Genomineerden
Woningbouw met Sismo systeem verloren bekisting
Hoofddorp
Opdrachtgever/eigenaar:
Fam. Brandt
Architect:
Eric Wamelink
Constructeur:
Adviesburo Van der Weide
Aannemer:
De Schaver

WONINGBOUW
;

UTILITEITSBOUW

Restauratie voormalige Minderbroederskerk
Maastricht
Opdrachtgever/eigenaar:
Ministerie VROM, Rijksgebouwendienst
Architect:
ir. R.M.I.F. van Roosmalen, Rijksgebouwendienst directie O&TAfdeling ART
Constructeur:
Rijksgebouwendienst, directie O&T afdeling constructies
Aannemer:
Bouwcombinatie IGB/Van der Hof vof
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Architectenbureau Erik
Wamelink genomineerd
voor de betonprijs 1997
Onlangs is door de jury van de
betonprijs, een prijs die een maal per
twee jaar wordt uitgereikt, bekend
gemaakt wie na de eerste selectieronde
is genomineerd.
Met de betonprijs worden projecten
bekroond waar de goede eigenschappen
van beton op een voorbeeldige wijze
zijn benut. De omvang van het project is
niet belangrijk, wel de kwaliteit van de
architectuur. Gezien de veelzijdigheid
van beton kunnen zeer uiteenlopende
projecten worden ingezonden. Er zijn 4
categoriee'n,
1. Woningbouw;
3. Uitiliteitenbouw;
3. Bruggen en viaducten;
4. Constructies en waterbouw.
Per categorie worden een of meer
eervolle vermeldingen en een betonprijs
toegekend.
Dit jaar werden er maar liefst 103
projecten ingezonden. Daarbij waren de
inzendingen van een ongekend hoge
kwaliteit. De eerste ronde waarbij de
nominaties zijn bepaald, heeft inmiddels

Erik Wamelink grijpt net naast ereprijs
Door onze verslaggever

LIEVELDE - Architect Erik
Wamelink uit Lievelde is er gisteravond in Rotterdam niet in
geslaagd de tweejaarlijkse Betonprijs in de categorie woningbouw te winnen. Wamelink was
samen met architectenwerkgroep Humble Neuhof (Maastricht) genomineerd.
De eerste prijs in deze sector
ging naar deze architecten met
hun ontwerp voor het Maastrichtse Van Veldeke-terrein.
Erik Wamelink (1948) was genomineerd voor de villa die hij in

Hoofddorp bouwde voor het
echtpaar Edo en Tijnie Brandt.
Deze villa is opgetrokken in de
stijl van de Nieuwe Zakelijkheid,
die in Rietveld zijn bekendste
vertegenwoordiger vond.
Wamelink is niet teleurgesteld
over zijn tweede plaats. ,,Het is al
een hele eer om genomineerd te
worden. Er kan er maar een winnen en natuurlijk hoop je dat jij
dat bent. Als je het dan niet
wordt moet je daar niet moeilijk
over doen. Die nominatie en de
publiciteit hebben hun uitwerking niet gemist. Op die nornina-

tie ben ik waanzinnig trots."
Even trots is Wamelink dat zijn
ontwerpen in het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam aan de wand hangen. ,,Dat
is een hele eer. Ontwerpend Nederland weet nu dat wij kwaliteit
kunnen maken. Die nominatie
kan een uitstraling hebben voor
de hedendaagse architectuur in
de hele Achterhoek", aldus een
gelukkige Wamelink gisteravond
vanuit het feestende architectuur-instituut waar de prijzen
werden uitgereikt.
Eerste in de categorie utiliteits-

bouw werd het inmiddels veelgeprezen ontwerp voor de nieuwe
VPRO-villa in Hilversum van de
architectengroep MRDV. Het utititeitsgebouw (Educatorium) in
Utrecht van de OMA-architecten
(Rem Koolhaas) kreeg een eervolle vermelding, net als de Malietoren in Den Haag (van de architecten Van Benthem en Crouwel).
Een eervolle vermelding was er
ook voor de nieuwe Erasmusbrug van Ben van Berkel in Rotterdam (in de categorie bruggen
enviaducten).

