start van de architektuurestafette en biedt onderdak aan de daarbij behorende tentoonstelling.

Architektuurestafette
Noord-Nederland
Jan Abrahamse, Kees Siderius
• Tergekgmheid van het 150jarigjubileum
Koninklijk Maatschappij tot Bevording ia

van de
Bouwkunst

Bond van de Nederlandse Architekten BNA wordt als één
van de onderdelen van de viering een architektuurestafette georganiseerd. Deze estafette trekt op 26 april door
Friesland, op 3 mei door Groningen en Drente is op 10
ma aan de beurt. Elke provincie heeft een eigen thema en
de regionale besturen van de BNA hebben een route uitgezet met een routekaart en -beschrijving. Noorderbreedte
bekeek de routes en sprak met de organisatoren.

Friesland: Rekreatie en architektuur
In de hele provincie Friesland vindt veel rekreatie
plaats, tot en met de waddeneilanden. De ongeveer 60 leden van de BNA in Friesland kozen daarom als thema voor de architektuurestafette:

Het lelijkste plein
Het tweede punt van de estafette is het plan van
Gunnar Daan voor een nieuwe verbindingsbrug
tussen de Kanselarij en het Fries Museum. Dankzij
deze brug wordt het museum verbonden met de
nieuwe uitbreiding aan de overzijde van de
Turfmarkt in Leeuwarden. Schetsen van Daan's
plannen getoond, die niet door zullen gaan.' Zo wordt
ontwerp zijn te zien op de tentoonstelling.
ook het Harlinger Masterplan getoond, waarvan
Om het aspekt 'winkelen' te tonen voert de route
nog vele elementen heftig bediskussieerd worden.
naar het Wilhelminaplein en het Zaailand in
De route begint in de Westerkerk in Leeuwarden,
het enige oude gebouw uit de lijst. 'Veel routes tonen Leeuwarden. Voor dit deel van de stad bestaan
ingrijpende rekonstruktie-plannen. De schrijver
oude gebouwen; het zou bij ons dan een soort
Havank noemde dit ooit het lelijkste plein van
Elfstedentocht worden, en dat wilden we niet. Wel aanEuropa en gehoopt wordt dat het na uitvoering
dacht voor de Westerkerk, omdat deze kerk net een nieuwe
van de plannen deze status zal kwijtraken. Als
begin is er twee jaar geleden het nieuwe winkelcenpende verbouwing. 'De kerk stond een aantaljaren
trum gebouwd, waarvan de lichte kleur en de bolle
geleden op de nominatie om afgebroken te worvorm kontrasteren met de Paleis van Justitie aan de
den. Nu is hij helemaal verbouwd tot een theater
overzijde. Op het plein zelf zal het bolle dak van de
met een theatercafé naar een ontwerp van de
ondergrondse parkeergarage worden weggewerkt
architekten Hans Heijdeman, Broor Adema en
Ragnar Dunnewolt. De Westerkerk dient nu als
Hetjopie Huismanmuseum in Workum

'Rekreatie krijgt vorm'. 'Om praktische redenen zijn
voorbeelden van de waddeneilanden afgevallen', vertelt
de Friese BNA-koördinator H. Akkerman, 'en is er

een route gekozen die door een groot deel van de provincie
voert. We hebben het thema 'rekreatie'heelruim opgevat
en voorbeelden genomen op het gebied van onder andere
theater, zwemmen, schaatsen, maar ook bijvoorbeeld win-

De Friese architekten hebben vrijwel uitsluitend
nieuwe gebouwen in de route opgenomen en vragen ook aandacht voor een plannen die nog in
ontwerp zijn. In de tentoonstelling, die onderdeel
van de architektuurestafette is, worden zelfs plannen getoond die nooit gerealiseerd zullen worden,
zoals het hoteleiland in het Tjeukemeer.
Akkerman: Wij willen een serie gebouwen laten zien die

Uitgangspunt is geweest om niet alleen de mooiste gebouwen uit te kiezen, maar laten zien dat er óók voor rekreatie ontworpen en gebouwd wordt. Daarom warden er ook
' N o o r d e r b r e e d t e

