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100 jaar nieuwbouwprojecten én restauratie van Nederlandse topmonumenten
Van Hoogevest Architecten viert eeuwfeest
Het Rijksmuseum in Amsterdam, het raadhuis van Hilversum, de Utrechtse
binnenstadskerken, de Utrechtse Rijksmunt en de Sint Servaasbasiliek in Maastricht zijn
stuk voor stuk gerestaureerd en gerenoveerd door Van Hoogevest Architecten uit
Amersfoort. Dit bureau vertegenwoordigt drie generaties architecten en bestaat in april
2009 honderd jaar. In die honderd jaar is het familiebedrijf uitgegroeid van een
eenmansbureau met voornamelijk nieuwbouwprojecten tot een gerenommeerd
architectenbureau, dat in de restauratiewereld een voortrekkersrol vervult. De
opdrachtenportefeuille van Van Hoogevest Architecten is een staalkaart van restauraties
van Nederlandse monumenten, maar ook van een eeuw nieuwbouwprojecten.
Van Hoogevest Architecten gedenkt dit jubileum met het (besloten) symposium Bouwen
op Historie op 22 april 2009 èn met de presentatie van het gelijknamige jubileumboek in
het raadhuis van Hilversum.
De gekozen locatie houdt verband met de veelzijdige betrokkenheid van Van Hoogevest
Architecten bij het raadhuis van Hilversum waarbij de verschillende disciplines binnen het
bureau – nieuwbouw, restauratie en herbestemming, gesteund door de afdeling Kariatiden
(voor architectuurhistorie) – integraal zijn ingezet om het raadhuis en het losstaande
stadskantoor uit de jaren zeventig te restaureren en te revitaliseren. De publicatie is
samengesteld door bureau Kariatiden van Van Hoogevest Architecten en geeft een beeld van
de 100-jarige bureaugeschiedenis en relevante thema’s in het vakgebied die door
gastauteurs worden behandeld.
Bouwen op Historie
Het gekozen thema voor het symposium en het boek houdt verband met het werkveld van
Van Hoogevest Architecten. Het omvat de interne geschiedenis van het bureau dat opgericht
werd door Gijs van Hoogevest (1887 – 1968), in 1953 werd overgenomen door de oudste
zoon Teus van Hoogevest (1915 – 2005) en sinds 1983 onder leiding staat van kleinzoon
Gijsbert van Hoogevest (1951). Daarnaast houden de nieuwbouw en restauratie van het
bureau zich direct bezig met de geschiedenis van het gebouw en zijn omgeving. Van
Hoogevest ontwerpt contextuele architectuur: creativiteit die geënt is op de historische
context. In die zin neemt historisch onderzoek een belangrijke plaats in bij het
ontwerpproces dat zich richt op eigentijdse oplossingen voor herbestemming van historische
gebouwen. In de nieuwbouw behoren scholen, kerken, woningen in de zorg en utilitaire
gebouwen tot de orderportefeuille. Voorbeelden zijn de brede scholen Kloosterveen en de
Meander en de Boei in Assen, de multifunctionele accommodatie het Schakelveld in Assen,
de protestantse kerk de Rank in Nieuwegein, de zorgwoningen op kasteel Beverweert bij
Werkhoven (in voorbereiding) en eerdere uitbreidingen van historische raadhuizen in
Loenen aan de Vecht, Weesp en Sint Oedenrode. Sinds 2000 zijn vier jonge architecten

aangetrokken om de ontwerpkwaliteit van het bureau te verbreden zodat restauratie en
herbestemmingsprojecten als integrale architectuuropgave kunnen worden uitgevoerd.
Het symposium
In het symposium Bouwen op Historie staan de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw
binnen de Nederlandse wereld van restauratie en architectuur centraal en de toekomst van
beide vakgebieden in het kader van ‘bouwen op historie’. Gastsprekers zijn Marie-Hélène
Cornips, directeur Bond Nederlandse Architecten (die het boek in ontvangst zal nemen),
Fons Asselbergs, bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen, Professor architect
Hans Ruijssenaars, Cilly Jansen, directeur van Architectuur Lokaal, en Maarten Mesman,
onderzoeker Kenniscentrum ® MIT, TU in Delft. Genodigden zijn relaties uit de wereld van de
overheid, cultuur, religie, zorg en onderwijs. Dagvoorzitter is Mirjam Blott, kunsthistoricus.
Het boek
Het rijk geïllustreerde jubileumboek geeft een overzicht van zowel de restauratie- als
nieuwbouwprojecten en de bureaugeschiedenis van Van Hoogevest Architecten. Daarnaast
zijn specialisten gevraagd in te gaan op specifieke onderwerpen die in het oeuvre van het
bureau een belangrijke rol spelen. Een eeuw samenwerking tussen architect en kunstenaar,
de ontwikkeling van monumentenzorg, herbestemming van monumenten, de volks- en
villabouw in het interbellum en de positie van het hedendaagse werk van Van Hoogevest
Architecten in de Nederlandse architectuur zijn onderwerpen die nader worden toegelicht.
Bouwen op Historie geeft een overzicht van honderd jaar architectuurgeschiedenis,
restauratiegeschiedenis en cultuurgeschiedenis. De rijkdom van de Nederlandse architectuur
is aan de hand van deze bureaugeschiedenis af te lezen. Het boek is samengesteld en
geredigeerd door Carien de Boer-van Hoogevest van bureau voor architectuurhistorie
Kariatiden, onderdeel van Van Hoogevest Architecten, uitgegeven door Martien de Vletter
van SUNarchitecture en vormgegeven door Ronald Boiten en Irene Mesu.
Bouwen op Historie, (gast)auteurs: Fons Asselbergs, Carien de Boer-Van Hoogevest, Max Cramer, Mascha van
Damme, Wies van Leeuwen, Maarten Mesman, Bettina van Santen, Ronald Stenvert, Marie Thérèse van Thoor
en Claudia Thunnissen. SUN, 2009, ISBN: 978 90 8506 698 9, 304 pagina’s, € 39,50.
www.vanhoogevest.nl / www.sunarchitecture.nl
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Geschreven pers en andere media zijn van harte uitgenodigd het symposium bij te wonen.
Deelname aan het symposium Bouwen op Historie, woensdag 22 april 2009, 13.30 – 16.30 uur, Raadhuis,
Burgerzaal, Hilversum: u kunt zich voor 20 april aanmelden bij Constance Uitenbogaard, T 030-2200776/ M 06
15014899, constance@viatraiectum.nl.
Voor persfoto’s en persinformatie over 100 jaar Van Hoogevest Architecten:
Mirjam Blott, T 0343-451250/ M 06 27430329, mirjam@deculturelezaak.nl.
Voor informatie over het jubileumboek / interviews auteurs:
Foto’s uit het boek kunt u downloaden via www.sunarchitecture.nl
Een pdf van het boek is op verzoek beschikbaar (embargo tot 22 april 2009).
Voor informatie of extra beeldmateriaal, een recensie-exemplaar of een gesprek met (een van) de auteurs kunt
u contact leggen met Marlies Dijkstra, T 020-5244512, m.dijkstra@sunarchitecture.nl.

