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Juryrapport ARC15 Architectuur Award
Vincent van Duysen met TR Residence in Knokke (b)
Woonhuizen en infrastructuurprojecten domineerden dit jaar de inzendingen
voor de arc15 Architectuur Award. Willen projecten duurzaam zijn, dan
zullen beeld, proportie en ruimte moeten aansluiten op het gebruik ervan.
Met dit in het achterhoofd, selecteerde de jury onder leiding van Kees Kaan
uit 114 inzendingen vier projecten die een breed scala van de hedendaagse
architectuur beslaan. Na een spannende finale werd tr Residence
door Vincent van Duysen als winnaar voorgedragen.
Tekst

Harm Tilman

De arc15 Architectuur Award wordt toegekend aan
dat recent gerealiseerde project dat hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid in de ruimste
zin van het woord op meest innovatieve wijze
combineert met verrassende architectuur. Doel van
de prijs is duurzaamheid te promoten als integraal
onderdeel van het ontwerp.
In dit juryrapport wordt verslag gedaan van het
juryproces dat in meerdere fasen is verlopen.
Allereerst zag de jury zich gesteld voor de vraag
wat zij onder duurzaamheid in de ruimste zin zou
verstaan. Door deze lens is zij vervolgens de
114 inzendingen gaan bekijken en bespreken. Het
viel de jury op dat vrij veel projecten zich begeven
op het vlak van infrastructuur en architectuur.
Ook de grote hoeveelheid ingezonden woonhuizen
was opvallend te noemen. Deze fase is afgesloten
met de selectie van in totaal vier genomineerde
projecten. Deze nominaties zijn vervolgens op een
dag bezocht, waarna de jury na een spannende
discussie de winnaar heeft aangewezen.

Het landbouwbedrijf tr Residence in Knokke (b), door Vincent van Duysen, bestaat uit drie
abstracte, houten basisvolumes met een verfijnde detaillering. Foto Koen van Damme
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Wat is duurzaamheid?
Voorafgaande aan de beoordelingen van de inzendingen heeft de jury zich afgevraagd wat zij onder
duurzaamheid in de ruimste zin zou verstaan.
Duidelijk was dat de jury zich niet wilde beperken
tot louter technische duurzaamheid, zoals warmtepompen en zonnepanelen, maar nadrukkelijk ook
culturele, stedebouwkundige en programmatische
duurzaamheid in beschouwing wilde nemen.
Voor de jury kan een gebouw technisch nog zo

goed zijn onderbouwd, maar zoals een jurylid het
verwoordde: ‘Als je er niet blij van wordt, dan is het
niet duurzaam.’ Over tien tot twintig jaar kunnen
dingen die nu gangbaar zijn, totaal irrelevant zijn.
Andersom is de techniek zo in ontwikkeling dat
technische oplossingen van nu dan totaal verouderd zijn.
Duurzaamheid is door de jury opgevat als een
integrale kwaliteit. Ze toonde zich tijdens de
beraadslagingen dan ook het meest geporteerd
van de oplossingen waarbij binnen een integrale
ontwerpopgave zaken als omgeving, landschap
en programma op een verrassende manier zijn
gecombineerd tot en vertaald in excellente
architectuur.
Terugkerende vragen tijdens de jurering waren:
zit het stedebouwkundig goed in elkaar, staat het
op de goede plek, biedt het toekomstperspectief,
wordt het omarmd door eigenaar en gebruiker,
heeft het gebouw oog voor hoe de mens functioneert en biedt het een goed klimaat. Tegelijkertijd
zocht de jury naar gebouwen met een karakter dat
overeenstemt met wat het wil zijn; naar gebouwen
derhalve waarbij beeld, proportie en ruimte passen
bij het gebruik ervan.
Architectuur 2014/2015
Nadat de jury haar lens had geslepen, besprak
zij de in totaal 33 projecten die de verschillende
juryleden in hun voorbereiding als interessant hadden aangemerkt. Tijdens dit gesprek dat een groot
deel van het juryberaad in beslag nam, ontwikkelde
de jury de argumenten waarmee zij vervolgens de
nominaties heeft aangewezen.
De uiteenlopende projecten die de revue passeerden, variëren van woonhuizen tot scholen, sociale
woningbouw en ziekenhuizen. Vooral het grote

aantal inzendingen van woonhuizen en projecten
op het snijvlak van infrastructuur en architectuur
was opvallend.
Woonhuizen
Woonhuizen zijn voor veel architecten de eerste
opgave die ze doen. De uitbouw van het Boshuis
Boshuis Hengelo

