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Lemster architecten geven erfgoed toekomst

Profiel

Nieuwe potentie,
met sporen uit
het verleden

HISTORISCH ERFGOED KRIJGT VAN J.O.N.G. ARCHITECTEN EEN NIEUW LEVEN IN EEN MODERNE JAS. DE SPOREN
VAN HET VERLEDEN MOGEN GEZIEN WORDEN.

BELANGRIJK ZIJN NIEUWE FUNCTIES VOOR OUDE GEBOUWEN. ANDERS

BETEKENT HET ZOVEEL ALS HET DOODVONNIS, VINDT ARCHITECT JELLE DE JONG.

De boerderij waar architect Jelle de Jong
opgroeide in de Brekkenpolder bij Lemmer was in zijn ogen intrigerend. Het
zware bintwerk, het imposante dak, de
stalraampjes, hij kon er uren naar kijken.
Met duimstok heeft hij als kleine jongen
de boerderij helemaal opgemeten en
daarna in het schetsboek vastgelegd.
De liefde voor de architectuur was geboren, ook al wist hij het nog niet. De fascinatie voor boerderijen is gebleven.
Zoveel van de twintigduizend boerderijen
in Fryslân heeft Jelle de Jong inmiddels een
nieuw leven gegeven. “Wichtich is datst
mei in nije funksje it karakter fan in boerepleats behâlde kinst.”
Verbouw en restauratie van karakteristieke
panden is sinds het begin in 1987 een specialisme van het Lemster bureau J.O.N.G.
Architecten, de al decennia durende
samenwerking van Jelle de Jong (65), Kees
de Haan (46) en Wytze Bouma (51). Een
bestaand gebouw krijgt respect, soms zijn
de architecten de ridders om fatale ingrepen te voorkomen. “It hat te krijen mei
leafde foar gebouwen en skiednis.”

“In gebou moat
syn spoaren fan it
ferline hawwe”
Herbestemming van leegstaande monumentale boerderijen is een maatschappelijke opgave. De machtige rode daken zijn
een tekening van de horizon en geven het
weide Friese landschap karakter. Heel wat
agrarisch erfgoed is echter buiten gebruik
geraakt. De Lemster architecten halen de
nieuwe potentie boven, maar met respect
voor het oude. “In gebou moat syn spoaren
fan it ferline hawwe, it is de patina. In troch
de strontkroade útsliten kezyn is moai om
sjen te litten. Krekt dêr sit it ferhaal.”

Moderne ingrepen

Jelle de Jong en Kees de Haan.

Het erfgoed is in goede handen, ook al
zijn ze niet bang voor gedurfde, moderne
ingrepen. Het is juist spannend om een
combi met hedendaagse architectuur te
maken. Mooi voorbeeld staat in het eigen
Lemmer. Alle historie van de voormalige
mastenmakerij van Van der Neut is terug
te vinden, ook al is het complex nu een
hotelaccommodatie. “Wy sjogge hieltyd
nei behâld fan de oorspronklike wearden.
Elke fjouwerkante meter moai metselwurk
wurdt troch ús op past.”

Zo gaat het ook met verbouwingen
van oude kerken, fabrieksgebouwen en
boerderijen. Het monumentale, middeleeuwse kerkje van Húns is na een restauratie weer een parel. Industrieel erfgoed
als het oude fabrieksgebouw van Batavus
in Heerenveen heeft een nieuwe toekomst
nu er woonappartementen in gevestigd
zijn. En een oude stelpboerderij in de
Ruterpolder bij IJlst is van buiten oude glorie, maar herbergt te midden van het
machtige bintwerk moderne kubussen als
“in hûs yn in hûs”.
Het prijswinnende ontwerp voor de
IJlster boerderij hoort tot de trots van het
Lemster architectenbureau. “Hjir sjochst
ek de evolúsje yn kennis en kunde”, blikt
De Jong terug. Wy doare hieltyd mear,
toane mear lef as yn it begjin.”
Nu worden de daken zo weinig mogelijk
aangetast. “It giet om it plak yn it lânskip,
dan sjochst foaral de reade daken, net de
muorren.” Voor lichtinval zijn dakvensters
taboe, maar worden andere oplossingen
gevonden, zoals een fors gat in de muur
met grote ramen en aluminium luiken. De
logica is duidelijk: “Achter kowerútsjes kin
je net wenje.”

