
Onix is een internationaal opererend architectenbureau in het noorden 
van Europa. Met de hoofdvestiging in Groningen, Nederland en een 
nevenvestiging in Helsingborg, Zweden. Het bureau bestaat uit een team van 
21 personen dat wordt geleid door de oprichters Alex van de Beld en Haiko 
Meijer tezamen met Allart Vogelzang en Berit Ann Roos. 

Onix heeft sinds 1994 een variëteit aan projecten gebouwd zoals veel 
scholen en woningbouw. Daarnaast wordt er aan stedenbouw, openbare 
ruimten en bruggen gewerkt. Op dit moment zijn projecten in Noorwegen, 
Zweden, Duitsland en Belgie, veelal in de vorm van interdisciplinaire 
samenwerkingsverbanden met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, 
ecologen en kunstenaars actief. Het eerste gerealiseerde buitenlandse 
project in Stavanger (NO) is genomineerd voor het World Architectere Festival 
in november 2009 in Barcelona. 

Onix is een horizontale organisatie, waar iedere werknemer wordt uitgedaagd 
zich te ontwikkelen tot een allround specialist. 
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Onder het motto ’meer met minder’ gaven wij in de vorige editie van de’ Architect van 
het Jaar’ ons antwoord op de crisis. Inmiddels lijkt die energie zich uit te kristalliseren 
in een blijvende agenda op een stagnerende Europese economie, waarin ‘groei’ is 
vervangen door ’krimp’. De rest van onze geschiedenis zou wel eens kunnen worden 
geschreven vanuit het woord ’minder’; minder mensen, minder consumptie, minder 
budget, minder opdrachten. Betekent dat ook minder architectuur, of zou het kunnen 
dat architecten zich een nieuwe rol verwerven? De opdrachten veranderen. Ze gaan 
over transformatie, renovatie, verandering, aanpassing, inbreiding, vernieuwing 
en uitbreiding. Daardoor wordt het belangrijk hoe het gebouw onderdeel van een 
omgeving is, die niet meer met enige regelmaat in z’n geheel wordt vervangen, maar 
een meer voortdurende en gematigde transformaties ondergaat. Ook beperken ze 
zich niet meer tot landsgrenzen. Onix kiest er bewust voor om de nabijheid (zowel 
fysiek als cultureel) niet te verliezen.
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Prijzen 2010:
* Nominatie World Architecture Festival, Michaelschool Leeuwarden en   
* Larod seniorenappartementen (SE)
*  Eerste prijs Gouden Oldehove, DogmAhuis Leeuwarden 
* Nominatie Noorse Staatsprijs Architectuur, Egenes Park, Stavanger (NO)
* Winnaar regio Noord, BNA Gebouw vh jaar 2010, Praktijkschool Assen

Overig:
2009 Wood Works Onix, NAI Publishers
2009 Architecture of Consequence: NAI publicatie en expo Moskou
2007 vertegenwoordigt Nederland op de Biënnale in Sao Paulo in de expo   
 Tangible  Traces
2005 Studie naar de nieuwe Veenkolonieën in opdracht van de Stichting Innovatie
2003	 Dogma	–	Ontwerp	onderzoek	regiospecifiek	in	opdracht	van	SEV	
 Veenkolonieën

‘Hollands hout’. Het ontwerp voor de Hollandse Brug (OAK) in 
duurzaam hout gekoppeld aan een investering in recreatieve 
bossen in de gemeente Almere. Door dit hergroeibare materiaal 
van eigen bodem wordt een Co2 neutraal project gemaakt en 
wordt waarde aan de omgeving toegevoegd.

seniorenappartementen, Larod (SE)Populieren tuinhuisje, Groningen

Tentamenhal en collegezaal Zernikecampus, Groningen

Smack Bang Auditorium, Helsingborg (SE)
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worden teruggebracht naar de stad. Het Smack 
Bang Auditorium (pg. 1) toont met een tijdelijk 
podiumlandschap van industriepallets een 
mentaliteit van hergebruik, die de transformatie van 
de havens van Helsingborg (SE) naar een nieuw 
stadsdeel illustreert. Opdrachtgevers bestaan vaak 
uit combinaties waarin gemeente, marktpartijen en 
lokale belanghebbenden samen optrekken op zoek 
naar een gemeenschappelijke omslag.