Villa Schoorl

Villa Zand
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Samenstelling van de jury
De jury van de arc15 Architectuur Award bestaat dit jaar uit Kees Kaan (Kaan Architecten, voorzitter),
Bastiaan Jongerius (Bastiaan Jongerius Architecten), Kirsten Hannema (de Volkskrant),
Cor Notenboom (Bam Bouw en Techniek) en Harm Tilman (de Architect, secretaris).

in Hengelo door Bloot Architecture straalt lef en
plezier uit. De jury is onder de indruk van de ruimten in de sculpturale uitbreiding op het dak. Ook
het spel met volumes en materialen in Villa Zand in
Keerbergen door Sculp(it) trekt de aandacht van de
jury. Uit Villa Schoorl door studio prototype spreekt
een grote eigenzinnigheid. Het ijzersterke concept
is prachtig uitgewerkt. De jury vindt uiteindelijk
tr Residence in Knokke van Vincent van Duysen
vanwege zijn inpassing in het landschap en zijn
prangende architectuur nog een stapje verder gaan.

Station Delft

Melkhuisje Haarlem

Infrastructuur en verstedelijking
In Nederland worden veel stations vernieuwd en
worden in veel stedelijke omgevingen voorzieningen getroffen voor parkeren. De jury sprak
langdurig over de parkeergarage in Katwijk door
Royal Haskoning. Door deze te integreren in het
duinlandschap waarmee de kust is versterkt, is
een innovatieve oplossing bereikt. Ook sluit het
architectonische ontwerp ervan aan bij het stedebouwkundige ontwerp van de openbare ruimte
door okra.
Een vergelijkbare combinatie van civieltechnische
werken met stedebouwkundige oplossingen is
terug te vinden in het nieuwe station van Delft, een
innovatieve samensmelting van de werelden van
het spoor en de stad. Organisatorisch gezien is de
situering van de fietsenkelder op het tussenniveau
een vondst. Terwijl de door Benthem Crouwel
Architects ontworpen ondergrondse perrons, pla-

Ravelijnbrug Bergen op Zoom

Bureau Van Eig is een sympathiek brugwachtershuisje met een onderscheidende en ingetogen
architectuur. De Ravelijnbrug in Bergen op Zoom
van Ro&Ad is met een fraaie kronkellijn heel simpel
in het water gelegd. Ook de Paleisbrug in
’s-Hertogenbosch door Benthem Crouwel
Architects, een verbinding tussen twee stadsdelen met een grote verblijfskwaliteit, stemt de
jury positief.
Kantoorgebouwen
Ondanks de kantoorleegstand blijft de nieuwbouwopgave de architectuur beroeren, getuige
enkele opvallende projecten in deze categorie.
Kantoorgebouw Brunel op de Hightech Campus
van Eindhoven door Van den Pauwert Architecten
is een goed geproportioneerd standaardkantoor
dat er in het genre uitspringt. Het door Paul de
Ruiter voor Fluor gemaakte kantoorgebouw in
Hoofddorp is dankzij zijn zwartstalen gevels, in
combinatie met het doordachte installatieconcept,
een stoer gebouw te noemen. Het laboratoriumgebouw van kwr in Nieuwegein door cepezed kent
een transparant interieur met een open middengebied dat veel gelegenheid biedt voor ontmoetingen en verbindingen.

