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Bij dit eerste officiële jaarverslag van de activiteiten
van het AIA is een korte beschouwing over onze
doelstellingen op zijn plaats. De stichting Architectuur
Informatiecentrum Alkmaar (AIA) is één van de 43
locale architectuurcentra in Nederland. Ons doel
is door middel van lezingen, tentoonstellingen en
andere manifestaties (zoals de jaarlijkse Dag van de
Architectuur) de belangstelling voor architectuur en
stedenbouw te vergroten en de discussie daarover te
organiseren. Wij zijn gevestigd in Alkmaar, bestaan
12 jaar en worden gesteund door de lokale overheid
(Gemeente Alkmaar), de Bond van Nederlandse
Architecten (BNA), het Stimuleringsfonds voor
Architectuur (SfA), Bouwend Nederland, de gezamenlijke Woningbouwverenigingen in onze regio en een
aantal sponsoren uit de bouwwereld.
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Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht.

Lezing
30 januari

‘Wonen en bouwen na VINEX’

Lezing met Hans Laumanns
Als ontwerper en gemeentelijk
projectleider van Almere heeft Hans
Laumanns in 30 jaar vele ontwikkelingen
op het gebied van stedenbouw,
architectuur en woningbouw mede
bepaald. Bijna 25000 woningen gingen
over zijn werktafel…

Lezing
6 maart

‘Help, het dorp loopt leeg!
Lezing met Michel Melenhorst
(DAAD architecten)
Over de transformatie van het landelijk
gebied. Dorpen lopen leeg. Landbouwgrond verandert in natuurgebied terwijl
elders weiland verandert in bedrijventerrein.

Lezing
10 april

‘Een nieuwe lente
in het architectuurlandschap’

Lezing met Cees Brandjes en Rob
van Baalen (Klous + Brandjes)
Over de restauratie en uitbreiding van
de monumentale Stadstimmerwerf te
Alkmaar. En over het spanningsveld
tussen gedroomde ambitie en beperkingen bij de realisatie.

Lezing
8 mei

‘Bouwen in een dorp’
Lezing met Johan Galjaard,
Joost Baks en Stef Veldhuizen
van architectenbureau SVP
Over het plan Twuyverhoek te Langedijk.
Door een mix van woningtypes en
bouwvolumen van verschillende
architecten ontstaat een gevarieerde
en informele dorpsuitbreiding

SYMPOSiUM
29 juni, Theater De Vest

Dag van de Architectuur 2007
Symposium “Vormgeving van de Zorg’.
Met Hans Kedzierski, voorzitter van de raad van
bestuur van het Medisch Centrum Alkmaar; Hetti
Willemse, directeur van Publicarea en raadslid
Centrale Stad Amsterdam; Ton Venhoeven van
VenhoevenCS Architecten en Frank Pörtzgen
architect-directeur Wiegerinck Architecten.
Dagvoorzitter was Tineke Klinkenberg, adviseur
en bestuurder, hoofdredacteur van het vakblad
voor stedelijke vernieuwing Vitale Stad en lid van
de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging ‘Eigen Haard’.

Het doel van het symposium was iets te laten
zien van de samenhang tussen de eisen en
wensen van de zorgsector en de mogelijkheden
om hier vanuit architectuur en stedenbouw een
antwoord op te geven. Wat zijn de actuele trends
in de gezondheidszorg en de achtergronden
daarvan? Welke gevolgen heeft dat voor de
vormgeving en inrichting van zorginstellingen?
En welke eisen stelt dat aan de locatie van
zorginstellingen in de stad?
Hans Kedzierski richtte zich op de veranderende
functies van het ziekenhuis in de samenleving
en op de locatie van het ziekenhuis in de stad.
Hetti Willemse belichtte vooral de instituties
gericht op een langer verblijf in de zorg en het
integreren van wonen en zorg. Ton Venhoeven
presenteerde nieuwe, op de toekomst gerichte
modellen voor de inpassing van zorgfuncties
in de stedelijke omgeving. Frank Pörtzgen
belichtte actuele trends aan de hand van
sprekende voorbeelden van gerealiseerde
zorggebouwen.

Sinds de oprichting in 1976 heeft
Atelier Pro een indrukwekkend aantal
architectonische en stedenbouwkundige
ontwerpen gerealiseerd. Centraal in het
ontwerpproces van het bureau staat de
interactie tussen programma van eisen
en de potenties van de plek. Doordat
bij elke ontwerpopgave maximaal wordt
ingespeeld op het specifieke karakter
van de opgave heeft het werk van
Atelier Pro geen uitgesproken stijl
of signatuur. Elk ontwerp is letterlijk
en figuurlijk ‘maatwerk’.

13 september - 4 oktober, Theater De Vest.

‘ATELIER PRO, jaarringen
in architectuur’

TenTOOnSTeLLing

Lezing
6 november

‘Leve de beleving!
Ontwerpen vanuit de patiënt’
Lezing met Ronald Plug
(HET ARCHITECTENHUIS)
Over de realisatie van kleinschalige
woonvormen in de grootschalige
setting van psychogeriatrisch verpleeghuis Zuyder Waert te Heerhugowaard.

Lezing met Sicco Timmermans
en Jeroen Jansen (Vesteda)
Niet alleen 55-plussers kiezen voor
service als het om wonen gaat.
De visie van de ontwikkelaar op de
vormgeving van de zorg.

Lezing
4 december

‘Wonen met comfort’

Missie
Doel van de stichting Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA) is het bevorderen
van de belangstelling voor stedenbouw en
architectuur door het organiseren van lezingen,
tentoonstellingen en de jaarlijkse Dag van de
Architectuur
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