
 VG Visie nr 20/2020 - 53

 

- Wonen -

52 - VG Visie nr 20/2020 -  tekst Peter van Woensel Kooy BeeLD Martin Dijkstra (portretten)

Nieuwe architectuur omgezet  
Naar slimme bouwsystemeN: de  

aaNpak vaN vaN egmoNd
Van Egmond Architecten gelooft dat architectuur begint bij mensen. ‘Of we nu een villa 

ontwerpen of een woonwijk, ons proces begint altijd bij een persoonlijk verhaal.’ Dit verhaal 
wordt met flair en deskundigheid vertaald naar een ideale leefomgeving. Tijd voor een nadere 

kennismaking.

De woonomgeving komt eerst, dan de architectuur. Dat 
is het uitgangspunt van het familiebedrijf uit Noordwijk 
aan Zee: Van Egmond Architecten. Verhalen zijn 
daarbij leidend, individuele ‘stories’, die van een gezin, 
een buurt of stad. ‘Onze kracht zit hem erin deze te 
vertalen naar een ideale leefomgeving’, vertelt Britta van 
Egmond, die het bureau met haar broer Diederik runt. 
We spreken elkaar via een videoverbinding. Over de 
impact van het uitzonderlijke jaar 2020 kan zij nog 
weinig zeggen: ‘tot nu toe hebben we het hartstikke 
druk.’ Van Egmond heeft als familiebedrijf met een 
eigenzinnige, bewezen aanpak een trouwe kring van 
relatief nieuwe en al jaren bestaande klanten opgebouwd. 
Dan sta je ook steviger. ‘Je hoort nu vaak: zorg goed voor 
elkaar. Dat zit in ons DNA. We hebben een mooi team, 
er is saamhorigheid, veel eigen initiatief. Je werkt naar 
iets moois toe. We voelen ons sterk’, zegt Van Egmond 
vrolijk.

De persoonlijke benadering zie je terug in veel facetten 
bij het bureau: bij de ontwerpen die in de kantoorvilla 
anno 1906 worden verzorgd en uiteindelijk in de 
gerealiseerde projecten. ‘We werken voor ontwikkelaars, 
particulieren en gemeenten, vooral in het exclusievere 
segment. Denk aan luxe  villa’s, van projecten voor het 
Koninklijk Huis tot een complex voor een mediamagnaat 
maar ook seniorenwoningen of zoals bij het nieuwe 
project Ananas een blok van 500 woningen. De nadruk 
ligt dus op het wonen. Van Egmond Architecten wil 
helpen om ieders woondromen te realiseren, met veel 
aandacht voor de omgeving.’

Jullie werkeN eigeNliJk op het sNiJvlak vaN per-
sooNliJke wooNdromeN eN maatschappeliJke vrageN. 
klopt dat?
‘Jazeker. Ons werk kent veel gelaagdheden. We hebben 
alles in één hand, dus kunnen goed schakelen tussen 
persoonlijke en maatschappelijke wensen. De laatste 
jaren worden we gevraagd voor steeds complexere 
opdrachten, waarin bijvoorbeeld woonblokken worden 
gepast. Denk daarbij aan onze projecten Kijkduin, het 
Amstelkwartier Amsterdam, Oranje Hotels Noordwijk 
en het eerder genoemde project Ananas. Behalve naar 
een mooi ontwerp zoek je daarbij naar goede routings 
binnen het gebouw, goede verlichting, hoe kom je 
binnen? Dus ook naar een organische aansluiting op 
de stad. Én je wil iets duurzaams neerzetten dat over 
twintigjaar nog even relevant is of eenvoudig kan worden 
aangepast.’

kuNt u dat voor biJvoorbeeld aNaNas coNcreet 
makeN?
‘Dit project betreft 400 a 500 huishoudens die je bij 
elkaar wilt brengen. We zien daarin een belangrijke 
rol voor de binnentuin, die als “anti-eenzaamheid”-
serum kan fungeren en sociaal bindend is. Daarnaast 
heb je je eigen appartement, je eigen plek die ook echt 
geborgenheid en comfort moet bieden. Het belang 
daarvan en de gewenste functionaliteiten hebben we de 
afgelopen maanden allemaal extra kunnen ondervinden. 
Architectuur, zo ook bij Ananas, zie ik als een benadering 
van chaos en complexiteit die je langzaam samen 
ontrafelt richting een mooi en duurzaam ontwerp. 