Naoorlogse stad
De naoorlogse stad bevat veel materiaal dat moet
worden opgewaardeerd. Technische verbeteringen
aan de gebouwen leiden tot en worden gecombineerd met nieuwe gevelbeelden. De Nieuwe
Margriet in Rotterdam is een renovatie van een
galerijflat uit de jaren zestig tot een appartementencomplex waarbij Groosman en Finbarr McComb
Architect zowel de architectuur als de woningen
goed hebben aangepakt.
Sympathiek vond de jury de metamorfose van twee
naoorlogse portiekflats in Veldhoven, naar een
ontwerp van De Loods architecten en adviseurs.
Met behulp van standaard industriemateriaal
krijgen de flats een verassend uiterlijk, terwijl extra
ruimte is gecreëerd.
Nieuwe Margriet Rotterdam

Portieketageflats Veldhoven

Parkeergarage Katwijk
Paleisbrug Den Bosch

Brunel Eindhoven

Parkeergarage Katwijk
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Sociale woningbouw
De jury toonde zich verheugd dat onder de inzendingen veel woningbouwprojecten zitten. Voor
sociale woningbouw is de aandacht de laatste jaren
immers verflauwd. De jury stond uitgebreid stil bij
drie projecten op dit terrein.
Het Gildenhuis in Beveren door meta architectuurbureau is een mooi en uitgesproken woningbouwproject dat een schaalsprong introduceert in zijn
omgeving.
Het sociale woningbouwproject Oranjeboomstraat
in Rotterdam door Hans van der Heijden Architect
gaat een relatie aan met de stad en de plek, die je
niet vaak ziet in woningbouw. De typologie is sterk
uitgedacht en alle elementen zijn zeer weloverwogen ingezet. Bovendien is het blok goed uitgewerkt: zo is bijvoorbeeld de overstort als gevelsteen
ontworpen.
De Tugelablokken in Amsterdam door m3h
Architecten vielen de jury op vanwege de goede
balans tussen inpassing en vernieuwing. Het zijn
twee blokken die iets ten opzichte van elkaar zijn
gedraaid. Tevens is veel aandacht besteed aan
het maken en aan het verleden. De traditie van de
Amsterdamse School is hier verder gebracht.
Gildenhuis Beveren (b)

Fluor Hoofddorp

fonds en trappen de aankomende en vertrekkende
treinen en reizigersstromen fraai stroomlijnen,
verwijst de stationshal van Mecanoo met zijn
iconische plafond naar de geschiedenis van Delft.
Nog een aantal andere projecten in deze categorie
sprak de jury aan. Het Melkhuisje in Haarlem door

Langer stond de jury stil bij de transformatie van
Campus Uilenstede in Amsterdam door Next
Architects. Dit voorheen troosteloos en anonieme
gebied ondergaat een grootschalige herstructurering tot een levendige studentencampus, waar je
niet alleen woont maar ook studeert, werkt en recreëert. Met punctuele ingrepen is het middenplein
gerevitaliseerd en tot onderdeel van het stedelijke
weefsel gemaakt. Wel vraagt de jury zich af hoe
tijdgebonden de frisse en kleurrijke architectuur is
waarmee een aantrekkelijke plek is gemaakt.

Campus Uilenstede Amsterdam

Oranjeboomstraat Rotterdam

Tugelablokken Amsterdam

Reinwardt Academie Amsterdam

Scholen
Van de dit jaar ingezonden scholen springt
Basisschool De Spreeuwen in Mechelen door
Happel Cornelisse Verhoeven Architecten (hcva)
er voor de jury direct uit. De architect heeft in
plaats van de zoveelste uitbreiding te maken, een
bestaande leegstaande school tot uitgangspunt
genomen, de opzet ervan gekopieerd en spiegelbeeldig tot een geheel gemaakt. Dit is gedaan
met behulp van doeltreffende architectonische
middelen. Resultaat is een architectuur die meer is
dan de som van de delen, met prachtige binnenspeelruimten.
Renovatie en transformatieprojecten
Renovatie en transformatie is een van de grote opgaven deze tijd. Het aantal onderscheidende inzendingen op dit vlak viel tegen. Uiteindelijk stond de
jury lang stil bij de herbestemming van een negen-
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Nominaties

