgio Fernandes en Sérgio Proença. 

geschikt platform om rijpende of ver-
gevorderde onderzoekshypotheses 
te toetsen. Vooral het commentaar 
op dat gepresenteerde onderzoek, 
geformuleerd door de aangewezen 
assessoren, vormde een cruciaal 
onderdeel van deze formule. Naast 
inhoudelijke kritiek was de academi-
sche jury immers vaak genereus met 
suggesties over de manier waarop 
de onderzoeksmethodiek kon wor-
den bijgestuurd. Maarten van Acker

Het ‘International Seminar on Urbanism 

and Urbanization’ vond plaats op 24, 25 

en 26 september op de TU Delft.

Materialen zijn 
net mensen

Whizz MaterialZ is de titel van de 
tweede editie van het materialenfes-
tival dat de faculteit Bouwkunde van 
de TU Delft onlangs organiseerde. 
In de materialenwereld wordt al lan-
ger onderscheid gemaakt tussen 
structurele en functionele eigen-
schappen van materialen. De eerste 
dragen bij aan de constructie van 
een gebouw of product. Functionele 
materialen hebben aanvullende ther-
mische, chemische, optische of 
informatieve eigenschappen. Slimme 
materialen gaan nog een stap ver-
der. Zij zijn in staat om informatie 
zelfstandig te vertalen naar wenselijk 
gedrag. Een voorbeeld hiervan zijn 
zelfhelende materialen die beschadi-
gingen waarnemen en vervolgens 
repareren. 
De aangekondigde markt en de dag 
met workshops waren afgelast, maar 
het symposium gaf een goed inzicht 
in de huidige ontwikkelingen.
Na een inleiding van Milou Ket over 
trends en materialen sprak Edwin 
Currie van Kriya Materials over nieu-
we functionaliteiten voor materialen 
op basis van nanotechnologie. Hij 

hield het publiek voor dat nanatech-
nologie veel kan opleveren, maar dat 
er op korte termijn geen wonderen 
van moeten worden verwacht. Voor-
lopig is het een duur procédé en zijn 
nanomaterialen moeilijk verwerkbaar. 
Bovendien moet nog veel worden 
onderzocht en getest. 
Daarna bood Evert van Loenen een 
kijkje in de keuken van de toekomst 
zoals Philips deze ziet. De belang-
rijkste motivatie voor het onderzoek 
naar en de ontwikkeling van slimme 

materialen is volgens hem het duur-
zaamheidsvraagstuk. Veel zaken 
kunnen nu al met behulp van elek-
tronica worden opgelost, maar een 
steeds belangrijkere vraag is hoeveel 
energie dit kost.
Voor architecten is het toepassen 
van slimme materialen op grote 
schaal voorlopig nog toekomstmu-
ziek. Jan Pesman van architectenbu-
reau Cepezed verhaalde over de 
strijd die hij moest voeren om nieu-
we functionele materialen in het kan-
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toorgebouw Westraven voor Rijks-
waterstaat toe te passen. Ronald 
Lewerissa van Flex/the Innovationlab 
vroeg zich af hoe het nu verder moet 
met de ‘domme’ materialen. De titel 
van zijn lezing was: ‘Slimme materia-
len toepassen of materialen slim toe-
passen’. Materialen zijn volgens hem 
net mensen. Ze hebben allemaal hun 
eigen capaciteiten, maar dat beant-
woordt nog niet de vraag waarom 
mensen van een materiaal houden. 
Volgens Lewerissa moeten materia-
len dan ook met name de zintuigen 
verleiden. Hiermee legde hij de vin-
ger op de zere plek van materialen 
als grancrete en nanogel van produ-
cent Cabot die in de daarop volgen-
de lezingen werden gepresenteerd. 
Het zijn beide materialen die juist 
niet direct de zintuigen prikkelen en 
daarom ondanks hun ontegenzegge-
lijke kwaliteiten geen liefde op het 
eerste gezicht teweeg brengen. 
 Marieke Hillen

‘MaterialZ’, een tweedaagse manifestatie 

georganiseerd door de Faculteit Bouw-

kunde van de TU Delft in samenwerking 

met de faculteit Industrieel Ontwerpen, 

vond plaats op 27 en 28 september. 