Verkennen, vertalen, verzorgen | de verbrede 
opdracht

Momenteel werken we aan een aantal opdrachten 
in de zorg, scholenbouw en andere huisvesting 
voor maatschappelijk georiënteerde organisaties. 
Dat doen we op twee manieren: vanuit een 
overkoepelende rol en daarnaast experimenterend 
vanuit de opdrachtsituatie zelf. Vanuit het platform 
’Gezond Verstand’ dat door Onix in het leven is 
geroepen, organiseren we een serie symposia 
en workshops rondom het thema gezonde 
schoolgebouwen. Deelnemers zijn professionele 
opdrachtgevers, architecten, bouwers en 
gebruikers. Berit Ann Roos verzorgt namens Onix 
een aantal workshops rond zorgarchitectuur. Door 
het nieuwe regime, waaronder zorginstellingen 
zelf	verantwoordelijk	zijn	voor	de	financiering	
van hun vastgoed, is het van het grootste 
belang dat architectuur ondersteunend is aan 
de zorg. In deze workshop verkennen we hoe de 
zorgvisie van een opdrachtgever, de belangen 
van de cliënten en een heldere architectuurvisie 
op elkaar aan kunnen sluiten. De opdracht van 
de architect zou moeten zijn de zorgvisie en 
de cliëntenbelangen te verkennen (wat verre 
van vanzelfsprekend is). De architect moet de 
opdrachtgever en gebruiker ondervragen om de 
doelstellingen van de zorg expliciet te krijgen en 
deze te vertalen naar architectuur. Door gebruik 
te maken van nieuwe kennis, ‘Evidence based 
design’, omgevingspsychologie, kennis over 
‘healing environments’ en deze een plek te geven 
in de opdracht wordt er meer rekening gehouden 
met menselijke behoeften. Aanwezige kennis 
wordt toegepast en krijgt een fundamentele plek 
in het vertalen van een visie naar een gebouw. 
Tenslotte vinden we dat de architect ook de 
dialoog met de opdrachtgever moet voeren 
omtrent een ontwikkelingsgerichte aanpak van 
het gebouw. Zorgarchitectuur is te weinig gericht 
op de toekomstige verzorging door alleen een 
ruimtelijke vertaling van het behandelproces te 
zijn. In ons project Dagbesteding ‘s Heerenloo (zie 
referentieproject pg 3.) is sprake van omgekeerde 
integratie: door zorg en architectuur hand in hand 
te laten gaan, hebben wij een open zorglandschap 
gecreëerd waarin de bezoeker tijdelijk deel 
uitmaakt van het zorgcomplex.

Alex van de Beld vervult een actieve rol in de 
BNA om de opdrachtsituatie in de scholenbouw 
te verbeteren. Via dit Convenant Partnership 

