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BRIQUE architecten is het resultaat van een fusie tussen 
Bendien/Wierenga architecten en Koning Ellis, samen goed 

voor 25 jaar ervaring. Roos Bendien, Nataly Wierenga, Suzanne 
Ellis en Annegien van Dijk hebben een sterke portfolio van 
complexe gebouwen waarin de mens centraal staat. Het werkveld 
is breed en loopt van zorg en onderwijs tot hotels en kantoren. Ze 
vonden elkaar in een gedeelde visie op het werkveld en hun vak. 
Dat - opgeteld bij professionaliteit, plezier in het werk en intensieve 
samenwerking - maakt het geheel meer dan de som der delen.

Welbevinden _ Welbevinden is voor alle vier een belangrijke 
notie en vormt dan ook een stevige pijler onder het werk van 
BRIQUE architecten. ‘Ons werk draait uiteindelijk om het 
welbevinden van de mens. Daarom ontwerpen we gebouwen 
en interieurs die relaties versterken, waar mensen zich geborgen 
voelen en die ontwikkeling stimuleren. Dat is het doel van onze 
architectuur. Natuurlijk speelt de esthetische kant daarbij een 
belangrijke rol. Ook schoonheid draagt immers bij aan dat 
welbevinden. We zien een steeds verdere verschuiving naar de 
architect die wordt ingehuurd voor een spectaculair beeld om mee 
te scoren. Dat lijkt prestigieus, maar uiteindelijk marginaliseren 
architecten zelf hun rol met deze instagram-gebouwen. Ons vak is 
zoveel meer dan het maken van een mooi plaatje.’ 

inleven _ Een van de sterke punten van het bureau is het 
vermogen van de partners zich optimaal in te leven in de klanten 
en de gebruikers. ‘Wij geloven in het belang van het stellen van 
de juiste vragen en het voorleggen van keuzes. Dat is ons werk als 
architect. Wij gaan op de stoel van de klant of gebruiker zitten om 
te kijken wat die nodig heeft om zijn werk goed te doen en zich 
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vier ervaren architecten, die de liefde voor het bouwen én de aandacht 
voor de mens in het gebouw delen. Met hun focus op welbevinden en 
de menselijke maat voegen ze een waardevolle dimensie toe aan het 

architectuurlandschap. 

thuis te voelen. Zo krijg je gebouwen die betekenis hebben voor de 
mensen in en om het gebouw. Daarbij gaat het niet alleen om een 
persoonlijke, maar ook om een maatschappelijke betekenis. Dingen 
als sociale veiligheid, leerprestaties en ziekteverzuim zijn allemaal 
aspecten die ook door de omgeving beïnvloed worden.’

Inlevingsvermogen resulteert uiteindelijk in duurzame 
gebouwen, is hun ervaring. ‘Onze gebouwen verbinden zich met 
hun omgeving en worden er een waardevol onderdeel van. Samen 
met het gebruiksgeluk van de bewoners, werknemers of kinderen, 
geeft dit een gebouw bestaansrecht.’

tRansitional caRe Unit amsteRdam _ Een mooi 
voorbeeld van zo’n gebouw is de Transitional Care Unit (TCU) 
bij het AMC waar BRIQUE architecten nu aan werkt. Een 
leeromgeving voor zieke kinderen en hun ouders als tussenstap  
naar huis. ‘Wij willen ouders en kinderen een vertrouwde plek 
geven, een gebouw dat ze past als een warme jas. Dat lukt niet door 
alleen het programma van eisen te lezen. Om erachter te komen 
wat ouders en kinderen voelen en echt nodig hebben, hebben we 
met artsen en verpleegkundigen gepraat en meegelopen op de 
Intensive Care, maar ook onder begeleiding van een arts kinderen 
thuis opgezocht. Het ontwerp is als een ‘dorpje’ met verschillende 
gradaties van geborgenheid en ontmoeting, tussen de schaal van het 
ziekenhuis en thuis in. Van binnen naar buiten ontworpen, als ‘nest’ 
in het groen.’ 

