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Met dit jaarverslag laten we
een mooi oogstjaar zien. In de
afgelopen jaren stond het NAi
in het teken van het herstel
van de band tussen architectuur en samenleving.
Zo zag NAi museum voor architectuur het afgelopen
jaar zijn publiek met ruim 40% groeien naar bijna
150.000 bezoekers. De (internationale) vakgemeenschap werd verrijkt met de voortgaande ideeënstroom
van de langjarige innovatieagenda Architectuur als
Noodzaak. NAi Platform organiseerde wekelijks lezingen en debatten, met als hoogtepunt de lezing van
de Deense architect Bjarke Ingels in de Doelen, bijgewoond door ruim 1700 mensen. Ontwerpers lieten
zich in opdracht van het NAi gelden als vernieuwers,
bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheid, energietransitie en economische waardecreatie. De unieke
collectie van het NAi kreeg een groot publiek door de
verdere ontwikkeling van smartphone app UAR, sociale media en de permanente tentoonstellingen met

2012
veel aandacht voor het jeugdige publiek. Internationaal
sleepte het NAi met zijn biënnale-bijdragen in Shenzhen en Venetië prijzen en lof in de wacht. Het jaar is
afgesloten met de première van een tentoonstelling die
nu al internationaal furore maakt: Louis Kahn — The
Power of Architecture.
De directieperiode die in 2007 begon, is nu ten einde
gekomen. De belofte die ik vijf jaar geleden deed van
een instituut dichter bij de samenleving is dankzij het
veelzijdige NAi Team waargemaakt. Ik dank hen, ons
publiek, onze partners en de Nederlandse burger voor
het steunen van het NAi als wereldvermaard merk in
het Nederlandse culturele landschap. Ik draag al deze
goodwill, het vernieuwde gebouw en een gezonde
financiële positie met mijn beste wensen over aan Het
Nieuwe Instituut.
Ole Bouman

TENTOONSTELLINGEN

EVENEMENTEN

Het jaar 2012 was verdeeld in drie thema’s. Het eerste kwartaal
was dit ‘Nederland: Toen, nu en straks’. Het programma gaf een
doorkijk op de Nederlandse identiteit met aandacht voor verleden (Schatkamer), toekomst (Stad van Nederland) en heden
(Nederland – uit voorraad leverbaar). Van april tot augustus stond
het NAi in het teken van ‘De stad, onze toekomst’. ‘Making City’,
hoofdtentoonstelling van de 5e Internationale Architectuur Biënnale en ‘Smart Cities’, waren binnen dit thema toonaangevende
tentoonstellingen. Het laatste thema van 2012 was ‘Liefde voor
Architectuur’, met als hoogtepunt de overzichtstentoonstelling
‘Louis Kahn – The Power of Architecture’.

Het jaar 2012 zat vol bruisende, grote en kleine evenementen.
Op 10 maart was het NAi de openingslocatie voor de Museumnacht. In samenwerking met de Museumvereniging en de
Bankgiro Loterij organiseerden we op 13 april, voorafgaand
aan het Museumweekend, voor de tweede keer de Burenavond. Met een korte lezing over ‘Architectuur in Rotterdam’,
kinderactiviteiten en rondleidingen door de tentoonstellingen.
Tijdens ‘Zomer in het NAi’ stonden van mei tot en met augustus een tiental activiteiten in en om het NAi op het programma.
Thema’s varieerden van EK voetbal, ‘smaak’ tijdens de Dag
van de Architectuur, tot een eendaagse burgerbiënnale.
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KINDEREN EN ONDERWIJS

TENTOONSTELLINGEN IN HET
BUITENLAND

Het familiebezoek aan het NAi neemt toe. Families deden inspiratie op in het museum en gingen vervolgens aan de slag op
het DoeDek. Elke schoolvakantie was er een speciale actie: ‘Legostad’, ‘Stratenmakers’ en ‘Magische vormen’. Dit jaar vond
tweemaal een succesvolle reeks van de MuseumJeugdUniversiteit plaats en is de unieke kinderwebsite Bouwman&Bouwman
gelanceerd. Deze zomer was 40% van de afgenomen audiotours de kinderaudiotour Beestenboel. Van de rondleidingen,
bleken de zomerfietstours populair. De onderwijsprogramma’s
deden het goed. Het nationaal museum in Oslo wil graag ons
educatieve programma ‘Schetsen als Louis Kahn’ overnemen.

