
Gebouw

D it jaar gaat de selectie 
niet meer via regionale 
voorrondes, zoals sinds 

de eerste uitreiking in 2006 het 
geval was, maar via vier catego-
rieën. Zo wil de brancheorganisa-
tie meer de nadruk vestigen op 
de dienstbare kant en de maat-
schappelijke impact van archi-
tectuur.

Drie Friese architectenbureaus 
dingen mee in de categorie Iden-
titeit & Icoonwaarde: Penta Ar-
chitecten in Harlingen met de 
drie eigentijdse interpretaties 
van oude fi skershúskes langs de 
waddendijk (ontwerp van Hylke 
Zijlstra). BDG Architecten Inge-
nieurs stuurde de Leeuwarder 
brandweerkazerne in. Wilco 
Scheffer ontwierp een gebouw 
met veel glas waar passanten vrij 
naar binnen kunnen kijken. De 
oefentoren kreeg een roodwit-
geblokte jas; de gevel een print 
gebaseerd op de felle brandweer-
jasstrepen. Architectenbureau 
Kijlstra-Brouwer bna neemt deel 
met het entreegebouw van It 
Damshûs in Nij Beets. Architect 
Gerben Brouwer liet het via een 
laag, schuin oplopend groen dak 
bijna naadloos overgaan in het 
landschap eromheen.

Ook drie Friese inzendingen in 
de categorie Leefbaarheid & So-
ciale Cohesie: opnieuw Penta Ar-
chitecten, met veertien kleine ap-
partementen, vermomd als rijtje 
pakhuizen aan de Rozengracht 
in Harlingen. Het ontwerp is van 
Jan-Otto Schilstra en Rob Louët 
Feisse. Ook TWA architecten in 
Burdaard koos voor deze catego-
rie. Doeke van Wieren bouwde 
vijf woningen in Deinum en si-
tueerde ze zó dat de oude verbin-
ding van dorp met kanaal hersteld 
is. De derde is van Van Manen en 
Zwart Architecten. Lolke Wijtsma 
ontwierp drie gebouwen met bij 
elkaar vijftig appartementen op 
een parkachtige plek bij riviertje 
de Drait in Drachten.

De twee laatste Friese inzen-
dingen vallen in de categorie 
Particuliere Woonbeleving: Jelle 
de Jong architekten stuurde een 
ongewoon verbouwde boerderij 
in op niet nader aangeduide plek 
in Fryslân. In de schuur ontwierp 
Kees de Haan een modern ap-
partement, dat los staat van het 
dak en het gebinte maar er wel 
uitzicht op biedt. De bakstenen 
buitenmuur is vervangen door 
beweegbare geperforeerde pa-
nelen. Eerde Schippers van Inbo 
Heerenveen ontwierp een woon-
huis in Bontebok. De opdracht-
gevers waren weg van zijn ont-
werp voor Museum Belvédère in 
Oranjewoud, en wilden net zo’n 
soort ontwerp van zijn hand in 
het coulisselandschap.

Geen Friese inzendingen zijn 
er in de categorie Stimulerende 
Omgevingen, waarbij het ge-
bouw duidelijk moet bijdragen 
aan de verbetering van bijvoor-
beeld genezing of leerprestaties.

i  Op 17 april maakt de jury (onder voorzitterschap van 
Paul Schnabel) de nominaties bekend (maximaal drie per 
categorie) en kan het publiek zelf meestemmen voor de 
publieksprijs. De prijsuitreiking is een dikke maand later.
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Appartementen in pakhuisstijl, Harlingen. Foto: Penta Architecten

In de race naar beste gebouw

Sneinspetiele 15 maart 2014

De Bond Nederlandse Architecten heeft de 250 inzendingen 
voor de BNA-prijs Beste Gebouw van het Jaar 2014 
bekendgemaakt. Er zijn er acht uit Fryslân. Door Ria Kraa.
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