menselijke maat _ Een tweede belangrijke notie bij BRIQUE 
architecten  is de menselijke maat – cruciaal uit oogpunt van 
leefbaarheid. Het gaat deze architecten niet om grote gebaren, 
opvallen of protserige materialen. Integendeel. ‘Wij vinden het 
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blok; de vorm van gebouwen in een straat bepaalt hoe de wind er 
doorheen waait en hoe geluid er weerklinkt. Een terugspringende 
begane grond geeft meer bewegingsruimte op de stoep en plek 
voor een bankje. Een mooie luifel is een prettige bescherming 
en gedurende de dag verandert het schaduwspel op een verfijnd 
vormgegeven gevel. Een geglazuurd steentje tussen de andere 
bakstenen verrast met een schittering in de zon. De negge van een 
kozijn is één handbreedte diep; warm gevlamd hout nodigt uit om 
even aan te raken, een mooi geweven wollen bekleding geeft warmte 
en geborgenheid. In onze architectuur staat deze ruimtelijke en 
zintuigelijke ervaring centraal, waarbij het gebouw samen met het 
interieur en de omgeving één geheel vormt.’

de klokkenbeRg nijmegen _ Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij Basisschool de Klokkenberg in Nijmegen. Een vriendelijk gebouw 
met een ronde, uitnodigende hoofdvorm die bij het betreden voelt 
als een omarming, waardoor je je meteen welkom voelt. De gevels 
van een lokaal gemaakte, warme kleur baksteen weerspiegelen de 
natuurlijke context van de locatie. En wie goed kijkt, ziet van dichtbij 
een fijn reliëf van gedraaide stenen met net iets te lang gebakken, 
gedraaide koppen, wat zorgt voor een verrassende tactiliteit. 

bedRijfsveRzamelgeboUW tilbURg _ Ook het 
bedrijfsverzamelgebouw in Tilburg verhoudt zich op deze manier tot 

belangrijk dat je gebouwen kunt relateren aan de schaal van het 
lichaam, waardoor je een gebouw begrijpt en je er prettig bij voelt. 
Dat is iets wat in de huidige architectuur, met zijn nadruk op grote, 
spectaculaire torens soms ontbreekt. Je ontwerpt als architect 
voor mensen. Je verdiept je in wie er woont of werkt en zorgt er 
in het ontwerp voor dat je onbewust voelt dat het ontwerp een 
woongebouw of kantoor is en geen anoniem complex. Ontwerpen 
op menselijke maat vraagt om aandacht voor detail en verfijning op 
verschillende schaalniveaus. 

Als je van ver aan komt lopen is de beleving van een gebouw 
anders dan vanaf de overkant van de straat of bij de voordeur. Eerst 
ervaar je het totale volume en de hoofdvorm, dan het reliëf en de 
verdeling van de gevel, ten slotte materialisering en detaillering. 
Op al deze niveaus maken we dat er wat te beleven is. Een naar 
boven toe smaller wordend gebouw ervaar je anders dan een recht 

de menselijke maat. Op deze plek, tegenover het mooie oude pand 
van Brasserie Dudok, was eerder de onaantrekkelijke achterzijde 
van een parkeergarage te zien. Het nieuwe kantoorgebouw, 
ontworpen in samenwerking met architect Ed Bergers, is gebouwd 
tegen de parkeergarage aan en zelfs deels onder de hellingbaan. 
Slim gebruik van de restruimte die anders onbenut was gebleven. 
‘Dit was technisch een complexe klus. Het volume is opgedeeld 
in twee bouwdelen, verschillend in hoogte en verspringend in 
de rooilijn. Doordat de schaal van het grote blok zo verkleind is,  
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verhoudt het zich meer tot de menselijke maat en voegt het zich 
prettig in het weefsel van de stad. Als je dichterbij komt, herken 
je de liefde voor het detail en de verfijning. Deze is zichtbaar in de 
combinatie van materialen met een verschillende structuur en schaal; 
de ranke kozijnen die in kleine vakjes zijn verdeeld, het grotere 
raster van de industriële stalen balken en het grovere, gemêleerde 
metselwerk daar tussenin. De vanzelfsprekendheid die het gebouw 
hierdoor krijgt, uit zich misschien wel het beste in het compliment van 
een voorbijganger: “Stond dat gebouw hier niet al heel lang?”
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5: Nieuwbouw basisschool 

de Klokkenberg,

Nijmegen, basisschool, 

naschoolse opvang en  

kinderdagverblijf, 1500m2

6: Nieuwbouw,  

Vellesan Collega  

IJmuiden, 3600m2

7 en 8: Nieuwbouw hoofd-

kantoor 2Connect B.V. 

Waalwijk., kantoor 650m2 

en opslaghal 850m2