Werkwijze van de jury

Van longlist naar shortlist

De vier genomineerde projecten zijn geselecteerd uit 114 inzendingen. Voorafaande aan de eerste jurybijeenkomst heeft
ieder jurylid de projecten aangemerkt die volgens haar of hem in aanmerking zouden komen voor een nominatie.
De projecten die niemand zijn opgevallen, heeft de jury ter zijde gelegd. De jury is begonnen met het gesprek over die
projecten die minstens een jurylid als interessant had aangemerkt.

tiende-eeuwse, monumentale dubbelschool aan
het Hortusplantsoen in Amsterdam door Marx &
Steketee architecten in samenwerking met Verlaan
& Bouwstra architecten. Dit complex is herbestemd
tot Reinwardt Academie voor museologie, in nauwe
samenspraak met de gebruikers. Door toevoeging
van een transparante kern als ontmoetingsplaats
en ruimtelijke ontsluiting is een open, elementair
en doelmatig gebouw gecreëerd. Daarbij komt dat
is gewerkt met de principes van de zogenoemde
Duurzame Monumentenzorg, waardoor het breeam
gecertificeerd is als ‘very good’.
Publieke gebouwen
In het heuvellandschap van Noord-Limburg wilde
Nieuw Bergen een duidelijk oriëntatiepunt, vergelijkbaar met de kerktorens van de nabuurdorpen.
Het markante torengebouw door Monadnock dat
in deze behoefte voorziet, is onderdeel van het vernieuwingsplan voor de dorpskern. Deze ‘Landmark’
markeert het marktplein als een herkenbaar centrum. De jury spreekt van een ambivalent ontwerp
dat enerzijds voldoet aan een spirituele behoefte,
terwijl het in zijn sokkel een commerciële functie
opneemt.
Het Poppodium in Venlo door Van DongenKoschuch is ingepast in het stadscentrum en heeft
een bij de stad passende vormgeving gekregen.
Het blijkt bij nader inzien nieuwbouw in de vorm
van een pakhuis te zijn, die vervolgens is ‘verbouwd’ met ramen die weer zijn dichtgemetseld.
De Markthal in Rotterdam door mvrdv is een
architectonisch icoon die bij de jury in de top
tien staat. Het gebouw gaat uit van driedubbel
grondgebruik, met woningen, winkels, markt en
parkeergarage en geeft zo een enorme impuls aan
het Laurenskwartier.
Torengebouw Nieuw Bergen

McDonald’s Rotterdam

Poppodium Venlo

Natuur en Milieueducatiecentrum Amsterdam

Markthal Rotterdam

Paviljoens
McDonald’s in Rotterdam door Mei architecten
heeft als thema hoe je van een standaard ‘junk
food’ restaurant iets moois kunt maken. De jury
is onder de indruk van het resultaat, zeker in de
context van de verbetering van de Rotterdamse
binnenstad. Het entameert een discussie over de
vraag of je met design en details een McDonald’s
kunt opwaarderen.
In het Natuur en Milieueducatiecentrum in
Amsterdam door bureau sla is duurzaamheid
als middel ingezet voor educatieve doeleinden.
De radicaliteit en de eenvoud van het ontwerp
spreken de jury aan: met beperkte middelen is veel
tot stand gebracht.
In het Ontmoetingscentrum van Moorssel, een
ontwerp van De Kort Van Schaik Van Noten, is goed
gekeken naar zichtlijnen, lichtval en omgeving.
De poëtische beelden uit de presentatie spreken
de jury enorm aan. Het gebouw bezigt bovendien
de optimistische taal van de sociaaldemocratie,
iets wat je in Nederland niet meer tegenkomt.
Het project voelt zowel in gebruik als expressie
duurzaam aan.

