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Investeer in de nieuwe droom 
die de wereld verbetert

Daan Roosengaarde

Een mens maakt een machine om zichzelf te 
versterken en gaat verder met ontwikkelen. 
uiteindelijk gaat de machine zelf dingen wil-
len. De auto is ontwikkeld om onze mobiliteit 
te bevorderen, maar mept terug met smog 
en fijn stof en is nu een dodelijke machine. 
Wat een verlengstuk is van onszelf, zit ons 
uiteindelijk in de weg. vanuit onze ideologie, 
onze verbeelding en innovatieve technieken 
werken wij aan oplossingen die de wereld 
vooruit helpen. Het leuke is dat daarvoor niet 
alleen vanuit de kunst en de technologische 
sector belangstelling is, maar ook vanuit het 
bedrijfsleven.” Het ideologische aspect komt 
duidelijk naar voren als Daan roosegaarde 
zegt: “BMW vroeg of wij de auto van de toe-
komst konden ontwerpen. Daar heb ik over 
nagedacht en besloten dat we dat niet gaan 
doen. Wel hebben we het bedrijf gekoppeld 
aan een project waarbij sensoren in het weg-
dek ervoor zorgen dat de auto vaart mindert 
bij een glad wegdek. Ik heb tegen ze gezegd 
dat ze minder prioriteit moeten geven aan 
steeds weer nieuwe objecten, maar juist meer 
aan het landschap. Dat is de nieuwe niche, 
waarin het veel meer gaat over de kwaliteit 
van de openbare ruimte.” 

 Smart Highway
smart Highway, de slimme snelweg, heet het 
spraakmakende project, waarmee roose-
gaarde en zijn studio de Deense INDEX: 
Award 2013 en de wereldpers hebben gehaald. 

Daan roosegaarde zoekt als jongen 
van 16 jaar al naar creatieve oplos-
singen om de wereld begrijpelijk 

te maken voor zichzelf en daardoor beter 
met anderen te kunnen communiceren. Het 
duurt even voordat zijn droom- en fysieke 
wereld in elkaar overvloeien, maar inmiddels 
brengt hij zijn droom in de praktijk. roose-
gaarde en zijn team van ingenieurs, ontwer-
pers en technici – die samenwerken in het 
sociale ontwerplaboratorium studio roose-
gaarde – maken interactieve landschappen, 
waarbij objecten reageren op menselijke aan-
wezigheid. ‘Dune’ is een lED-installatie van 
korenveldachtige staven van fiberglas, die 
geluid maken en lichtgeven als iemand langs-
loopt. De ‘lotus Dome’ is gemaakt van folie 
dat openvouwt als het in aanraking komt met 
adem. Beide kunststukken zijn te zien tijdens 
exposities. Andere, zoals de smart Highway, 
zijn voorbeelden van technologisch design 
dat in de praktijk kan leiden tot een betere 
kwaliteit van het landschap en daardoor het 
leven op aarde prettiger maakt.

“Nu de oude wereld vrijwel heeft afgedaan, la-
ten we zien hoe verbeelding en innovatie de 
verbeterde landschapscultuur van de nieuwe 
wereld kunnen vormgeven en tastbaar ma-
ken. Het gaat daarbij nooit om techniek al-
leen”, zegt roosegaarde, “maar om creativi-
teit en dingen maken, van ‘high end’ tot ‘low 
end’. vergelijk het met de modewereld. Het 

begint met haute couture op de catwalk van 
Parijs, maar beïnvloedt tegelijkertijd hoe de 
collectie van H&M er het jaar daarop uitziet.” 
Hij vindt het niet alleen belangrijk cultuur, 
techniek en kennis te verbinden, maar wil te-
gelijk bereiken dat mensen buiten hun eigen 
kennisgebied durven treden en aan de slag 
willen met elkaars denkwijzen. “Daarom lo-
pen bij studio roosegaarde zowel techneuten 
en chemici als modewerpers rond. Iedereen 
werkt vanuit zijn eigen discipline mee aan het 
realiseren van de droom.” Die filosofie brengt 
roosegaarde, die daarover in gesprek is met 
de Nederlandse spoorwegen, in de praktijk 
door twee disciplines, reizigersgedrag en 
mobiliteit, te koppelen bij het maken van 
lichtontwerpen voor de stations. 

