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Landschapsarchitect Ronald Rietveld maakte, samen met zijn 

multidisciplinaire team, forse indruk toen hij vorig jaar in Venetië het 

Nederlandse paviljoen op het Biënnale-terrein mocht inrichten. 

Het beeld was indrukwekkend, de boodschap verpletterend: duizenden 

publieke  en overheidsgebouwen in Nederland staan leeg en wachten op 

een nieuwe gebruiker. Voor Rietveld en de zijnen geen reden voor een 

klaagzang, maar startpunt voor een optimistisch pleidooi: benut deze 

gebouwen in de tussentijd voor experimenten in de creatieve economie.

Alle leegstaande gebouwen werden in kaart gebracht, gecatalogiseerd en 

vervolgens 3D nagetekend, zodat er uiteindelijk ook snijtekeningen voor 

maquettes van gemaakt konden worden. In totaal schat Rietveld dat er 

circa tienduizend van deze gebouwen in Nederland staan, voor Vacant NL 

werden er 4.326 in kaart gebracht. De keuze voor dit thema was op zich 

al bijzonder: een installatie over leegstand in een overheidsgebouw op 

Nederlandse grond dat de meeste tijd ook leeg staat. Je moet er maar 

op komen.

Beeld Rob ’t Hart



Ronald Rietveld 
over leegstaand Nederland
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Deuren openen



Landschapsarchitect Ronald Rietveld maakte, samen met zijn multidisciplinaire team, 

forse indruk toen hij vorig jaar in Venetië het Nederlandse paviljoen op het Biënnale-

terrein mocht inrichten. Het beeld was indrukwekkend, de boodschap verpletterend: 

duizenden publieke- en overheidsgebouwen in Nederland staan leeg en wachten op 

een nieuwe gebruiker. Voor Rietveld en de zijnen geen reden voor een klaagzang, maar 

startpunt voor een optimistisch pleidooi: benut deze gebouwen in de tussentijd voor 

experimenten in de creatieve economie. Laat startende ondernemers hier tijdelijk hun 

intrek nemen en help Nederland zo vooruit richting de zo gewenste kennismaatschappij. 

Inspiring Space vroeg en kreeg een nadere toelichting. 

Tekst Kees de Graaf  Beeld Corbino, Rob ‘t Hart en Nout Steenkamp/FMAX

Wie de publicaties over de architectuurbiënnale in Venetië een beetje heeft ge-

volgd, zou verwachten dat Ronald Rietveld met zijn bureau Rietveld Landscape 

gevestigd zou zijn in een oud, verweerd pand. Een oude fabriek bijvoorbeeld, of 

misschien wel een mooi oud schoolgebouw – herontwikkeld voor een tweede leven. 

Of een gebouw als Post CS op het Oosterdokseiland, succesvolle broedplaats voor 

creatieve bedrijven, maar ook jammerlijk ten prooi gevallen aan de slopershamer. 

Het is daarom toch wel verrassend dat Westerdok 744 het adres blijkt te zijn; een 

binnen-cour van één van de splinternieuwe gebouwen op het Westerdokseiland. 

Niettemin: ‘Eén van de weinige betaalbare werkruimten op een praktische locatie 

aan de zuidzijde van het IJ!’. In de open	space staat één grote werktafel: het epi-

centrum waar alle creaties van het bureau het licht zien. En aan de wanden vele 

actuele studies en plannen – work	in	progress – maar ook de 

prijzen die Rietveld eerder ten deel vielen: de Archiprix 2004 

(voor het beste studentenplan, Deltawerken 2.0) en de Prix 

de Rome Architectuur 2006 (voor Generating Dune Scapes). 

Gelauwerd is deze landschapsarchitect dus al in belangrijke 

mate en daar kwam vorig jaar de prestigieuze vraag om het 

Rietveld-paviljoen in Venetië in te richten bij. Rietveld zelf 

laat zich er niet op voorstaan, maar is wel oprecht blij met 

alle publiciteit: ‘Het is als een golf over ons heen gekomen. 

Maar als je deze opdracht heel goed volbrengt is het dan ook 

zo’n beetje het hoogst haalbare binnen ons vak.’
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‘Geef ruimte aan 
creatieve economie’



door een bijdrage te leveren aan het thema energie en duurzaamheid. Maar ook de 

inrichting van het stedelijke publieke domein, iets waar wij zelf veel mee hebben. 

