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VAKMANSCHAP VAN LOKALE 
SCHIPPERSARCHITECTUUR

Goede detaillering draagt bij aan de esthetiek en de functionaliteit van een gebouw en is 
daarmee medebepalend voor de ervaring en de waardering. Tegelijkertijd zorgt een goede 
detaillering voor een tijdloze uitstraling, een belangrijk aspect voor de duurzaamheid 
van een gebouw. Voor de ARC18 Detail Award heeft de jury gezocht naar verfijnde details 
die louterend werken op de architectuur. Daarmee pleit zij voor een hernieuwde uitvin-
ding van het ambacht binnen het vakgebied.         
Tekst Marieke Giele

Cadix in Antwerpen (BE)
door Happel Cornelisse Verhoeven

Samenstelling van de jury 
De jury van de ARC18 Detail Award bestaat uit 
Jacq. de Brouwer (voorzitter, Bedaux de Brouwer 
Architecten), Albert Herder (Studioninedots), 
George Henkens (Aronsohn raadgevende  
ingenieurs), Hans de Wilde (D.W. Investments) en 
Marieke Giele (secretaris, de Architect).

In de crisis hebben veel architectenbureaus 
afscheid moeten nemen van hun technische 
ontwerpers en slechts een enkeling beschikt 
nog over een eigen bouwopzichter. De 
bureaus zijn teruggebracht tot ontwerpateliers 

die vooral mooie plaatjes maken om een tender 
binnen te halen of een project langs de welstand 
te slepen. Daarna nemen aannemers het over en 
staat de architect veelal buiten spel. Zonder zicht 
op de kwaliteit van het eindresultaat. 

Architecten laten zich op deze manier een 
belangrijk deel van hun opdracht ontnemen. 
Terwijl juist in het detail een groot deel van de 
essentie van de architectuur verscholen ligt. Nu 
de bouwpraktijk weer flink aantrekt, is er meer 
aanleiding voor architecten om zich in 
toenemende mate te bemoeien met het ambacht 
van het vak. Juist door nauw betrokken te 
blijven bij het bouwproces, kunnen zij immers 
garant staan voor de kwaliteit van het project en 
daarin hun eigen handschrift tonen.

Louterend effect op architectuur
De ARC18 Detail Award bekroont architecto-
nisch uitdagende, reeds voltooide projecten die 
zich onderscheiden door innovatieve details 
binnen een samenhangend totaalconcept. Goede 
detaillering werkt louterend op de architectuur 
en geeft haar een tijdloos mooie uitstraling. De 

jury heeft daarom gezocht naar verfijnde details 
die de architectuur naar een hoger niveau 
brengen en de tand des tijds weten te doorstaan. 
Daarvoor dient een detail op lange termijn goed 
bestand te zijn tegen klimatologisch wisselende 
omstandigheden. Interieurs zijn om deze reden 
buiten beschouwing gelaten. 

Voor de ARC18 Detail Award zijn in totaal 48 
projecten ingezonden, die elk jurylid eerst 
individueel heeft bekeken. Vervolgens zijn alle 
projecten tijdens de eerste jurybijeenkomst 
besproken, waarna in een aantal ronden de drie 
nominaties zijn geselecteerd. Tijdens een 
tweede jurybijeenkomst zijn de genomineerde 
projecten bezocht, waarna tijdens het slotberaad 
de winnaar is aangewezen. 

Naar aanleiding van de gestelde criteria heeft 
de jury alle ingezonden projecten besproken. 
Daarbij viel het allereerst op dat de kwaliteit van 
de inzendingen erg verschillend is. Sommige 
projecten zijn goed gedocumenteerd in tekst en 
beeld met een duidelijke weergave van de kritieke 
details. Andere inzendingen zijn juist minder 
volledig in de documentatie, waardoor relevante 
detailtekeningen of een overzicht van het project 
als geheel ontbreken. Dat maakt het voor de jury 
lastig om de projecten te doorgronden.