 Auto mept terug
Inmiddels heeft Daan roosegaarde creatieve 
projecten gepresenteerd die onze leefomge-
ving, welke is aangetast door techniek (die 
zorgt voor individueel gemak en snel gewin), 
verbeteren en goedmaken. “Mensen kopen of 
maken dingen, omdat ze altijd bezig zijn met 
het verpersoonlijken van hun wereld. De din-
gen die zij kopen en doen zijn consequenties 
van hun denkproces en het is aan ons dat te  
accepteren, want het is niet aan mij het vin-
gertje te heffen naar de oude generatie. Een 
deel van waarvoor zij stonden zit ook nog 
in mij. Ik zie het meer als een transformatie, 
waarvan we kunnen leren. Een voorbeeld: 

“Nederland moet meer investeren in het realiseren van de nieuwe droom, die kennis, cultuur en techno-
logie koppelt om de wereld vooruit te helpen. Dat mis ik in Nederland”, zegt kunstenaar, ontwerper en 
vernieuwer Daan Roosegaarde. Zelf voegt hij, samen met de collega’s van Studio Roosegaarde, de daad 
bij het woord. Met ontwerpen als een slimme snelweg, verlicht door ‘glow-in-the-dark’-verf, en smogpalen 
hoopt hij van de aarde een betere plek te maken. Tekst: Jacques Geluk | Fotografie: Studio Roosengaarde
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tot nu toe lag de focus op innovatie van de 
auto, roosegaarde en bouwer Heijmans in-
noveren juist het wegdek, met ‘glow-in-the-
dark’-belijning, interactieve verlichting en 
een ‘Electric Priority lane’. samen vernieu-
wen beide bedrijven het landschap. Ze ma-
ken de weg duurzaam en interactief door het 
toepassen van intelligente verlichting, het 
oogsten van energie en het plaatsen van ver-
keerstekens die zich aanpassen aan de weg-
situatie. Eind dit jaar wordt in Brabant een 
experimenteel stukje intelligente snelweg 
opgeleverd, om de innovaties uit te probe-
ren. Een project voor de langere termijn is 
het ontwikkelen van smogpalen, hoge instal-

naar nieuwe markten en goedkope produc-
tiemethoden, als burgers, die zelf wel weten 
wat goed voor hen is, gelijktijdig en in grotere 
mate dan ooit op zoek zijn naar verbintenis-
sen. Dat is uniek”, aldus roosegaarde. “We 
moeten niet alleen zelfvoorzienend zijn en 
tegelijk beseffen dat we onderdeel zijn van 
een netwerk, maar ook een relatie ontwik-
kelen met het landschap. Investeren in de 
nieuwe droom betekent ook dat je de kennis 
en de cultuur die er al zijn oppikt en koppelt, 
waardoor je nieuwe dingen kunt ontdekken. 
Dat is nu nog een papieren werkelijkheid en 
komt nog te weinig voor.” 

 Verbazing
“We kunnen energie opwekken door tegen 
een voetbal te trappen. Waarom doen we dat 
niet? We kunnen nadenken over hoe we een 
energieneutraal verlichtingsnetwerk kun-
nen maken. Dat gebeurt niet en dat verbaast 
me enorm. Er is heel veel kennis en energie 
om ons heen, maar op een bepaalde manier 
koppelen we die twee niet. onze in de demo-
cratie gewortelde mening is vrijblijvend ge-
worden. Iedereen roept wat, maar niemand 
doet mee. kijk, ik weet ook niet alles, maar 
ik kan wel prikkelen, porren. Een optreden 
in ‘Zomergasten’, afgelopen augustus, prijzen 
en lezingen voor speakers Academy® moe-
ten een ommekeer uitlokken. Mijn ervaring 
is dat na de lezing een goede moderator tij-
dens een vraag- en antwoordsessie de zaal 
kan opentrekken. Dan komen de wensen en 
de irritaties naar boven en wordt duidelijk 
wat mensen zelf doen. Ik laat ze aan de hand 
van onze projecten, op een heel letterlijke 
manier zien hoe het ook kan en vaak blijkt 
dat mensen het dan oppikken en op hun ei-
gen manier invullen. Eigenlijk is het allemaal 
landschapskunst, die je beter kunt verbeel-
den dan met woorden uitleggen. Het gevaar 
van woorden is dat hoe vaker je ze herhaalt, 
des te minder betekenis ze krijgen. Dan ont-
staat een soort slijtage en daar moet je voor 
oppassen.”