Oftewel de opgaven waar we met zijn allen de komende tijd voor staan.’ Leegstand 

als issue speelt echter al veel langer een rol in het denken over de toekomst van 

de stad: ‘Wij gaan al twintig jaar lang uit in oude leegstaande panden. In Berlijn 

bijvoorbeeld, maar voorheen ook in NYC en de leegstaande gebouwen langs de 

Oostelijke Handelskade hier in Amsterdam. We vinden dat fascinerende plekken, 

maar bovenal scheppen ze unieke condities voor experimenteel gebruik in de stad. 

Zo ben ik er bijvoorbeeld van overtuigd dat een vitaal nachtleven met een goede 

undergroundscene cruciaal is voor een goed vestigingsklimaat, het binden van jong 

talent en vernieuwing.’

Dubbele aanleiding

Plekken die fascineren, maar die ook prima gebruikt kunnen worden voor ‘dage-

lijks gebruik’, zoals betaalbare werkruimte. Werkruimte waar in steden als Am-

sterdam een groot tekort aan bestaat, maar die een belangrijke meerwaarde kan 

vervullen als ‘incubator’-milieu. Ronald Rietveld zag daarin de dubbele aanleiding 

voor de tentoonstelling ‘Vacant NL’ in Venetië: ‘Laten we wel wezen: de leegstand 

neemt snel toe. “Een boerderij per dag, een kerk per week en een klooster per 

maand”, is een veelzeggende uitspraak van Frank Strolenberg (de programmanager 

Experimenteerruimte

In een reconstructie van hoe Rietveld Landscape door het 

Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en het ministerie van 

OCenW gevraagd werd om het paviljoen in te richten, blijkt 

al snel dat de gekozen thematiek – leegstand van gebouwen 

– als één van de rode draden door het werk van het bureau 

heen loopt. Teruggaand in de tijd: ‘Ik denk dat onze inzen-

ding voor de Biënnale van Rotterdam in 2009 zeker een rol 

heeft gespeeld. Daar presenteerden we met een installatie 

binnen de expositie Vrijstaat Amsterdam ons concept voor de 

Vrijhaven, waarbij tijdelijkheid als strategie wordt ingezet. 

Dat sprak tot de verbeelding. Hoe kun je in een gebied als 

de havens van Amsterdam – die vol liggen met hinderwet- 

en milieucontouren – toch plekken creëren voor creatieve 

mensen die willen experimenteren.’ Ook de publicatie van 

het manifest in het boek dat hoort bij de tentoonstelling ‘Ar-

chitecture of Consequence’ heeft mogelijk een rol gespeeld, 

zo geeft Ronald Rietveld aan: ‘Ole Bouman, directeur van het 

NAi, liet daarin 25 jonge architecten aan het woord over hoe 

zij maatschappelijk relevant bezig willen zijn. Bijvoorbeeld 
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Ronald Rietveld

‘Het Rietveld-paviljoen staat al 39 jaar leeg, het is een 

overheidsgebouw en staat op Nederlands grondgebied. Het 

gebouw is daarmee zelf het concept achter Vacant NL.’

Je moet maar durven: de muren 

van het Rietveld-paviljoen in 

Venetië gebruiken om met een 

in your face-installatie aandacht 

te vragen voor de leegstand in 

publieke- en overheidsgebouwen. 

In de Italiaanse hitte was het even 

spannend of de muren het zouden 

houden, maar het lukte. Het 

resultaat was, alleen al op foto, 

verbluffend.







Nationaal Programma Herbestemming, red.). Dan gaat het 

hard. In de sfeer van publieke gebouwen is dat net zo. Dat 

bracht ons op het idee, met de Kennis- en Innovatieagenda 

van het Rijk in gedachten, om de creatieve kenniseconomie 

een boost te geven via de gebouwde invalshoek. Want er 

wordt namelijk van alles gezegd rond de nationale agenda 

om kennis centraal te stellen, maar het is heel stil wanneer 

het gaat over de ruimtelijke condities die deze kennisontwik-

keling kan faciliteren. Toen kwamen er ineens twee dingen 

bij elkaar: overheidsambities aan de ene kant en leegstaande 

overheidsgebouwen aan de andere kant.’

