
John Habraken 
1928 geboren in Indonesië 
1955 bouwkundig ingenieur Delft 
1964 mede-oprichter en directeur Stichting Architecten Research 
1967 oprichter en hoogleraar Bouwkundefaculteit Eindhoven 
1975 -1981 head of department of Architecture, Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 
1981 - 1989 hoogleraar architectuur MIT 
 
John Habraken is auteur van vijf boeken, waaronder The Structure of the Ordinary 
(1998) en Palladio’s Children (2005). Daarnaast schreef hij tientallen 
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Als íemand trouw is gebleven aan zijn principes, dan wel architect John Habraken 
(81). De massawoningbouw van de wederopbouw baarde hem al zorgen toen hij nog 
in Delft studeerde. ‘Ik vond dat het verkeerd ging. Met die prefab-woningen van 
aannemers was er voor bewoners niets te kiezen. Een gebouwde omgeving 
waarover de gebruikers geen zeggenschap hebben, is niet gezond.’ 
Deze gedachte zou de rode draad in zijn indrukwekkende carrière worden. Als 
architect die slechts een handvol eigen ontwerpen zag materialiseren, is hij 
onbekend bij het grotere publiek. Maar voor vakgenoten is hij internationaal de 
onbetwiste grondlegger van het ‘open bouwen,’ een fundamenteel andere en 
duurzame benadering van de moderne architectuur.  
 
Habraken was er al vroeg van overtuigd dat de gebouwde omgeving voortdurend 
verandering behoeft, en dat architecten om die reden primair grofmazige structuren 
moeten ontwerpen, die lang meegaan. Gebruikers of bewoners kunnen daarbinnen 
dan steeds opnieuw een andere invulling bepalen. Die invulling vergt een apart 
ontwerp, onafhankelijk van de hoofdstructuur. 
 
Het was een revolutionaire benadering, die hij vanaf 1965 verder uitwerkte, eerst met 
zijn Stichting Architecten Research en later als hoogleraar. ‘Ik haalde het hele stelsel 
overhoop’, blikt Habraken terug. ‘De plattegrond is in de woningbouw het eerste dat 
je maakt, en juist daar wilde ik vanaf. Dat leidde tot een andere ontwerpmethode, die 
veel weerstand opriep. Nederlandse collega’s ervoeren het idee van gescheiden 
ontwerptrajecten als een belemmering van de vrije expressie. En het woord 
duurzaamheid bestond nog niet.’ 
 



bungalow 

Het gesprek met de emeritus hoogleraar vindt plaats in een van de weinige 
bouwwerken van diens hand, een bungalow die hij lang geleden voor zijn ouders 
ontwierp en sinds enkele jaren zelf bewoont. Achter de horizontaal gelede 
buitengevel in gele baksteen, tussen magnifiek geboomte aan de rand van de 
Veluwe, bevindt zich – hoe kan het anders - een ruime, ‘open plan’ woonkamer. De 
werkvleugel die hij later aanbouwde, voegt zich moeiteloos in het ontwerp. 
 
De vriendelijke, bescheiden Habraken heeft de Nederlandse polemiek over open 
bouwen nooit tot het uiterste gedreven. Toen hij in 1975 de kans kreeg om zijn 
ideeën verder uit te werken aan het prestigieuze MIT in Massachusetts, zette hij zijn 
werk daar voort. Dankzij een internationale studenteninstroom wist hij er 
bouwkundigen van verschillende continenten voor zijn filosofie te winnen. Zijn 
pleidooi voor ‘open building’ sloeg aan en is sinds 1996 onder meer doorontwikkeld 
in een internationale werkgroep van de Conseil International du Bâtiment (CIB). In 
landen als bijvoorbeeld Japan (zie kader), Finland, Zwitserland en de Verenigde 
Staten is de praktijk nu verder gevorderd dan in Nederland. 
 