aangewezen. Naast het kwr Watercycle Research
Institute in Nieuwegein van cepezed nomineerde
de jury drie projecten in België, te weten de
tr Residence in Knokke door Vincent van Duysen,
de Basisschool De Spreeuwen in Mechelen door
Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en het
Ontmoetingscentrum in Moorsel van De Kort
Van Schaik Van Noten. De eerste drie nominaties
stonden voor de jury vrijwel direct vast, over het
ontmoetingscentrum in Moorsel is langer gedelibereerd. Uiteindelijk is dit vanwege zijn krachtige
beeldtaal en verassende oplossing als vierde nominatie toegevoegd.
Nominaties arc15 Architectuur Award 2015
Twee weken na de aanwijzing van de nominaties
heeft de jury op een dag de vier projecten bezocht.
Naast veel aantal andere zaken, is architectuur
immers ook de ervaring ervan. Op basis van dit bezoek heeft de jury de projecten besproken, onderling vergeleken en beoordeeld. Ten slotte heeft ze
in haar afsluitende beraad de winnaar aangewezen.

Vervolgens is een longlist gemaakt die is teruggebracht tot een shortlist met zeven projecten. Daarna nomineerde
de jury uit deze shortlist vier projecten, te weten kwr Watercycle Research Institute in Nieuwegein door cepezed,
tr Residence in Knokke door Vincent van Duysen, Basisschool De Spreeuwen in Mechelen door Happel
Cornelisse Verhoeven Architecten en het Ontmoetingscentrum in Moorsel door de Kort Van Schaik Van Noten.

KWR Watercycle Research
Institute in Nieuwegein
door cepezed
Het ontwerp van kwr Watercycle Research
Institute in Nieuwegein door cepezed is sterk
verweven met het omliggende landschap. Het
gebouw bestaat uit twee beuken die geen dragende wanden kennen en die iedere combinatie
van gebruiksmogelijkheden toelaten. Een
reeks integraal ontworpen duurzaamheidsmaatregelen is gericht op een optimale waterhuishouding. Het vegetatiedak vormt een
hemelwaterbuffer en maakt dat de natuur zich
via het centrale, getrapte atrium bijna letterlijk
in het gebouw voortzet.
De jury is onder de indruk van de manier waarop het
object op het perceel is geplaatst, wat de monumentaliteit versterkt. Door het gebouw achter op de
kavel te plaatsen is een fraai voorterrein gecreëerd,
dat door West8 verder wordt ingericht. Sterk is ook
de manier waarop de laboratoria zijn ondergebracht
in het gebouw. Door ze op de eerste verdieping te
situeren, liggen ze mooi ten opzichte van de centrale
hal. Tegelijkertijd kunnen de in-stallaties op deze manier goed worden opgelost. De jury roemt de openheid van de laboratoriumruimten. Door de transparantie zijn deze ruimten en de achterliggende natuur
vanaf de gangen te ervaren, wat volgens de jury
de grootste vernieuwing in dit complex is. Tot slot
is de jury enthousiast over de hoofdopzet van het
gebouw: twee vleugels met centraal een ontmoetingsruimte in de vorm van een cascade. De laatste is
een schitterende manier om vanaf de begane grond
de verdiepingen te bereiken, elkaar te ontmoeten of
een tijdje te werken. De huiselijke inrichting van het
middendeel en de wijze waarop het water is vormgegeven, leidden tot de nodige discussie.
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Foto’s Léon van Woerkom
1 Het kwr Watercycle Research Institute staat als een
transparant paviljoen op een plateau boven het maaiveld.
2 Het atrium vormt het kloppende hart van het gebouw.
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3 De laboratoria staan visueel zowel met het atrium als met
het omringende landschap in verbinding.
4 B
 egane grond: 1 entree, 2 vergaderzalen, 3 terras,

Keuze van nominaties
Na deze projectenschouw heeft de jury uit de
besproken projecten de volgende vier nominaties

1

4

4 restaurant, 5 keuken, 6 atriumvloer, 7 kantoor,
8 opslagruimte, 9 expeditie, 10 werkplaats, 11 proefhal,
12 labruimte
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Basisschool De Spreeuwen
in Mechelen (b) door
Happel Cornelisse Verhoeven

