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Architectenbureau K2

Passende
ontwerpen voor
ons platteland
Architectenbureau K2 uit Amsterdam specialiseert zich niet en bestrijkt de volledige breedte van
het architectenvak. Ze bouwen onder meer interessante projecten in het buitengebied, gebouwen
met een archetypische hoofdopzet en schuine kap. Hoe ga je als architect in die situaties om met
ruimte, vorm en materiaal? Een gesprek met Judith Korpershoek en Jan-Richard Kikkert.

Tekst Kees van der Hoeven | Beeld Sonia Mangiapane, Sjaak Henselmans
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Na ons bezoek aan het door K2 recent opgeleverde bezoekerscen-

en werkte daarna bĳ architect Abel Cahen aan de uitbreiding van het

trum in het Fort Vechten gaan we op zoek naar een plek voor een

Van Abbemuseum.

eenvoudige lunch. We vinden een restaurant in een oude boerderĳ
op een kruispunt van lokale wegen in Bunnik. Er is kennelĳk een

Landelĳk wonen voor ouderen

bruiloft aan de gang, want we kunnen pas na lang zoeken onze auto

Na die lunchontmoetingen schreven ze gezamenlĳk in bĳ een prĳs-

kwĳt. Eenmaal binnen blĳkt werkelĳk iedere tafel in de grote open

vraag van het bisdom Rotterdam voor het ontwerp van een ‘gebouw

stalruimte bezet te zĳn. De eigenaar biedt ons een plekje aan de bar

voor de christelĳke eredienst in het derde millennium’, waar ze direct

en we raken in gesprek. ‘Nee meneer, dit is geen trouwerĳ, we zitten

in de prĳzen vielen. De samenwerking beviel goed en ze besloten een

hier alle dagen van de week tjokvol.’ Hĳ vertelt dat er veel zakelĳke

eigen architectenbureau op te zetten. Een van de eerste opdrachten

bedrĳvigheid is in de omgeving, maar dat ook passanten van de

kwam bĳna letterlĳk uit de lucht vallen, want een medebestuurslid

snelweg liever even omrĳden naar deze prettige plek in het buiten-

van Judiths parachutespringclub tipte hen als architect voor een

gebied, dan gewoon aanschuiven bĳ het bekende wegrestaurant aan

klein sociaal woonproject in het boerendorp Lemele in Overĳssel:

de A12 in de buurt.

‘Het ging om woningen voor mensen van tachtigplus, die daar van
hun oude dag konden genieten nadat ze hun eigen boerenbedrĳf

Aandacht voor buitengebied

hadden moeten verlaten.’ De woningen werden daarom – in overleg

Los van de voedzame maaltĳd en de gastvrĳheid bĳ onze ontvangst is

met de toekomstige bewoners – ondergebracht in een gekapt boer-

het een onverwacht maar onverdacht bewĳs van de groeiende aandacht

derĳvolume met vier woningen op de begane grond en daar bovenop

voor de kwaliteiten van het buitengebied in ons land. En daar hebben

een grote gemeenschappelĳke zolderruimte.

Loods Dinxperlo.

ook het Rĳk en de provincies op verschillende manieren aan bĳgedragen. Zo is met het cultuurprogramma Belvedere gericht geïnvesteerd

Vanwege de diepte maakten ze per woning op inventieve wĳze drie

in historische en landschappelĳke kwaliteit, zoals in de opwaardering

gebruikszones, waarbĳ de middelste ruimtes extra worden verlicht

van de verspreide locaties die samen de Hollandse Waterlinie vormen.

door een grote daglichtkoker vanuit de nok. ‘Voor de materialise-

‘Daar ontvangen de gangen aan de gevel nu ook licht van boven en krijgen de
toiletruimten via hun bovenlicht zelfs een bijna sacrale sfeer’

