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Tekst | Patricia van der Beek

RESTAUREREN VOLGENS BUREAU BOUWKUNDE NEDERLAND:

‘KOESTEREN WAT JE HEBT,
MET RESPECT VOOR
DE ARCHITECT’
Begrip voor architectuur en bouwwijze. Dat is waar het volgens Bureau Bouwkunde
Nederland om draait bij restauraties en transformaties. Vanuit deze visie denkt het
bouwkundig adviesbureau regelmatig met architecten en opdrachtgevers in dergelijke projecten mee.
Bureau Bouwkunde is opgericht in 1988
uit een samenwerking met architecten en
heeft een faciliterende rol. “We verrichten
haalbaarheidsstudies, we toetsen de ontwerpen aan de regelgeving en we verzorgen de technische planuitwerking in 3D
middels BIM”, vertelt directeur/eigenaar
Peter Houtman. “Ontzorgen is hierin het
sleutelwoord. Als total engineer nemen we
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het gehele engineeringstraject uit handen,
inclusief constructie, bouwfysica- en
installatieadvies. Zo kan de architect zich
volledig richten op zijn ontwerp en worden opdrachtgevers ontzorgd.”

RESPECT VOOR DE ARCHITECT
“Bij restauratie- en transformatieprojecten gaat het om gebouwen van veertig

tot vijftig jaar oud, maar soms ook van
honderdvijftig jaar oud”, vervolgt Houtman. “Je moet dan wel weten waar je het
over hebt. Onze medewerkers hebben
dan ook een hbo- en/of TU-opleiding in
de richting architectuur of bouwkunst.
Minstens zo belangrijk is dat we respect
hebben voor de architect en zijn geestelijk
eigendom. Wij voeren altijd een historisch
onderzoek uit en gaan indien mogelijk in
gesprek met de oorspronkelijke architect.”
Recente projecten van Bureau Bouwkunde op restauratie- en transformatiegebied
zijn de Deense Zeemanskerk in Rotterdam, het Lloyd’s-hotel in Amsterdam,

met geprofileerde eiken bekleding met
geïntegreerde deuren. In de kelder zijn
state-of-the-art installaties geplaatst.”
De meeste onderdelen, tot aan de deuren
en kastdeuren toe, zijn geleverd vanuit
Denemarken. De onderdelen die uit Nederland komen, zoals het keukenmeubilair,
de gashaard, volglazen binnenpuien, de
meubelrenovatie e.d. zijn in nauw overleg
projecten voor de Erasmus Universiteit
te Rotterdam en Damen Shiprepair Rotterdam op de locaties Schiedam, Pernis en
Amsterdam.

en regelden alles wat buiten de scope van
de aannemer viel. De architect volgde
het proces nauwgezet en ook de Deense
financier was bij het project betrokken.”

De Deense Zeemanskerk was voor
Houtman en zijn team een bijzonder
restauratieproject, niet in de laatste plaats
omdat hun rol zeer uitgebreid was en
de samenwerking met de architect zeer
intensief. Projectmanager/bouwkundig tekenaar Rob Reitsma, die namens
Bureau Bouwkunde nauw bij dit werk
betrokken was, geeft uitleg: “We traden
op als partner van de Deense architect die
deze restauratie vormgaf. We verzorgden
de planuitwerking, bouwbegeleiding en
directievoering, we keken bouwtechnisch
en architectonisch met de architect mee

DEENSE DEGELIJKHEID
De restauratie van de Deense Zeemanskerk omvatte de vernieuwing van de
kapel, het kerkgebouw en de drie woningen op de verdieping van het kerkgebouw. Daarnaast is een nieuwbouwdeel
gerealiseerd, dat dienst doet als opslag.
Reitsma: “Het vernieuwde kerkgebouw
is één en al Deense degelijkheid. Zo is de
gevel geïsoleerd en voorzien van tombak:
een legering van zink en koper dat snel
aanslaat. Verder zijn er 22 millimeter
dikke eiken vloeren aangebracht met
vloerverwarming; de wanden zijn bekleed

'Het vernieuwde
kerkgebouw is één
en al Deense
degelijkheid'
met de architect bepaald. “Voor Nederlandse begrippen was dit een uitzonderlijke
restauratie”, besluit Reitsma. “Wij zouden
zo’n oud gebouw waarschijnlijk slopen en
nieuw opbouwen, maar de Denen staan
daar anders in. Koesteren wat je hebt en
dat zo lang mogelijk mee laten gaan, zo
luidt hun motto. En daar voel ik eerlijk
gezegd wel wat voor.” ❚
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