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łHET BUREAU

Architectenbureaus die zijn
gevestigd op een bijzondere locatie.

Tekst Carla Roos
Beeld NRJ Architectuur

NRJ ARCHITECTUUR
Locatie voormalige directiekamer van
de Blokhuispoortgevangenis (1874) in
Leeuwarden
Zit daar sinds 2008
Projecten o.m. Stil(l) Afsluitdijk 2007,
toekomstvisie Afsluitdijk i.o.v. Atelier
Rijksbouwmeester; Vrijplaats Beet 2008,
1ste prijs Europan, Groningen; Welkom
achterom 2009, intense laagbouw,
Groningen

Toen Nynke-Rixt Jukema in 2008 de mogelijkheid kreeg om antikraak haar bureau
NRJ Architectuur te vestigen in de voormalige Blokhuispoortgevangenis midden in
Leeuwarden, was ze al even op zoek naar
een geschikte ruimte. ‘Er zijn in Friesland
veel kwetsbare, monumentale gebouwen
en ik werk daar graag mee. Ik vind het
belangrijk dat mijn werkplek mijn werkwijze weerspiegelt.’ De gevangenis kwam
in 2008 leeg te staan en bleek voor de
gemeente lastig te herbestemmen, onder
meer door de status van Rijksmonument
van de eerste categorie. Een antikraakbedrijf nam het initiatief creatieven zich te
laten vestigen in het complex. Jukema had
de eerste keus voor haar werkruimte: ‘Mijn
oog viel direct op de directiekamer, die
centraal is gelegen en uitkijkt over de luchtplaats.’ Ook belangrijk: ‘De ramen hebben
hier geen tralies.’
Inmiddels hebben zich zo’n zestig bedrijven gevestigd in de cellen. Jukema: ‘We
zitten hier met gelijkgestemden en lopen
tegen dezelfde beperkingen aan. Zo is er
nog geen water en hebben we weken zon-
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der verwarming en internet gezeten. We
kamperen met elkaar in dit complex en dat
geeft een speciale sfeer en een gevoel van
verbondenheid.’
Jukema bouwt naar eigen zeggen minder
dan de gemiddelde architect en richt zich
meer op onderzoek en discussie. ‘We bouwen nog steeds alsof een gebouw honderd
jaar blijft staan, terwijl we nu al bezig zijn
de jaren ’60-architectuur af te breken.
Interessant is dat we deze gevangenis niet
kunnen aanpassen aan het nieuwe gebruik.
We worden daardoor gedwongen de mogelijkheden in de beperkingen te zoeken.’
Dit past bij de visie van NRJ Architectuur:
‘Ik pas geen architectuurtoverdoosje toe
en laat me niet alleen leiden door de markt.
Liever kijk ik naar de plek en de samenleving en bedenk wat daar het beste past.
Ik vind het fijn dat een opdrachtgever naar
mij toe komt als hij het zelf niet meer weet.
Zo kan ik vernieuwend zijn en maatwerk
leveren.’
Een bijzondere bureaulocatie?
E-mail naar redactie@bna.nl
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