Maar ook Rem Koolhaas kondigde al eerder aan om de wereldwĳde

ring van gevels en kap kozen we een combinatie van verschillende,

onderzoeksaandacht van zĳn bureau OMA/AMO te verleggen van ‘City’

lokaal toegepaste, bouwmaterialen die we als een patchwork deken

naar ‘Countryside’. In Nederland zal vooral ruimtelĳk en economisch

verspreid over het gebouw hebben toegepast.’ Het resultaat is ver-

onderzoek hard nodig blĳven, nu de sanering van boerenbedrĳvigheid

rassend te noemen, het totaalbeeld blĳft herkenbaar als een groot

in versneld tempo doorzet. Er zullen binnen afzienbare tĳd nog ettelĳke

boerenhuis, terwĳl de woningen toch ieder een eigen identiteit en

miljoenen vierkante meters agrarisch vastgoed leeg komen te staan.

een hedendaags karakter hebben meegekregen. ‘Van de open zolder

Boerenhuis Lemele.

is trouwens dankbaar gebruikgemaakt voor het opbergen van hun
Architectenbureau K2 uit Amsterdam, vĳftien jaar geleden opge-

spullen, maar ook als speelruimte voor de kleinkinderen.’

richt door Judith Korpershoek en Jan-Richard Kikkert, heeft al veel
ervaring opgebouwd met architectonische opgaven in het buiten-

Loods voor landbouwmachines

gebied, zowel in herbestemming als met nieuwbouw. ‘We leerden

Je vraagt één enorme moderne loods voor opslag en onderhoud van

elkaar kennen bĳ de gemeenschappelĳke lunch als medewerkers

grote landbouwmachines en je krĳgt er, na een eerdere afwĳzing, in

van twee aangrenzende architectenbureaus in Delft.’ Jan-Richard

een nieuw plan van K2 uiteindelĳk drie. Het overkwam ondernemer

werkte, na zĳn architectuurdiploma aan de TU Delft en zĳn aan-

Hoftĳzer nadat hĳ een bouwaanvraag indiende voor een nieuw bedrĳfs-

sluitende diensttĳd bĳ de genie, onder meer bĳ de Architekten Cie.

gebouw in het Gelderse Dinxperlo. Een bouwkundige uit de buurt had

in Amsterdam, waarna hĳ nog enkele jaren doorstudeerde aan het

voor hem een standaard schuur getekend, die echter niet in goede aarde

Berlage Institute. Judith maakte een gecombineerd landschaps- en

viel bĳ de provincie. Een eerdere deelname van K2 aan het onderzoeks-

architectuurontwerp tĳdens haar afstudeerperiode aan diezelfde TU

project ‘Ground Control’ van het Stimuleringsfonds voor Architectuur
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heeft hier kennelĳk een cruciale rol gespeeld, want via de resultaten

Het levert een eenvoudig maar krachtig beeld op, dat wordt versterkt

daar kwam hun naam naar voren als architect voor een mogelĳk nieuw

door de hoekaccenten en de grote schuifdeuren waarmee ramen en

loodsontwerp. ‘We hebben alle beslissers vervolgens meegenomen in

toegangen afsluitbaar zĳn.

een rondrit door de omgeving om te bezien welke oplossing beter zou
kunnen passen in de architectonische traditie van de streek.’

Zorgboerderĳ Diemen

Herhaling van een landbouwschuur (er direct naast geplaatst) als groei-

Het laatste project dat ik samen met Jan-Richard bezoek is de zojuist

model kwamen ze daar vaker tegen en zo bedachten ze het eenvoudige

opgeleverde zorgboerderĳ in het buitengebied van de gemeente

concept van deze drie aanliggende schuren, met daartussen twee

Diemen. K2 kreeg hier de opdracht om een dubbelgekapte voorma-

verhoogde zakgoten. ‘Door hoge vakwerkliggers als overspanning in de

lige boerderĳ te renoveren en uit te breiden met groepswoonruimte

nokken te plaatsen, ontstond de grote en volledig kolomvrĳe ruimte die

en werk- en recreatievoorzieningen voor mensen een psychiatrische

de opdrachtgever wilde.’ Vervolgens zĳn de zwartmetalen gevels met

indicatie. De kappen van de boerderĳ zĳn opengewerkt en er is een

veel aandacht gedetailleerd en hebben ze de langsgevels laag kunnen

nieuwe trap gemaakt tussen het voorhuis en de stallen voor het

houden, waarmee de loods zich als vanzelf voegt in de omgeving. ‘De op-

overbruggen van alle verschillende niveaus. De nieuwe werkgebou-

drachtgever was zeer content met het resultaat en nadat zĳn zoon hem

wen en de toekomstige theeschenkerĳ zĳn rond een hof achter op

opvolgde, zĳn we tien jaar later opnieuw gevraagd om een tegenoverlig-

het erf geplaatst.

gend bedrĳfsgebouw te vervangen.’