Op de 13e Internationale Architectuur Biënnale in Venetië
was de tentoonstelling ‘Re-set. New wings for architecture’
te zien. De tentoonstelling, die het NAi i.s.m. Inside Outside /
Petra Blaisse ontwikkelde, trok 80.168 bezoekers. De reizende
tentoonstellingen ‘Housing with a Mission’, ‘Unsolicited Architecture’, ‘Testify!’ en ‘Architecture of Consequence’ deden dit
jaar diverse locaties aan. Vanwege de grote betekenis voor de
Chinese architectuurpraktijk heeft ‘Housing with a Mission’ dit
jaar de prijs voor het beste paviljoen gewonnen op de architectuurbiënnale in Shenzhen. Waarschijnlijk wordt ‘Housing with a
mission’ gebouwd als modelwijk.

MATCHMAKING EN DEBATES ON
TOUR

NAi PLATFORM

Met het Matchmakingprogramma brengt het NAi expertise
en opgaven bij elkaar. Dit jaar lag de focus wederom op India
en China. Deze landen staan voor een aantal complexe problemen, die om slimme, duurzame oplossingen vragen. Ook
vond dit jaar voor het eerst een Matchmakingtraject plaats in
Turkije en werden voorbereidingen getroffen voor een traject in
Brazilië. Het NAi organiseerde debatten op locatie, ‘Debates on
Tour’, in Oslo, Tirana, Algiers en Athene met als hoogtepunt de
reeks in Turkije.

“Architecture isn’t just a question of making pretty facades or
expressive sculptures, it is really a question on how we want to
live our lives”, zei architect Bjarke Ingels voor een uitverkochte
zaal in de Doelen (1732 bezoekers). De uitspraak is typerend
voor het lezingen- en debattenprogramma in 2012. Centraal
staat hoe architectuur een meerwaarde kan creëren voor zowel
de sociale als economische leefomgeving. Uit de innovatieagenda ‘Architectuur als Noodzaak’ kwamen in het bijzonder
de thema‘s Energie en Gezondheid aan bod. Andere hoogtepunten waren het symposium WIJKonomie en een bijeenkomst
over scholenbouw ter ere van de 80e verjaardag van architect
Herman Hertzberger.
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SAMENWERKING

2012
COLLECTIE

Met de Studio for Unsolicited Architecture experimenteert het
NAi met de wijze waarop architecten een bijdrage kunnen leveren
aan complexe vraagstukken. Uitgangspunt is een publiek belang
met onbekende opdrachtgever en opgave. De teams presenteerden hun plannen en allianties middels een bidbook. Het voorstel
voor een ecologisch hoogspanningsnetwerk leidde bijvoorbeeld
tot een pilotproject met netbeheerder TenneT. Ook ging het NAi
met externe partijen op zoek naar vernieuwende ideeën via prijsvragen. In 2012 waren dat New Harloheim met Ymere, de AM
NAi prijs, Daring Design met Gispen en The Green Architecture
Competition met het ministerie van EL&I en The Green Collective.

In 2012 verschenen twee belangrijke NAi publicaties: ‘Keuzes
maken’, het nieuwe verzamelbeleid voor 1960-2010 maakt inzichtelijk welke keuzes we maken bij het verwerven van archiefmateriaal. En ‘Nederlandse Architectuur in 250 topstukken, bewaard
door het Nederlands Architectuurinstituut’ is een thematische
weerslag van honderd jaar architectuurarchieven verzamelen.
Geïnventariseerd zijn o.a. de archieven van Bedaux, Greiner, Tauber en Dudok. Verworven zijn o.a.de inzendingen van de AM NAi
Prijs, Kromhout, Oud, Maaskant, Weeber en Van der Mey. Het NAi
gaf ook stukken uit de collectie in bruikleen, o.a. aan Vitra Design
Museum, Rijksmuseum, Cité d’ Architecture en MoMA.

NAi DIGITAAL

NAi ZAKELIJK

Met een eigen mobiele app, diverse websites en sociale kanalen zet het NAi een sterk digitaal profiel neer. In 2012 ging een
compleet vernieuwde versie van NAi.nl online. De site ‘Schatten van het NAi’, die het mooiste uit de collectie samenbrengt,
wordt wekelijks verrijkt met nieuwe topstukken. Architectuurapplicatie UAR werd in september uitgebreid met nog eens 1500
objecten én een ondergrondse laag. Facebook is met meer dan
14.000 volgers het belangrijkste sociale platform. We delen activiteiten en nieuws met een gevarieerd (inter)nationaal publiek.
De Flickr pagina van NAi Collectie wordt 8.500 keer per maand
bekeken.

