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INTERVIEW MET JA AP BEKKERS ,  ARCHITECT GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

De relatie tussen Aartsen, Grosfeld Bekkers Van der Velde  
Architecten en Winters bouw & ontwikkeling is een bestendige.  
Toen het architecten bureau een uitvraag deed naar een aannemer  
voor de uitbreiding en verbouwing van het kantoorpaviljoen van  
Aartsen, kwam het dan ook niet toevallig bij Winters terecht.  
In bouwteamverband werd het project voltooid.

heel erg over sereniteit, rust en vanzelfsprekendheid. 
Als je daar bent, dan voel je dat het klopt zonder dat je 
precies kunt duiden waar het ‘m in zit.’

Meer heeft ’t niet nodig
Het hele plan klopt volgens Bekkers. ‘Het is een combi-
natie van factoren: logistieke opzet, routing, hoogwaar-
dige materialen en details… dat komt allemaal samen. 
Bepalend in de beleving van het paviljoen is de patio. 
Eén krachtig gebaar in het hart van het gebouw, voorzien 
van structurele beglazing rondom een ovale daksparing 
die met zink is afgewerkt. De details zijn hoogwaardig. 
De beglazing is onderling gekit en de stijlen van de 
buitenzonwering moesten natuurlijk precies uitkomen op 
de naden van die structurele beglazing. En tegelijkertijd 
ervan los komen, dat gaat heel ver om dat zo te krijgen. 
Maar als het dan lukt en je loopt daar rond dan voel je 
dat het heel waardevol is om het op dat niveau te doen. 
Op het allerkleinste niveau moet het passen.’

Ceremoniële boerderij
Via een glazen verbindingsgang - een soort tussenruimte 
volgens Bekkers - kom je van het museale paviljoen in de 
oude boerderij terecht. Bekkers: ‘In het gehele ontwerp-
traject hebben we intensief opgetrokken met PUUR inte-
rieurarchitecten uit België. Zij kwamen met het voorstel 
om de oude boerderij een meer ceremoniële functie te 
geven. We hebben toen gesteld: oké, in de nieuwbouw 
komen alle bedrijfsmatige activiteiten, daar wordt hard 
gewerkt, en voor het informele deel lopen ze de glazen 

Hoogste kwaliteit
‘Aartsen is een prachtig bedrijf,’ begint Jaap Bekkers, 
architect en partner bij Grosfeld Bekkers Van der Velde 
Architecten. ‘Het heeft een heel krachtige filosofie. Elke 
keer als ik daar ben, word ik geïnspireerd door de hoge 
kwaliteit. Van alles eigenlijk. Het is een mooie opdracht-
gever om voor te werken. Ze verlangen de hoogste kwa-
liteit en ze waarderen het ook als je dat bereikt. Je wordt 
écht uitgedaagd.’ 

Patio als centrum
Omdat Aartsen blijft groeien, was uitbreiding van het 
kantoorpaviljoen noodzakelijk. Maar de winkel moest 
open blijven. Bekkers: ‘De uitbreiding van het kan-
toorpaviljoen en de verbouwing van de bestaande 
boerderij kenden een complexe fasering. Winters had 
daar een prima verhaal voor: zowel procesmatig als 

gang door naar de boerderij. Daar is een heel andere 
sfeer en is er tijd voor ontspanning en ontmoeting: het 
klopt. De keuze voor de scheiding van functies is echt 
een versterking van het ensemble.’ 

Elkaar vinden
Over de samenwerking met Winters is Bekkers heel 
tevreden: ‘Bij Winters weten ze heel goed waar ze aan 
beginnen wanneer ze met ons zo’n project gaan maken. 
Dan kan het voorkomen dat wij oplossingen bedenken 
waar zij totaal anders tegenaan kijken. Als je daar voor 
open staat en elkaar daar in weet te versterken dan 
krijg je uiteindelijk kwalitatief-technisch gezien een beter 
gebouw. Met z’n allen kunnen we heel trots zijn op het 
eindresultaat. Vanwege de hoge kwaliteit, de integraliteit 
van alle disciplines en de manier waarop we hebben 
samengewerkt. We vonden elkaar in de oplossing.’ 

organisatorisch. We kennen Winters en we weten dat 
als ze aan boord komen ze dit goed kunnen. De basis 
voor het ontwerp was eigenlijk heel simpel. Een patio 
in het hart van het gebouw die voor natuurlijke lichtinval 
zorgt, waaromheen de verschillende afdelingen zodanig 
georganiseerd zijn, dat ze onderling zichtbaar zijn en 
continu met elkaar in verbinding staan.’

Vanzelfsprekendheid
‘De uitdaging voor ons zat ‘m vooral in het hoge kwali-
teitsniveau en de detailafwerking,’ gaat Bekkers verder. 
‘Het feit dat je eigenlijk geen details ziet, is ogenschijnlijk 
simpel maar dat is het zeker niet. De continuïteit van 
de lijnen in het hele plan, de snijlijnen, hoe de lamellen-
plafonds aansluiten op een wand… dat is het moeilijkste 
dat er is. Maar het is wel in lijn met waar het bedrijf voor 
staat. Raffinement en finesse: in het interieur gaat het 

‘Als je er bent, voel je dat het klopt’
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