 De mens verandert
ten slotte komt aan de orde dat de mens niet 
alleen machines maakt die hem (in eerste 
instantie) versterken, maar dat hij zelf ook 
verandert. “We transformeren radicaal. Dat 
geldt ook voor onze lichamen. Daar zijn we 
heel goed in. toen mensen voor het eerst op 
een trein stapten moesten ze overgeven, het 
lichaam was die snelheid niet gewend. Nu 
hebben we daar geen last meer van. We evo-
lueren mee. We verlangen en verwachten er 
ook steeds meer van. Doordat we nu ruim 
dertien jaar mobiele telefoons tegen het oor 

houden en allerlei mechanische geluiden 
maken zorgen onze hersenen ervoor dat de 
beleving verandert. Ik zat laatst in bed te  
typen en vroeg aan mijn vriendin of ze daar 
wel door kon slapen: ‘Ik vind het juist wel 
lekker, het is een soort digitale regen’, zei 
ze”, aldus Daan roosegaarde in ‘Zomergas-
ten’. “Je ziet hoe snel het gaat. vroeger moest 
iets 100 tot 150 jaar oud zijn voordat we het  
archiveerden of als erfgoed beschouwden.  
Nu worden dingen van 15 of 20 jaar oud al 
in een collectie opgenomen. Ze hoeven min-
der oud te zijn om historie te zijn. Dat geeft 
aan dat er veel meer gebeurt dan vroeger. Ik 
kan het nog anders zeggen: in de prehisto-
rie zaten we om een kampvuur en nu zijn er 
de digitale media. Dat verandert de manier 
waarop we verhalen vertellen en delen en 
daaruit ontstaan weer nieuwe verhalen. Dat 
is spannender dan ooit, want het gaat zowel 
over de harde kant, de techniek, als de zachte 
kans, de mens.” De koppeling tussen die twee 
is nu precies waar Daan roosegaarde al 18 
jaar mee bezig is. 

laties die in sterk vervuilde Aziatische ste-
delijke gebieden smog en fijn stof opzuigen, 
waardoor gaten met schone lucht ontstaan. 

“Mensen hebben daar nu geen frisse lucht 
meer en worden ziek, omdat we allemaal 
zo nodig een auto willen hebben. op deze 
manier willen we een transformatie teweeg 
brengen”, zegt roosegaarde gepassioneerd. 
Wellicht zijn de smogpalen ook de oplossing 
voor de inwoners van overschie die pal langs 
de snelweg A13 wonen en lijden onder de 
vervuiling. “Waarom geven we directeuren 
van oliemaatschappijen, in wier belang het 
is dat auto’s op vervuilende benzine blijven 
rijden, nog het excuus door te gaan met de 
bullshit waarmee ze bezig zijn? Wanneer 
kunnen we echt iets veranderen en kan een 
gezonde interactie ontstaan tussen techniek 
en het landschap. Dat is de grote hamvraag, 
waarmee ik dagelijks bezig ben.”

 Da Vinci
Hoewel creativiteit aan de basis staat van 
de verandering, gaat het er uiteindelijk om 
alle onderdelen van deze wereld aan elkaar 
te koppelen. Dat is nog vrijwel onontgon-
nen terrein, waarop vrijwel niemand zich 
begeeft. roosegaarde: “toch zijn dergelijke 
koppelingen ook in de historie al gemaakt. 
Denk aan leonardo da vinci, die mens en 
machine met elkaar verbond, of de Maya’s 
die slim omgingen met hun tempels. Nu zie 
je dat door de digitalisering van ons leven 
zowel grote ondernemingen, die op zoek zijn 

“We transformeren radicaal. 
Dat geldt ook voor onze 
lichamen. Daar zijn we heel 
goed in.”

Daan Roosegaarde is kunstenaar, ont- 
werper en ondernemer. Hij studeerde  
aan de Academie voor de Kunsten AKI 
Enschede en het Berlage Instituut in  
Rotterdam. Hij staat aan het hoofd van 
Studio Roosegaarde, een ontwerpstudio 
met vestigingen in Nederland en Sjanghai. 
Roosegaarde geeft geregeld lezingen  
over design. Hij is betrokken bij New  
Dutch Digital Design, een kunstenaars-
collectief dat de grenzen tussen de  
mens en cyberspace aftast.

daanroosengaarde@speakersacademy.nl
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