verkent verstaat verrast

ARCHITECTUURPRIJS NIJMEGEN 2021: RESTAURANT BRASS.
locatie: Grote Boel 20, 6515 XA Nijmegen | architect: Bob Romijnders en Joep Rutgers | opdrachtgever: Maarten Kropman en Jolien Konings

Op de fundamenten van boerderij de Groote Boel ontwierpen we een eigentijds
horecapand. Het uitgangspunt voor het ontwerp was een hedendaagse interpretatie
van een schuur met een knipoog naar het verleden. De oude structuur van het
terrein was de onderlegger voor ons ontwerp. De aanwezige funderingen van de
boerderij dienden zorgvuldig in het plan geconserveerd te worden. Tezamen met de
karakteristieke bomen op het perceel was dit leidend voor de positionering voor de
nieuwbouw.
Als verschijningsvorm kozen we voor de schuurtypologie van weleer, maar wél in een
nieuw jasje. Immers ook nieuwe factoren, zoals de karakteristieken en zichtlijnen van
de nieuwe wijk kregen de aandacht. De architectonische vorm kenmerkt zich door

de openheid in de richting van de aanrijdroute en de Oosterhoutse Plas. De meer
gesloten vorm richting de woningen zorgt daarentegen voor intimiteit. De schaal
van ons ontwerp staat in verhouding met de traditionele schuurvorm. De knipoog
naar het verleden komt echter ook terug in de gekozen materialen. Deze zijn niet
dominant, maar ondergeschikt aan de vorm en functie.
Het horecapand ligt verhoogd op de kavel. Dit ter bescherming en het behoud van
de bestaande historische fundamenten van de voormalige schuur. Tegelijkertijd
zorgt het ervoor dat de architectuur een podium krijgt en het biedt een goed uitzicht
over de aangrenzende plas.
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