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Architectuur in Nederland - Jaarboek 2013/2014
‘Architectuur in Nederland - Jaarboek 2013/2014’ schetst aan
de hand van 30 opmerkelijke realisaties een staalkaart van de
architectuurproductie van het afgelopen jaar. Verder belicht het
jaarboek de belangrijkste ontwikkelingen die een invloed uitoefenen
op de architectuur in Nederland en bundelt het alle belangrijke
architectuurprijzen, wedstrijden en tentoonstellingen van het voorbije
jaar.
De jury van het jaarboek merkte niet zoveel van de crisis in de bouwsector en de terugval van de bouwproductie. “De sectorproblemen waren niet zichtbaar in de inzendingen. Er wordt in Nederland nog veel gebouwd en de kwaliteit is van een vrij hoog
niveau.” Die hoogstaande kwaliteit was vooral terug te vinden bij een aantal scholen,
kantoorgebouwen, publieke complexen en woningen. Zowel de collectieve als de individuele woningbouw blijft een dankbaar laboratorium voor innovatie in de architectuur
via de aandacht voor nieuwe typologieën, herbestemming, experimenten met materialen en vernieuwende vormen van collectiviteiten en publieke ruimte. Los van die positieve noot blijkt dat projecten steeds vaker het resultaat zijn van complexe onderhandelingen tussen verschillende actoren met een eigen denk- en waardenkader, zeg maar
tegengestelde belangen. Architecten moeten telkens opnieuw weerstand overwinnen.

Geselecteerde projecten
Uit ruim 350 inzendingen selecteerde de jury 30 projecten in zes categorieën: seriematige woningbouw, particuliere woningbouw, kleinschalige interventies, utilitaire gebouwen, onderwijs, gebouwen met een publiek programma. Enkele boeiende projecten
zijn de Glazen Boerderij van MVRDV; Secret Operation 610, een mobiele constructie
met een futuristische vorm van Rietveld en Havermans; de herbestemming van een
kerk van awg architecten; een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Felix Claus; het op
een kunstmatig schiereiland in het Amsterdamse IJ opgetrokken appartementsgebouw
IJdock van Zeinstra van Gelderen Architecten; het hoge cirkelvormige Fletcher Hotel
van Benthem Crouwel Architekten; De Rotterdam, een 160 000 m² groot multifunctioneel gebouw van OMA; Rozet, een multifunctioneel gebouw van Neutelings Riedijk Architects; De Werf, een langwerpig
woonblok met een sterke ritmiek en geprefabriceerde baksteengevels van awg
architecten; het volledig houten Traphuis
van ONIX; de op een 26 ha groot terrein
deels zwevende en deels ondergrondse
autarkische Villa Kogelhof van Paul de
Ruiter; de A.J. Schreudersschool van
Korteknie Stuhlmacher Architecten. Foto’s, plannen, schetsen en een uitgebreide informatiefiche duiden elk project.
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Guide d’architecture
moderne et contemporaine
à Liège
De ‘Guide -architecture moderne et
contemporaine 1895-2014 à Liège’
bijt de spits af van een reeks architectuurgidsen die de komende jaren
verschijnt over het architectuurpatrimonium in Luik, Bergen (2015),
Charleroi (2016) en Doornik (2017).
Initiatiefnemers zijn de Cel Architectuur van de Federatie Wallonië-Brussel in samenwerking met de uitgeverij Mardaga. De gids is bestemd als
handleiding en referentiewerk voor
architecten, architectuurstudenten en
voor iedereen die geïnteresseerd is in
architectuur. Na een aantal inleidende
hoofdstukken met achtergrondinformatie over de ontwikkeling en (architectuur)geschiedenis van de stad en
de omgeving, gidst het repertorium de
lezer door de verschillende stadsdelen van Luik en door de omringende
gemeenten. Per stadsdeel worden de
belangrijkste gebouwen opgelijst en
toegelicht aan de hand van een informatieve fiche, foto’s, detailtekeningen
of schetsen. In totaal passeren zo’n
400 interessante gebouwen de revue.
Inspiratie genoeg dus voor een boeiende architectuurwandeling door Luik.
(Door Colette Demil)
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