
Verslag Architectuurcafé 9 maart 2018 

Vrijdagmiddag 9 maart is het derde Architectuurcafé van dit jaar gehouden in het Architectuur 
Centrum Nijmegen aan de Spoorstraat. Te gast waren Buro Winters en Air-Architectuur uit 
Nijmegen. Ongeveer 20-25 bezoekers zijn op dit café afgekomen. Twee jonge ontwerpers van Buro 
Winters, Moniek Bastiaansen en Sven Baars zouden een toelichting geven maar op het laatste 
moment viel Sven Baars af vanwege hevige griep. Hij werd vervangen door Arjan Winters. Air-
Architecten werd vertegenwoordigd door Kurt Gouwy.                                                                                                                
Na een korte introductie van Pepijn Sluiter en Kees Teeken  was het woord aan de gastsprekers.  

Arjan Winters en Moniek Bastiaansen verzorgden een presentatie over het werk van Buro Winters. 
Uiteenlopende projecten werden toegelicht. In het ontwerp wordt altijd naar een perfecte 
samenhang gezocht tussen architectuur en interieur maar ook tussen exterieur en interieur. 
Opdrachtgevers uit het hele land, zowel zakelijk als particulier, voorzien het Buro van opdrachten. 
Een goed vormgegeven project was een bedrijfs-/kantoorgebouw in Lichtenvoorde met op de 
begane grond ruimte voor de hobby van de opdrachtgever (sleutelen aan oldtimers) en 
kantoorruimte op de eerste verdieping. Een opvallend onderdeel van het ontwerp vormde een terug 
liggend letterpatroon over de gehele begane grond hoogte. Toepassing van duurzaam materiaal 
beton, staal en glas zorgt voor een goede balans in het ontwerp. Het interieur vormt onderdeel van 
de architectuur. Een ander smaakmakend project is de renovatie van een bedrijfspand in Wijchen 
waardoor dit pand een hoge toekomstwaarde heeft gekregen. De nadruk in het ontwerp ligt op het 
verhogen van de identiteit van het bedrijfspand.  Een sterk voorbeeld van integratie architectuur-
interieur vormt een showroom in Tuitjenhoorn. Zitelementen, tafels/bladen, trappartijen; zij zijn 
allemaal onderdeel van de ruimtelijke werking van de verdiepingen van het gebouw. Als kers op de 
taart vormt een forse kolom samen met het geprofileerde plafond een soort boom. De verlichting 
is in de ‘takken’ van de boom geïntegreerd. Naast deze zakelijke panden is ook een aantal 
particuliere woonhuizen getoond zoals een jaren ’30 huis in Oosterhout en een prefab woning in 
Zweedse stijl in Duitsland net over de grens. Het interieur van deze woonhuizen maakt weer duidelijk 
onderdeel uit van de architectuur/ruimtebeleving/draagconstructie van het huis. 

In de presentatie van Kurt Gouwy (Air-Architectuur) stond duurzaamheid centraal. Er werden 
prachtige beelden van een amfitheater en tempel in Sagalassos in Turkije uit de Hellenistische en 
Romeinde periode getoond, gerestaureerd nadat er aardbevingsschade was opgetreden. Kurt 
Gouwy heeft zelf aan de restauratie bijgedragen, zowel als ontwerper als uitvoerder. Sagalassos zal 
tot in lengte van dagen, decennia en hopelijk eeuwen behouden blijven. Er gaat van het project een 
enorme aantrekkingskracht en bindende werking uit. Bezoekers blijven toestromen en bewoners 
uit de omgeving vinden er werk, kunnen elkaar ontmoeten en zetten elkaar aan tot creativiteit.                                                                              
De nadruk van de presentatie van Kurt Gouwy lag op het project CHV cultuurcluster aan de 
Noordkade in Veghel.  Een groot oud vervallen industrieel pand is stap voor stap getransformeerd 
naar een cultureel maar ook commercieel centrum. De bestaande constructie van het pand wordt 
benadrukt, nieuwe functies worden via het box-in-box principe toegevoegd. Herbestemming van 
dit industrieel erfgoed blijkt een schot in de roos. De verschillende functies versterken elkaar: 
theater, cultuurcafé, filmhuis, supermarkt e.a. Daar waar nodig is op een zorgvuldige wijze nieuw 
aangebouwd. Door een nieuwe brug over het kanaal is de bereikbaarheid sterk verbeterd. Er is een 
prachtig multifunctioneel centrum ontstaan dat veel bezoekers van binnen en buiten Veghel trekt.   
Een ander herbestemmingsproject dat getoond werd is een crematorium in Maastricht. Basis was 
hier een traditionele Limburgse carréboerderij.                                                                                        
Naast herbestemmingsprojecten heeft Air-Architectuur ook een aantal nieuwbouwprojecten 
gerealiseerd, m.n. vrijstaande woningen voor particulieren. 