Naast de bestaande bebouwing is er nieuwe woonruimte gerealiseerd binnen een langwerpig volume met een zwartmetalen dak

Lemele

Dinxperlo

Diemen

en gevels van zwart gebeitste en opgedekte planken. Ook hier weer

Het museum van de Hollandse Waterlinie zal in de toekomst worden

diezelfde archetypische doorsnede, waarbĳ de goot nog iets hoger

gevestigd in een nieuw gebouw op het terrein van Fort Vechten in de

ligt dan bĳ Fort Vechten.

Vechten

Zorgboerderĳ Diemen.
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provincie Utrecht. Om de dan te verwachten stroom bezoekers goed

Doorsnede en kĳkafstand

te ontvangen, is binnen het masterplan van West 8 nu al een grote

Op de terugweg naar het kantoor van K2 in Amsterdam praten we na

parkeerplaats aangelegd, waarmee het fort via een nieuwe route be-

over overeenkomsten en verschillen in de vier besproken projecten.

ter toegankelĳk wordt. Architectenbureau K2 ontwierp de brug over

Ik meen dat daarbĳ de precieze verhoudingen in de doorsnede een

het water, de snede door het talud en het ontvangstgebouw. Omdat

cruciale rol spelen en Jan-Richard is het met me eens: ‘Het gaat bĳ dit

er vanwege Romeinse resten niet in de ondergrond mocht worden

archetype inderdaad om het kiezen van de juiste verhoudingen. Als je

geroerd, is de snede uit grote U-vormige prefab betonelementen

de nok teveel optrekt krĳg je een dertiger jarenhuis, maak je de nok te

opgebouwd. Het langwerpige nieuwe gebouw bevat openbaar

laag dan wordt het een lullige varkensschuur.’ Maar ook de kĳkafstand

toegankelĳke toiletten en een ontvangstruimte met winkel. Voor de

van de beschouwer speelt een grote rol, stel ik. Want voor mĳ zĳn in

beheerders is er kantoor-, kleed- en vergaderruimte en een werk-

Diemen de nieuwe langsgevels ten opzichte van de bescheiden tus-

plaats opgenomen.

senruimtes aan de hoge kant.

‘We hebben hier gekozen voor het ook op andere forten vertrouwde

De succesvolle inzet van de doorsnede als ontwerpmiddel bĳ het berei-

beeld van de loods, maar maken, door het iets ophogen van de

ken van ruimtelĳke diversiteit, doet ons besluiten ze alle op dezelfde

langsgevels, de ruimtes op de etage beter bruikbaar.’ Via twee lage

schaal in het artikel op te nemen, zodat de lezer de vaak subtiele ver-

glasstroken in het dak heb je zittend aan de tafels inderdaad een

schillen zelf kan vergelĳken. Het is al met al een mooie serie, specifiek

prachtig uitzicht. In het middengebied is verder subliem gebruik

voor het buitengebied ontworpen, gebouwen geworden. Van het

gemaakt van de rĳke mogelĳkheden die deze verhoogde archetypi-

ouderenproject in Lemele, via de ruime schuur in Dinxperlo, langs de

sche doorsnede biedt. ‘Daar ontvangen de gangen aan de gevel nu ook

wellicht iets te hoge gevels in Diemen tot en met de passende eenvoud

licht van boven en krĳgen de toiletruimten via hun bovenlicht zelfs

van de nieuwbouw op Fort Vechten. Daar komt de kracht van deze

een bĳna sacrale sfeer.’ Gevels en dak zĳn opgebouwd uit golfplaten

architecten, zowel in maatvoering als in de rĳke doorsnedes, beslist het

van Aluzink en alle aansluitingen zĳn zeer zorgvuldig afgewerkt.

beste tot uiting.
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