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Nog steeds bewijst het basisplan van
Nel Verschuuren op Schiphol haar kracht

Het beroep van interieurarchitect is betrekkelijk jong. Pas na de Tweede Wereldoorlog
heeft het zich losgemaakt van de architectuur. De basis voor het afzonderlijke vak werd
gelegd door de modernistische architecten die in de jaren twintig en dertig bijzondere
aandacht hadden voor de directe woonomgeving van de midden- en arbeidersklasse.
Zij ontwierpen onder meer doelmatig ingerichte wooninterieurs met lichte, functionele
meubels. Het vak interieurarchitectuur kwam de laatste decennia door het werk van
toonaangevende interieurarchitecten als Nel Verschuren in een stroomversnelling.

Tussen
opdrachtgever
en architect
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Passagiersstromen zijn toegenomen, maar het ontwerp kan het hebben

Door Han de Kluijver, architect bna bni bnsp

Interieur populairder
In de loop der naoorlogse jaren werd alles wat
met interieur heeft te maken steeds populairder,
ten minste als we afgaan op de sterk toegenomen aandacht ervoor in lifestyle magazines,
het enorme aanbod aan woon-, klus- en verbouwingsprogramma’s op televisie en de nog steeds
groeiende publieke belangstelling voor woonwarenhuizen en meubelboulevards. Gezien het
steeds grotere economische belang van de
interieurbranche spelen marketing en publiciteit
een dominante rol.
De trends waarop de interieurbranche inspeelt,
lijken vernieuwend en vooruitstrevend, maar
versterken eerder de middelmatigheid. Door
vrijwel uitsluitend tegemoet te komen aan de
wensen van de consument, daalt de kans op
ruimtelijke innovaties naar een dieptepunt. Om
antwoord op de speciﬁeke vragen van individuele en mondige consumenten te geven moeten
interieurarchitecten in staat zijn afgewogen en
deskundige ingrepen op maat te leveren. Om op
een markt te kunnen opereren waar bestaande
woningen worden hergebruikt en nieuwe worden
aangepast, moeten ruimtelijke en constructieve
kennis het winnen van de cosmetische modes
van de stylist. Nieuwe oplossingen voor ﬂexibiliteit en dergelijke moeten in een vernieuwend
totaalconcept kunnen worden aangedragen,
zonder in een dwingend keurslijf te vervallen.
Afzonderlijke studierichting
Binnenhuisarchitectuur, zoals het vak aanvankelijk bekend stond, werd een afzonderlijke
studierichting op kunstacademies. Afgestudeer-

Het bankje voor het vliegveld in Laos is in productie

de interieurarchitecten legden zich toe op de
inrichting van de woon- en werkomgeving en de
vormgeving van hierbij passende meubels. De
professionalisering werd ook gestimuleerd door
progressieve meubelfabrikanten, gesubsidieerde
stichtingen als ‘Goed Wonen’ en de beroepsvereniging Bond Nederlandse Interieurarchitecten.
Tegenwoordig is het verschil tussen interieurarchitectuur en architectuur zowel in de praktijk
als in de opleidingen duidelijk merkbaar. Om
met de laatste te beginnen: interieurarchitecten
worden op de academies van beeldende kunsten
opgeleid, terwijl de technische universiteiten en
academies van bouwkunst zich vrijwel uitsluitend richten op architectuur en stedenbouw.
De eerste groep is sterk ambachtelijk geschoold
en wordt vaak pas in de laatste fase van een
ontwerpproces ingeschakeld. Onderzoek en
reﬂectie op het werkterrein en de opgave vinden

De gepolijste cirkel in de vloer rond schuine kolommen
waarschuwt passagiers als vanzelfsprekend.