Het concept is niet alleen toepasbaar op Habraken’s eerste zorg, de woningbouw. 
Ook voor publieke gebouwen, fabrieken of kantoren kunnen ‘drager’ en ‘inbouw’ 
afzonderlijk worden ontworpen, verzekert de wetenschapper. ‘Waar de gebruiker 
zeggenschap heeft, zoals tegenwoordig bij ziekenhuizen en andere grote instituten, 
ontstaat die benadering vaak al vanzelf. Als een casco steeds opnieuw aanpasbaar 
is, en allerlei verschillende soorten gebruik kan accommoderen, blijft het langer 
staan. Daardoor kun je het anders financieren, en meer investeren in de architectuur 
en de projectontwikkeling.’ 
 
verouderd 
Bouwopgaven voor grote of complexe organisaties hebben nog een extra voordeel 
bij open bouwen. ‘De bouwtijd wordt bekort. Juist bij bijzondere gebouwen, zoals de 
Rijksgebouwendienst er veel kent, werkt het uitdetailleren vertragend. Als dan 
eindelijk de heipalen de grond in gaan, is de indeling al verouderd voordat het er 
staat. Terwijl een apart ontworpen drager al gebouwd kan worden vóórdat de 
binnenkant is ontwikkeld. Ik hoop dat de Rijksgebouwendienst daar nu eens een 
serieuze studie naar gaat doen.’ 
 
Goede alternatieven ziet Habraken bijvoorbeeld in Zwitserland, bij het bouwbureau 
van Kanton Bern. ‘Architect Giorgio Macchi is daar opdrachtgever. Voor de 
universiteit en voor regeringsgebouwen schrijft hij afzonderlijke prijsvragen uit voor 
drager en inbouw. Hij zegt: doe ik dat niet, dan krijg ik compromissen. Natuurlijk is 
het een uitdaging om een plattegrond in je ontwerp helemaal open te houden. 
Macchi moest bijvoorbeeld een laboratorium laten ontwerpen voor de universiteit. 
Later belde de rector dat hij het nieuwe gebouw bij nader inzien voor 
onderwijslokalen wilde bestemmen. Of de etages, en daarmee de kosten, dan lager 
konden uitvallen. Nee, zei Macchi, die etages blijven hoog. Want over twintig jaar wil 
je daar misschien toch weer een laboratorium.’ 
 
Bij musea, gerechtsgebouwen en gevangenissen ligt open bouwen minder voor de 
hand, erkent Habraken desgevraagd. ‘Dat zijn zeker geen primaire kandidaten. Open 



bouwen is allereerst een strategie om het alledaagse wonen en werken tot een eigen 
dynamiek te laten komen.’ 
 
winkelketens 
Naar een ontwerpmethode voor dragers heeft de architect jarenlang onderzoek 
gedaan. ‘De scheiding van drager en inbouw is technisch gesproken een oud 
concept. In de VS worden shopping malls en kantoren al decennialang op die manier 
gebouwd, waardoor daar ook meer herbestemming mogelijk is dan in Nederland. 
Gespecialiseerde inbouwbedrijven kunnen de plattegrond van een gebouw snel 
veranderen. Op kleinere schaal zie je dit bij Nederlandse winkelketens. Die kennen 
inbouwfirma’s die in een nacht een nieuwe winkel kunnen opleveren.’ 
 
Echt duurzaam wordt open bouwen echter pas als de architectuur van het casco een 
uitzonderlijke kwaliteit heeft. ‘Dat geldt voor de buitenzijde, maar minstens zo sterk 
voor de binnenkant’, stelt Habraken. ‘De dragers van grote gebouwen moeten aan de 
binnenzijde ruimtes vormgeven alsof ze een driedimensionale stad vormen. Een 
voorbeeld? In Washington staat een monumentaal gebouw, van vlak na de 
burgeroorlog. Het was oorspronkelijk bestemd voor de administratie van de 
veteranenpensioenen. Het heeft zulke overtuigende atria dat niemand er ooit met zijn 
vingers aan zal komen. In Den Haag komt Berlage’s gebouw (1920) voor De 
Nederlanden van 1845 enigszins in de buurt. Dat heeft de meest fantastische 
binnenruimtes! Er zitten nu advocaten in, geloof ik.’ 
 
