
VOOR BOUWEN HEEFT ER ALTIJD IN GEZETEN
Nederland heeft één Rijksbouwmeester. Architect Floris Alkemade uit Sint-

Oedenrode werd twee jaar geleden voor deze belangrijke functie gevraagd. 
Aanvankelijk wilde hij niet. Maar hij vond het te gemakkelijk om ‘nee’ te zeg-

gen. Hij besloot het als een grand projet te zien, iets dat hij móest doen. De 
ere-titel past hem. Hij is benoemd door de koning, daardoor politiek onafhan-

kelijk, en hij bepaalt zijn eigen agenda.
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’s Lands Rijksbouwmeester Floris Alk-
emade is net terug van een conferentie in 
Libanon. Want behalve met koninklijke 
paleizen, de stedenbouwkundige inpas-
sing van rijksvastgoed en het bewaken 
van de architectonische kwaliteit ervan, 
heeft hij sinds zijn aanstelling ook een 
nieuw spoor ingezet: ontwerpkracht 

koppelen aan sociale en maatschappelijke 
vraagstukken. Daarvoor organiseert hij 
regelmatig ontwerpwedstrijden. „Bij-
voorbeeld om te kijken hoe we vluchte-
lingenkampen draaglijker kunnen maken 
met betere en slimmere huisvesting. In 
de Bekavallei is het erbarmelijk. Mensen 
zitten daar in zeilen tentjes. Bloedheet in 

de zomer, ijskoud in de winter. Zo kun 
je bijvoorbeeld het vele karton, dat zich 
daar in de grote stroom afval bevindt, 
verwerken tot constructief sterk materiaal, 
dat perfect isoleert én sterk is. Een mooi 
basismateriaal voor allerlei vormen van 
tijdelijke huisvesting, juist omdat het niet 
zo permanent is als steen.”
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Maar hij heeft meer projecten lopen, waarin 
hij op maatschappelijke meerwaarde pro-
beert te sturen. Zo wil hij dat, met het oog 
op de vergrijzing, architecten en zorgme-
dewerkers nauw met elkaar samenwerken 
bij een noodzakelijke nieuwe invulling van 
woonwijken. En rond deze tijd wordt een 
wedstrijd (Brood en Spelen) gelanceerd 
om ontwerpers samen met grondeigenaren 
aan te zetten tot nadenken over een nieuwe 
agenda voor het platteland en leegstaand 
agrarisch vastgoed. „Het platteland is een 
domein dat een enorm vermogen heeft om 
telkens weer de nieuwste technieken toe 
te passen. De grote opgaves waar we voor 
staan zijn verduurzaming van onder meer 
voedsel- en energieproductie. Dat kun-
nen we maar zeer ten dele in het stedelijk 
gebied oplossen. Daar is echt het platteland 
aan zet: we willen daarom boerenslimheid 
aan ontwerpkracht koppelen. Kijkend naar 
het stedelijk gebied zie ik weinig innovatie. 
Amsterdam is een prachtige stad, maar de 
essentie van die stad is zeventiende eeuws. 
Onze generatie heeft er eigenlijk vooral 
een heleboel fietsen en wat woonboten aan 
toegevoegd. Terwijl ik in Eindhoven en 
omgeving op een heleboel terreinen een 
radicale vernieuwing zie. Brainport Avenue 
heeft dezelfde structuur en logica als die 
van het boerenleven: het voortdurend 
inzetten van de nieuwste technologieën, het 
pragmatisme, het ondernemerschap.”

CREATIEVE DRANG
Floris Alkemade komt uit een geslacht van 
huisartsen. Zijn grootvader was dokter, 
evenals zijn ouders. Alkemade woont ook 
nog altijd in ‘het huis van d´n dokter’, zoals 
het uit 1860 daterende witte rijksmonument 
in Rooi bekend staat. Huisarts is Alkemade 
niet geworden. Hij had andere ambities. „Ik 
had het idee dat je als huisarts veel te hard 
moest werken. Mijn ouders waren zeven 
dagen per week tot laat in de avond in de 
weer. Weekenddiensten kenden ze toen 
nog niet. Nu ben ik architect geworden. En 
wat denk je...die werken ’s nachts door en 
huisartsen zijn om vijf uur klaar”, Alkemade 
lacht en gaat verder. „De creatieve drang 
was groter. Al tijdens mijn lagere-school-
tijd wist ik dat ik iets met bouwwerken 
wilde gaan doen. In ben opgegroeid in een 
enorme tuin en ik leefde altijd buiten. Ik 

