
ONTWERPEN VAN ARCHITEKTENBURO BIKKER
stellen mens en zijn beleving centraal

GROOT- AMMERS -Bert en Josia Bikker (vader en zoon) van
Architektenburo Bikker in Groot-Ammers hebben een be
langrijke drijfveer bij hun werk. Ze willen creativiteit en
kennis ten dienste stellen van opdrachtgevers. Hierdoor
ontstaan gebouwen waar in het goed wonen, leven en wer
ken is.

Als architectenbureauzijn ze zich bewust van de grote invloed die
ze hebben op het functioneren en de beleving van de mensen in
hun gebouwen.Josia: " I n de huidige tijd is er veel vraag naar cre
ativiteit . Binnen de mogelijkheden van een budget, de beschikbare
ruimte en de regelgeving, mogen wij een ontwerp maken en het
bouw- of verbouwlraject organiseren. We nemen mensen mee in
dit proces. Dit doen we op een dienstbare wijze en met een ge
zonde dosis lef om met creatieve en duurzame ideeën te komen."

Bert: " De opdrachtgever heeft vaak een duidel ijk beeld van hoe hij
wil leven. In gesprek met ons ontdekt een opdrachtgever vaak dat
er meerdere manieren zijn om een gebouw te laten aansluiten bij
zijn manier van leven en werken. Dit leidt tot creatieve antwoorden
op vragen die soms niet direct gesteld zijn. Ook biedt de techniek
tegenwoordig vele mogelijkheden." Josia: "Er is nooit een stan-

daardoplossing. We houden ons bezig met vraagstukken waar
creat ivite it voor nodig is." Als voorbeeld noemt Josia het cpa
project in Groot-Ammers, een project met vijft ien starterswonin 
gen die momenteel gebouwd worden. De creativiteit kwam in dit
project naar voren in de opzet van het ontwerp en het organiseren
van het proces. De woningen sluiten aan op vijftien verschillende
budgetten en zullen een levendig beeld creëren.
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