In 1970 deed Habraken een voorstel voor zo’n 3D-stad voor het beoogde nieuwe 
stadhuis van Amsterdam. Tien jaar later werkte hij het nooit gerealiseerde idee uit in 
het artikel The leaves and the flowers, voor de Pennsylvania Architectural School 
Review. ‘De bloemen in een boom zijn typologische transformaties van de bladeren’, 
zo verklaart hij de titel. ‘Op dezelfde wijze kunnen bijzondere woon-, werk of 
recreatiefuncties binnen het kader van een duurzame, grofmazige structuur tot hun 
recht komen.’ 
 
binnenstraten 
Open bouwen maakt het mogelijk, de menselijke maat te behouden in grote 
bouwvolumes. ‘Twee- tot drieduizend vierkante meter vloeroppervlak, dat staat gelijk 
aan een kleine Griekse stad’, zegt de onderzoeker. ‘De voetgangerservaring van 
iemand die zo’n gebouw betreedt, blijft die van een publieke ruimte. Je hebt daarom 
herkenbare corridors en pleinen nodig. Ik heb voor het Amsterdamse stadhuis dus 
gepleit voor een hiërarchie aan binnenstraten.’ Binnenstraten kwamen er, maar tot 
Habrakens spijt geheel zonder de levendige stedelijkheid die hij beoogde. 
 
Het blijft opmerkelijk dat juist Nederland de vooruitstrevende gedachten van 
Habraken nauwelijks omarmde. ‘Nederland liep aanvankelijk voorop’, knikt hij. ‘Voor 
de wijk Molenvliet in Papendrecht heeft Frans van der Werf in de jaren zeventig 
woningen met open plattegronden ontworpen, een project dat nog steeds 
internationaal als voorbeeld geldt. Maar hier verdween de belangstelling. Het was de 
tijdgeest, de economie floreerde en zowel vanuit de bouwwereld als vanuit de 
architectuur was er weinig interesse in verandering.’  
 
Hij ziet ook politiek-juridische oorzaken voor de Nederlandse weerstand. ‘Onze 
woningwet van 1902 heeft geleid tot professionalisering van de sociale huisvesting, 



zonder ruimte voor de invloed van het individu. De hele ontwerp- en bouwindustrie is 
daarop ingesteld.’ 
 
Tot zijn vreugde lijkt eindelijk ook in Nederland het tij langzaam te keren. ‘Adri 
Duijvesteijn laat in Almere Poort momenteel zeven woningblokken met particuliere 
inbouw neerzetten. En Frank Bijdendijk, van de Amsterdamse woningcorporatie 
Stadgenoot, wilde al in de jaren tachtig het binnenwerk van corporatieflats verkopen 
aan de bewoners. Daar stak de fiscus destijds een stokje voor. Nu bouwt hij de 
eerste vrij indeelbare, bestemmingsvrije casco’s, zogeheten solids, waar particulieren 
allerlei functies in kunnen combineren.’ Nederlandse projectontwikkelaars en 
bouwondernemingen doen mondjesmaat experimenten met woningcasco’s.  
 
gevels 

Het grootste en hardnekkigste misverstand, waarschuwt de architect, is dat open 
bouwen een technisch kunstje zou zijn, een soort superieure systeembouw die de 
ontwerper belemmert. ‘Het gaat er juist om dat je zónder uniformiteit grote volumes 
bouwt. Die kunnen op honderden manier vorm krijgen. De architect is vrijer in zijn 
expressie omdat hij niet uit hoeft te gaan van een plattegrond. Hij kan mooiere 
buitenkanten maken!’ 
 
Juist de huidige bouwpraktijk hindert de creativiteit, vindt Habraken. ‘Architecten 
leven zich noodgedwongen uit op een invulling van door de plattegrond 
gedefinieerde gevels, terwijl zulke gevels natuurlijk het minst interessant zijn en het 
zeker geen tweehonderd jaar volhouden. Bij de hogere kantoor- en woongebouwen 
zijn de eerste vier verdiepingen nog de moeite waard, de rest is alleen zichtbaar 
vanaf de overkant van de Maas, bij wijze van spreken.’ 
Open bouwen is, zeker in Nederland, eerder een organisatievraagstuk, aldus de 
meester. ‘Het gaat ook over de relaties tussen ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers 
en gebruikers. Opdrachtgever kunnen besluiten om te investeren in een stuk 3D-
stad, of in extra mooie casco’s voor woningen. Dan kan er een markt ontstaan voor 
gespecialiseerde inbouw-ontwerpers, en voor een inbouwindustrie.’ 
 
