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Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van IABR–2016–
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) heeft Maarten Hajer
benoemd tot hoofdcurator van IABR–2016–. De zevende editie van de Architectuur
Biennale heeft als thema “The Next Economy” en opent in mei 2016.
Maarten Hajer is een internationale autoriteit als het gaat om het verkennen van de
relaties tussen bestuur en beleid, stedelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de
leefomgeving. Hij is hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam en
directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Als directeur van het PBL, een
benoeming voor een termijn van zeven jaar, is Hajer een van de belangrijkste
strategische adviseurs van het Kabinet over kwesties betreffende de leefomgeving:
ruimte, milieu en natuur, water en mobiliteit.
Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Biennale: "We zijn opgetogen
over het feit dat we erin geslaagd zijn om in de persoon van Maarten Hajer opnieuw een
onafhankelijk denkend curator met een grote reputatie te hebben kunnen aantrekken. We
zien er met het hele team naar uit hem te verwelkomen en samen aan het werk te gaan
om in 2016 een inspirerend programma neer te zetten.”
George Brugmans, algemeen directeur van de IABR: " Maarten Hajer heeft bijgedragen
aan de laatste biennale, en dat zal terugkomen in zijn concept voor IABR–2016–
gekoppeld aan zijn overtuiging dat smart urbanism en de kracht van ontwerpend
onderzoek essentiële instrumenten zijn om de enorme transities te realiseren waar we
voor staan. Maarten zal de internationale positie van de IABR als een incubator voor
innovatie en als een mondiaal platform voor kennisuitwisseling over hoe betere steden te
maken, zeker verder versterken.”
Bij zijn benoeming tot curator zei Maarten Hajer: “We hebben nieuwe ideeën en nieuwe
visies nodig, een mondiaal netwerk voor stedenbouw. Ik zie ernaar vooruit om als curator
van IABR–2016– de beste wetenschappers, ontwerpers en kunstenaars samen te
brengen met politici, burgers en ondernemers om samen na te denken over waar we
staan en waar we naar toe willen; over welke alternatieve stedelijke toekomstscenario’s
we ons kunnen voorstellen. Steden en burgers hebben immers iets te kiezen. En een
platform als de IABR is van vitaal belang omdat het een veilige ruimte is, een arena waar
iedereen vrij is om te denken, te verbeelden, te discussiëren en het wel of niet met elkaar
eens te zijn over welke stedelijke toekomst we willen.”

Noot voor de redactie:
voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen met Eva Vrouwe via pers@iabr.nl
of +31 (0)10 2060033

Over Maarten Hajer
Maarten A. Hajer (1962, Groningen) is internationaal bekend als politicoloog en
planoloog. Hij is momenteel directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en als
hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
Hajer studeerde in de jaren tachtig cum laude af in zowel de Politicologie als de
Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 in ‘Politics’ aan
de Universiteit van Oxford, waar hij werkte met de geograaf David Harvey. In de jaren
negentig was hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Leiden en aan de
Ludwig-Maximilians Universiteit in München, waar hij samenwerkte met de socioloog
Ulrich Beck. Daarna was hij Senior Researcher bij de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR). Sinds 1998 is hij hoogleraar Beleid & Bestuur aan de
Universiteit van Amsterdam.
In 2008 werd Hajer door het Kabinet benoemd tot directeur van het Planbureau voor de
Leefomgeving. Het PBL is verantwoordelijk voor de strategische advisering van Kabinet
en Kamer, het maken van wetenschappelijke assessments, toekomstverkenningen en
optiedocumenten voor vraagstukken op het brede gebied van de leefomgeving (milieu,
natuur, ruimte, water, mobiliteit). Het PBL is daarnaast actief voor internationale
organisaties zoals de Europese Commissie, de OECD en UNEP.
Hajer vervulde tal van maatschappelijke functies. Zo was hij lid van de VROM-raad en als
zodanig verantwoordelijk voor het rapport De Hype voorbij – klimaatverandering als
structureel ruimtelijk vraagstuk (2007). In 2000 maakte hij deel uit van de commissie
Witteveen die werkte aan een nieuw beginselprogramma voor de PvdA. Hij was
columnist voor Het Parool en de Staatscourant, en jurylid voor onder meer de
Internationale Spinoza Prijs voor Filosofie, de EO Weijersprijsvraag voor
landschapsarchitectuur en EUROPAN 9, de Europese prijs voor architecten jonger dan
35 jaar. Ook was hij bestuurslid van de Amsterdamse Kunstraad en de Van Eesteren,
Fluck van Lohuizen Stichting (EFL).
Op dit moment is Hajer onder meer bestuurslid van de Rotterdam Maaskant
Architectuurprijs en lid van het UNEP Resource Panel dat zich bezighoudt met
strategische vragen rond de uitputting van hulpbronnen, loskoppeling van economie en
milieubelasting en ‘resource-efficiency’.
Als wetenschapper publiceerde Hajer vele boeken en artikelen. Zijn meest recente
boeken zijn het in het kader van IABR–2014– geschreven Slimme Steden: De opgave
voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld (nai010 uitgevers/PBL, Rotterdam 2014,
samen met Ton Dassen) en Sterke verhalen – hoe Nederland de planologie opnieuw
uitvindt (Uitgeverij 010 Rotterdam 2010, auteur en redactie samen met Jantine Grijzen en
Susan van ‘t Klooster).
Andere bekende boekpublicaties zijn het veel geprezen The Politics of Environmental
Discourse (Oxford 1995); Op zoek naar nieuw publiek domein (Rotterdam 2001, samen
met Arnold Reijndorp); en Authoritative Governance: Policy Making in the Age of
Mediatization (Oxford 2009).
Samen met Henk Wagenaar was Hajer redacteur van Deliberative Policy Analysis –
Understanding Governance in the Network Society (Cambridge UP, 2003) en met Frank
Fischer van Living with Nature (Oxford UP, 1999).
Binnen PBL–verband schreef Maarten Hajer in 2011 het essay De Energieke
Samenleving waarin hij zijn deskundigheid verbindt met de rijke kennis van het PBL.
voor meer informatie over Maarten Hajer, zie www.maartenhajer.nl/wordpress/
voor meer informatie over de rol, taken en verantwoordelijkheden van het PBL, zie www.pbl.nl