Ontmoetingscentrum
in Moorsel (b) door
De Kort Van Schaik Van Noten
In het dorp Moorsel is het in onbruik geraakte
pastorijdomein door De Kort Van Schaik Van
Noten getransformeerd tot een veelzijdig
Ontmoetingscentrum. Aan het domein zijn een
polyvalente zaal en het onderkomen van een
plaatselijke jeugdvereniging toegevoegd. Bij de
situering is optimaal gebruikgemaakt van de
ruimtelijke kwaliteiten van de tuin, variërend
van open tot dicht begroeid. De tussen beide
gebouwen gelegen boomkamer kan op verschillende manieren worden gebruikt. Door deze
ingreep is het serene karakter van de naastgelegen historische pastorietuin behouden
gebleven.

1

Basisschool De Spreeuwen in Mechelen door
Happel Cornelisse Verhoeven Architecten
betreft de renovatie en transformatie van een
voormalige kleuterschool. Anders dan de opgave voor de zoveelste uitbreiding stelde, heeft
de architect het nieuwe programma gespiegeld
gerangschikt tegen het bestaande gebouw. Op
die manier is het aantal bouwvolumes beperkt.
De symmetrische entree vormt het hart tussen
de oude en de nieuwe vleugel en biedt toegang
tot een overdekte buitenspeelkas waaraan de
klaslokalen liggen. Om beide vleugels tot een
geheel te maken, is de gevel voorzien van een
zandkleurige vertinlaag en is een rondgaande,
betonnen dakrand aangebracht.

2

De jury apprecieert de strategische ingreep van
hcva om een bestaand blok te renoveren en te
transformeren tot een nieuw schoolgebouw. Op
deze manier is de ontwikkeling van de school in
de goede richting omgebogen. De architect levert
daarmee een doeltreffend bewijs van de toegevoegde waarde van architectuur. De inpassing
van het nieuwe volume creëert extra binnen- en
buitenspeelruimte en plaatst het gebouw op een
slimme manier langs de dijk van het kanaal.
Daarnaast was de jury onder de indruk van de
twee binnenpatio’s en de manier waarop deze zijn
toegerust. Ook de schakeling van lokalen direct
aan deze twee binnenhoven ziet de jury als een
wezenlijke kwaliteit. Het interieur van met name de
lokalen had volgens de jury aan kracht gewonnen
als de architect ook daarbij betrokken was geweest.

Over de ingreep is de jury na het bezoek zeer positief. Door het nieuwe programma te concentreren
in een strook op de grens van het terrein worden
pastorie en tuin gespaard, waarbij een mooie landschappelijke cadans tot stand komt.
Minder te spreken is de jury over uitvoering en
beheer. Deze doen afbreuk aan het concept. Ze wijt
dit aan het ontbreken van een een strategie die
het concept veilig door deze fase heen had kunnen
loodsen.

1

2

3

1 Aan de entree van de pastorijtuin ligt de polyvalente zaal, die zich als een tuinmuur langs de tuin uitstrekt.
2 Tussen de polyvalente zaal en het verenigingsgebouw klj ligt de boomkamer, een nieuwe buitenruimte met
een podium en tribune.
3 Een hellingbaan overbrugt het hoogteverschil naar de polyvalente zaal.
4 B
 egane grond: 1 entree, 2 keuken, 3 polyvalente zaal, 4 boomkamer, 5 centrale ruimte, 6 lokaal
Foto’s Filip Dujardin
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Foto’s Karin Borghouts
1 Hcva brengt bij Basisschool De Spreeuwen oud en nieuw

3

2

samen door gebruik te maken van een beperkt materialenpakket van grijstinten.