Voor die leegstaande gebouwen kan en moet een nieuw 

gebruik worden gevonden, al dan niet in tijdelijke vorm, zo 

gaven Rietveld en de zijnen aan in het curatorial	statement 

dat werd gepubliceerd ter gelegenheid van Vacant NL. Een 

passage daaruit: ‘Met de grote hoeveelheid aan leegstaande 

publieke gebouwen bezit de overheid een enorm onbenut 

potentieel. Deze leegstand kost de gemeenschap nu veel geld, 

terwijl die ook benut kan worden om pionierschap voor een 

nieuwe generatie te accommoderen. De grote variëteit van 

leegstaand erfgoed biedt allerlei gebruiksmogelijkheden. 

Vooral in combinatie met bijbehorende soepeler regelgeving 

daagt tijdelijk gebruik uit tot innovatieve experimenten van 

beginnende creatieve ondernemers.’ Eerder al, in 2009, had 

Rietveld steun betuigd aan een ander manifest, uitgebracht 

door de Dutch Designers: ‘We keerden ons daarin tegen het 

kraakverbod. Veel ontwerpbureaus zijn namelijk ooit in dit 

soort oude panden begonnen. Onze boodschap: er moeten 

goede ruimtelijke condities zijn om de kenniseconomie in te 

accommoderen.’

Stad van leegstand

De passage uit het curatorial	statement maakt duidelijk dat 

Rietveld bij de gebruikers aan meer denkt dan de creatieve 

kenniseconomie in ‘enge zin’: ‘Veel mensen hebben daar een 

beeld bij van laptoppende dertigers die de hele dag in de Cof-

fee Company leuk bezig zijn. De kunst is om breder te kijken. 

In principe naar allerlei bedrijvigheid die op een creatieve manier bezig is en dat in 

een inspirerende omgeving wil doen. Dat kan dus ook bijvoorbeeld een ambachts-

man zoals een maquette- of decorbouwer zijn, die met zijn handen werkt. Of een 

internet start-up. Of iemand die muziek componeert.’

Dat breder kijken illustreert Ronald Rietveld door de vuistdikke ‘Dutch Atlas of 

Vacancy’ erbij te pakken, dat in Venetië als gastenboek diende, maar waar ook – 

thematisch gerangschikt – de ruim vierduizend gebouwen in staan afgebeeld die 

in het Rietveld-paviljoen aan de wanden hingen. ‘Een kostbaar bezit: door grafisch 

ontwerper Joost Grootens zijn er maar een paar van gemaakt. Er staan publieke 

gebouwen in van de zeventiende tot en met de eenentwintigste eeuw. Met hulp van 

voormalig rijksadviseur erfgoed Fons Asselbergs, voor ons een belangrijke inspira-

tiebron, hebben we eerst onderzoek verricht naar de verschillende mogelijkheden 

voor tussentijds gebruik van gebouwen. Ministeries, maar ook bijvoorbeeld zieken-

huizen, kerken, scholen, spoorweghuisjes, bunkers en vliegbases, tot en met Radio 

Kootwijk aan toe. We hebben al die gebouwen en deels gebieden geïnventariseerd 

en op een eenduidige manier gecatalogiseerd, vooral ook op hun gebruiksmogelijk-

heden en niet zozeer op hun architectonische uitstraling. Zo zijn er bijvoorbeeld 

gebouwen waarin je meer dan 140 decibel geluid kunt produceren: handig om te 

weten voor als je in de muziekbusiness zit. Ook hebben we de gebouwen in hun 

regionale netwerk in kaart gebracht, ten opzichte van andere stedelijke functies, 

zoals bijvoorbeeld kennisinstellingen. Deze creatieve ecologie bepaalt in belang-

rijke mate de gebruiksmogelijkheden van een gebouw.’

Alle gebouwen werden vervolgens 3D nagetekend, zodat er uiteindelijk ook snij-

tekeningen voor de maquettes van gemaakt konden worden. ‘Het zat hier echt vol 

aan tafel met een heel team van jonge architecten: een prima oefening voor ze.’ 

In totaal schat Rietveld dat er circa tienduizend van deze gebouwen in Nederland 

staan, (‘Als je eens bedenkt hoeveel architecten daar aan gewerkt hebben!’), voor 

Vacant NL werden er 4.326 in kaart gebracht. Het aaneengesloten, in elkaar ge-

schoven beeld van alle gebouwen levert al iets bijzonders op: de grote stad van de 

leegstand. ‘Dat zwart/witte beeld heeft wel iets weg van een printplaat van 

een computer.’
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Ronald Rietveld

‘Veel mensen hebben bij de creatieve economie een beeld 

van laptoppende dertigers die de hele dag in de Coffee Company 

leuk bezig zijn. De kunst is om breder te kijken.’

