
opgenomen in de app ‘UAr’:

ARchITecTUUR- 
PLAqUeTTe nAI
Sinds 2009 is de NAi architectuurplaquette opgenomen in het 
STABU Bouwbreed Informatiesysteem. Om een nóg breder 
publiek met architectuur bekend te maken, is elk bouwwerk 
met plaquette nu ook te zien op je smartphone via de nieuwe 
architectuur app van het NAi! Deze app heet Urban Augmented 
Reality, oftewel UAR.

De Architectuurplaquette
De	architectuurplaquette	 is	een	 initiatief	om	iedereen	bekend	te	maken	met	
onze	 bebouwde	 omgeving.	 Hoe	 zijn	 gebouwen	 tot	 stand	 gekomen	 en	 wie	
heeft	daar	aan	bijgedragen?	De	plaquette	vermeldt	alle	basisgegevens	van	een	
	gebouw;	naam	van	het	 gebouw,	 architect,	 opdrachtgever,	 bouwer	en	bouw
periode.	Het	streven	is	zoveel	mogelijk	gebouwen	zo	uit	de	anonimiteit	te	halen.

De	 duurzaam	 geproduceerde	 plaquette	 bestaat	 uit	 een	 geanodiseerd	
	aluminium	 bord	 van	 27x27cm,	 met	 ingelegde	 tekstregels	 van	 hoogwaar-
dig	acrylaat.	De	onuitwisbare	letters	zijn	elk	apart	met	de	hand	ingegoten.	
De	plaquette	is	UV	bestendig	en	krasvast.	Zo	kan	de	plaquette	net	zo	lang	
	meegaan	als	het	gebouw	zelf.

Architectuurgids en UAR
Alle	 gebouwen	 met	 een	 plaquette	 worden	 opgenomen	 in	 een	 online	
architectuurgids	 op	 www.architectuurplaquette.com.	 Hierin	 zijn	 via	
verschillende	categorieën	nu	al	ruim	750	gebouwen	op	te	zoeken!	Via	een	
directe	link	met	Google	maps	is	ook	de	locatie	vindbaar.	

De	app	‘Urban	Augmented	Reality’,	oftewel	UAR	is	de	nieuwste	creatie	van	
het	Nederlands	Architectuurinstituut.	Met	deze	app	kun	je	namelijk	via	een	
architectuurgids	of	een	digitale	kaart	informatie	over	architectuur	direct	om	je	
heen	bekijken.	Heel	vernieuwend	is	de	mogelijkheid	via	je	telefooncamera	3D	
modellen	van	gebouwen	over	de	werkelijkheid	heen	te	projecteren.	Daarmee	
kan	de	app	laten	zien	wat	er	is,	wat	er	had	kunnen	zijn	of	nog	moet	komen.

Alle	gebouwen	die	een	architectuurplaquette	dragen,	worden	aan	deze	app	
toegevoegd.	Zo	wordt	het	gebouw	bij	een	veel	breder	publiek	bekend.

Plaquette bestellen
De	plaquette	kan	via	de	STABUdatabase	aan	uw	bestek	worden	toegevoegd,	of	
los	besteld	via	een	digitaal	formulier	op	www.architectuurplaquette.com.	Daar	
zijn	ook	(technische)	specificaties	en	de	architectuurgids	te	vinden.	

Bekendmaking van de nieuwste Plaquette-aanwinst in UAR. 

V.l.n.r.: Dorothee Pape (Studio Ninaber), Peter Haasbroek (zakelijk directeur NAi), 

Rob Vinke (TBV Wonen) en Peter Noordanus (burgemeester Tilburg)

Duurzaam 
hout in STABU 
Stichting STABU heeft een besteksbepaling met 
 betrekking tot duurzaam geproduceerd hout 
 opgenomen in het administratieve deel van haar 
gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de wo-
ning- en utiliteitsbouw (de STABU-systematiek).

Het	 stellen	 van	 duurzaamheidseisen	 in	 aanbestedingen	
wordt	meer	en	meer	de	norm	 in	Nederland.	 Tot	nu	 toe	
waren	 eisen	 met	 betrekking	 tot	 de	 herkomst	 van	 hout	
nog	 niet	 opgenomen	 in	 het	 administratieve	 deel	 van	
een	 bouwbreed	 toegepaste	 bestekssystematiek.	 Nu	
wordt	 deze	 eis	 eveneens	 opgenomen	 in	 de	 aanvullende	
administratieve	 bepalingen.	 Deze	 sluit	 aan	 op	 de	UAV	 –	
Uniforme	Administratieve	Voorwaarden	voor	de	uitvoering	
van	werken	en	van	technische	installatiewerken	2012	(UAV	
2012)	–	en	geldt	daarmee	voor	al	het	toe	te	passen	hout,	
indien	 er	 voor	 wordt	 gekozen	 om	 dit	 op	 administratief	
niveau	te	regelen.	Stichting	STABU	is	de	eerste	organisatie	
die	 op	 deze	 manier	 zijn	 gebruikers	 ontzorgt,	 proactief	
handreikingen	biedt	en	daarmee	bijdraagt	aan	duurzaam	
beheer	en	behoud	van	bossen	wereldwijd.

Keuzemogelijkheid
De	nieuwe	besteksbepaling	duurzaam	geproduceerd	hout	
is	in	de	nieuwste	uitgave	van	de	STABUcatalogus	(20122)	
beschikbaar	gekomen.	Vanaf	dat	moment	hebben	bestek-
schrijvers	de	keuze	om	de	besteksbepaling	duurzaam	gepro-
duceerd	hout	voor	te	schrijven	middels	de	administratieve	
voorwaarden	in	bestekken.	Op	deze	manier	stelt	men	de	eis	
dat	al	het	toegepaste	hout	binnen	een	project	aantoonbaar	
duurzaam	moet	 zijn	 geproduceerd.	 Voor	 de	 definitie	 van	
duurzaam	hout	binnen	de	STABU	worden	de	inkoopcriteria	
van	de	Nederlandse	overheid	gehanteerd.

In	het	Bouwbesluit	2012	is	een	bepalingsmethode	voor	
de	milieuprestatie	 van	 het	 gebouw	 voorgeschreven.	
Als	 gevolg	 daarvan	 zijn	 de	 verwijzingen	naar	DUBO
maatregelen	 met	 de	 uitgave	 20122	 verwijderd.	
Hetzelfde	geldt	ook	voor	het	kenmerk	FSCkeurmerk	in	
algemene	specificaties	van	bouwstoffen	van	hout.	De	
nieuwste	STABUuitgave	biedt	op	basis	van	de	U.A.V.	
1989	de	bepaling	01.02.1702	aan.	Bij	het	toepassen	
van	de	UAV	2012	is	00.02.1701	daarvoor	beschikbaar.
Op	korte	termijn	zal	ook	een	brochure	ter	beschikking	
komen	aangaande	dit	onderwerp.

Meer informatie over deze toepassing is in te winnen bij 
projectcoördinator juridische zaken:

 S.A. (Sebastiaan) Brands LL.B, bel 0318 - 63 30 26  
of e-mail sbrands@stabu.nl. 

De sites www.inkoopduurzaamhout.nl en  
www.probis.nl bieden aanvullende informatie.
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