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Overigens leidt duurzaamheid ook

tot een groeiende vraag naar

advieswerk. "Men zoekt in deze t ijd

naar een duurzame investering en

twijfelt vaak tussen bijvoorbeeld

nieuw- of verbouw." Met een

onafhankelijk en creatief advies

helpt Bikker de mensen om hun

eerste stap te zetten in hun

plannen. "Op een wat kleinere

schaal zijn we qua advies in staat

woningen te voorzien van een

energielabel en te adviseren over

energiebesparende maatregelen ."

een gelijkmatig binnenklimaat. Dit

sluit weer aan op de wens om het

kerkgebouw ook doordeweeks te

gebruiken als kerkelijk centrum.

Hiermee presteert het gebouw niet

alleen op het gebied van energie

maar ook op sociaal, economisch

en maatschappelijk vlak."

Architektenburo Bikker - architect

BNA en interieurarchitect BNI

Kerkstraat 22,

2964 BV, Groot-Ammers

T 0184-661238

I www.bikkerbv.nl

Momenteel werkt het bureau aan

een project waarbij ze een woning

ontwerpen voor een jong gezin die

de wens heeft hier oud in te

worden. "Dit project vind ik een

mooi voorbeeld omdat er zeer

toekomstgericht gedacht wordt:

kenmerkend voor duurzaamheid.

Hierbij bouwen de opdrachtgevers

niet voor de komende 10 of 20 jaar

maar voor de rest van hun leven.

Dat mensen ons zo'n project toe

vertrouwen zie ik als een zeer dank

bare en mooie verantwoording. In

het interieur maken we de woning

toekomstbestendig doordat ruim

tes eenvoudig van functie kunnen

wisselen. Deze oplossing lijkt een

voudig, er zijn echter talloze ma

nieren om dit te integreren. Alleen

oplossingen die naadloos passen in

het samenhangende geheel

bieden op lange termijn kwaliteit."

Architektenburo Bikker,waar een

team van zeven mensen in een

bijzonder verbouwd voormalig

kaaspakhuis hun werkzaamheden

verricht, ontwerpt naast woningen

ook veel kantoor- en bedrijfs

panden . Maar zeker zo bekend zijn

de projecten op het gebied van

kerken. [osia Bikker: "Momenteel is

bijvoorbeeld de grootschalige

verbouwing van een kerk in

Zwijndrecht aan ons toevertrouwd.

AI snel ontdekten we dat de hoge

energielasten drastisch verlaagd

konden worden. Naast een

besparing creëert het comfort en

Groot-Ammers - Als er iemand

kan sturen op het gebied van

duurzaamheid dan is dat de

architect. Zeker in deze tijd

waarin steeds meer mensen zich

bewust worden van het belang

van duurzaamheid. Daarom kiest

men graag voor een bureau die

zijn sporen op dit terrein heeft

verdiend. Architektenburo Bikker

is zo'n bureau met kennis en

ervaring op het gebied van

duurzaamheid in de breedste zin

van het woord.

"Wij krijgen steeds vaker de

opdracht om bij het ontwerpen

rekening te houden met duur

zaamheid", vertelt bureaumanager

en projectleider [osia Bikker. Ook is

hij actief in de werkgroep

'duurzaam bouwen en wonen' van

de stichting BlauwZaam. "Ons werk

is uiterst boeiend : ontwerpen

maken waarin toekomstige

gebruikers zich helemaal thuis

voelen . Onze ontwerpen

onderscheiden zich in de

samenhang tussen de gewenste

uitstraling, de relatie met de

omgeving en de invulling van het

interieur. Elementen zoals kleur,

licht en ruimte staan hierbij nooit

op zichzelf. We stemmen ze op

verfijnde wijze af tot één geheel.

Hierdoor ontstaat een ontwerp van

duurzame kwaliteit met voldoende

ruimte voor duurzame technieken

en materialen.
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