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Ontwerp is evolutie, evolutie is ont-
werp. Charles Darwin heeft het laten 
zien: de natuur heeft door de evolutie 
steeds effectiever en economischer le-
ren bouwen. Rudimentaire onderdelen 
kosten onnodig materiaal en energie. 
Organismen die het meest effectief 
functioneren, hebben de grootste 
kans te overleven. 

Evolutie komt het dichtst bij wat wij als 
bureau beschouwen als architectuur. Ar-
chitectuur is in ieder geval ruimte, ritme, 
licht, context en tijd. Evolutie is ruimte, 
ritme, licht, context, tijd en zeker ook 
schoonheid. Over schoonheid in de ar-
chitectuur verschillen de meningen, maar 
over de natuur heb ik nog nooit iemand 
horen zeggen dat het niet mooi is.
De natuur is naast vorminspirator ook 
technische raadgever, denk aan biomimi-
cry of biomimetica. De aarde is feitelijk 
één groot Research & Development lab. 

Technieken zijn ontwikkeld (geëvolueerd), 
getoetst en hun werking is bewezen. 
Daar kunnen we van leren. Zo hebben 
we voor een dak geen houten gezaagde 
shingels gebruikt, maar juist houten 
gekliefde shakes. Daardoor scheurt het 
hout op een natuurlijke manier. Daardoor 
watert het beter af en wordt het hout min-
der snel aangetast.
 De evolutie levert ook materiaal. 
Materialen waar we mee bouwen, isole-
ren en verwarmen. Dat is niet alleen hout, 
vlas of hennep, maar ook de biobased 
materialen.  De natuur heeft voor de 
mensheid het leidend principe al bedacht: 
kringlopen. Denk daarbij aan het Cradle-
to-Cradle concept. Materiaal wordt 
voor de volle 100% hergebruikt, of in de 
technische kringloop (metalen, kunststof-
fen), of in de natuurlijke kringloop (hout 
ed). De natuur kent geen afval. Ook daar 
leren we van. Als bureau bouwen en ont-
werpen we zoveel mogelijk met materia-
len uit de natuurlijke kringloop. De grote 
potentie van biobased materialen is dat 
technische materialen verschuiven van de 
technische naar de natuurlijke kringloop!
Maar evolutie in de architectuur gaat mijn 

inziens nog veel verder. Gebouwen moe-
ten de tijd doorstaan, wijken en steden 
moeten bottom-up organisch groeien 
(net als oude stadskernen), ecosystemen 
vormen, gesloten kringlopen vormen, 
ritme hebben, gulden snede, Fibonacci-
reeks, enz. In ons bureau streven we 
naar afwisselende integrale architectuur 
en een natuurlijke ontwikkeling van be-
bouwde omgeving met een levendige en 
afwisselende architectuur. Verschillende 
mensen in verschillende gebouwen in 
verschillende ecosystemen. Ontwerp is 
evolutie, evolutie is ontwerp. Organisch 
gegroeide steden en wijken met varië-
rende architectuur, steden en wijken met 
ruimte, licht, context, tijd en bovenal: 
schoonheid! Graag eindig ik dan ook 
van een quote van Aristoteles: ‘Als er 
een betere oplossing te vinden is, dan 
heeft de natuur deze ongetwijfeld al ge-
vonden.’ 

In samenwerking met De Olifanten-
kooi vraagt AWM aan verschillende 
ontwerpers hun visie op het ontwerp-
vak te verwoorden in een zelfgeschre-
ven tekst. www.arch-lokaal.nl