Opvallend waren eveneens de grote 
verschillen tussen de inzendingen wat betreft de 
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opgave, schaal en budget. Waar sommige 
architecten zich lijken te verliezen in onnodig 
spectaculaire vormentaal, zijn anderen in staat 
om met beperkte middelen een krachtig project 
te realiseren. Tijdens de discussie kwamen 
enkele projecten naar voren die de jury 
uitgebreider heeft besproken.

Van concept tot detail
Sommige ontwerpen kenmerken zich door een 
vakkundige uitwerking van het achterliggende 
concept. Zo is er waardering voor Theater Het 
Speelhuis in Helmond door van Dongen – 
Koschuch Architects and Planners, waar een 
minimalistisch paviljoen tegen de bestaande 
kerk is geplaatst. De dunne dakrand en glazen 
aansluiting op de kerk zijn mooi uitgewerkt en 
leveren een interessant spel van licht en zwaar op.

Bij andere projecten trekt een goed 
uitgedachte constructie de aandacht. Het 
ontvangstpaviljoen Piushaven in Tilburg door 
CIVIC Architects valt op door de imposante 
stalen borstwering. Door de constructie volledig 
in deze borstwering te integreren ontstaat een 
strak randkader, dat het gebouw tot een 
abstracte sculptuur maakt en laat aansluiten bij 
de schaal van de historische haven. 

Daarnaast zijn er projecten die zich 
kenmerken door de opvallende plasticiteit van 

de gevel. Dat is goed zichtbaar in de villa in 
Kampenhout (BE) door Lens°Ass Architecten, 
waar het strakke metselwerkverband de 
horizontale lijnen van de woning versterkt. 
Vooral het knappe bakstenen raster roept 
bewondering op bij de jury. 

Drie nominaties
Uiteindelijk nomineerde de jury drie projecten 
voor de ARC18 Detail Award. Deze onderschei-
den zich door de ambachtelijke aanpak met 
opvallend veel aandacht voor de uitvoering en 
maakbaarheid van het detail. Dat maakte de jury 
nieuwsgierig om het eindresultaat van deze drie 
projecten in het echt te bewonderen. 

Hoekgebouw Cadix in Antwerpen, naar 
ontwerp van Happel Cornelisse Verhoeven, 
valt direct op door de sterke plasticiteit in de 
gevel. Met de gele baksteen speelt het gebouw in 
op de lokale schippersarchitectuur van het 
voormalige havengebied en de zorgvuldige 
detaillering is duidelijk geïnspireerd op de 
historische panden in de omgeving. Daarmee 
geeft het monumentale gebouw een krachtige 
invulling aan de straatwand. 

De Zestien Eiken Schuur in Berlicum door 
HILBERINKBOSCH architecten kenmerkt 

zich door het circulaire verhaal. Oude eiken van 
het eigen erf en het onderliggende landgoed zijn 
volledig gebruikt voor de nieuwe schuur, van de 
kolommen in de constructie tot de schaliën op 
het dak en van de lamellen voor het glas tot aan 
het meegestorte schors in het beton. Deze 
zoektocht naar een optimaal gebruik van de 
bomen levert een karaktervol project op dat 
aansluit bij de lokale boerderijtraditie. 

Levensstrijdweg in Zierikzee, ontworpen door 
Rink Tilanus, onderscheidt zich door de 
abstracte architectonische vormentaal. Met 
glasschuimbeton is een massief regiokantoor 
voor Natuurmonumenten gerealiseerd, dat in 
zijn eenvoud aandoet als een beeldhouwwerk. 
Dankzij de glasschuimkorrels ontstaat een 
grofkorrelig oppervlak dat begroeiing van 
korstmossen stimuleert. Uiteindelijk moet het 
bijzondere object op deze manier aansluiten bij 
het omringende landschap. 

Nieuwe inzichten
Het bezoek aan de drie genomineerde projecten 
leverde nieuwe inzichten op. De drie 
genomineerde projecten kenmerken zich door 
de sterke verbinding met de bouwpraktijk, maar 
zijn elk op hun eigen manier uitgesproken. 