De samenwerking met diverse partners uit de publieke en
private sector heeft ook in 2012 geleid tot mooie tentoonstellingen, debatten, lezingen en evenementen. Langlopende
projecten als UAR en de Stad van Nederland konden zich
hierdoor blijven ontwikkelen. Bijzondere evenementen zoals de
lezing van Bjarke Ingels in de Doelen en de Architectuurbiënnale in Venetië werden mede mogelijk gemaakt door de steun
van onze goede relaties. Maar ook externe activiteiten zoals de
ModeMarché, de presentatie van de Rotterdampas, het Rotterdam Open Data event en de workshops van Lely Vastgoed met
Sjoerd Soeters en Tracy Metz zijn voorbeelden van succesvolle
samenwerkingen die dit jaar plaatsvonden.
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HET NIEUWE INSTITUUT

Resultaten 2012

2012 is een jaar van oogsten geweest voor het NAi. Daarnaast
zijn er fusievoorbereidingen getroffen voor 1 januari 2013. Zo is
het beleidsplan 2013-2016 gepubliceerd en werden de nieuwe
directeur, het managementteam en Raad van Toezicht benoemd.
De overkoepelende naam Het Nieuwe Instituut werd geïntroduceerd. In Het Nieuwe Instituut worden de activiteiten van het NAi,
Premsela en Virtueel Platform ondergebracht. De huidige merken
zullen zichtbaar blijven. Het instituut beheert en ontsluit cultureel
erfgoed, verzorgt een nationaal en internationaal lezingen- en debattenprogramma, ontwikkelt educatieve lespakketten, stimuleert
onderzoek en programmeert een museum van wereldformaat.

Naar een nieuw instituut
Bij het verschijnen van dit digitale jaarverslag bevindt
het NAi zich op de drempel van Het Nieuwe Instituut,
de fusieorganisatie van NAi, Premsela en Virtueel Platform, dat op instigatie van voormalig Staatssecretaris
van Cultuur Halbe Zijlstra is ontstaan. Er is sinds dat
besluit hard gewerkt de omstandigheden waaronder
een nieuw begin wordt gemaakt optimaal te maken.
Wat het NAi betreft zijn we blij met de inbreng van
een enthousiast publiek en partners, een deskundig
en betrokken team, het gastvrije gebouw met diverse
nieuwe educatiefaciliteiten en prachttentoonstellingen.
Maar dat is nog niet alles. Met de titel van het nieuwe
beleidsplan waaraan het NAi intens heeft kunnen bijdragen is alles gezegd: Creativiteit als Noodzaak. Er
ligt een prachtige missie in het verschiet met dito activiteiten en een substantieel budget. Ik wens directeur
Guus Beumer en alle collega’s van Premsela, Virtueel
Platform en mijn geliefde NAi heel veel succes toe.
Ole Bouman
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x011 is het jaar van de opleve2
ringen. Sinds de heropening
op 1 juli is het NAi weer
compleet als unieke combinatie van rijksarchief,
actuele publieksactiviteiten
en toekomstonderzoek.

Met nieuwe, spectaculaire tentoonstellingen, een gastvrij entreegebied en veel ruimte voor kinderen, richt het
NAi zich op een breder publiek. Met 66.000 bezoekers
biedt de tweede helft van 2011 een prima start voor
de groei in publieksbereik. Ook internationaal doet het
NAi van zich spreken met succesvolle presentaties
op de biënnales van Shenzhen en São Paulo. Digitaal
groeit het aantal bezoekers en gebruikers sterk via
Facebook, UAR en de website. Het succes van 2011
was nooit mogelijk geweest zonder de inzet van alle
medewerkers die wij dan ook hartelijk danken.