Beursgebouw
Recent hoogtepunt voor het bureau is
de ingrijpende renovatie van het Beursgebouw in Leeuwarden tot faculteitsgebouw
van Campus Fryslân. Uiterlijk verandert er
weinig, binnen wordt het gebouw geschikt
voor een nieuwe toekomst. De verbouwing is in volle gang, zodat er uiteindelijk
zo’n duizend studenten en medewerkers
een plaats kunnen vinden voor universitaire studies.
Architect Kees de Haan vat de uitdaging
kernachtig samen: “100 prosint âld,
100 prosint nij.” De ervaring met oude
gebouwen heeft geholpen bij het verkrijgen van de grote opdracht. “Ek hjir ha wy
in goede analyse fan it gebou makke. Dan
komst op in goede fisy oer hoe ast de nije
funksjes ynbringe kinst.” Het wordt een
moderne onderwijsomgeving, met behoud
van het monumentale karakter dat stadsarchitect Thomas Romein in 1880 aan het
Beursgebouw gaf.
Duurzaamheid is een bijzonder vraagstuk
voor het oude Beursgebouw. Met respect
voor het gebouw zijn er oplossingen
mogelijk, beklemtoont De Haan.
“De Beurs is in moai foarbyld hoe’t wy
monuminten duorsum meitsje kinne.

Technysk kin der in soad en yn de takomst
noch folle mear.” Na de renovatie wordt
er geen gas gebruikt. Door betere isolatie
van de vloeren, gevels, ramen en plafonds
en door inzet van een warmtepomp en
362 zonnepanelen op het platte dak is er
een doorbraak bereikt.
Voor oude monumenten is de opdracht
om energiezuinig te zijn soms lastig te realiseren, beaamt De Haan. “Wy wolle
beide; de authenticiteit bewarje en nij
gebrûk mooglik meitsje. De rêding fan in
monumint is dat it brûkt wurdt. Soms
moast it ek mar akseptearje dat in bysûnder gebou minder duorsum is.”

Waardering
“Der is foar âld mear wurdearring as yn it
ferline”, constateert De Haan. Dat helpt
om bijzonder erfgoed te sparen. Het blijft
in zijn ogen niet beperkt tot monumentale
panden, ook jongere in het oog springende bouwsels verdienen zorg. Hij kan het
waarderen als woningbouwvereniging
Accolade juist haar best doet om een markant, maar verouderd woonwijkje uit de
jaren dertig in de Heerenveense Compagnonstraat niet te slopen, maar helemaal
naar de eisen van deze tijd te transformeren, zodat de 34 woningen weer vijftig
jaar meekunnen.
“Men sjocht it belang”, constateert
De Jong tevreden. In het voormalige
Lemsterland is hij een van de gangmakers
voor extra bescherming van bijzonder erfgoed, naast de rijksmonumenten. Tweehonderd panden hebben een gemeentelijke monumentenstatus. “It iepent doaren
foar it krijen fan subsydzje foar renovaasje.
Of foar in rinteleaze liening fan it Restauraasjefûns.”
Het initiatief met de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland nodigt uit tot een
vervolg elders. “It begjint mei leafde foar
gebouwen”, vindt De Haan. Hij bepleit
ook jonge beeldbepalende gebouwen als
monument te bestempelen. “Eins binne de
minsken passanten, de monuminten
bliuwe.”
Architect Jelle de Jong ijvert voor oud en
jong erfgoed, ook nu hij zich sinds begin
dit jaar heeft teruggetrokken uit de leiding
van J.O.N.G. Architecten. “Ik bin baas ôf.”
Zijn adviezen en ideeën levert hij op verzoek. “Eins is it sa datst oant dyn dea
arsjitekt bist.”
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