Dat laatste, zegt hij, is momenteel zijn hobby. ‘Aannemers tonen nog te weinig 
belangstelling. Er is genoeg potentieel bij kleine bedrijven en klusjesmannen die 
verbouwingen doen. De overheid kan voorwaarden stellen aan hun dienstverlening 
en ze certificeren voor de inbouwindustrie. Die zou dan tegelijk een vernieuwbouw-
industrie kunnen zijn, voor de herbestemming van panden die niet gesloopt mogen 
worden.’ 
Habraken vreest echter dat de schaarse initiatieven met de open-bouwmethode in 
Nederland niet makkelijk navolging zullen krijgen. ‘De bouw moet zich heruitvinden, 
maar dat gebeurt alleen als de politiek het eist. Zoals je nu in Japan ziet.’ 
Met ironie: ‘We kunnen straks excursies naar Japan organiseren om te zien hoe het 
moet.’ 
 
nadere informatie en artikelen: www.habraken.org 

 
 

Japan haalt Nederland links in 
 



Een halfjaar geleden werd in Japan een nieuwe woningwet van kracht die duurzaam 
en open bouwen stimuleert. De wet moet de levensduur van woningen aanzienlijk 
verlengen, met behulp van fiscale maatregelen. Kazunobu Minami, hoogleraar 
architectuur in Tokio en oud-student van John Habraken, is een van de drijvende 
krachten achter de totstandkoming ervan. 
Op de recente bouwkunde-conferentie Changing Roles in Noordwijk lichtte Minami 
de nieuwe wet toe. ‘Wij moeten de bestaande situatie, een consumptie-maatschappij 
die bouwt en sloopt, transformeren tot een voorraad-maatschappij die goede 
objecten bouwt en die ze zorgvuldig onderhoudt om ze voor lange tijd te behouden,’ 
aldus de hoogleraar. 
Japan bezit al een zelfbouw-traditie, waarbij particulieren keus hebben uit 
verschillende aanbieders van vrij indeelbare houtskeletten en staalskeletten, en uit 
architecten en aannemers die zich hebben gespecialiseerd in de inrichting en afbouw 
van casco’s. Deze woningen zijn echter vaak weinig duurzaam en worden meestal 
binnen vijftig jaar alweer vervangen. 
Daarnaast kent Japan, voor de middenklasse, veel krap bemeten en moeilijk 
aanpasbare gesubsidieerde huur- en koopappartementen, die bewoners voor 
problemen stellen zodra de huishoudenssamenstelling wijzigt. Minami illustreerde op 
de conferentie hoe onhandig Japanse gezinnen steeds weer kamertjes van functie 
moeten laten verwisselen en vaker verhuizen dan hen lief is. 
De nieuwe Japanse woningwet beloont duurzame en flexibele woningbouw met drie 
belastingmaatregelen. Wie tussen 2009 en 2011 een duurzaam huis koopt of bouwt 
en vervolgens zelf bewoont, kan over een periode van tien jaar maximaal 6 miljoen 
yen (ca 45.000 euro) korting krijgen op zijn inkomstenbelasting. Ook wordt tien 
procent van de bouwkosten, ter waarde van maximaal 75.000 euro, via de 
inkomstenbelasting kwijtgescholden. Voor verhuurders is de derde incentive 
interessant: de onroerend-goedbelasting op duurzame woningen wordt sterk 
gereduceerd. 
Een duurzame Japanse woning moet minstens 150 tot 200 jaar meekunnen. De 
nieuwe wet bevat uitvoerige bepalingen om deze levensduur te garanderen. Ze 
bevatten onder andere eisen aan materiaalkeuze, onderhoudsvriendelijkheid, 
aanpasbaarheid (van gebruiksoppervlakken, maar ook van leidingen en bedrading), 
energiezuinigheid en gebruik door ouderen en gehandicapten. 