Resultaten 2011

Kelderreparatie

het nai in cijfers
bezoekers nai programma

maandelijks bezoek website

87.000

52.000

sinds heropening: 66.000
2010: 105.000

facebook fans

8.500

2010: 30.000

downloads uar

2010: 3.500

65.000

2010: 30.000

bezoekers museumwoning sonneveld

aantal medewerkers

19.000

96

2010: 16.000

(62,3 fte)

In mei 2010 komt onverwachts de vloer van de kelder onder
het museumgebouw omhoog. Constructiefouten in het verleden blijken na onderzoek de oorzaak. De reparatie start in
januari en wordt in april, op tijd en binnen budget van € 1,2
miljoen opgeleverd. Onder de keldervloer worden 68 trekankers aangebracht. Corsmit Raadgevend Ingenieurs adviseert
en begeleidt de reparatie met Van der Laar als constructeur.
De uitvoering ligt bij Volker Staal en Funderingen.
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Verbouwing

Heropening

In 2011 heeft het NAi een metamorfose ondergaan. De meest in
het oog springende verandering is de nieuwe entree; een breed
dek waar je moeiteloos van de straat het museum inwandelt.
Eenmaal binnen ontvouwt zich een ruim entreegebied met café,
boekwinkel én een trap naar het DoeDek, een opvallende ruimte
speciaal voor kinderen die zelf willen ontwerpen en bouwen.
Onder andere architect Jo Coenen en Co Architecten, aannemer
Van Omme en de Groot, installateurs Van Galen en ETB Vos en
directievoerder Toornend zorgen voor een soepel bouwproces
dat op tijd en slechts 1,27 procent boven de begroting van €4,8
miljoen wordt afgesloten.

Het NAi heropende op 30 juni 2011. Een nieuw open en gastvrij
NAi. Naast het gebouw is ook het aanbod flink onder handen
genomen. Inspirerende tentoonstellingen, zoals Stad van Nederland, dwars-design en Testify!, maar ook het DoeDek, nieuwe
educatieve programma’s, een uitgebreid lezingen- en debattenprogramma, het NAi Café en een grote kunst- en architectuurboekwinkel nodigen uit tot een bezoek.

NAi, Museum voor Architectuur

Educatie

Architectuur gaat over ontworpen ruimte en in Nederland is
iedere centimeter ontworpen. “Van stoel tot stad’, zoals architect Jaap Bakema het al in 1964 treffend uitdrukt. Het NAi wil
de waardering voor het ruimtelijk ontwerp vergroten, omdat
dit bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de samenleving. Het
museum speelt daar een grote rol in. Daarom noemt het NAi
zich ‘Museum voor Architectuur’. Interieurontwerp maakt daar
onderdeel van uit, maar ook stedenbouw en landschapsarchitectuur komen aan bod.

Een belangrijke doelstelling van de verbouwing is de educatieve activiteiten meer ruimte te geven. Die plek is het ‘DoeDek’
dat in het hart van het gebouw ligt en vrij toegankelijk is. Het
is de plek waar kinderen en jongeren onder begeleiding, maar
ook zelf aan de slag kunnen om zich bewuster te worden van
hun omgeving. Dit noemen we ‘ontwerpend leren’. Op het
‘DoeDek’ starten de rondleidingen en vinden de introducties
van verschillende programma’s plaats.
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Stad van Nederland

Schatkamer

De permanente tentoonstelling ‘Stad van Nederland’ roept veel
reacties op. Een wandeling langs hoogtepunten van de NAi
maquettecollectie wordt een ervaring van de mooie en donkere
kanten van de Nederlandse stad. De tentoonstelling sluit af met
een inspirerende toekomstzaal, waar de meest stoutmoedige
plannen voor Nederland worden getoond. Het is een oproep aan
ons publiek die toekomst zelf te helpen bepalen.

Met de door OMA, Rem Koolhaas, ontworpen ‘Schatkamer’
toont het NAi permanent de topstukken uit zijn rijke collectie. De
‘Schatkamer’ opende op 11 september 2011 als aftrap van 24
uur cultuur, de start van het culturele seizoen in Rotterdam.

Internationaal

Architectuur als Noodzaak

Het NAi is internationaal zeer actief, met ‘Debates on Tour’ in
onder andere Mexico City, Istanbul en op de Balkan, met reizende tentoonstellingen in Baku (Azerbeidjan), San Francisco
en Mumbai, matchmakingprojecten in China en India, een
internationaal bezoekersprogramma en architectuurbiënnales
in Sao Paulo en Shenzhen. In Shenzhen heeft ‘Housing with a
mission’ de hoofdprijs gewonnen voor het beste paviljoen. Het
NAi leverde ook bijdragen aan diverse internationale media,
conferenties en presentaties.