9 2 - 4 6

•

tektenburo Van der Zee en Ybema. Op de dag van
de estafette zal het gebouw geopend zijn voor het
publiek.
Van Sexbierum gaat de rit naar Workum waar juist
het nieuwe onderkomen van het Jopie Huismanmuseum gereed is gekomen. Het architektenduo
Wouda en Van der Schaaf heeft een gebouw neergezet dat perfekt harmonieert met het beschermd
stadsgezicht van Workum. Hiermee voldeden zij
aan de wens van de schilder Jopie Huisman, die
om een 'stronteenvoudige rm'mfe'had gevraagd.
De langgerekte, met glas overdekte ruimte heeft
aan weerszijden kabinetten gekregen voor de expositie van de schilderijen. Het Jopie Huismanmuseum is momenteel één van de drukstbezochte
musea van Friesland.
Schaatsen en kaatsen
Via het rekreatiebad 'De Stiennen Flier' in Joure
komt de estafette bij Thialf in Heerenveen aan.
De in 1966 geopende ijsbaan werd 20 jaar later
overdekt. Na enkele financieel moeizame beginjaren loopt het Thialfkomplex nu goed en wordt er
Nieuwe Pekela

H. Akkerman voor IJsstadion Thialf

en komen er verschillende paviljoens. Boven de
ingang van de parkeergarage zal een zwevend podium worden gebouwd, bedoeld voor geprogrammeerde en spontane optredens.
Even verderop wordt het nieuwe Harmonie-komplex gebouwd, naar een ontwerp van architekt
Frits van Dongen. Deze steeft ernaar van de nieuwe
schouwburg een enorme kijkdoos te maken, die
hier en daar binnenstebuiten lijkt te zijn gekeerd.
Ook dit ontwerp is in te Westerkerk te bekijken.

Stronteenvoudig
Vervolgens trekt de architektuur-route de provincie in. In Sexbierum staat Aeolus, een glazen kruising tussen een Friese stolpboerderij en een
Egyptische piramide. Dit gebouw had oorspronkelijk een rekreatieve bestemming als bezoekerscentrum bij het windmolenpark, maar in de beginjaren hebben zowel de windmolens als het
bezoekerscentrum niet goed gedraaid. Hoewel de
molens het nu wel beter doen, is het bezoekerscentrum opgeheven en herbergt Aeolus nu het archi• N o o r d e r b r e e d t e
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Veranderingen in de Veenkoloniën
Architektuurestafette 1992
26 april Friesland 'Rekreatie krijgt vorm'
start: Westerkerk Leeuwarden
3 mei

Groningen 'Veranderingen in de
Veenkoloniën'
start: NS-station Winschoten

10 mei Drente 'Ingetogen architektuur'
start: NS-station Assen
Op donderdagavond voorafgaand wordt de
route op Avro-tv getoond (tussen 19.00 en
20.00 uur).
De routebeschrijvingen zijn (ook na deze
data) verkrijgbaar bij alle VW-kantoren in
Noord-Nederland.

weer gedacht aan uitbreiding met bungalows, een
hotel, een zwembad en een golfbaan.
Architektonisch is de overdekte ijsbaan zeer bijzonder omdat de overkapping bestaat uit een draagkonstruktie zonder pilaren, zodat overal vrij zicht
over de hele ijsbaan verkregen wordt. Buiten het
schaatsseizoen trekt de hal veel bezoekers tijdens
popkoncerten met internationale toppers, zoals
Tina Turner, Simple Minds en Hessel.
De gloednieuwe drafbaan in Wolvega besluit de
Friese architektuurestafette. De Zweedse architekt
Sandström heeft de drafpiste Lindetrek aangelegd.
Opvallend is dat in de Friese route geen vakantiehuisjes zijn opgenomen. Volgens Akkerman is
daaraan wel gedacht, 'maar vaak gaat het om standaardparken. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld voor een
aantal specifieke Friese aktiviteiten, zoals de Elfstedentocht, het kaatsen en het skütsjesilen niets speciaal