Het team van Venetië

De Nederlandse inzending voor de Architectuurbiënnale Venetië in 2010 kwam tot stand 

in een multidisciplinair ontwerpteam, bestaande uit: de curatoren Erik Rietveld (filosoof 

& econoom) en Ronald Rietveld (landschapsarchitect), aangevuld met Jurgen Bey 

(ontwerper), Barbara Visser (beeldend kunstnaar) Joost Grootens (grafisch ontwerper) en 

Saskia van Stein (projectleider NAi). Voor de tentoonstellingsbouw waren Landstra & De 

Vries en Claus Wiersma (ontwerper) verantwoordelijk.

Vorige pagina:

Vacant NL, zo noemde Ronald 

Rietveld dit beeld waarin alle 

4.326 lege publieke gebouwen 

naast elkaar zijn gezet. Een zee 

van leegstand (sea of vacancy), 

zo wordt deze ook wel aangeduid. 

Welke naam er ook aan gegeven 

wordt, de impact is groot en de 

boodschap niet te missen.



Drie keer niks

We keren terug naar de oorspronkelijke vraag die vanuit het NAi en ministerie van 

OCenW werd neergelegd op het bureau van Rietveld Landscape. ‘Op 1 april 2010 

kwam de vraag binnen en het was geen grap. Het aantal eisen bleek heel beperkt. 

Of we een totaalinstallatie konden maken die op 20 augustus van dat jaar klaar zou 

zijn, die een bijdrage zou leveren aan een sociaal-maatschappelijk relevant thema 

en die in	your	face moest zijn. We mochten zelf verder het onderwerp bepalen.’ Na-

drukkelijk werd ervoor gekozen kantoorgebouwen voor de markt buiten beschou-

wing te laten. Rietveld over deze keuze: ‘Natuurlijk is ook daar veel leegstand, 

maar er is al veel aandacht voor. Wij hebben bewust onze focus gericht op inspi-

rerend publiek erfgoed. Ook al omdat het vaak midden in steden en dorpen ligt 

– of juist helemaal in de buitengebieden, zoals een Radio Kootwijk – en daarmee 

andere functies kan vervullen dan die treurige, vaak drie keer niks-kantoren aan de 

rand.’ Geredeneerd vanuit die context zijn het de overheidsgebouwen die volgens 

de landschapsarchitect veel meer kans maken op een succesvol ‘tweede leven’. De 

overheid heeft echter letterlijk en figuurlijk de sleutel in handen om de deuren 

te openen: ‘Neem het Hembrugterrein in Zaandam: het ene ministerie is van de 

innovatie en zou moeten willen dat het terrein tijdelijk daarvoor benut wordt, het 

andere is van defensie en houdt het tijdelijk gebruik tegen. Dan schiet het natuur-

lijk niet op.’ Het Rietveld-paviljoen is wat dat betreft eigenlijk een exemplarisch 

voorbeeld dat de urgentie van deze tentoonstelling illustreert, zo geeft Rietveld 

aan: ‘Het staat al 39 jaar leeg, het is een overheidsgebouw en staat op Nederlands 

grondgebied. Het gebouw is daarmee zelf het concept achter Vacant NL.’

De tentoonstelling in Venetië kwam uiteindelijk tot stand, 

zoals gezegd, in een multidisciplinair team. Die eigenschap 

verbindt Rietveld ook nadrukkelijk met het werken in de 

nieuwe economie: ‘Pas dan komen namelijk innovatieve 

oplossingen voor complexe problemen tot stand, in een net-

werkverband. De kruisbestuiving tussen wetenschap, techno-

logie en creatieve industrie. Dat geldt voor dit thema, maar 

net zo goed voor hoe we hier intern werken; heel bewust in 

een bescheiden team van vijf tot zes mensen, waar we steeds 

andere disciplines bij halen, afhankelijk van de opgave. Wij 

willen fundamenteel onderzoek doen en hebben geen zin 

in het aannemen van opdrachten omdat we zo nodig omzet 

moeten draaien. Inspirerende projecten, daar gaan we voor. 