‘Lage druk’| de uitgebreide opdracht 

Onix werkt aan diverse stedebouwkundige en 
landschappelijke opdrachten in Nederland en 
Noord Europa waarin ’krimp’ wordt onderzocht. 
Steden die ’verdorpen’, bebouwde gebieden die 
’verlandschappelijken’, wijken die uitdunnen en 
stationsgebieden met leegstaande kantoren die 
vernatuurlijken. Voor ons wint die veranderende 
context voor de architectuur aan belang nu ze niet 
langer meer uitkomst is van stedelijke regie op basis 
van groei. We vinden het belangrijk de opdracht voor 
het gebouw uit te breiden naar omgeving. 
‘ Frisse lucht. De moderne en postmoderne stad 
hebben een periode doorgemaakt, waarin ze leden 
aan de aandoening van het geairconditioneerde 
publieke interieur. Nu ze deze achter zich heeft 
gelaten, is ze een nieuwe alliantie met het exterieur 
aangegaan. De naturende stad is onderweg van 
compacte verticaliteit naar een in essentie variërende 
horizontaliteit. De paradox in de poststeden dat de 
duurste plekken ontdaan waren van het  contact 
met de aarde, is opgelost doordat het natuurlijke 
contact is hersteld met de grond. De naturende stad 
is grondgebonden’. (Bron: ‘De Naturende stad’, de 
Architect april 2010. Essay geschreven door Alex 
van de Beld waarin de tekst Generic city van Rem 
Koolhaas wordt gespiegeld en zo een onderlegger 
vormt voor een nieuwe stedelijkheid). 
Voor die uitgebreide opdracht zoeken we bewust 
de samenwerking met partners die complementair 
aan ons zijn, zoals landschapsarchitecten B+B, 
Karres en Brands, Lola en NOD (SE) en stedelijke 
planners en procesmanagers, zoals BVR, DHV 
en Grontmij. Met deze partners werken we vanuit 
een overlappende, interdisciplinaire werkhouding. 
Opdrachtgevers waarderen het dat een architect 
niet alleen wil bouwen, maar dat ook kan laten. 
We beginnen dus niet zelf een stedebouwkundige 
afdeling, maar breiden het ontwerp van het 
gebouw uit naar het omgevingsontwerp. Onix 
benadert door haar markt –en bouwervaring met 
ontwikkelende partijen, woningbouwverenigingen 
en andere opdrachtgevers de opgaves als het ware 
’van binnenuit’. Deze koppelen we aan de harde 
kennis van onze partners rondom processen en 
besluitvorming en economie. Dit levert ideëen op 
die het ontwerp beter verankeren in lokale tradities, 
die actuele mogelijkheden beter benutten en die 
minder leunen op concept en beeld waardoor ze 
levensvatbaarder zijn in de ‘krimpeconomie’. Vanuit 
dit perspectief werken we momenteel aan opdrachten 
voor de verdorping van IJsselmuiden, de verdunning 
van Kampen, de verbossing van het stationsgebied 
van Sneek, de uitbreiding van de jachthaven van 
Katwijk en de vergroening van een bedrijventerrein 
in Haren. In Hamburg bouwen we een bouwblok 
dat zichzelf wegcijfert ten gunste van ruimte voor 
de buurt. Daar waar mogelijk worden de plannen 
ondersteund door gebouwde pilot projecten zoals 
de Kubusschuur, het kleinste prefab huis voor de 
Veenkolonieën en kunstinstallaties en manifestaties 
als ’Chicken Shedvillage’, waarin legkippen weer 

Scholenbouw worden opdrachtgevers (schoolbesturen) 
geadviseerd welke weg te bewandelen en hoe 
e.e.a. aan te besteden. Nieuwe geïntegreerde 
aanbestedingsmethodes (Design, Built & Maintain, etc.) 
zijn ook in de scholenbouw niet meer weg te denken 
en dreigen de opdrachtsituatie voor architecten nog 
verder uit te hollen, doordat de architect de bouwer als 
opdrachtgever heeft. Wij proberen vanuit een kritische 
houding de verantwoordelijkheid van de architectuur 
te optimaliseren en te voorkomen dat deze nieuwe 
aanbestedingstrend klakkeloos navolging vindt. Dat 
betekent dat de ‘traditionele opdracht’ in veel gevallen 
mogelijk moet blijven, zoals Atelier Kempe Thill in 
hun kritische onderzoek ook bepleit. Maar vanwege 
de aard van de Nederlandse cultuur betwijfelen we 
of het haalbaar is deze op te waarderen naar het 
Duitse systeem, waarin de architect hoofdaannemer 
is. Wij zullen ervoor vechten om de rol van de 
architect in de breedte, vanuit zijn kracht als ’allround 
specialist’, te verstevigen binnen de geïntegreerde 
aanbestedingsvorm. Dus eerder áán tafel en later ván 
tafel. Programmastellend en –vormend als Verkenning. 
Luisterend ontwerpen als Vertaling. Nazorg en 
ontwikkeling als Verzorging. 