Bestaat er wel een Friese architektuur? 'Niet echt',
vindt Akkerman, 'wel had je vroeger een streekeigen
architektuur, maar nu niet meer. Friesland is geen
eiland, ook hier komen invloeden van buitenaf.
Bovendien bouwen Friese architekten ook elders, denk
maar aan Bonnema, die nu het hoogste gebouw van

Dit thema heeft de cirka 80 leden tellende Groninger afdeling van de BNA uitgekozen en het is
ook duidelijk dat voorzitter Jan Timmer hier een
forse hand in heeft gehad. Timmer, reeds meerdere malen geïnterviewd in Noorderbreedte, heeft in
het Oostgroningse opzienbare dingen ontworpen
en gerealiseerd. Denk maar aan de dorpsvernieuwing in Nieuwe Pekela en Stadskanaal, welke laatste in uitvoering is en niet te vergeten aan het plan
voor het meer in het Oldambt. Dit laatste is ook
een belangrijk onderdeel van de Groninger architektuurestafette. De koördinatie van de Groninger
aktiviteiten is in handen van Emile Koopmans van
IHN Groningen en Gerard Schijf van het architektenburo Team 4. Op de vraag
waarom niet de keuze is gevallen op de stad Groningen, die
zich de laatste jaren zeker internationaal op architektonisch en
stedebouwkundig gebied erg in
de belangstelling staat, ant•i \
woordt Gerard Schijf:'Juistmet

'

*

projekten ah Stadsmarkeringen,
Videopaviljoens en buitenlandse architektuur heeft de stad Groningen

nen. 'Emile Koopmans: 'Erzijn veel
wege de onbekendheid van Oost-Gro-

Landschap in beweging
Volgens de samenstellers van de
route is er in de regio meer aan
de hand dan alleen gebouwen.
Het landschap is daar zo in
beweging en dat is ook onder
invloed van mensen aan het veranderen. Het Oldambtplan is
landelijk gezien een uniek
gebeuren. De Groninger architektuurestafette is dan ook de
meest landschappelijke van alle
20 routes die in Nederland zijn
uitgezet.
rderbreedte
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De start van de route begint bij het station van
Winschoten. De dorpsvernieuwing in Nieuwe Pekela is het eerste aandachtspunt In het Noorderbreedte-themanummer over de kwaliteit van het '
wonen (november 1990) is hieraan uitgebreid aandacht besteed. Het aardige van zo'n lintdorp is dat
je met de voorkant van het huis in het dorp woont
en met de achterkant uitkijkt over het open landschap. Door het aanbrengen van bomenrijen en inhammetjes langs het kanaal en speciaal ontworpen
bruggen, lantaarnpalen, bushaltes in heldere en
frisse kleuren is de spreekwoordelijke saaiheid van
een veenkoloniaal dorp volkomen doorbroken.
Boerderij in Stneerling met Gerard Schijf (t) en
Emile Koopmans

In schril kontrast hiermee staat Smeerling, een uit
louter boerderijen bestaand gehucht aan de Westenvoldse A en gelegen tegen het natuurgebied
van het Metbroekbos (zie Noorderbreedte 1991-4).
Gerard Schijf: 'Smeerling kent nog een aantal authentieke boerderijen en het ligt als een endave in het open
landschap wat verder zo karakteristiek is in dm route.
Gelukkig heeft het ook niet de grote aandacht als hetpret-

De villa's van Bellingwolde
Een volgend punt in de route is het kuuroord in
Nieuweschans. Op de weg daarheen passeert men
de mooie villa's van Bellingwolde en het plaatsje
Oudeschans, waarover overigens met geen woord
wordt gerept in de routebeschrijving. De reden dat
het kuuroord is opgenomen, is enigzins onduidelijk want het is volgens de beide koördinatoren
geen hoogtepunt in de architektuur noch in de
wijze van exploitatie. Het is opgenomen omdat het
voor Nieuweschans wel iets betekent Het dorp zelf
is historisch zeer de moeite waard.
Het grote projekt Oldambt onder water is het
hoofdthema in de route. Het landschap is daar
open en grootschalig. Met dit plan willen Timmer
en Haasken nieuwe impulsen geven aan de werkgelegenheid in deze streek waar men hoofdzakelijk
grootschalige akkerbouw aantreft (zie Noorderbreedte 1991-1).
In dit gebied staan ook de karakteristieke Oldambster boerderijen opgetrokken uit de rode Groninger steen. Bij deze boerderijen is de plaatsing van
schuur en woonhuis direkt in eikaars verlengde.
Het schilderwerk is hoofdzakelijk uitgevoerd in de
kleuren groen en wit.