had een eindeloos speeldomein met een le-
vensgroot vervallen spookhuis (nu de Kolk) 
en ik bouwde met mijn vrienden de ene na 
de andere hut. Die liefde voor bouwen is 
nooit meer weggegaan.”
Alkemade studeerde met eervolle ver-
melding af aan TU Delft en werd direct 
gevraagd om bij bureau OMA van architect 
Rem Koolhaas te komen werken. „Koolhaas 
had op dat moment nog nauwelijks iets 
gebouwd. Maar ik vond zijn ontwerpen 
uitermate fascinerend. Zijn theorievorming 
sprak me aan. Waarom doe je dingen, wat 

‘ZE ZEGGEN DAT JE 
GEEN WORTELS ÉN 

VLEUGELS TEGELIJK 
KAN HEBBEN. IK HEB 

DAT WEL’

is de motivatie, welke verhaallijnen probeer 
je op te sporen? Hij had een verrassend 
vermogen om die verhaallijnen te vertalen 
naar een even verrassende architectuur en 
stedenbouw.” Als net afgestudeerde kreeg 
Alkemade meteen een groot project in zijn 
schoot geworpen: Euralille, een moderne 
zakenwijk in de Franse stad Lille. Omdat hij 
goed frans sprak (wat hij op een Belgisch 
internaat had geleerd). „En omdat iedereen 
ervan overtuigd was dat het toch nooit iets 
zou worden. Een mooie combinatie om 
vol de strijd in te gaan.” Hij lacht besmuikt. 
“Het project realiseerde zich uiteinde-
lijk wel, dankzij de enorme drive van de 
Fransen.” Op de projecten-palmares van 
Alkemade staan ook: het stadshart van 
Almere, het Paard van Troje in Den Haag, 
de Haagse tramtunnel het Souterrain en 
het Ruhrmuseum in de Zeche Zollverein in 
Essen.
In 2007 kwam Floris Alkemade voor zijn 
gevoel op een kruispunt: „Het bureau had 
zo’n succes, dat de opdrachten bijna vanzelf 
binnenkwamen. Maar ik bemerkte ook een 
automatisme, en dat vond ik een onge-
wenste ontwikkeling. Het bureau was groot 
geworden. Het was in mijn tijd van zo’n 
dertig naar driehonderdvijftig mensen ge-
groeid en was moeilijk te sturen. Bovendien 
zat ik continu in het vliegtuig. Beijing, Los 
Angeles, noem het maar. Prachtig natuur-
lijk. Maar ik besefte ook dat als ik bij OMA 
bleef, ik het opgroeien van mijn dochters 
maar zeer zijdelings mee zou maken. Dat 
vond ik een te hoge prijs.” 
Hij besloot een sabbatical te nemen. Die 
duurde drie dagen. Op de vierde dag werd 
hij benaderd voor het project Etrepôt 
Macdonald in Parijs. Op de valreep had hij 
meegedaan aan een architectenwedstrijd 
voor de herontwikkeling van dit immense 
gebouw van zeshonderd bij tachtig meter, 
die hij won. „Toen ze me vroegen die onder 
eigen naam uit te voeren, kon ik geen nee 
zeggen.” Toen dit project net z’n voltooi-
ing naderde, kwam in 2015 de vraag of hij 
Rijksbouwmeester wilde worden. „Iets dat 
je hele leven overhoop gooit, maar daar nee 
tegen zeggen, vond ik te gemakkelijk.”

