
werkt Josia samen met 5 collega's
en zijn vader, architect Bert Bik
ker. Het portfolio is veelzijdig en
bevat zowel woningen en bedrijfs
gebouwen als scholen en kerken.
'Onze diensten zijn erg breed. Ze
variëren van nieuwbouw en ver
bouw tot renovatie, interieurop
drachten en herbestemmingen.'

Architektenburo Bikker
Kerkstraat 22
Groot-Ammers
T0184 - 66 12 38
F0184 - 662483
1 lV lV w.bikkerbv.n
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Bij Architektenburo Bikker vin
den ze het belangrijk dat een
ontwerp past bij de bewoner en
diens manier van leven. 'We vra 
gen mensen daarom bijvoorbeeld:
hoe denken jullie dat jullie situatie
over vijf of tien jaar is? Daar nu al
rekening mee houden, dat is ook
een aspect van duurzaamheid.'

veel aspecten . De plaats van de
ramen bijvoorbeeld . 'Als je in de
winter optimaal gebruik wilt ma 
ken van zonnewarmte, kun je kie
zen voor een groot glasoppervlak
aan de zuidkant. In de zomer heb
je dan wel zonwering nodig. Door
deze en andere aspecten wordt
een ontwerp niet alleen mooi en
functioneel maar krijgt het ook
een comfortabel en gezond bin 
nenklimaat. '

Aan duurzaam bouwen zitten heel Bij het bureau in Groot-Amrners

Invalshoeken
Wat op het eerste gezicht duur
zaam lijkt , is dat niet altijd in alle
opzichten, blijkt uit Josia's woor
den. 'Kozijnen van aluminium
en kunststof zijn duurzaam, er
is echter wel meer energie nodig
voor de productie ervan dan voor
die van houten kozijnen.' Ook het
belang van dure installaties rela 
tiveert hij. 'Het is soms beter om
goed te isoleren en een goede cv
ketel te nemen dan te investeren in
een dure warmtepomp. Zo'n in
stallatie is vooral interessant voor
grotere woningen en bedrijfsge
bouwen. Mensen komen vaak bij
ons met het idee: duurzaamheid,
daar willen we wat mee. Als we
hierover doorpraten, proberen we
hun duurzaamheidsambities hel
der te krijgen: waarom willen ze
het? Is het om kosten te besparen
of willen ze bewust zorg dragen
voor het milieu? Dit zijn verschil
lende invalshoeken waar verschil
lende oplossingen uit voort kun
nen komen.'

Dikke oude balken dragen de
constructie van het pakhuis. Josia
Bikker wijst op de oude steentjes
van een tussenmuur die al meer
anderhalve eeuw meegaan. 'Over
duurzaamheid gesproken' , zegt
hij met een lach. 'H out en steen
zijn mooi en blijven mooi.' In de
ontvangstruimte staan panelen
met foto's van boerderijen, wonin 
gen en bedrijfsgebouwen die het
bureau heeft ontworpen. Er is een
foto bij van een boerderij in Alm 
kerk waarin meerdere wooneenhe
den zijn gemaakt. 'Hier zie je ook
hoe mooi die materialen zijn. De
oude steentjes en balken zitten er
allemaal nog in .'

GROOT-AMMERS - Architektenburo
Bikker is gevestigd in een kaaspak
huis uit 1860. Waar vroeger kazen
lagen opgestapeld, werken nu
architecten aan ontwerpen die het
aanzien van onze leefomgeving be
palen. Het aspect duurzaamheid is
daarbij niet weg te denken en wordt
breed geïnterpreteerd; het omvat
ook kwaliteit en rendement.

Openingstijden
boerderijwinkel :
Vr. /0 .00 - 20 .00
Za. 10.00 - /7.00

Geer 30
424315 Nieuwland
0/83-3532 76
www.degroenegeer.nl

het adresvoora/uw beterezonwering, rolluiken,
knikarmschermen, uitvalschermen, screens, terrasoverkappingen,

plissé hordeuren, rolgordijnen, verandadaken.
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Rechtstreeks van de boerderij, dus vertrouwd en voordelig!

BASTEMEIJER ZONWERING

Tevens het adres voor al uw natuurvoeding:
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