•«f

H. van Ruth voor list NS-station in Assen

Drente: Ingetogen architektuur

pelijk, mathematisch koncept. Vooral voor het wisselende
licht wordt de vorm gevoelig gemaakt. De ontwerper vertrouwt daarbij volledig op zijn verstandelijk denkraam,

dat tot eenvoud dwingt. 'Als je het gebouw van binnen bekijkt, maar vooral als je er om heen loopt,
waarbij na iedere meter het gebouw een andere
vorm heeft, willen bovenstaande volzinnen maar
niet beklijven. Emile Koopmans: 'Het is architekto-

De BNA-kring in Drente, waarbij zo'n 40 architekten zijn aangesloten, besloot een route te kiezen
onder het motto 'ingetogen architektuur'. Volgens
koördinator H.A. van Ruth uit Dwingeloo is bewust
besloten niet weer Emmen in het middelpunt te
stellen. 'Dat is al te vaak aan de orde geweest. Wij vonden het interessanter Assen als beginpunt te nemen.

nisch gezien veruit het meest interessante gebouw in de

te leggen is, omdat dat typisch bij Drente past. De fiets

route. Het past in het dorp en in het landschap. Het is

heeft als voordeel datje veel meer ziet. Op de fiets kun je

De enige gebouwen in het landelijke gebied van Noord-

len is ook het landschap, het kultuurpatroon naar voren

Aeolus in Sexbierum en het hoofdkantoor van de VAM in

laten zien wat mom is, niet wat we-de BNA-Drente - zelf

Wijster.'

gemaakt hebben. Het gaat om aandacht voor mooie bouw-

de architektuur beter in de omgeving beleven. Wat wij wil-

Galerie Waalkens
Als laatste thema is gekozen voor de bijzondere
Galerie Waalkens in Finsterwolde. De architekten
Gunnar Daan en Thon Karelse ontwierpen dit
gebouw op de plaats waar de boerderij van Albert
Waalkens in 1982 afbrandde. Een fantastisch gebouw van rode baksteen met wit metselwerk, veel
glas en in een bijzondere vorm. Het is zoals de
architekten dat noemen een voorbeeld van humanistische architektuur, hetgeen alsvolgt wordt

brengen', aldus Van Ruth. 'Ons uitgangspunt was:

Kun je spreken van een specifieke Groninger

Groninger landschappen een eigen architektuur te herken-

De start van de Drentse estafette ligt bij het nieuwe
Asser station, dat ook het eerste aandachtspunt in
de route is. Is dat een voorbeeld van ingetogen

nen. Zo is de architektuur in het Oldambt duidelijk ver-

bouwkunst? Van Ruth: 'Jazeker. Ingetogen bouwkunst

schillend van die op het Hoge Land en in de Veenkolo-

in het algemeen is bouwkunst die zich voegt naar de

omschreven: 'De schoonheid wordt gezocht in de refektie

niën. Maar als je nu naar het veenkoloniale gebied kijkt,

natuur; er niet bovenuit wil komen. Dat is een essentieel

van tijdelijke, chaotische totaalwaarneming op een l

zie je geen verschil tussen Groningen en Drente.'

kenmerk voor Drente. Het station is modern en past heel

architektuur? Koopmans: 'Er bestaat niet één typische
Groninger architektuur. Wel is er in de verschillende
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brink gesitueerd. Inmiddels zijn ook in Zeijen
diverse boerderijen verbouwd tot woonhuizen of
maakten plaats voor winkels en bedrijven. Van
Ruth wijst op aanpassingen van nieuwe bewoners:
'Die vensters daar met al die dwarslatjes, dat is pseudoGelukkig staan hier op de brink ook nog een paar hek