dan ook nauwelijks plaats. Als de discipline zich
wil blijven ontwikkelen, dan zijn reﬂectie en
kennisontwikkeling essentieel.
Creatieve tegenspeler
De geïnformeerde consument van tegenwoordig
is hard op weg zich te ontwikkelen tot een
creatieve tegenspeler. Zijn gedrag is veel zelfbewuster geworden en veel meer commercieel
gericht. Het ontwerp van de sites waarin we
leven, werken, winkelen en spelen wordt daardoor steeds belangrijker. Zo zijn de eisen die aan
bijvoorbeeld een winkelinterieur worden gesteld,
aanzienlijk hoger dan tien jaar geleden. Werd
het interieur vroeger geacht zich terughoudend
op te stellen, tegenwoordig heerst de opvatting
dat de vormgeving van de ruimte en het product
elkaar versterken.
Nu vrijwel alles via internet verkrijgbaar is, dient
de detailhandel een toegevoegde waarde te hebben en emotionele reacties of ervaringen op te
roepen. Winkelen wordt veel meer een belevenis
of een evenement . Hetzelfde geldt voor het toerisme. Ook in de hotelwereld heeft de afgelopen
jaren een dergelijke omwenteling plaatsgevonden. Verafgelegen toeristische bestemmingen
werden bereikbaar voor grote groepen toeristen.
Om in de concurrentieslag mee te kunnen
komen, moet de horeca onderscheidend zijn.
Nieuwe exclusiviteit
Werd het luxe hotel in voorbije tijden gekenmerkt door een dure, exclusieve inrichting,
chique decoraties en een formele sfeer, het
moderne hotel moet zijn comfort in de meeste
gevallen afstemmen op de wensen van de
massatoerist. Een knusse, huiselijke omgeving
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heeft daar de oude grandeur verdrongen.
Tegelijkertijd moet een hoteleigenaar forse investeringen doen in nieuwe technologieën en in
luxueuze vormen van ontspanning en vermaak.
Bij kantoren staat vooral ﬂexibiliteit voorop. In
een open en transparante werkomgeving hebben
werknemers keuze uit een grote variatie aan
werkplekken. Het werk vindt tegenwoordig voor
een groot deel plaats achter de computer, wat –
althans theoretisch – ook thuis zou kunnen worden gedaan. Daarmee is echter het belang van de
fysieke werkplek niet afgenomen. In de moderne
IT-economie werken uit verschillende disciplines
samengestelde teams aan complexe problemen.
Communicatie op de werkvloer is daarbij van het
grootste belang. De werkplek dient dus zo te
worden ingericht dat deze de verlangde interactie mogelijk maakt en stimuleert.
Het compacte kantoor
Dit staat weer op gespannen voet met de individualisering die computerwerk mede veroorzaakt.
Samenwerking veronderstelt immers een gevarieerde werkomgeving die individuele belangen
overstijgt en mensen samenbrengt binnen een
maatschappelijke context.
De vraag naar een productieve werkplek wordt
bemoeilijkt door een andere trend: het compacte
kantoor. De conjunctuur en een groeiend
milieubewustzijn zijn hier onder andere debet
aan. Dit type kantoor levert diepere plattegronden op, waarin het cellenkantoor plaats
maakt voor het open kantoorlandschap.
De verdichting van het aantal gebruikers per
vloeroppervlak die hiervan het gevolg is, leidt tot
hoge eisen in termen van comfort en installaties.
In open kantoortuinen met veel communicatie
zijn geluid en akoestiek belemmerende factoren.
Ook de beheersing van het binnenklimaat en de
verlichting leveren de nodige problemen op. Zo
heeft de relatie tussen natuurlijk en kunstmatig
licht grote invloed op het interieur en dus op de
werkplekken. Kleuren veranderen onder invloed
van daglicht of kunstmatig licht. De richting
waaronder licht valt, bepaalt de schaduw – en
lichtpartijen en modelleert de oppervlaktes van
een ruimte. Daarnaast is licht een middel om een
aangename leef- en werkomgeving te creëren.
In ieder project moeten beslissingen worden
genomen over type, maatvoering en materialen.
Door de nieuwe lichttechnologieën kan het
niveau van verlichting worden afgestemd op per-

