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BOUWEN Eerste Architectenwinkel van Limburg van start in bibliotheek in Venlo

Bouwen? Dan
naar de bieb
Als eerste gemeente in Limburg krijgt Venlo een Architectenwinkel. De hoop is dat de winkel de waardering voor architectuur goed doet, vertelt Rob Kleuskens.
door Jos Bouten

S

tel je wilt je woning verbouwen. Of zelfs een
nieuw huis bouwen. Waar
begin je? Bij de aannemer,
bij de gemeente, bij de architect?
En wat kost dat?
Lastige vragen die echter niet moeilijk te beantwoorden zijn. Als je
maar bij de juiste instantie aanklopt. En dat is de architect, vindt
de Bond Nederlandse Architecten
(BNA). Maar dan moet je die wel
weten te vinden. Vandaar dat de
BNA de afgelopen jaren al 21 zogeheten ‘Architectenwinkels’ heeft geopend. En natuurlijk niet alleen
om de consument te gerieven. De
architectenwereld heeft de afgelopen zes jaren door de opeenvolgende crises flinke klappen opgelopen.
Met de winkel willen de architecten laten zien dat ze er nog zijn en
ertoe doen. Op 23 augustus gaat in
Venlo het eerste filiaal in Limburg
van start.
Initiatiefnemer is de Venlose architect Rob Kleuskens van Loxodrome. In het vorige decennium heeft
hij op ondernemingsniveau al een
tijdje een soortgelijke service gehad, maar die is na een tijdje een
stille dood gestorven. Toen Kleuskens zag wat in Amsterdam en 20
andere steden kan, kroop het bloed
waar het niet gaan kan. Kleuskens
is een jaar bezig geweest om andere architecten, bijvoorbeeld Jan
Hermkens, Geert Billekens, Quant
Architectuur, enthousiast te krijgen
voor de Architectuurwinkel. Doel
is dus de drempel te verlagen voor
de mensen met bouwplannen.
Kleuskens: „Vroeger waren architec-

ten notabelen, voorname mensen
op dezelfde hoogte als de notaris,
de burgemeester, de dokter en de
advocaat waarvan je nooit weet
wat het gaat kosten. De drempel
om aan te kloppen, was hoog.”
Van 23 augustus zitten elke zaterdag twee architecten in de Venlose
bibliotheek voor gratis advies aan
particulieren met bouwvragen.
„Die mensen praten niet met Rob
Kleuskens maar met iemand met
kennis.” Bovendien maakt de klant
geen afspraak met een architect
maar online met een onbekende.
Hij moet maar wachten wie hij aantreft.
We moeten niet denken dat de architect daar zit om klanten binnen
te trekken. „Daarom zitten we er
ook steeds met twee man”, zegt
Kleuskens. Maar de initiatiefnemer
kan niet ontkennen dat de kans levensgroot is dat iemand met bouwplannen ook bij een van de medewerkers van de Architectenwinkel
terechtkomt. En doorverwijzen
naar collega’s die een specialiteit
hebben waar de klant behoefte aan
heeft? Kleuskens: „Zeker doen we
dat.” Voor de Venlose architect
dient de winkel namelijk een hoger
doel: de samenwerking in architectenland verbeteren. Want, zo is
zijn overtuiging, dat komt ten goede aan de kwaliteit van de architectuur en daarmee van de kwaliteit
van de stad. Daarnaast ziet Kleuskens de winkel als een opstapje
naar veel meer activiteiten. Er zijn
al verschillende ideeën over tafel gegaan zoals aandacht voor architectuurboeken, lezingen, een architectencafé. „We moeten nog beginnen
maar praten al over uitbreiding.”

Rob Kleuskens in het leescafé van de bibliotheek in Venlo waar de Architectenwinkel van start gaat. foto Lé Giesen

