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Tekst  Kees van der Hoeven  |  Beeld  Assemble Studio

Het werk van het jonge Britse architectencollectief Assemble Studio oogt verfrissend eigenzinnig 
en komt telkens op een bijzondere manier tot stand. Jane Hall is een van de oprichters en ze gaf 
kortgeleden - mede op uitnodiging van Bouwformatie - een lezing bij de Jonge Architecten Prijs 
in Amsterdam. Over nieuw engagement en zichtbaar plezier in het vak.

Assemble Studio

Jonge architecten 
bouwen gewoon zelf
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De leden van Assemble Studio leerden elkaar kennen tĳdens hun 

bachelorstudie architectuur aan de Universiteit van Cambridge. Jane 

Hall (27), een tengere jonge vrouw met een mooie oversized Corbu-

bril op de neus, vertelt voorafgaand aan haar lezing: ‘Het studiepro-

gramma daar is behoorlĳk intensief en vindt plaats in jaargroepen 

van maximaal veertig studenten. Omdat docenten en studenten ook 

nog eens dicht bĳ elkaar wonen op de campus van de universiteit, 

ontstaat er als vanzelf een hechte gemeenschap waarin je iedereen 

bĳ naam en toenaam kent.’ Jane woonde zelf met twee collega’s in 

het beroemde Kings College, vol klassieke kwaliteit en eeuwenoude 

tradities. Hun eerste studiejaar begon dan ook met een ruime week 

in Rome, bĳ uitstek de bakermat van de Europese architectuur en 

stedenbouw.

Benzinestation als bioscoop
Jane vertelt verder: ‘Na onze drie jaar in Cambridge ging een ieder zĳn 

eigen weg. De meesten van ons verkasten naar Londen, waar we elkaar 

‘s avonds en in het weekeinde in de pub bleven ontmoeten. En waar we 

tegenover elkaar lekker konden klagen over het vaak banale werk van 

onze baantjes overdag. Tot iemand op het lumineuze idee kwam om als 

groep een gezamenlĳk project aan te pakken.’ Met als randvoorwaarde 

dat het dan wel binnen een jaar tot een tastbaar architectonisch resul-

taat moest leiden. Ze legden met z’n vĳftienen maandelĳks wat geld bĳ 

elkaar en na een korte onderzoeksperiode ontstond het idee voor een 

tĳdelĳke publieke functie voor een verlaten benzinestation in een oud 

deel van Oost-Londen.

Het gezamenlĳke werk aan dat tĳdelĳke Cineroleum (cinema en petrol 

slim samengevoegd) was zeer leerzaam en uiterst vreugdevol. ‘Ieders 

specifieke kwaliteit kwam hier prima tot zĳn recht, zoals bĳ het zoeken 

naar sponsors voor de bouwmaterialen, het slim benutten van het 

tweedehands hout, de verlichting, de detaillering, maar ook in de orga-

nisatie van de bouw.’

Onder het vlakke vierkante dak bouwden ze tussen de vier dragende 

kolommen een tribune van steigermateriaal en voor de drie open 

gevels maakten ze van Tyvek-dakfolie een serie oprolbare gordĳnen. 

‘Alles maakten we zelf op de bouwplaats en zo ontstonden er diverse 

fabricagelĳnen, zowel voor de opklapbare bioscoopstoeltjes als voor de 

speciaal met touw geknoopte gordĳnen, waarbĳ we bĳzondere technie-

ken uit de theaterwereld hebben gebruikt.’

Opnieuw leven brengen
Het resultaat bleek verbluffend en de bioscoop was zes weken lang 

een groot succes: ‘Ook in de gebruiksfase deden we alles zelf, van het 

zoeken van de films, het runnen van de kaart- en de drankverkoop tot 

en met het in één beweging ophalen van de gordĳnen na de voorstel-

ling. Alleen al daarvoor moesten we er met zes man zĳn!’ Je kunt je wel 

voorstellen hoe zo’n avond er uitzag, maar ook hoe die geklonken zal 

hebben… Dat er op een goed moment een snelle achtervolging draaide 

in de film, terwĳl de politie in realtime met gillende sirenes langs reed. 