Teruggroeien | de verdiepte opdracht

Nu er een verschuiving plaatsvindt in de soort 
opdrachten van projectontwikkelaarswoningbouw 
en overheidsopgaves naar een gevarieerder aantal 
kleinere opdrachten worden de kernkwaliteiten van de 
architect aangesproken. We moeten in staat zijn om 
professionele en niet-professionele opdrachtgevers 
te bedienen, open of juist beperkte opgaves op 
waarde te schatten, kortom gevoelig te zijn voor 
de aard van de opdracht. De voordelen van deze 
vaak meer bescheiden opgaves, is dat ze buiten 
het aanbestedingsreglement vallen en dus niet in 
competitie verkregen hoeven te worden. Daarnaast 
komen de diverse opdrachtgevers bij ons omdat 
ze onze gebouwen uit eigen ervaring kennen en 
we dus niet de opdracht in concurrentie hoeven te 
verkrijgen. We raken zo betrokken bij vaak spannende 
maar lastige opgaves met een onzekere uitkomst en 
laag budget. Voor ons is het van groot belang dat er 
vertrouwen ontstaat in oriënterende gesprekken en dat 
de opdrachtgever niet alsnog rond gaat shoppen. Als 
dat vertrouwen er is, kunnen we nl. meteen met onze 
kracht en vaardigheid aan de slag en het 
‘architectonische zintuig’ inzetten om vanuit de 
gevoeligheid voor de bestaande situatie, de kans 
op een toegevoegde waarde voor de omgeving 
te doorzien. Een sterk idee dat nodig is om de 
opdracht richting te geven baseert zich minder op 
esthetica, maar meer op alternatieve processen, 
andere vormen van bouwen en een agenderende 
architectuur. Momenteel werken we aan een scouting 
clubgebouw, waarbij we een gebouw leveren waaraan 
de gebruiker zelf kan doorbouwen. De Schuurateliers 
in de Turfcentrale in Veendam zijn mede tot stand 
gekomen als leerlingenwerkplaats. Dit zijn opgaves 
die ons vakmanschap, improvisatievermogen en onze 
experimenteerdrift aanspreken. Ze laten het niet toe 

tijd te gebruiken voor diverse ontwerpvarianten, 
maar dwingen om de tijd te investeren in de 
gekozen oplossingen. Grote ecologische winst is 
te halen op recyclebaar- en hergroeibaarheid van 
materialen, hergebruik en gezond materiaalgebruik, 
low-tech-oplossingen en geïntegreerd ontwerp. 
Maar vooral op het terrein van de sociale 
duurzaamheid kan de architectuur een cruciale 
bijdrage leveren door ruimte te geven. En door het 
aangaan van allianties met economische modellen 
en business cases, kan ze bewuster investeren 
in de maatschappelijke duurzaamheid (voorbeeld 
Hollands Hout, pg. 1). Onze verantwoordelijkheid 
is de bewustheid bij opdrachtgevers te vergroten 
voor deze thema’s en de traditionele discussie 
omtrent ‘meer’ duurzame techniek als extra 
investering om te buigen naar de noodzaak van 
‘minderen ‘als extra verantwoordelijkheid.

‘De nieuwe opdrachten hebben gemeen een 
noodzakelijke eenvoud. Na het afschrapen van 
het overbodige zoeken we  vooruitgang in de 
architectuur op basis van ’teruggroeien’. Een 
ruimhartige, zelfdisciplinerende architectuur kan 
een voorbeeld worden voor een nieuwe ascese, 
waarin de razernij van de consumptiearchitectuur 
en van de esthetisering gecompenseerd wordt door 
een nuchtere houding van onthouding, vertraging, 
vermindering. Noem het een architectuur die haar 
eigen zelfzuchtige wil naar steeds weer meer tracht 
te overwinnen. Een architectuur die waardigheid 
en sensitiviteit als middelen inzet om bescheiden 
opgaves in liefdevolle omgevingen voor de mens 
te laten uitmonden. Waardig zonder saai te 
worden, sensitief zonder design te moeten zijn en 
betekenisvol zonder op ironie te hoeven leunen’. 
(citaat Alex van de Beld, een ’ethicA voor de 
architectuur 2010’)