Flexibele werkplekken in gevarieerde ruimten.
Kantoorwerk van de toekomst door Verschuuren
al in de jaren negentig ontwikkeld.

soonlijke wensen en manieren van leven en
werken. ‘Intelligente’ gebouwen gedragen zich
als planten en bomen, met ingebouwde zintuiglijke systemen en processen die zijn gebaseerd
op fotosynthese, lichtgeoriënteerde beweging en
transparantie.
Maalstroom
Terug naar de rol van de interieurarchitectuur in
deze maalstroom van ontwikkelingen. Iemand
die de positie van het vak in het samenspel tussen de opdrachtgever en de architect goed heeft
begrepen is de gerenommeerde interieurarchitect Nel Verschuuren, eigenaar van het
bureau Kho Liang Ie Associates in Amsterdam.
Verschuuren speelde een vooraanstaande rol in
het ontwerp van het interieur van Schiphol, waar
zij tot hoofdinterieurarchitect werd benoemd.
Ze won de Mart Stam prijs voor het interieurontwerp van de reizigersterminal op Schiphol. De
sobere, neutrale inrichting was bedoeld voor vijf
miljoen passagiers per jaar. Inmiddels gaat het
om meer dan het zesvoudige.
In 1998 ontvangt Verschuuren de Piet Zwart
Prijs voor haar baanbrekende werk als interieurarchitect. James Boekbinder schrijft in het fotoalbum, dat Nel Verschuuren ter gelegenheid
mocht uitgeven, over Schiphol: “Het is
Verschuuren gelukt geen enkele concessie te
doen aan de helderheid en de visuele kwaliteit
van het oorspronkelijke plan ook al moest ze

Aanstaand Ere Lid
Nel Verschuuren:
Als ik stop dan stopt het.
Dat is wel mooi.

Foto's: Concept Veldhoen + Company, Maastricht. Fotograﬁe: Atelier Kim Zwarts, Maastricht
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dat integreren in niet minder dan twintig grootschalige vernieuwingen en uitbreidingen,”
“We reisden de hele wereld over om voorbeelden
van luchthavens te zien,” herinnert Verschuuren
zich. “Schiphol bestond toen eigenlijk nog niet.
Het waren een paar loodsen zonder enige samenhang. Ons ontwerp is de basis geworden voor wat
er nu staat. Het was toonaangevend in die tijd.”
Ze vervolgt: “Maar het veranderd. Op het huidige
Schiphol is nog maar weinig terug te vinden van
ons ontwerp. De luchthaven is niet meer een
aankomst en vertrekhal maar meer een supermarkt waar winkels een prominente rol spelen.
Van de weidse gedachte dat je overal naar buiten
moet kunnen kijken en de passagiers moet kunnen zien is weinig meer over. Het is niet meer
het totaalplaatje.
Onze betrokkenheid bij Schiphol is daarom
sinds een jaar of twee minimaal. In 2005, 2006
hebben we nog een laatste project gedaan.”
Velden en atmosferen
In Tilburg nam zij de inrichting van het hoofdkantoor van Interpolis voor haar rekening. Voor
dit spraakmakende project werkte ze samen met
befaamde Nederlandse ontwerpers en beeldende
kunstenaars als Marcel Wanders, Piet Hein Eek
en Joep van Lieshout. Het bijzondere van dit
gebouw, dat aanvankelijk een doorsnee kantoor
moest worden, was een van de later geformuleerde uitgangspunten: niet iedere werknemer