Waar de jury hoge verwachtingen had bij 
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hoekgebouw Cadix, zijn deze in veel opzichten 
waargemaakt. De zorgvuldig gedetailleerde gevel 
levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 
van het straatbeeld en toont het vakmanschap 
van de architecten. In het interieur is deze 
verfijnde detaillering doorgezet met aandacht 
voor zowel de inrichting van de collectieve 
ruimten als de afwerking van de appartementen. 
Zeker afgezet tegen het gegeven dat hier sprake 
is van sociale huurwoningen, zijn de architecten 
erin geslaagd om een verrassend hoge kwaliteit 
van het exterieur en het interieur te behalen.

In Berlicum is de jury positief verrast door het 
gevoelige karakter van de Zestien Eiken Schuur. 
Hout en beton creëren samen een spannend spel 
van texturen en brengen de eenvoudige schuur 
tot leven. Naast de aandacht voor de 
ambachtelijke bouwmethodiek hebben de 
architecten lef getoond door te experimenteren 
met ongebruikelijke details, bijvoorbeeld in de 
vormgeving van de kozijnen als brede lamellen. 
Deze combinatie tussen traditioneel en modern 
levert een authentiek en spannend project op. 

Van tevoren maakte vooral de Levensstrijd-
weg nieuwsgierig. De jury heeft veel waardering 
voor de manier waarop het project uit één 

materiaal is opgetrokken. Goede detaillering 
bestaat echter bij de gratie van een goede 
uitvoering en deze heeft geleden onder het 
experiment van deze bouwmethodiek. Vooral de 
getrapte hoekoplossingen, uitgevoerd in een 
andere betonstructuur, zijn in dat opzicht een 
oneigenlijke keuze die het monolithische beeld 
opbreken. De jury waardeert het moedige 
experiment om een gevel zowel dragend als 
isolerend uit te voeren. Dit project geeft veel 
inzicht in de mogelijkheden van dit bijzondere 
materiaal en de jury is dan ook benieuwd naar 
de nieuwe toepassingen op basis van de 
opgedane ervaringen.

Na deze eerste bespreking van de genomi-
neerden spitste de discussie zich toe op het 
hoekgebouw Cadix en de Zestien Eiken Schuur. 
Beide projecten gooien hoge ogen in de 
samenhang tussen de details en de architectuur. 
Maar waar Happel Cornelisse Verhoeven uitgaat 
van een historische precisie, zoekt HILBERINK-
BOSCH architecten juist naar een experimentele 
benadering. In dat opzicht zijn de projecten 
duidelijk verschillend en lastig met elkaar te 
vergelijken. Uiteindelijk wegen de zorgvuldig-
heid en verfijning zwaarder in het oordeel. 

En de winnaar is…
Na een intensief beraad wijst de jury unaniem 
Cadix aan als winnaar van de ARC18 Detail 
Award. Met dit project toont Happel Cornelisse 
Verhoeven vakmanschap en passie voor de 
architectuur. Door de klassieke positie van 
bouwheer weer terug te pakken, heeft het 
bureau een zeer hoge kwaliteit weten te 
bereiken. Vanuit deze spilfunctie heeft Happel 
Cornelisse Verhoeven met een scherp oog 
gewaakt over de inzet van alle middelen en de 
uitvoerende partijen met precisie aangestuurd. 

Dat levert een bijzonder project op van een 
verrassend hoge kwaliteit. De zorgvuldige 
detaillering van de verdiepingshoge plint en de 
afgeschuinde erkers geven het hoekgebouw een 
vriendelijke uitstraling. Waar de losse details op 
het eerste gezicht niet opvallen, creëren ze 
samen een kloppend gevelbeeld. Het 
hoekgebouw is daarmee niet alleen sterk 
verankerd in de voormalige havenwijk, maar 
ook een groot compliment aan de sociale 
woningbouw. 
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