Over de IABR
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de
overtuiging dat architectuur van groot publiek belang is. De IABR richt zich daarom op
(de toekomst van) de stad.
Nog een paar decennia, en 80% van de wereldbevolking zal in steden wonen en daar
meer dan 90% van onze welvaart produceren - een transitie die desastreus kan zijn voor
het milieu. Om onze steden gezond, weerbaar en voor iedereen leefbaar te maken, moet
die transitie worden getest en gepland, en de IABR is ervan overtuigd dat ontwerp
daaraan een belangrijke bijdrage kan en moet leveren.
Gezien de urgentie, moeten steden de weg naar een toekomstige duurzame
leefomgeving samen verkennen, onder meer door het zo snel en goed mogelijk
uitwisselen van kennis, expertise en best practices. Immers, het is in de steden dat de
oplossingen moeten en kunnen worden gevonden. Daarom koppelt de IABR Rotterdam
en Nederland aan de wereld, en de wereld aan Nederland en Rotterdam. Zij brengt
ontwerpers samen met academici, denkers, politici, bestuurders, ondernemers en het
publiek: de stadsbewoners.
De IABR produceert tentoonstellingen, conferenties, films, boeken, lezingen en debatten,
maar genereert ook ideeën, plannen en concrete projecten. Steeds meer is zij een
incubator voor innovatie. De IABR–Projectateliers bevorderen kennisuitwisseling tussen
steden en dragen concreet bij: het zijn langlopende ontwerpend onderzoek trajecten
gekoppeld aan bestaande opgaven, opgezet met stedelijke en/of regionale overheden en
andere stakeholders, in Nederland en daarbuiten. De ateliers leveren visies en plannen,
uitgewerkte voorstellen voor concrete pilot projects, een lokaal toe te passen toolbox for
governance, en alternatieve stedelijke ontwikkelingsmodellen.
Met de eerste twee biennales, Mobility (2003) en The Flood (2005) zette de IABR zich
internationaal op de kaart als een op de toekomst van de stad gerichte manifestatie. Van
2006 tot 2012 hebben de biennales Power, Open City en Making City de
voortdenderende verstedelijking en haar gevolgen verder verkend, en de posities
gemarkeerd die de ontwerpende kracht van de architectuur daarbij kan innemen.
De volgende twee biennales borduren voort op deze agenda en verdiepen eerder
ontwikkelde inzichten. Het ontwerpen aan de toekomstige leefomgeving van de mens en
het moeten vinden van een duurzame balans tussen mensen, milieu en welvaart
motiveren het IABR onderzoeksprogramma 2013 - 2016.
De zesde editie van de biennale, IABR–2014–URBAN BY NATURE–, afgesloten op 24
augustus 2014, verkende de relatie tussen het ruimtelijk ontwerp en de ecologische
agenda. Het onderzoek naar de relatie tussen stad en natuur, of nog brutaler, de analyse
van de stad als onderdeel van de natuur, als ware zij een metabolisme, leverde
instrumenten op voor het aansturen van ontwerp, planning en bestuur van de
toekomstige stad. Hoog nodig, want, in de woorden van de curator van IABR–2014–, Dirk
Sijmons: "We kunnen onze ecologische problemen niet oplossen als we niet eerst onze
steden op orde krijgen".
IABR–2016– heeft als thema THE NEXT ECONOMY– en zal de relatie verkennen
tussen ruimtelijk ontwerp en de (toekomstige ontwikkeling van de) economie.
Als verreweg het grootste deel van de productie van welvaart in de stad
plaatsvindt, wat betekent dat dan voor de ruimtelijke opgave? Hoe kunnen we
samenleving en individu, productie en consumptie, middelen en grondstoffen,
ruimtegebruik en territorium opnieuw op elkaar afstemmen en vanuit het ontwerp
inspelen op de transities die de wereld ingrijpend zullen veranderen?
voor meer informatie over de IABR, zie www.iabr.nl