Het NAi manifesteert zich steeds sterker als de plek voor het
(inter)nationale vakdebat. Met een solide serie lezingen en
debatten over de grote ontwerpthema’s van deze tijd, met
nieuwe initiatieven als matchmaking en de ‘Studio for Unsolicited Architecture’ en met een serie ‘Debates on Tour’, wordt
de innovatieagenda ‘Architectuur als Noodzaak’ (Architecture
of Consequence) van het NAi getest en verbreed. ‘Architectuur
als Noodzaak’ blijkt ook in 2011 een inspirerend gegeven voor
de praktijk van opdrachtgeven en ontwerpen.
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Matchmaking

Partners NAi

CIRCLE

Het NAi zet in 2011 een nieuwe stap in het verbinden van ontwerp en opgave. Met de Chinese projectontwikkelaar VANKE
wordt een eerste overeenkomst getekend voor het bieden van
ontwerpexpertise voor de Chinese woningbouwopgave. Binnen
een half jaar leidt dit tot een concreet ontwerp voor een wijk in
Beijing en een indrukwekkende presentatie van de resultaten op
de biënnale van Shenzhen. Culturele dialoog en het scheppen
van werkgelegenheid gaan hand in hand. Het wachten is op een
definitieve bouwvergunning.

Gepubliceerd: 31/12/12

Het NAi prijst zich gelukkig met de steun van velen. Naast de
structurele ondersteuning van de Ministeries van OCW en I&M,
noemen we graag de speciale begunstiger BankGiro Loterij en
de samenwerkende partners Ymere, Havensteder, Bouwfonds
Ontwikkeling en MAB Development, AM en Gispen. Ook andere overheden dragen substantieel bij aan het werk van het
NAi als pleitbezorger van architectuur als publieke zaak. Uit de
private sector geniet het NAi grote steun van diverse partijen
die staan voor de hele bouwkolom. Van grote opdrachtgevers
tot kleine toeleveranciers, wij bedanken allen voor hun geloof in
het NAi.
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HET NAi BRENGT ARCHITECTUUR ONDER DE AANDACHT VAN EEN
BREDER PUBLIEK MET EEN VERBOUWING EN EEN AUGMENTED
REALITY APP UAR. SINDS JUNI HEBBEN 30.000 MENSEN MET UAR
HET NAi OP ZAK ALS GIDS EN NASLAGWERK.
Het NAi is op weg een publieksgerichte, maatschappelijk geörienteerde organisatie te worden, met een
duidelijke visie op de betekenis van architectuur. 2010
was in die ontwikkeling een opmerkelijk jaar. Zwaar,
maar succesvol. In juni sloot het museum, na een
gedegen voorbereiding, voor een zeer gewenste verbouwing van het entree-gebied en de realisatie van
een educatiepaviljoen en een schatkamer. Het gebouw
krijgt een meer open en stedelijk karakter en kan een
gevarieerder publiek ontvangen.
Vlak voor de start van de verbouwing werden we geconfronteerd met een stijgende keldervloer als gevolg
van constructiefouten bij de nieuwbouw begin jaren ’90.
Hierdoor was de start van de verbouwing niet eerder
mogelijk dan in oktober. Met de oplevering in mei/juni
2011 is het kelderprobleem opgelost.

Naast deze forse klus, deed het NAi inhoudelijk veel
van zich spreken. 2010 was onder meer het jaar waarin de innovatieagenda ‘Architectuur als Noodzaak’ veel
weerklank vond. We lanceerden de ‘Urban Augmented
Reality’ app (UAR), waarmee iedereen met een smartphone het NAi altijd op zak kan hebben. In Venetië
zorgde het NAi voor de internationaal veelbesproken
inzending over leegstand in Nederland. Ook nam het
NAi deel aan het Rietveldjaar. Met het Centraal Museum is een succesvolle tentoonstelling gerealiseerd
die veel bezoekers trekt.

Architectuur als Noodzaak

Het NAi op zak: UAR

Architectuur als Noodzaak is de innovatieagenda van het NAi.
Deze gaat uit van de vaststelling dat de architectuur veel bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke kwesties zoals
volks-gezondheid, klimaatbeheer, sociale cohesie en de behoefte aan economische waardecreatie. Met het presenteren van
inspirerende voorbeelden, onderhouden van een webdiscussieplatform, het initiatief tot een nationaal en internationaal matchmaking programma, laten reizen van tentoonstellingen en vele lezingen, laten we zien hoe het anders en beter kan. Volg de laatste
ontwikkelingen via www.architectureofconsequence.nl.

