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Onderscheid en sarnenhang
Collectief particulier opdrachtgeverschap in Nederland
Contrast and Coherence
Collective Private Commissions in the Nether!ands
Dick van Gameren

Het collectief particulier opdrachtgeverschap is niet nieuw in Nederland.

Dit artikel onderzoekt aan de hand van historische en hedendaagse

voorbeelden welke rol CPO voor de Nederlandse architectuur heeft

gespeeld en nog kan gaan speien in de toekomst.

Collective private commissions (CPC) are not new in the Netherlands.
Using historical and contemporary examples, this art/eie investlgates

the role that CPC has played for Outch architecture in the past and can
playagain in the future.
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Voor het individu en het collectief
Bakema's 'I Hool in Eindhoven
For the Individual and the Collective
Bakema's 't Hoo! in Eindhoven
Pierijn van der Putt

Tussen 1960 en 1972 groeit een initiatief van vijf Philips-medewerkers

uit tot een unieke woonwijk van meer dan 1.000 woningen. 't Hool

belichaamt tot op de dag van vandaag de idealen, wensen en ambities

van een nieuwe naoorlogse middenklasse.

Between 1960 and 1972 an initiative by five Philips employees

developed into a unique residential district of more than 1,000 houses.
To this day, 't Hool embodies the ideals, wishes and ambitions of a new
post-war middle class.
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Baugruppen als katalysator voor nieuwe stedelijke
woonkwaliteit
Baugruppen as Catalyst for New Urban Housing Quality
Annet Ritsema & Vincent Kompier

Duitsland in het algemeen en Berlijn in het bijzonder kent een riJke

traditie van collectief particulier opdrachtgeverschap. Deze bijdrage

traceert de omstandigheden waarin zogenaamde Baugruppen konden

floreren en schetst hun invloed op de architectuurpraktijk van Duitsland.

Germany in general and Berlin in part/cular have a {feh tradition of
collective private commissions. This contribut/on traces the eireum
stances in which so-ca lied Baugruppen (building groups) could flourish

and describes their influence on architectural practice in Germany.
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Relaxed particulier opdrachtgeverschap
Relaxed Private Cornmissioning
Interview mett / with Frank van Beek and Frank Veen, Lingotto
Eric Frijters & 01v Klijn

Nu de traditioneie ontwikkelmarkt is vastgelopen en collectief opdracht

geverschap aan populanteit wint, moeten ontwikkelaars naar nieuwe

mogelijkheden zoeken om bij te dragen aan de woningproductie. Lingotto

in Amsterdam experimenteert met 'particulier opdrachtgeverschap

zonder stress'.

Now that the traditional development market has come to astandstill

and collective commissions are gaining in popularity, developers have
to look for new possibilities to contribute to housing output. Lingotto in

Amsterdam is experimenting with 'stress-free private commissioning'.

48
Er groeit een generatie op die niet een voorziening kan delen
A Generaüon Is Growing Up That Can't Share a Single Facility'
Interview met / with Hein de Haan, CASA architecten
]oosje van Geest

AI jaren propageert en praktiseert Hein de Haan het collectief particulier

opdrachtgeverschap in Nederland. CPO stelt volgens hem de architect

in staat om werkelijk vraaggericht te ontwerpen - met gevarieerde

programma's en een lage woningprijs tot gevolg.

For years, Hein de Haan has been propagating and practising collective

private commlssions in the Netherlands. According to him, CPC makes
it possible for the architect to really design in a demand-driven way

resulting in varied programmes and a low house price.
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