opgenomen. Zelf vind ik bijvoorbeeld hel nieuwe Asser

Stad der paleizen
In het midden van de vorige eeuw kreeg Assen de
allure van een stad door de bouw van een Franse
School, een schouwburg en een Paleis van Justitie.
Assen werd geliefd bij hoge ambtenaren en veenbazen. De prachtige huizen die zij lieten bouwen
bezorgden de stad al spoedig de bijnaam 'stad der
paleizen'. In de omgeving van de Hertenkamp zijn
fraaie voorbeelden van deze 'paleizen' te vinden.
Op de weg erheen passeert de route een aantal
voorbeelden van architektuur van de Amsterdamse
School uit de jaren '20 en '30, die in de bijbehorende folder uitvoerig beschreven zijn.
Via het Gezondheidscentrum aan de Molenstraat
in Assen-Noord leidt de route de stad uit. Een fietstocht van ongeveer 10 kilometer komt uit bij de
typisch Drentse esdorpen Zuidvelde en Westervelde. Deze beide kernen zijn nauwelijks door
nieuwbouw aangetast en hebben hun onregelmatige struktuur en agrarische karakter behouden.
Even ten noorden van Westervelde ligt Norg, een

brinkdorp waar hedendaagse toevoegingen zich
goed aan de eeuwenoude bebouwing rond de
brink hebben aangepast. 'Eén van de meest bijzondere
punten van de route is het gemeentehuis van Norg van
architekt Kalfsbeek. Dat is een heel groot projekt in een
klein dorp, dat toch nauwelijks opvalt. Je hoeft zo'n
gebouw niet te verstoppen, maar het moet niet de boventoon voeren. En dat is in Norg heel goed gelukt.'
Pseudo-romantiek
Via de NH-kerk en de Rabobank van Norg loopt de
route via Peest naar Zeijen. Meer dan in Norg
heeft de brink van Zeijen zijn oorspronkelijke
karakter behouden, zij het dat hij inmiddels in het
centrum van het dorp is komen te liggen. De oudste bebouwing lag aan de westkant van de brink,
die met eiken was beplant. De bomen gaven
beschutting tegen de koude oostenwind.
Etymologisch betekent brink 'rand'; laaggelegen
bood hij vee een tijdelijke verblijfplaats, diende als
reservoir voor drink- was- en bluswater, als ontmoetingsplaats voor de dorpelingen en als vergaderruimte voor de inwoners. In de oorspronkelijke
bebouwing waren er alleen boerderijen rondom de
edte
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vaste
maten gebruikten; dat is de reden dat vensten zo en zo
groot zijn.'
Van Zeijen gaat de estafette naar Vries waar de
NH-kerk en het gemeentehuis de aandacht krijgen. De kerk aan de Brink dateert uit de twaalfde
eeuw en is vermoedelijk de oudste kerk van
Drente. Opvallend aan de kerk is de stompe torenspits. De Brabantse architekt J. Bedaux is duidelijk
geïnspireerd geweest door het ingetogen Drentse
landschap. Hij ontwierp in 1964 het gemeentehuis
van Vries in een sobere, bijna saaie bouwstijl. Het
torentje van het gemeentehuis, waarin het
gemeente-archief ligt opgeslagen, heeft eenzelfde
gedrongen karakter als de erachter gelegen kerktoren. Van Vries voert de route weer naar Assen en
eindigt weer bij het station.
Bestaat er een eigen Drentse architektuur? Van
Ruth: Vroeger wel. De Saksische boerderijen op de zandgronden hadden specifieke Drentse kenmerken.
typisch Drents is. Veel architekten proberen wel aansluiting te vinden bij dat specifieke Drentse en bij het landschap. Wouda en Van der Schaaf zijn daar een goed
voorbeeld van. 'Toch is het wel eens goed dat er
architekten van buiten in Drente aktief zijn. 'Het
station in Assen bijvoorbeeld is gemaakt door een architekt van buiten de provincie. Een Drentse architekt had
dat station naar mijn gevoel nooit zó gemaakt. Op deze
manier kun je elkaar goed stimuleren', aldus Van Ruth,
die overigens waarschuwt tegen de tendens dat
alles van ver goed zou zijn, want dat is volgens hem
zeker niet het geval.
jjjj