Met de lancering van de gratis mobiele architectuurapplicatie
UAR plaatst het NAi zich in de voorhoede van AR ontwikkelingen.
UAR is ontstaan vanuit de ambitie de collectie buiten de museummuren te ontsluiten. UAR geeft met tekst, (3D) beeld en film,
informatie over de gebouwde omgeving. UAR maakt het mogelijk de stad te tonen zoals zij was, wordt en had kunnen zijn.
In korte tijd is UAR een platform geworden waarin veel partijen
samenwerken. UAR werkt nu in Rotterdam en Amsterdam.
Begin 2011 volgen Den Haag en Utrecht. Daarna wordt UAR
verder met steden en objecten uitgebreid. Eind 2010 heeft UAR
al 30.000 gebruikers.
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NAi tentoonstellingen

Collectie NAi

Begin 2010 toonden we in het NAi Strijd om de Stad, Architectuur als Noodzaak en het overzicht 10 x Europan. In Strijd om de
Stad kon iedere bezoeker zijn mening geven over veertig omstreden ontwerpen aan de hand van maquettes uit het NAi
archief en aangeven of deze een plek verdient in de nieuwe
vaste opstelling ‘Stad van Nederland’. De internationaal reizende tentoonstelling Architectuur als Noodzaak, met werk van
24 Nederlandse architectenbureaus, deed na São Paulo en
Moskou het NAi aan om ook hier de boodschap kracht bij te
zetten. 10 x Europan toonde twintig jaar prijsvragen plus resultaten van de laatste editie.

Het NAi heeft de grootste en misschien wel mooiste bouwkunstcollectie ter wereld. Een zwaartepunt van de collectie ligt in
de eerste helft van de 20ste eeuw met archieven van Berlage,
De Bazel, De Klerk, Oud, Dudok, Van Doesburg, Rietveld en
vele anderen. Ook dit jaar werd de collectie NAi weer uitgebreid
met mooie schenkingen. Hieronder volgen de belangrijkste.

Platform NAi

–A
 anvulling P. Blom: dhr. J.W.C. Vader.

– Maquette A piece of Banyan, architecte F. Houben.
Schenking dhr. P. Sanders
–S
 chetsen Vinexwijk Ypenburg: Projectbureau Ypenburg
–G
 . Boon: dhr. D. Weddepohl.
–H
 .R. Steinbruck: dhr. P.E. Jansson.
–G
 ranpré Molière, Kok en Verhagen. Tekening Vreewijk:
dhr. P. Roovers.
–A
 .W. Gmelig Meyling: Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde
–S
 .J. van Embden, J.L.C. Choisy: dhr. J.L.C. Choisy
–A
 rchivalia C.D. Saal: mevr. A. Saal
–E
 erste deel J.H.A. Bedaux: Bedaux Architecten.
–M
 aquette Paviljoen Battery Park, New York, B. van Berkel
door Ministerie van Buitenlandse Zaken
–A
 rchivalia M.H. Hamers: mevr. T.B.A. Glazener-Hamers.
–C
 .H.L.F. Tillmanns: mevr. T. Tillmanns-Hellendoorn

Het Platform NAi ging na de sluiting in mei onverminderd door.
Het Rotterdamse Schieblock is de tijdelijke locatie. Daar organiseerden we 31 activiteiten variërend van lezingen, debatten,
masterclasses tot filmvertoningen. De zeven thema’s van de
innovatieagenda Architectuur als Noodzaak werden verdiept en
verrijkt. De architecten-lezingen kregen een duidelijker gezicht.
De actualiteit zoeken we steeds meer op. Hoogtepunten in
2010 waren het Rotterdamse verkiezingsdebat in februari (190
bezoekers) en de lezing van architect Peter Zumthor, (1.527
bezoekers) in concert-gebouw de Doelen.
Gepubliceerd: 31/12/12

–M
 aquette De Parade, architecten Soeters en Van Eldonk
architecten: ING Real Estate
–A
 anvulling Stichting Wonen: mevr. W. van Moorsel
–A
 anvulling Huis Sonneveld: Stichting Behoud Interieur
Huis Sonneveld en schenking dhr. H. Poortman.
–H
 .Th Wijdeveld: Braaksma & Roos.
–K
 ernbibliotheekcollectie Ministerie van VROM

013

2010

NAi internationaal

NAi interactief

Wij zijn internationaal zeer actief met het bevorderen van kennisuitwisseling en het versterken van netwerken in het belang
van de (Nederlandse) architectuur. Een hoogtepunt was de bijdrage aan de Biënnale Venetië. De installatie Vacant NL oogstte
alom lof.
Met het Matchmaking programma wordt Nederlandse expertise
ingezet voor stedelijke hervormingen in China en India.
Lokale architecten en projectontwikkelaars koppelen wij aan
Nederlandse architecten om projecten te formuleren die in de
komende jaren ontwikkeld en uitgevoerd worden. In beide landen richt het programma zich op huisvesting.