‘Het belangrĳkste was dat we na dit succes de smaak van het samen-

werken goed te pakken hadden. Vastbesloten om met elkaar door te 

gaan en samen te zoeken naar nieuwe projecten.’

Met simpele architectonische ingrepen opnieuw leven brengen op een 

onderbelichte plek werd zo hun handelsmerk, zoals in een opvolgend pro-

ject met als titel: Folly for a Flyover. ‘Je kent die oerbeelden wel wanneer 

bĳvoorbeeld in China een standvastige bewoner weigert om zĳn woning 

te verlaten als er een snelweg moet worden gebouwd… Wĳ keerden dat 

proces als het ware om, door op een sombere plek onder een bestaand 

viaduct zo’n huis nu juist nieuw te bouwen.’ Uit honderden houten bak-

stenen, gezaagd uit oude balken, realiseerden ze in die onderwereld het 

archetype van zo’n overgebleven woongebouw, alsof het er al die jaren al 

stond, lang voordat het viaduct werd aangelegd. ‘Weer met een bioscoop, 

maar ook een botenverhuur en een café voor buurtbewoners waarvan 

het terras is aangelegd met tegels uit een oude supermarkt.’ 

Terugkerend humanisme
Dat sociale component in het werk van Assemble komt mede voort uit 

hun interesse voor de architectuur uit de wederopbouwperiode, waarin 

de aandacht voor de mens en zĳn directe omgeving centraal stond. Zo 

heeft het werk van de Italiaanse/Braziliaanse architecte Lina Bo Bardi 

(1914-1992) hun bĳzondere belangstelling, zeker nadat ze gevraagd 

werden door de British Council om mee te werken aan het ontwerp van 

een reizende expositie over haar werk.

‘Bo Bardi werkte in haar projecten altĳd samen met de omwonenden 

en met lokale vakmensen. En ze had veel aandacht voor de plaatselĳke 

folklore, die vaak tot uiting kwam in veelkleurige poppen en andere 

vormen van amateurkunst.’ De expositie reist over de hele wereld en 

Assemble Studio bouwt op locatie telkens zelf mee aan de opzet en de 

inrichting.

Bouwformatie Nr.6  | december 2014

Project: Folly for a Flyover

‘Beslissingen nemen we als groep en worden we het onverhoopt niet eens, 
dan is er kennelijk meer informatie of nader onderzoek nodig om tot een 
goed besluit te komen’
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‘Een mooi moment op de presentatiemiddag van ons ontwerp voor die 

tentoonstelling was de kennismaking met de vrouwelĳke kunstenaar 

die daarvoor de poppen van papier-maché zou gaan maken. Ze toonde 

haar eerdere werk en ineens trokken die schilderĳen met slapende 

wolkenkrabbers uit Delirious New York van Rem Koolhaas aan ons 

voorbĳ. Bleken we samen te werken met Madelon Vriesendorp, diens 

ex- echtgenote en mede-oprichter van OMA…’ memoreert Jane met een 

trotse glimlach. Na haar masterstudie  architectuur aan het Royal College 

of Art won ze zelf nog een studiebeurs om twee maanden lang in Brazi-

lië onderzoek te kunnen doen voor haar komende promotie over leven 

en werk van architecte Bo Bardi.

Studio en Yardhouse
Na de eerder genoemde serie succesvolle projecten kreeg Assemble een 

meer vaste basis door het vinden van werkruimte in een verlaten indus-

trieel complex dat door de LLDC (London Legacy Development Corpora-

tion) stapsgewĳs zou worden ontwikkeld tot een dynamisch nieuw hart 

voor Oost-Londen. Ze kregen loodsruimte in eigen gebruik en beheer en 

konden zo een actieve rol spelen in het leveren van werkruimte tegen 

een lage huur, ook aan anderen.

Een deel van het bestaande gebouwencomplex was eerder per ongeluk 

al gesloopt en in overleg met de LLDC maakten ze een plan voor tĳde-

lĳke nieuwbouw op de oude fundering.