Over van egmOnd 

architecten

‘Van Egmond, 

architecten is 

een veelzijdig en 

creatief bureau 

voor architectuur, 

interieur en 

stedenbouw, 

gevestigd in 

Noordwijk. Het 

familiebedrijf valt 

nu onder creatieve 

en zakelijke leiding 

van de tweede 

generatie; broer 

en zus Diederik 

en Britta van 

Egmond. Met een 

team van circa 

40 architecten, 

interieur-ontwerpers 

en bouwkundigen 

realiseren wij 

projecten in 

binnen- en 

buitenland. Wij 

leveren “full service 

architectuur” voor 

zowel het zakelijke 

als het particuliere 

segment van de 

markt.’
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Zodanig dat het als “vanzelfsprekend” wordt ervaren, als 
het eenmaal staat. Bottom line hopen wij als architecten 
dat de nieuwe woonomgeving mensen gewoon gelukkig 
maakt.’

wat heb Je Nodig om gelukkig te ziJN met eeN woNiNg?
‘Dat begint al met de vraag hoe je de wijk inkomt. Te 
voet, per auto? Bloeien er bloesems? Kun je er mensen 
ontmoeten? Wanneer je een pand van 65.000m2 neerzet 
met torens tot 60 meter hoog: wat ervaar je dan op de 
begane grond? Denken over groen en ontmoeten is geen 
architectuur, maar mijn ontwerp kan die wel plaatsen 
aanwijzen. Je compositie is een geluksfactor. Wij willen 
een kloppend hart creëren dat een prettige leefomgeving 
bepaalt. Daarnaast heb je te maken met veel partijen en 
randvoorwaarden, die je samen wilt brengen. Kortom 
je bent een duizendpoot, wil je woongeluk voor zoveel 
mensen en wensen realiseren.’

hoe is daarbiJ de beweegruimte? speelt budget eeN rol? 
‘Je hebt elkaar nodig. Er zijn in het proces ook klagers, 
buurtbewoners, kritische stakeholders. Om je ontwerp 
te realiseren is het duwen, trekken en soms ook even 
flink balen. Ik hou de moed er altijd in en de beloning is 
als het ontwerp uiteindelijk mooi is opgeleverd. Succes 
als architect is niet altijd een geldkwestie. Maar ook een 
kwestie van doseren en meewerken. Duurzaamheid is 
een belangrijk aspect, niet alleen in termen van isolatie 
en zuinig zijn met energie, maar ook door te denken 

aan flexibele ruimtes die later qua functie kunnen 
veranderen. En natuurlijk veiligheid. Door zo’n optelsom 
ontstaat liefde voor je ontwerp en wens tot behoud. Dat 
is weer duurzaam.’

mooi. iets aNders: tot het Jaar 2040 ziJN er Naar 
schattiNg eeN half milJoeN extra huizeN Nodig iN 
stedeN. is dat eeN kaNsriJke ramiNg, ook als Je kiJkt 
Naar beschikbare ruimte?
‘Het klopt dat Nederland enorm achterblijft bij de 
behoefte. Er is een beter woonbeleid nodig en er blijft 
veel liggen. Nu is er bijvoorbeeld het stikstofprobleem, 
dat is heel belemmerend bij de procesvorming. Maar 
we willen ook niet meer de fout uit de jaren ‘60 maken 
door te veel en tegelijk te goedkoop te bouwen. Veel 
woonvoorraad uit die tijd voldoet niet meer aan de 

woonwensen en duurzaamheid. Hoe kan de verdichting 
toch tot een verdraagzame en gelukkige omgeving 
leiden? Hoe krijg je iedereen bij elkaar. Op platforms 
voor architecten wordt daar veel over gediscussieerd. 
Het antwoord is ook in het belang van ontwikkelaars en 
gemeenten, wonen is immers een primaire behoefte.’

kuNt u iets meer vertelleN over Jullie amsterdamse 
activiteiteN? de hoekzuil iN het amstelkwartier as-
socieer ik met de sagrada família.
‘Wij realiseren in daar het Amstelkwartier een 
driehoekig plot. De zuil is onderdeel van een groter 
idee, los ontstaan van Gaudí. We bieden hier binnen- 
en buitenbeleving, in een drukke woonwijk aan een 
zijarm van de Amstelrivier. Het wordt een plek waar je 
tot jezelf kan komen, binnen in je woonkamer terwijl 

‘ architectuur 
Ontrafelt chaOs en 
cOmplexiteit richting 
een mOOi en duurzaam 
Ontwerp’
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welke trends ziet 

u Op het gebied van 

wOnen?

‘Er is veel aandacht 

voor wonen, voor ‘t 

fijn hebben thuis. 

Een plek voor jezelf. 

En over wat dan 

fijn is bestaat veel 

diversiviteit: van 

tiny house tot eigen 

paleis.’

wat is een mOOi 

vOOrbeeld van 

mOdern wOnen?

‘De vijf penthouses 

op het dak van 

Ananas: alsof er 

daar ufo’s geland 

zijn op 50 meter 

hoog. Dat wordt 

wel echt te gek. De 

bouw is net gestart. 

Ook onze creatie 

te Kijkduin met 

jacuzzi’s op het dak 

vind ik pure luxe.’

welke functies 

hebben wOningen 

nOg meer in de 

tOekOmst?

‘De grens tussen 

het privé domein 

en het publieke 

domein zal steeds 

meer vervagen. 

Mensen kunnen 

door de technologie 

steeds meer vanuit 

huis opereren. De 

keerzijde is de op 

de loer liggende 

eenzaamheid. Juist 

de combinatie 

tussen een eigen 

plek om tot jezelf 

te komen in 

combinatie met 

veel gedeelde 

voorzieningen zie ik 

als toekomstbeeld. 