WANDTAPIJT
Van origine had de Rijksbouwmeester als 
titel Architect des Konings. „Ik ben inder-

Rijksbouwmeester
In 1806 kreeg Nederland zijn eerste Rijksbouwmeester; Jean 
Thomas Thibault. Een Rijksbouwmeester heeft diverse taken. Hij 
is allereerst verantwoordelijk voor de kwaliteit van het rijksvast-
goed, bewaakt de stedenbouwkundige inpassing en de architec-
tonische kwaliteit van rijksgebouwen, met bijzondere aandacht 
voor monumenten en toepassing van beeldende kunst in de 
rijksgebouwen. Ook gaat de functionaris over de selectie van 
architecten bij nieuwbouw en renovatie van rijksvastgoed, 
verkoop van paleizen en andere overheidsgebouwen, over het 
huisvesten van asielzoekers en over leegstand.
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‘IK BOUWDE IN ONZE 
TUIN DE ENE NA DE 
ANDERE HUT. 
DIE LIEFDE VOOR 
BOUWEN IS NOOIT 
MEER WEGGEGAAN’

daad veel met koninklijke paleizen bezig 
zoals de verkoop van Soestdijk, de uitbrei-
ding van paleis Het Loo en de renovatie van 
Huis ten Bosch. Maar ik ben als Rijks-
bouwmeester ook betrokken bij de verkoop 
van Bijlmerbajes en de renovatie van het 
Binnenhof. Die laatste wordt een flinke 
operatie. Het is zo’n interessant complex 
met allerlei verschillende tijdslagen. Ik wil 
dat ieder gebouw met z’n eigen geschiede-
nis een eigen architect krijgt.”
Ondanks zijn werk is Alkemade nooit een 
stadsmens geworden. Bovendien waarom 
zou hij: Brabant ligt heel gunstig. „Precies 
in het midden, zo heb ik gemerkt. Brabant 
interesseert me vanwege de kracht en dyna-
miek die er uit naar voren komt. Die heb ik 
bestudeerd bij de Architectuur Biënnale in 
2014. Voor die BrabantStad-studie hebben 
we bekeken hoe Brabant werkt; dat vreem-
de weefsel van te grote dorpen en te kleine 
steden. Meestal kijk je bij dat soort studies 
naar de verkeersinfrastructuur. Wij hebben 
het omgekeerd en hebben het bekeken van-
uit de waterstructuur. Op de vroegste kaar-
ten zie je dat ieder gehucht of dorp op een 
soort zandruggetje langs het water ligt. Dus 
om de structuur van Brabant te begrijpen, 
moet je de structuur van het water door-
gronden.” Het resultaat is gepresenteerd op 
een wandtapijt van twaalf bij vier meter, 
gemaakt in het Tilburgse Textielatelier, en 
hangt in de lobby van het Provinciehuis. Uit 
die studie kwam een mooi burgerinitiatief 
voort: Mozaïek Dommelvallei, dat op het 
punt staat allerlei projecten te realiseren. De 
Dommel -die notabene in de achtertuin van 
Alkemade stroomt- vormde de verbindende 
factor. „Deze manier van gebiedsontwik-
keling heeft toekomst en voegt een andere 
vorm van intelligentie toe aan de ruimte-
lijke planning.”
Tot slot de vraag wat Sint-Oedenrode voor 
de Rijksbouwmeester betekent? „Ik hou van 
het huis, van in de tuin werken, het dorp. 
In het Frans is er een spreekwoord dat zegt 
dat je geen wortels én vleugels tegelijk kan 
hebben. Ik wel: die wortels zijn in Rooi, 
die vleugels zijn het werken over de hele 
wereld. De combinatie van het bij elkaar 
brengen van de twee uiteinden van het 
spectrum, het metropolitaine en het dorpse, 
vind ik heel verrijkend.”

Floris Alkemade
Floris Alkemade is geboren en 
getogen in Sint-Oedenrode. Hij ging 
twee jaar naar het Zwijsen College 
in Veghel en begon zijn middelbare 
school opnieuw op een klooster-
school in België. Hij was achttien jaar 
verbonden aan bureau OMA (Office 
for Metropolitan Architecture) van 
Rem Koolhaas, waarvan de laatste ze-
ven als partner. In 2008 begon hij zijn 
eigen bureau: FAA (Floris Alkemade 
Architect) met bureau´s in Parijs en 
Brussel. Hij is lector aan de Academie 
voor Bouwkunst in Amsterdam en 
curator van de Architectuur Biënnale 
2018 én 2020. Alkemade is getrouwd 
en heeft drie dochters.
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