In 2010 maakte het digitale NAi een technologische sprong
voorwaarts. Zo lanceerden we op de website de collectie-zoekinterface ‘Archivista’. Daarmee is de collectie van het NAi nu
online te doorzoeken. Naast de eigen website is het NAi steeds
meer actief op andere webplatforms. Zo heeft het NAi 3500
‘fans’ op Facebook, zijn ruim 500 bezoekersfoto’s geplaatst in
de NAi Flickr-pool en draagt het NAi bij aan deze fotoverzameling door het openen van een eigen collectiekanaal. Volg alle
ontwikkelingen op www.nai.nl.

NAi matchmaking

Het NAi netwerk

Met matchmaking koppelen we Nederlandse architecten aan
architectonische opgaven. Eind 2010 lanceerden we de ‘NAi
Studio voor ongevraagde architectuur’. Daarmee scheppen
we een voedingsbodem voor waardevolle ontwerpideeën en
goede plannen die nu stranden. Daartoe adopteren we tijdelijk
kansrijke projecten en bereiden deze voor op de markt.
Op internationaal vlak nodigden we VANKE, de grootste woningbouwontwikkelaar van China, uit voor een bezoek. Tijdens
dit bezoek werd VANKE onder andere gekoppeld aan Nederlandse landschapsarchitecten.

Het NAi heeft vanuit zijn veelzijdigheid een groot netwerk van
samenwerkende organisaties. In de museumwereld, in het onderwijs, binnen de erfgoedsector, in het vastgoed en de bouw,
met de brancheorganisaties en diverse overheden. Dit alles
nationaal én internationaal. De samenwerking krijgt vorm op
vele fronten: presentaties, educatie, onderzoek, marktverruiming, culturele uitwisseling, publicaties. Ook verleent het NAi
ondersteuning aan initiatieven die elders zijn ontwikkeld. Tot
slot is het NAi een veelgevraagd adviseur in zowel binnen- als
buitenland.
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NAi partners

NAi Circle en Vrienden

CIRCLE

Het NAi prijst zich gelukkig met steun van velen. De belangrijkste is het Ministerie van OCW dat ons langjarig steunt. Daarbij
ondersteunt het Ministerie van Infrastructuur & Milieu ons stevig, naast Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Rotterdam draagt ruimhartig bij aan het verbouwingsbudget en tevens ondersteunt de marktsector ons fors. Van onschatbare
waarde zijn de BankGiro Loterij, NAi Circle, woningcorporaties
Ymere en ComWonen, ontwikkelaars MAB Development,
Bouwfonds Ontwikkeling, OVG en AM en Sika bouwprodukten.
DPI en GAR hebben zich verbonden aan UAR en vele anderen
hebben een bijdrage geleverd aan onze activiteiten.

resultaten 2010

het NAi iN cijfers
Bezoekers NAi progrAmmA

mAANdelijks Bezoek weBsite

103.000

30.000

Bezoekers iNterNAtioNAAl NAi progrAmmA

geBruikers uAr

184.000

30.000

Bezoekers museumwoNiNg soNNeveld

AANtAl medewerkers

16.000

80 (67 fte)
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De NAi Circle is een actieve, informele kring van 65 relaties met
belangrijke posities in de bouwwereld. De NAi Circle versterkt de
band met de sector en verbreedt de kennis over en liefde voor
architectuur. De NAi Circle is nauw betrokken bij het NAi en ondersteunt op vele manieren zoals bij de realisatie van de nieuwe
vaste tentoonstelling. De Vereniging Vrienden van het NAi is opgericht om interesse in en kennis van architectuur te vergroten.
Er waren in 2010 excursies naar Nijmegen, Almere, Ruhrgebied
en China, kregen alle vrienden een nieuwe NAi File De bibliotheek
van de toekomst en previews op tentoonstellingen.