Met een bescheiden budget hebben ze ook dit ontwerp weer helemaal 

zelf gebouwd. Dit zogenaamde Yardhouse bestaat uit een eenvou-

dige, driebeukige en symmetrische constructie van houten balken en 

kolommen. Alle gevels en het dak zĳn bekleed met simpele geïsoleerde 

panelen. De trappen zĳn gemaakt door bevriende timmerlieden die bĳ 

hun een werkplaats huren, van wie ze veel bouwtechnieken leerden en 

wiens machinepark ze mogen gebruiken. Het spectaculairste onderdeel 

van het gebouw is toch wel de voorgevel met de betonnen losanges. Zo 

hebben ze duizend van die gekleurde betontegels eerst stuk voor stuk 

en handmatig in een bekistingsframe gestort en ze daarna aan houten 

regels opgehangen.

Groei in professionaliteit
Het Yardhouse wordt per travee verhuurd, gebruikers timmeren er hun 

eigen wanden in en het zit inmiddels helemaal vol. Het genereert een 

deel van de inkomsten van Assemble en ze worden ook steeds meer 

door partĳen van buiten gevraagd voor ontwerp- of bouwprojecten. 

‘Het is fantastisch om mee te maken dat we nu inkomen uit onze 

Het Yardhouse

activiteiten kunnen halen. En langzamerhand hebben we ook een vaste 

werkmethode ontwikkeld’, vertelt Jane verder. ‘Voor elk project dat 

binnenkomt wordt een team samengesteld dat wordt geleid door twee 

zogenaamde ‘project-buddies’ die op de maandagvergaderingen verslag 

doen van de voortgang.’ Eens per twee weken bespreken ze ‘s avonds 

een aantal projecten diepgaander. ‘Beslissingen nemen we als groep en 

worden we het onverhoopt niet eens, dan is er kennelĳk meer informa-

tie of nader onderzoek nodig om tot een goed besluit te komen.’

Hun naamsbekendheid groeit gestaag en zo wordt het steeds mak-

kelĳker om fondsen of sponsors te vinden voor de uitvoering van hun 

projecten. En ook bekende architectenbureaus weten hen nu te vinden 

om mee samen te werken. ‘Zo moesten we laatst kiezen met wie we 

in zee zouden gaan voor een competitie. We waren zowel door Hadid 

als Rogers gevraagd om mee te doen, haha.’ Omdat ze hun Assemble-

taken bĳna zonder uitzondering in deeltĳd verrichten, blĳft ook de sfeer 

uitstekend. ‘We doen er allemaal iets naast, zoals ik met mĳn promotie, 

maar we feesten ook veel; alle successen worden gelukkig uitgebreid 

gevierd.’

Discussie over architectentitel
Helaas kunnen we hier niet al die successen uitgebreid bespreken, zoals 

dat mooie muziekzaaltje bĳ het bekende Londense Café Oto, met wan-

den opgebouwd uit gevulde puinzakken en een dak met een prachtige 

reeks houten spanten, of het tĳdelĳke Theatre on the Fly dat ze uit stei-

germateriaal bouwden voor het jaarlĳkse theaterfestival in Chichester.

De vreugde in het architectenvak spat er telkens weer van af en daarom 

is het wel bĳzonder om van Jane te horen dat eigenlĳk niemand binnen 

Assemble behoefte heeft aan de formele afronding van hun architec-

tentitel. In Engeland moet je na de masterstudie namelĳk nog twee jaar 

beroepservaring opdoen in de zogenaamde Part 3-fase alvorens je echt 

architect bent.

‘Kortgeleden kregen we onze eerste grote architectuuropdracht voor 

verbouw en uitbreiding ten behoeve van de Goldsmiths Art Gallery 

in Zuid-Londen met een bouwbudget van twee miljoen pond. De op-

drachtgever koos echt voor ons en vond die ontbrekende titel volstrekt 

onbelangrĳk.’ Wellicht is het een hart onder de riem voor al die kla-

gende afstudeerders die in ons land vanaf 2015 ook aan die beroepser-

varing moeten geloven voor hun inschrĳving in het Architectenregister. 

Assemble Studio laat zien dat je met aandacht, inventiviteit en liefde 

voor het vak die formaliteiten kunt overstĳgen en zo misschien nog wel 

meer bereikt.

Het Yardhouse


