
 

ESP Lab en de Opstandingskerk genomineerd
Twee projecten van ons zijn genomineerd voor dé nationale prijs voor renovatie en
transformatie: de NRP Gulden Feniks. In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over
de totstandkoming van deze bijzondere projecten.

Het voelt als een enorme erkenning voor een werkwijze die wij in de loop van de tijd
met ons bureau hebben ontwikkeld. Twintig jaar ervaring combineren we met
oprecht en onbaatzuchtig advies. Iedere transformatieopgave begint met een goed
besef van de betekenis van het gebouw. Zowel cultuurhistorisch als technisch wordt
het gebouw op waarde geschat en gaan we in samenwerking met alle betrokkenen op
zoek naar de ultieme kansen voor de toekomst. De architectuur van toen en nu smelt
samen en wordt daardoor rijker.

Hartelijke groet, Pelle Poiesz

 

Over de NRP Gulden Feniks: ‘Vlam in mij, laai weer op’ is de openingszin van het gedicht
Phoenix van dichter H. Marsman. Hij zinspeelt hier op het vermogen van de feniks om op
wonderbaarlijke wijze uit de as van zijn eigen teloorgang te herrijzen. In zijn plaats verrijst
een nieuwe jonge feniks, die daarbij hét symbool is van transformatie en vernieuwing van
het oude De NRP Gulden Feniks verwijst naar deze mythe en is daarmee dé prijs voor de
meest excellente voorbeelden van renovatie- en
transformatieprojecten (www.nrpguldenfeniks.nl).

 

High Voltage Lab
TU Delft wordt
ESP Lab

In 2014 won HP architecten de selectie voor het transformeren van de
hoogspanningshal van de TU Delft tot een Electrical Sustainable Power Laboratory
(ESP Lab) voor onderzoek naar het energienet van de toekomst. Wij herinneren ons
nog goed de eerste rondgang door de hoogspanningshal. Alsof je in een oude James
Bond!lm rondloopt, héél indrukwekkend.

De TU Delft beschikt met het ESP Lab niet alleen over een in de wereld unieke
laboratoriumfaciliteit, maar ook over ongekende mogelijkheden voor
nieuw onderzoek. Het ESP lab zal, als laboratorium- en praktijkruimte, gebruikt
worden door 25 vaste medewerkers, 75 promovendi en postdocs en 25 afstudeerders
van de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE). Deze gebruikers zijn momenteel
verspreid over het gebouw van EWI (Elektrotechniek, Wiskunde, Informatica). Door ze
te bundelen worden nieuwe samenwerkingen mogelijk, maar het zorgt ook voor
uitdagingen. Logischerwijs zou je het tegenovergestelde doen: deze gebruikers zo ver
mogelijk uit elkaar houden zodat er geen beïnvloeding mogelijk is. 
Ieder laboratorium heeft zijn eigen speci!eke eisen op het gebied van verstoringen
van buitenaf en veroorzaakt zelf ook storing voor de andere onderzoeken. Er zijn
verschillende lagen van afscherming nodig om invloeden van buitenaf en elkaar, zoals
elektromagnetische straling, geluid, trillingen en licht tegen te gaan. Bijvoorbeeld: de
impulsgenerator die met anderhalf miljoen volt een blikseminslag simuleert staat nog
geen 5 meter van een zeer gevoelige supercomputer vandaan die moet blijven
functioneren als er getest wordt. 

Ons sterk bewust van de bijzondere uitdaging om te ontwerpen met allerlei vormen
van “shielding” begonnen wij het ontwerpproces. We stelden ons de lagen van de
shielding voor als de ringen van een ui. Elke ring heeft een speci!eke uitstraling en
functie. Door iedere gebruikerszone alleen de benodigde lagen te geven ontstond een
ruimtelijk systeem met contrasten in vormgeving. Duidelijk herkenbaar zijn
bijvoorbeeld de publieke gangruimtes die zich tussen verschillende lagen bevinden.

Meer over het ESP Lab

 

Opstandingskerk
wordt
kinderdagverblijf

HP Architecten heeft de monumentale Opstandingskerk in Voorburg
getransformeerd tot een bijzonder ruimtelijk complex voor kinderopvang. Door een
subtiele toevoeging van moderne materialen en installaties versterkt het ontwerp de
oorspronkelijke kerk met zijn sobere architectuur en ruimtebeleving. De vroegere
kerkgangers zijn trots op het behoud van “hun” kerk. Het resultaat is een van de
grootste kinderopvanglocaties van opdrachtgever CompaNanny (1.700m2 BVO): een
goed passende transformatie die het gebouw een tweede leven met een bijzondere
sociale functie geeft. 

De Opstandingskerk in Voorburg werd gebouwd in 1964 naar ontwerp van Rein
Fledderus voor de Nederlands Hervormde Kerk. Dit gemeentelijke monument toont
veel verwantschap met “de Doelen” in Rotterdam, dat Rein Fledderus in dezelfde tijd
in samenwerking met de architecten H.M. en E.H.A. Kraaijvanger ontwierp. 
Voor architect Fledderus en de kerkgemeente vormde de vroegchristelijke periode in
het Midden-Oosten de inspiratiebron. Het Voorburgse kerkgebouw is ontworpen als
een ‘tent van samenkomst’, vormgegeven in natuurlijke onbewerkte materialen als
baksteen en schoon beton. Het was een rustige kerkruimte onder een ‘geplooid’ dak,
met natuurlijke lichtval van boven. De begane grond was georganiseerd rondom een
hof waaraan de nevenruimten voor gemeente, jeugd en overdenking liggen. 

De grootste uitdaging van de omvangrijke transformatie was om de structuur en het
karakter van het bestaande gebouw zo goed mogelijk te begrijpen en daar respectvol
op te reageren. Het resultaat is een stapeling van terrassen in de grote kerkzaal,
onder het geplooide dak. De heldere organisatie van de oorspronkelijke kerk wordt
versterkt door nieuwe verlichting en bijzondere zichtlijnen. De verschillende
leeftijdsgroepen zijn logisch gegroepeerd en de ruimtes zijn gericht op buiten. De
ruimtes voor de kleinste kinderen zijn gegroepeerd rondom het binnenhof waar ze
een veilige buitenspeelplek hebben.

Meer over de Opstandingskerk

 

Meer transformaties door HP architecten

Markthal in pillenfabriek

Dit monument is onderkelderd en
getransformeerd tot het bruisende hart
van het Paleiskwartier in 's-
Hertogenbosch.

Meer over de Markthal

I-punt in De Waag 

In dit rijksmonument hebben wij een
bijzondere inrichting gemaakt met licht
"van boven" voor het nieuwe
Informatiepunt in Schiedam. 

Meer over het I-punt

A!uitenloods

Deze militaire loods in Hellevoetsluis is
getransformeerd tot kapsalon, praktijk
voor coaching en een ruimte voor
personal training.

Meer over de A!uitenloods

Wonen rond een hof

Het door ons ontworpen
expositiegebouw in Vlijmen hebben wij
verbouwd tot levensloopbestendige
woning.

Meer over het Marianum
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