Je hoort architecten over bekende collega’s vaak zeggen: 

“Zijn vroege werk was toch het beste.” Welnu, wij willen ons 

leven lang dat vroege werk blijven maken.’

Nieuwe broedplaatsen

En de rol van de landschapsarchitect dan, binnen dit team 

dat steeds locatie- en opgave-afhankelijk wordt samengesteld? 

‘Onze rol ligt in het bundelen van de kennis voor de gewens-

te strategische interventies. Dit zijn precies gekozen en zorg-

vuldig ontworpen ingrepen, die gewenste ontwikkelingen 

in gang zetten. Neem bijvoorbeeld ons concept “Generating 

Dune Scapes” voor een stedelijk duinlandschap in de regio 

IJmond, waarbij we onder meer nieuwe duinen, een winter-

badplaats inclusief hete bron en nieuwe broedplaatsen voor 

vogels creëren. Dat alles omdat we meeliften op verschil-

lende ontwikkelingen die toch al in dit gebied bij IJmuiden 

plaatsvinden: een zandoverschot uit de havenmonding, de 

plannen voor de oprichting van een restwarmtecentrale door 

Corus, de herontwikkeling van IJmuidens Rivierenbuurt en 

de aanleg van de grootste zeesluis ter wereld. Wij analyseren 

de potentie van die grootschalige aanleidingen en stellen een 

team samen met onder meer een bunkerspecialist, een kust-

morfoloog en een bioloog. Samen proberen we vervolgens de 

dingen die er al zijn naar onze hand te zetten. Dat is heel wat 

Mariet Schoenmakers directeur AM Concepts 

Over Ronald Rietveld

‘Dat je een tentoonstelling over leegstand maakt in een leeg gebouw, dat vind ik al een enorme 

vondst. Dit project, maar ook de andere projecten van zijn bureau, zeggen mij dat hier een nieu-

we generatie ontwerpers aan het werk is. Op een bepaalde manier heel ontspannen en niet met 

de zwaarte die de oude generatie architecten soms met zich mee draagt. Er zit een soort optimis-

me in, dat aanstekelijk werkt. Verder valt me aan Rietveld op dat hij interdisciplinair is en daarbij 

niet behept is met de zegeningen van het modernisme. Hij ontwerpt nieuwe perspectieven.

De tentoonstelling Vacant NL heeft absoluut invloed op het debat in Nederland. Rietveld heeft het 

momentum prima aangevoeld: de hele transformatieopgave van leegstaande gebouwen is echt 

een issue. Impliciet zit er ook een sterke visie op duurzaamheid achter: we moeten veel verant-

woordelijker met de beschikbare ruimte omgaan, ook de gebouwde ruimte. En daarbij wordt de 

factor tijd op een bijzondere manier belicht: niet alles hoeft voor de eeuwigheid in een gebouw 

te zitten. Het mag ook tijdelijk zijn.’
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anders dan: hier is het programma van eisen en hier heeft u 

ons antwoord, meneer de opdrachtgever. Wij integreren de 

kennis en vertalen deze in een ruimtelijke strategie.’ Rietveld 

benadrukt daarbij de eindigheid van de eigen kennis: ‘Bepaal-

de zaken zou ik zelf nooit kunnen bedenken, bijvoorbeeld 

dat de vos niet op een sluizencomplex komt, dat dit daarmee 

een ultieme plek vormt voor beschermde zeevogels en dat 

je dat juist stimuleert door er broedschalen op de sluis op te 

maken. Of de innovatie van Geodelft om middels bacteriën – 

Smart Soils – zand te verharden tot zandsteen. Een materiaal 

waarmee je een heel nieuw type verzonken duinwoningen 

kunt bouwen: al die kennis halen we van buiten. Anders blijf 

je als ontwerper ook maar hopeloos in je eigen vocabulaire 

ronddraaien.’ De andere disciplines vinden het alleen maar 

plezierig om, onder regie van de ontwerper, hun bijdrage te 

leveren, is de ervaring van Rietveld: ‘Wetenschappers vinden 

het bijvoorbeeld leuk om mee te doen omdat hun uitvindin-

gen in de praktijk worden toegepast.’ 