Het vereist van onze organisatie dat ze in staat is 
die veelzijdige vraag te bedienen op professionele 
wijze.	Dit	vraagt	naast	flexibiliteit	en	creativiteit	
vooral snelheid. Duidelijke keuzes maken en direct 
kunnen doorzien wat de consequenties ervan zijn 
op projectniveau. Veel opdrachtgevers zijn niet 
of nauwelijks professioneel en dienen vervolgens 
met veel geduld aan de hand genomen te worden. 
Duidelijke afspraken rondom budget, proces 
en het benoemen van mogelijke valkuilen zijn 
belangrijk voor het nemen van een geëngageerde 
verantwoordelijkheid. Deze is vaak omvattender 
dan bij de deelverantwoordelijkheden van het 
Standaard contract waar de rol van de architectuur 
altijd teruggedrongen wordt. In veel gevallen 
definiëren	we	in	gewone	bewoordingen	de	
onderlinge verantwoordelijkheden en vaak leidt dat 
tot een ontspannen geformuleerd, helder contract. 
Een maatpak voor de aard van de opdracht, 
flexibel	maar	niet	vrijblijvend.	
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Dagbesteding ‘s Heeren Loo, Noordwijk     

Aan de rand van de duinen van het Willem van den 
Bergh-terrein bouwen wij nieuwe dagbesteding 
voor de cliënten van zorginstelling ’s Heeren Loo. 
De dagbesteding wordt gevormd door twee erven 
waardoor een openbare route loopt. In dit publieke 
domein vindt omgekeerde integratie plaats. De 
bezoeker ontmoet hier de gebruiker, dat wil zeggen 
de cliënt, van de dagbesteding.De ruimtelijke 
ervaring is verwant aan het fragmentarische beeld 
dat autisten van hun omgeving vormen. Alle 
gebouwen staan aan één van de twee erven. De 
afstand en de oriëntatie van de volumes bepaalt 
de relatie met het erf. Tussen de volumes en in 
het publieke domein ontstaan zo plekken voor 
ontmoeting en die uitnodigen tot gebruik. Het 
programma vraagt om zowel verwarmde als 
onverwarmde ruimtes. Door het programma te 
reorganiseren, zijn er warme en koude gebouwen 
ontstaan 

programma: dagbesteding (gebouw voor clienten 
met intensieve zorgvraag, lunchgebouw, manege, 
hooi- en wagenopslag, kwekerij, koude kas, 
houtopslag, hondenkennel)
opdrachtgever: ‘s Heeren Loo, Noordwijk
oplevering: oktober 2010

Praktijkschool Assen, winnaar regio Noord, BNA Gebouw van het jaar 2010

Dagbesteding voor clienten van zorginstelling ‘s Heeren Loo in de duinen van Noordwijkkwekerij ‘s Heeren Loo

lunchruimte ‘s Heeren Loo

brede gangen, Praktijkschool Assen

School voor Praktijkonderwijs, Assen

‘Je moet toch een beetje houden van die kinderen’ 
Met deze woorden sluit de directeur van ‘Pro 
Assen’ een thuis- en werkplek voor kinderen met 
gedrags- en leerproblemen, zijn bijzondere verhaal 
af over de totstandkoming van dit project. De 
jury van de BNA, regio Noord, was gecharmeerd 
en ontroerd door dit in alle opzichten liefdevolle 
gebouw. Veiligheid, bescherming en middenin 
de samenleving, dat waren de eisen van de 
opdrachtgever die ten grondslag lagen aan dit 
gebouw.
Met die uitgangspunten hebben wij een vriendelijk 
en toegankelijk gebouw ontworpen met  een 
opmerkelijk gevormd ‘beschermend’ schilddak. 
Onder dit schild weten de leerlingen zich 
geborgen. Binnen de muren van de school werken 
de leerlingen aan zelfstandigheid en volgen zij 
eenvoudige vormen van beroepsonderwijs. Het 
gebouw ondersteunt hen hierbij door zijn stevige 
basis, veilige omgeving en rust.