De woning hoeft 

dan niet meer 

enorm groot. 

Dat is dan jouw 

eigen zen-plek. 

Het park, de 

business-hub of het 

koffiecafé hebben 

een belangrijke 

gezamenlijke 

functie.’

wat is er nOdig Om 

prettig te wOnen in 

de cOmpacte stad?

‘Voorzieningen 

en gebouwen die 

ruimte bieden aan 

een diversiteit aan 

bewoners. Met 

plek om je terug 

te trekken in je 

eigen domein en 

plek om anderen 

desgewenst 

te ontmoeten. 

Daarnaast veel 

aandacht voor 

groen op het 

maaiveld, of je 

haalt groen het 

ontwerp in zoals bij 

ons hotel project 

in houtbouw te 

Nieuw-Vennep.’

wat wOrdt het 

belangrijkste 

kenmerk van wOnen 

in de tOekOmst?

‘Vroeger was het 

gezin de hoeksteen. 

Bij de toenemende 

diversiteit in 

leefstijlen zullen 

woningen ook 

meer als een 

gedeeld eigendom 

verschijnen. Eigen 

bezit is niet meer 

het hoogste- of een 

haalbaar doel. Door 

de globalisering 

en technologische 

ontwikkelingen 

wordt iedereen 

mobieler. De 

‘sharing economy’ 

zal een generatie 

aan goedkoper 

wonen mogelijk 

maken voor de 

‘nieuwe nomaden’.’ 

wat is de grOOtste 

uitdaging? 

‘De schaars 

beschikbare 

grond in steden 

moeten we goed 

benutten. En de 

mobiliteitsvraag 

daarbij betrekken: 

autovrij betekent 

meer groen. Je 

kan hoger bouwen, 

denk dan wel aan 

multifunctioneel 

gebruik. De 

uitdaging is de 

fijnste inrichting 

van de ruimte 

te vinden in je 

ontwerp.’

wat zOuden partijen 

Op de nederlandse 

wOningmarkt 

anders en beter 

kunnen dOen?

‘De vergunnings-

trajecten kunnen 

soepeler. Veel 

blijft hangen in de 

papierwinkel. Dit 

zorgt voor stagnatie 

in de realisatie.’

‘wat valt Op als 

het gaat Om de 

wOOnwensen?

‘Mensen zoeken 

een connectie 

met buiten. Met 

groen. Er is heel 

veel vraag naar een 

weids uitzicht, naar 

veranda’s, grote 

raampartijen.’

welke innOvaties 

gaan het verschil 

maken?

‘We moeten 

heel zorgvuldig 

nadenken over 

onze grondstoffen 

en slim hergebruik. 

Circulair bouwen is 

een mooi voorbeeld 

van bewust 

nadenken over 

de gehele keten.  

Er bestaan veel 

energieconcepten. 

Tegen minder 

grondstoffen 

en kosten. Ik 

voorzie innovaties 

die zorgen dat 

gebouwen gaan 

meebewegen met 

de comfortvraag 

van hun bewoners. 

Als architecten 

moet wij zodanig 

ontwerpen dat ze 

over tien jaar zeker 

nog relevant zijn.’

de buitenkant de stad, groen en het water biedt. Deze 
dualiteit vinden mensen fijn, daarom passen we die 
graag toe. Sociale kaders maar ook ruimte voor je eigen 
bezinning. Dus enerzijds: waar woon ik, met wie, kleine 
details als de tactiliteit van de gevel, steensoorten. En 
anderzijds: aansluiting op het grotere stedelijke weefsel.’

teNslotte, vaN egmoNd architecteN Noemt zichzelf 
eeN ‘full service bureau’. licht graag toe.
‘Dit betekent dat wij een totaalvisie op architectuur 
leveren, waarbij we de opdrachtgever uitgebreid 
adviseren en begeleiden in het gehele proces. Van 
begin schets tot definitief ontwerp en 3d animatie, 
van omgevingsvergunning tot communicatie met 
stakeholders, van advisering in de aanbesteding tot het 
houden van bouwvergaderingen, budgetbewaking en 
kwaliteitscontrole op de bouwplaats. We hebben alle 
functies in huis. Van Egmond is een allround partij waar 
je een breed vraagstuk bij kan neerleggen. Wij weten 
ideeën slim om te zetten in bouwsystemen: visie en 
praktijk gaan hier hand in hand!’ ■

Lees verder op: https://vanegmondarchitecten.nl/

‘ Ons prOces begint altijd bij 
een persOOnlijk verhaal’ 

curriculum vitae

britta van egmOnd

•  Komt uit 

Noordwijk aan 

Zee

•  Studeerde 

aan de Gerrit 

Rietveld 

Academie en 

aansluitend aan 

de Architectural 

Association 

School of 

Architecture in 

Londen

•  Leidt nu met 

haar broer 

Diederik 

(studeerde 

aan TU Delft) 

als tweede 

generatie 

bureau Van 

Egmond 

Architecten
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