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06  kasteelplus, ontwenningskliniek / 
psYchiatrisch ziekenhuis, sint-Denijs- 
westrem 
de mortelbaarden tussen de stenen willen niet  

binnen de lijntjes lopen, maar zijn desondanks samen 

prachtig en staan in sterk contrast met de rust en 

regelmaat van het binnenwerk.

Archipl, Gent (B)

fotografie: reinhart cosaert

07  woonhuis 10-0412-Dna, asse (b)
eerst een zelfdragende baksteen gevel bouwen en 

daarna het interieur als een losse doos daarin  

‘uitbouwen’. de gevel als casco. 

Blaf Architecten, lokeren (B)

fotografie: stijn bollaert

08  soliD 11, amsterDam
Zelfdragende baksteen gevel maakt stalen onder-

steuningen in de gevel overbodig. een uiterst  

duurzaam gebouw met een uiterst duurzame gevel.

Tony Fretton Architects (UK)

09 woongebouw le stelle
Grootschalige toepassing van roB-techniek in de 

gevel van een woongebouw. de baksteengevel als 

textiele omhulling van een woongebouw.

Buzzi Studio d'Architetettura, locarno (CH)

10  woningbouw oranjeboomstraat, 
rotterDam
door variatie in de steenkleur en de stenen dwars 

te draaien en uit te laten steken wordt hier met 

minimale middelen het klassieke erkermotief nieuw 

leven ingeblazen. 

Hans van der Heijden Architecten, Amsterdam

fotografie: stefan müller, berlijn
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deZe top 10 is een staal-

kaart van de moGelijk-

Heden van Het BouWen 

met Baksteen. de uit-

eenlopende ideeën van 

arcHitecten vinden Hun 

uitdrukkinG in één en 

HetZelfde materiaal. die 

ideeën variëren van de 

Wens om uitdrukkinG 

te Geven aan de acHter- 

liGGende constructie van  

een GeBouW of juist de 

omkledende, Haast tex-

tiele functie van een 

Gevel. in veel Gevallen 

leGGen Ze met Het mate-

riaal een verBindinG tus-

sen Het Bestaande en Het 

nieuWe. de arcHitecten in 

deZe top 10 BeHeersen Het 

materiaal tot in detail. 

in de Geselecteerde pro-

jecten kunnen Het arcHi-

tectoniscH idee en Het 

GekoZen materiaal niet 

meer GescHeiden Worden. 

vorm en inHoud vormen 

een onlosmakelijk GeHeel.

01  astleY castle, warwickshire (uk)
een huis in een huis houdt de ruïne functioneel 

en typologisch overeind. de bijzondere variant op 

sussexverband van de nieuwe muren past precies 

tussen de regelmaat, een nieuw interieur en de  

grilligheid van het robuuste kasteel.

witherford watson Mann architects (UK)

02  maagDentoren, zichem (b)
een 14e-eeuwse toren op instorten. de bestaande 

baksteen gevel wordt aangeheeld. oud en nieuw 

laten zich lezen maar komen samen in een krachtige 

archetypische vorm.

DeSmet Vermeulen Architecten, Gent (B) & Studio Roma, 

Kessel-lo (B) 

fotografie: filip dujardin

03  gYmzaal tarwesterk, rotterDam
een subtiel gedetailleerd, sculpturaal baksteen 

volume als toevoeging aan een prachtig ensemble 

van van der steur in rotterdam Zuid.

ziegler Branderhorst Architecten en Artesk van Royen 

Architecten

fotografie: Anja schlamann

04  oerestaDvarkeat schakelstation, 
kopenhagen (Dk)
dit transformatorstation maakt deel uit van reeks 

van ingetogen, abstracte baksteen gebouwen in 

kopenhagen. in de stapeling van verschillende  

baksteenformaten zijn ventilatieopeningen, deuren 

en dilataties de subtiele, weloverwogen variaties.

Gottlieb Paludan Architects Kopenhagen

05  mFsa De sportmotor, rotterDam
een baksteen grid spiegelt de achtergelegen  

betonnen constructie. de gesloten gevel van de 

sportzalen krijgt uitdrukking door een draaiend  

blokverband in klamp metselwerk. de frog van de 

steen als ornament. 

Geurst en Schulze Architecten

fotografie: stefan müller, berlijn
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peter jan wingenDer, office 

Winhov. fotografie dana lixemberg.

koen mulDer, architect.

auteurs: peter jan wingender en 

koen mulder

GeVeLS & DaKeN