programma: praktijkschool
opdrachtgever: gemeente Assen
oplevering: najaar 2009

overblijfruimte, Praktijkschool Assen
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Hart Staalmanplein, Slotervaart: dubbelgebruik van het plein

Hart Staalmanpleinbuurt

Gezien de complexiteit van de opgave  t.a.v. het 
gemengde programma, de centrumfunctie en de 
sociale problematiek en van de wijk Slotervaart  
heeft Onix niet een kant en klaar voorstel gemaakt, 
maar een lege schetsrol meegenomen naar de 
architectenselectie. Door tijdens de presentatie 
de diverse opdrachtgevers en gebruikers te 
ondervragen op hun wensen kon er ter plaatse al 
schetsend worden verkend wat de mogelijkheden 
en consequenties zouden kunnen zijn. Door 
deze verkenning centraal te stellen kon er een 
dialoog onstaan waardoor het centrumblok als 
het ware ‘opengebroken ‘werd en het programma 
omgeorganiseerd. Het resultaat is een publiek 
toegankelijke centrumvoorziening gekoppeld aan 
het park waar schoolplein, toegangstraten tot de 
woningen en buurtvoorzieningen de ruimte met 
elkaar delen.
Onix heeft vooraf aan de architectonische opdracht  
een voorontwerp gemaakt samen met gebruikers, 
supervisoren en beide opdrachtgevers waarin het 
alternatieve stedenbouwkundige plan verkend en 
getest is.
In de uitwerking van het centrum heeft Onix 
naast de architectuur van de sociale woningen 
de moskee en de school, de coordinerende 
verantwoordelijkheid gekregen over de overige 
betrokken architecten en landschapsarchitecten.
Momenteel zijn wij nauw betrokken bij 
het monitoren van de nazorg van het Hart 
Staalmanplein. Hierin zullen projecten worden 
geinitieerd en eigen initiatieven van bewoners en 
gebruikers, cruciaal voor het welslagen van de wijk, 
worden aangemoedigd. 

Kubusschuur

De Kubusschuur is ontwikkeld voor  de 
Veenkolonieën als lowbudget ruimte voor pioniers. 
Hij kan dienst doen als schuur, maar ook als 
werk- c.q. woonruimte worden ingericht. Er zijn 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Volledig 
uitgewerkt als ‘atelier’ of volledig uitgekleed 
als casco, waarna het geheel zelf kan worden 
afgebouwd
De kubus van 6x6x6m is afgeleid van de 
Oldambster boerderij waarin ‘de krimp’, de gevel 
van het voorhuis, een maat van 6x6x6 m heeft. 
Inclusief de kappenaanbouw kan ze uitgroeien tot 
het karakteristieke vooraanzicht van de Oldambster 
boerderij. Met de Veenkubus krijgen starters de 
mogelijkheid om een vrijstaand woonhuis voor 
€ 50.000,-- te realiseren.

programma: kubusschuur en schuurateliers
opdrachtgever: gemeente Veendam
oplevering: april 2010

programma: stedenbouw, woningbouw, moskee, 
brede school
opdrachtgever: De Alliantie Ontwikkeling en 
gemeente Amsterdam, stadsdeel Slotervaart
oplevering: juni 2010

Kubusschuur op het terrein van de voormalige Turfcentrale in Veendam

gevelbeeld Hart Staalmanplein

detail Kubusschuur

gebedsruimte moskee: semi-transparante houten 
constructie, tevens ruimtescheiding mannen/vrouwen


