- Ondernemerschap -

‘Iconen ontstaan alleen als je
de plek begrijpt’

Chris Franken en Arjan Onstenk - founding partners van VFO Architects|Urban Design maken de mooiste gebouwen als zowel zij als hun opdrachtgever er ‘met een bepaalde
intensiteit’ in zitten. Die instelling leidde tot een iconisch woningproject in hartje Helmond.
Havenkwartier Helmond

Een kleine dertig jaar geleden zag VFO Architects|Urban
Design het licht, nadat Chris Franken en Arjan Onstenk
besloten hun ontwerpkrachten te verenigen. Het
bureau - gevestigd in het centrum van Eindhoven - is
met de tijd meegegroeid, vertelt architect Franken.
‘Ons werkveld is breed; van kantoren, woningen tot
hotels en zorgcomplexen in heel Nederland. Al onze
projecten hebben een duurzame inslag - van nul-opde-meter tot circulair - en werken we uit volgens de
BIM-methode. Net als Eindhoven zijn we internationaal
geworden, met buitenlands talent van grote internationale
architectenkantoren. Die internationale dimensie
verbreedt de dialoog en maakt ons creatiever.’

Vertrouwen De coronacrisis speelt VFO Architects|Urban
Design weinig parten, stelt Franken vast. ‘We draaien een
goede productie. Opdrachtgevers willen doorgaan met
hun bestaande én nieuwe projecten. Wat ook helpt, is dat
we de afgelopen decennia een groot netwerk van vaste
opdrachtgevers hebben opgebouwd. Na enige vertraging
in de planvorming vergaderen we nu volop online met
ontwikkelaars, gemeenten en onze eigen ontwerpers. Wellicht
iets minder dynamisch, maar wel erg efficiënt. Ook zijn we
visies aan het ontwikkelen over de gevolgen van de coronatijd
voor onze publieke en private ruimten.’

Prijsvraag Een van de projecten waar de partners nu
‘met hart en ziel’ aan werken, is De Weef in Helmond,
vertelt Franken. ‘Dit woningproject hebben we
ontworpen met BAM Wonen. Het bestaat uit drie in
hoogte verschillende gebouwen aan water en park met
67 luxe koopappartementen van 80 tot 155 m2. Onze
opdrachtgever vroeg ons vorig jaar om mee te doen aan
deze prijsvraag. Het gemeentebestuur van Helmond
vroeg niet minder dan een nieuw icoon voor de stad.
We stemden in, omdat we overtuigd waren echt iets
bijzonders neer te kunnen zetten. Het hele team
geloofde in dit project. Samen zaten we er met veel
intensiteit in.’
Parels rijgen ‘Eerst hebben wij de identiteit van de plek
en de omliggende gebouwen bepaald. Als ontwerper
moet je de plek zien en voelen, wil je hem echt begrijpen.

Hotel The Match

Schoonheid heeft veel te maken met begrijpen en een
verhaal voelen. Het water van de Zuid Willemsvaart,
de voormalige Weeffabriek, het 700 jaar oude Kasteel
Helmond en het Burgemeester Geukerspark zijn als parels
aan een ketting. Met ons project wilden we een nieuwe
parel aan deze weefdraad rijgen. Het weefgetouw en
water inspireerden ons om een meanderend gebouw met
verspringende balkons te ontwerpen. De gevels gaven we
dezelfde zandkleurige tint als de weeffabriek. Het groen
van het te vernieuwen park komt nadrukkelijk ook terug in
de gevel en op het dak; samen met Buro Lubbers hebben
wij daarvoor hangende tuinen ontworpen.’
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Statement Nieuwe opdrachten lonken in thuisstad
Eindhoven, vervolgt de architect. ‘Hier is nu een
waanzinnige dynamiek. De stad is als brainport
uitgegroeid tot een expat hotspot en heeft een enorme
behoefte aan nieuwe woningen en voorzieningen.
Eindhoven is ambitieus en heeft inspirerende supervisors
aangetrokken. Ook wij maken graag studies - ook voor
eigen rekening - voor deze stad. De vraag hoe met het
publieke domein om te gaan, wordt steeds belangrijker.
Natuurlijk moeten we recht doen aan de ambities en
wensen van de bevolking en de dynamiek faciliteren.
Echter niet door de identiteit van de stad aan te tasten,
maar door voort te borduren op het stads-dna. Een
groot statement is niet altijd nodig. Zo schikt ons
Eindhovense boutique-hotel The Match – genoemd naar
de voormalige luciferfabriek – zich naar de historische
context. Omwonenden voelen zich doorgaans prettiger
bij dat laatste.’ ■
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