1

3

6

4

5

2 De buitenspeelkas functioneert als het collectieve hart
van de school waar de leerlingen samenkomen.

4
3
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3 B
 egane grond: 1 entree, 2 speelzaal, 3 buitenspeelkas
4 klaslokaal

4
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TR Residence in Knokke (b)
door Vincent van Duysen
In Knokke verving Vincent Van Duysen een
bestaande, kleine boerderij door een nieuw
landbouwbedrijf voor paardenfokkerij en
fruitteelt. Tr Residence bestaat uit drie
langgerekte, geschrankt geplaatste, zwart
beplankte basisvolumes waarin de woning, de
paardenstal en de schuur zijn ondergebracht.
Gedrieën bakenen zij een erf af dat niet volledig
is omsloten en veel contact toelaat met de
weilanden rondom.
De horizontale manier waarop de drie volumes in
het landschap zijn gesitueerd, weet de jury te bekoren. Volgens haar is hiermee in een open landschap
een bijzonder gevoel van plek gecreëerd.
De relaties tussen de drie gebouwen met het omringende landschap zijn door de architect op een
elementaire manier vormgegeven. De door Van
Duysen gehanteerde architectuurtaal vindt de jury
goed aansluiten op het agrarische landschap.
Ook op het schaalniveau van de gebouwen herkent
de jury de vaardige hand van de architect. Door
de positionering en dimensionering van de ramen
ten opzichte van de ruimten in het interieur zijn
bijzondere door- en vergezichten gecreëerd. De
in samenspraak met de opdrachtgever extreem
ver doorgevoerde detaillering en materiaalgebruik
hebben geleid tot een tijdloze architectuur.
Door op alle schaalniveaus samenhangende
oplossingen te bieden, is een integraal ontwerp
geproduceerd.

1

2

Foto’s Koen van Damme
1 Van de typologisch utilitaire stallen zijn de openingen
beperkt tot het functionele minimum, die met schuif-

8
10

7

9

7

3

6

2 In het interieur is het houten materiaalgebruik doorgezet
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poorten zijn te openen.
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en gecombineerd met een witte afwerking van de muren.
3 B
 egane grond: 1 ingang, 2 bureau, 3 woonkamer,
4 keuken, 5 mudroom, 6 nachthal, 7 slaapkamer,
8 badkamer, 9 master badkamer, 10 master slaapkamer,
11 dressing
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ARC15
Architectuur

Winnaar

Eerdere winnaars
De arc15 Architectuur Award wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Eerdere winnaars
waren de Cono Kaasmakerij door Bastiaan Jongerius Architecten (2014), Villa Kogelhof door
Paul de Ruiter (2013) en Proyecto Roble door Équipe voor Architectuur en Urbanisme (2012).

En de winnaar is …
In de discussie over de winnaar heeft de jury lang
gesproken over de kwaliteiten van Basisschool de
Spreeuwen en tr Residence.
De basisschool is volgens de jury een ‘wake-up call’
voor de architectuur. De opgave van scholenbouw
is binnen de huidige budgetten bepaald karig te
nomen. Hcva laat zien hoe je vanuit de architectuur
met de haar ter beschikking staande middelen een
strategie kunt uitdokteren die tot een briljant en
toekomstwijzend resultaat heeft geleid.
In Knokke is Vincent van Duysen aan de gang
gegaan met een privaat woonprogramma in een
periferie die zich uittekent door een rommelig
landschap. De woning in Knokke toont aan dat het
mogelijk is dit landschap te ordenen door het open
gebied in beheer te nemen.
De jury is zich bewust van de grote onderlinge
verschillen tussen beide ontwerpen. Vincent van
Duysen vertrekt vanuit een ijzersterk concept en
maakt dit volledig waar, terwijl hcva omgekeerd
vertrekt vanuit de materialisering en deze volledig
weet te conceptualiseren. Toch ziet de jury ook
overeenkomsten. Wat ze beide gemeen hebben
is hun strategische opzet, een zekere ingetogenheid en een sterke en effectieve beheersing van
middelen.
Uiteindelijk kiest de jury met meerderheid van
stemmen voor het project dat met adequate middelen een precies antwoord geeft op de opgave
en dat daarbij een grote passie voor programma
en vakmanschap aan de dag legt. De winnaar van
arc15 Architectuur Award is tr Residence in Knokke
door Vincent van Duysen.

De winnaar van de arc15 Architectuur Award is
tr Residence in Knokke door Vincent van Duysen.
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