Bunker doorzagen

Bij het werken aan nieuwe concepten is het uitdrukkelijk de 

bedoeling om deze ook ‘maakbaar’ te maken. Rietveld over 

dit aspect: ‘Nieuwe wegen verkennen en laten zien wat óók 

mogelijk is en wat óók kan, dat vinden we interessant. Ba-

lanceren op de grens van utopie en realiteit. We willen geen 

academische praatclub worden. Als mensen zeggen: “Ja, maar 

dat is zo lastig”, dan worden wij juist geprikkeld. Niets staat 

vast! Neem ons project Bunker 599 (in samenwerking met 

Atelier de Lyon, red.), dat we doen in opdracht van Dienst Landelijk Gebied. Daarbij 

zagen we een bunker van de Nieuwe Hollandse Waterlinie door. Waarom? Door 

één keer het binnenste van de bunker te laten zien, ontstaat een andere kijk op de 

vierhonderd nog overgebleven bunkers. Mensen zeggen dan: het is te dik beton, 

of: het is een monument. Maar soms moet je een monument juist doorzagen om de 

betekenis ervan te verhelderen!’

Mensen inspireren

Tot slot van het gesprek nog even terug naar Vacant NL en de impact daarvan op 

het debat over hergebruik. De lawine aan publiciteit is al genoemd; Ronald Rietveld 

is ook blij met de inhoudelijke reacties die hij op de tentoonstelling heeft gekre-

gen. Hij leest voor vanaf het beeldscherm met daarop zijn website: ‘Kijk, Liesbeth 

van der Pol zegt dit: “Ten opzichte van voorgaande jaren zowel in artistiek opzicht 

als qua boodschap onovertroffen.” NRC	Handelsblad: “Het is een tot de verbeelding 

sprekende oproep aan de politiek.” Domus: “The curators offer politicians in the 

Netherlands the opportunity to act and bring the spaces to life.” The	New	York	Times: 

“Another highlight is the Dutch Pavilion. The makers of the installation [...use] 

cheeky math to introduce their striking research into vacant state-owned buildings 

in the Netherlands.” Dat zijn natuurlijk reacties die ons trots stemmen. Maar daar 

mag het niet bij blijven.’ De eerste gesprekken met ministeries hebben plaatsge-

vonden, maar van een concreet actieprogramma is nog geen sprake. Hoeft ook niet, 

zo geeft Ronald Rietveld zelf aan: ‘Wij hebben niet het doel om eigenhandig de 

wereld te willen verbeteren. Wat we wel willen is mensen inspireren. En de spin-

off is er wel degelijk: in masterprogramma’s aan opleidingen worden de thema’s 

leegstand en hergebruikt opgenomen. Op uitnodiging van het Sandberg Instituut 

starten wij samen met Barbara Visser en Jurgen Bey in september 2011 de tweeja-

rige multidisciplinaire Master Vacant NL om jonge architecten, interieur architec-

ten, industrieel ontwerpers, ambachtslieden, juristen en misschien zelfs een jonge 

brandweerman op te leiden tot specialist in tijdelijk hergebruik. Mensen kunnen 

zich hiervoor tot eind juni nog aanmelden.’ Een actie waarvan Rietveld hoopt dat 

die nog eens wordt opgepakt, bijvoorbeeld door een promovendus, is het uitreke-

nen van de kosten die door leegstand worden veroorzaakt. ‘Neem het al eerder ge-

noemde Radio Kootwijk: het kost dus twee ton per jaar om dat leegstaande gebouw 

te beheren! Ik ken creatieve ondernemers die zeggen: geef dat geld maar aan ons, 

dan doen wij dat beheer wel en zorgen er tegelijk voor dat het gebouw een bestem-

ming krijgt en gebruikt wordt.’

Ronald Rietveld

De tentoonstelling Vacant NL heeft absoluut invloed op het 

debat in Nederland. Rietveld heeft het momentum prima aan-

gevoeld: de hele transformatieopgave van leegstaande gebou-

wen is echt een issue. Impliciet zit er ook een sterke visie op 

duurzaamheid achter: we moeten veel verantwoordelijker met 

de beschikbare ruimte omgaan, ook de gebouwde ruimte. En 

daarbij wordt de factor tijd op een bijzondere manier belicht: 

niet alles hoeft voor de eeuwigheid in een gebouw te zitten. 

Het mag ook tijdelijk zijn.’
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Ronald Rietveld

‘Wij hebben niet het doel om eigenhandig de 

wereld te willen verbeteren. Wat we wel willen, 

is mensen inspireren.’




