AIA-LEZING

Ir.

Bekkering

“Zoals de beeldhouwer het standbeeld los hakt uit het monoli-

(1963) is Architect Steden-

thisch stuk steen, zoekt de architect, ontwerpend, naar de identi-

bouwkundige. In 1989 afge-

teit van het gebouw, dat nog in de opgave verscholen ligt. Elk

studeerd aan de TU Delft,

ontwerp is een zoektocht naar de identiteit die het gebouw aan

afdeling

met

moet nemen. Elk gebouw speelt een andere rol in het stedelijk

een eervolle vermelding, in

landschap: het ene openbaar en uitnodigend, als zelfverzekerde

1993 als Master in Urbanism

kloeke gebouwen in het stedelijk landschap met een duidelijke

of Cities aan de Universitad

identiteit, het andere juist meer privé, bescheiden en verstilt.

Politecnica de Barcelona met

Deze zoektocht naar de identiteit van het gebouw en de publieke

Excellent vermelding. Van 1989-1996 architectenbureau met

ruimte is creatief, gelaagd en elke keer anders. In de lezing zal aan

M. Riedijk. Later samenwerkend architect bij Neutelings Riedijk

de hand van verschillende recentelijk gerealiseerde projecten van

Architecten. Richt in 1997 Juliette Bekkering Architecten op,

het bureau, de zoektocht naar de identiteit van het project geïllu-

vanaf 2005 Adams Bekkering Architecten. Een centraal thema in

streerd worden. Voor ons is het de uitdaging om gebouwen te

het werk is de maatschappelijke rol die de gebouwen innemen

ontwerpen met een sterke identiteit, losgehakt uit de ruwe
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in de context van de gebouwde omgeving en de betekenis van

steen.”

Herbestemming in Nederland

de openbare en collectieve ruimte voor haar bewoners. Enkele

J. Bekkering

door Marinke Steenhuis,
SteenhuisMeurs b.v., Schiedam

ble met Praktijkschool en Hoofdkantoor Schuurman Groep.

Dr. Marinke Steenhuis (1971)

Wie de cijfers van de huidige leegstand optelt bij de cijfers van

studeerde architectuur- en

de te verwachten leegstand en die afzet tegen de haperende

stedenbouwgeschiedenis

vraag door opdrachtgevers en gebruikers, weet dat we het voor-

aan de Vrije Universiteit in

lopig moeten doen met wat er staat. Zo heel veel nieuwbouw

Amsterdam. Zij sloot haar

zal er de komende jaren niet meer bijkomen. Maar veel kansen

studie in 1995 af met een

tot herontwikkeling zijn er wel. Transformatie en herbestemming

onderzoek naar stedenbouw-

van gebouwen en gebieden is de belangrijkste nationale opgave

pionier ir. P. Verhagen (1882-

voor de komende jaren. Zeven miljoen vierkante meter kantoor-

1950), en promoveerde in

ruimte staat leeg, kerkbesturen worstelen met hun verlaten ge-

2007 bij prof. dr. Auke van

bouwen en de landbouw dreigt uit het landschap te verdwijnen.

der Woud op Verhagens oeuvre. Werkt sinds 2003 samen met

Voeg daarbij de bevolkingskrimp in gebieden aan de rand van

Paul Meurs aan een gezamenlijke missie om de taal van de his-

Nederland en het is duidelijk dat de bouwopgave is veranderd in

toricus en de ontwerper dichter bij elkaar te brengen. Steenhuis

een ombouwopgave. De visies van de ontwerpers in Herbe-

weet de betekenis van cultuurhistorie met bezieling over te

stemming in Nederland maken de meerwaarde duidelijk van de

brengen op bewoners, ontwerpers en bestuurders. Zij is o.m. lid

herbestemming van een gebouw, complex of landschap en vor-

van het nationale Herbestemmingsteam en auteur van boeken

men het debat over herbestemming in Nederland en daarbuiten.

over landschapsarchitectuur en stedenbouw.
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projecten: Hoofdkantoor Benelux Esprit, Bloemershof: ensem-
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Identiteit van gebouwen
en hun publieke verschijning
door Juliette Bekkering,
Bekkering Adams Architecten, Rotterdam
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