had een eigen vaste werkplek nodig omdat men
ervan uitging dat niet alle medewerkers op de
zelfde tijden van het gebouw gebruik zouden
maken.
In de plaats van die werkplekken ontwierp
Verschuuren ‘velden’ waarvan de indeling naar
believen kon worden gewijzigd. Het nieuwe aan
dit idee was dat het nog nooit eerder ergens op
die manier was toegepast. Verschuuren en de
andere ontwerpers bedachten in die velden
verschillende ‘atmosferen’ met ﬂexibele werkruimtes. Zo konden de werknemers kiezen in
welke atmosfeer zij die dag hun werk wilden
gaan doen. Voor Nederland was dat destijds
revolutionair. Toch ziet Nel Verschuuren haar
eigen ontwerpen vooral in termen als ‘vrij
nuchter, functioneel, no nonsens’. Verschuuren:
“Het is toch vreemd als je een hele grote kantine
maakt voor mensen die er maar een half uurtje
per dag zitten? Die ruimte kan andere momenten van de dag gebruikt worden als kantoor.” Het
samenvoegen van functies leidde tot ongekende
besparing voor Interpolis. Een tweede kantoortoren, begroot op ruim 15 miljoen Euro hoefde
niet te worden gebouwd.
“Ik voelde dat ‘kantoor tuinen’ en ‘werkcellen’
nog niet de oplossing waren. Na veel bezoeken
aan dergelijke kantoren wereldwijd, kwamen we
tot de ontwikkeling van velden waar alles tegelijk
kan gebeuren. De organisatie leent zich daar ook
voor. Het is meer een administratiekantoor.”

Verschuuren: “Natuurlijk kan ik dat niet alleen,
vandaar dat we er de grote namen aan het
concept hebben toegevoegd.”
Veelzijdig
In de hoogtij dagen werkte het bureau van
Verschuuren toch maar met zeven man. “In het
begin waren we ook maar gewoon met ons
drieën; Kho Liang Ie, Tinus van de Kerkhof mijn
parnter en man, en ik. We weten heel goed wat
onze kracht is en onze beperkingen zijn. De
Academie voor Beeldende Kunst leidde indertijd
nog op tot een veelzijdig ontwerper. Statica,
bouwkundige constructies, klimaat, we leerden
van alles wat en weten ook welk specialisme we
in moeten zetten om tot een goed resultaat te
komen. Je leerde waar je de informatie vandaan
moet halen. Dat is nu makkelijker met Google
en zo.”
Op het gebied van commercie zou ze wat sterker
willen zijn; “De monitorbakken van Schiphol
waren mijn eigen ontwerp. Op diverse luchthavens hingen kopieën. Ik heb Schiphol
gevraagd of we het ontwerp niet konden aanvechten. Maar voor hen was zo’n verzoek ‘peanuts’,
niet de moeite waard. De bank voor het vliegveld
in Laos, van gebogen, geperforeerd staal, is wel
beschermd en nog steeds in productie.
Kennis overdragen door les te geven op de academies heeft Verschuuren nooit gedaan. “Ik heb er
de rust niet voor. Ik kan het er niet ‘even bij
doen,’ Mijzelf kennende zou ik me er helemaal
op willen storten en daar heb ik gewoon de tijd
niet voor. Wel is Verschuuren voorzitter geweest
van de BNI. Van 1975 tot 1992. “Toen was de
voornaamste taak een netwerk te creëren, elkaar
te leren kennen en van elkaar te leren. De ledenvergaderingen waren zeer interessant en we
organiseerden veel reizen.”
Nel Verschuuren bouwt nu met een bureau met
vier ontwerpers langzaam af. “Ik denk niet aan
het inwerken van een opvolger. Het is eigenlijk
wel mooi zo: Het stopt als ik stop.”
De veelzijdige interieurarchitect heeft echter nog
genoeg ambitie en spraakmakende projecten
onder handen om de interieurarchitectuur in
Nederland te verrijken. Het is dan ook volkomen
terecht dat deze eigenzinnige en oorspronkelijke
interieurarchitect wordt voorgedragen als erelid
van de BNI.
Gefeliciteerd!

