
 
 
 

BERICHT VOOR DE PERS                                     Vlissingen, 30 januari 2017 
 
HZ-studenten Bouwkunde presenteren herontwerpen aan Welstandscommissie 
Zierikzee 
 
Op maandag 6 februari aanstaande presenteren eerstejaarsstudenten Bouwkunde van HZ University of 
Applied Sciences hun ideeën voor een herontwerp voor een nieuw Havenkantoor in de gemeente Zierikzee 
aan de Welstandscommissie. De herontwerpen zijn gebaseerd op schetsen van vijf Zeeuwse architecten en 
worden onder meer beoordeeld op toepasbaarheid en inpasbaarheid. De presentatie is openbaar 
toegankelijk en vindt plaats in de raadszaal van het stadskantoor Schouwen-Duiveland tussen 10 uur en 
12.00 uur. 
 
Kennismaking vakgebied 
De HZ-studenten zijn in september jongstleden met hun opleiding Bouwkunde gestart en komen via deze 
opdracht direct in aanraking met de praktijk, zodat ze reeds vanaf hun eerste lesdag optimaal voorbereid 
worden op hun carrière. De opleiding Bouwkunde van de HZ werkt ieder kwartaal met opdrachten vanuit een 
andere beroepsrol, om de situaties die de studenten na afstuderen tegen gaan komen in het beroepenveld zo 
goed mogelijk na te bootsen. Zo vormt de opdracht voor de gemeente Zierikzee onderdeel van de 
cursus ‘de Architect’, waarin de studenten hebben geleerd hoe ze een ontwerpschets van een architect 
verder uitwerken. Dat kan op diverse manieren: de studenten hebben bijvoorbeeld rekening gehouden met 
afmetingen van kozijnen, plattegronden, daglichttoegang, isolatie, materiaalgebruik en de wetgeving. 
 
Presentatie 
Vijf studenten zullen een korte toelichting geven bij hun persoonlijke uitwerking. Vervolgens buigt de 
Welstandscommissie van de gemeente Zierikzee zich over de plannen. Het betreft fictieve plannen, maar de 
studenten worden beoordeeld alsof ze daadwerkelijk door de gemeente gevraagd zijn om een herontwerp te 
maken. Op deze manier ervaren de studenten optimaal hoe het eraan toe gaat in de praktijk. Tijdens het 
beraad van de commissie zullen ook andere uitwerkingen van de studenten gepresenteerd worden en wordt 
stilgestaan bij de ontwerpen die de studenten gemaakt hebben na het bestuderen van het werk van een 
zogenaamde ‘Starchitect’: een toparchitect die grote bekendheid geniet.  

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met:  
Bernard Vercouteren, HZ-docent Bouwkunde via 06-34834007 of bernard.vercouteren@hz.nl     

Programma 6 februari 10.00u – 12.00u 

Raadszaal stadskantoor Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 te Zierikzee 

- Inleiding door de gemeente Zierikzee om 10.00 uur 

- Presentatie ontwerpen door studenten, Welstandscommissie geeft commentaar 

- Korte pauze, overleg commissie en presentatie overige ontwerpen 

- Oordeel commissie met selectie van best inpasbare ontwerp  

- Afsluiting om 12.00 uur 

U kunt dit programma, of een deel daarvan, bijwonen.  

Reeds benieuwd naar de ontwerpen? Via onderstaande links zijn ze te downloaden: 

- Selectie van vijf uitwerkingen van studenten ter beoordeling door de Welstandscommissie:    

                http://bit.ly/2jugazy 

- Alle posters, uitgewerkt door HZ-studenten: http://bit.ly/2k7YED5 

- Alle posters Starchitect ontworpen en uitgewerkt door HZ-studenten: http://bit.ly/2jMIKNk   

Opleiding Bouwkunde heeft tijdelijk een andere leslocatie 
Sinds januari 2017 zijn medewerkers en studenten van de opleiding Bouwkunde voor in ieder geval een jaar 
ingetrokken bij Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundigen in Middelburg. Het huisvesten van de opleiding 
bij een architectenbureau is een nieuwe en unieke samenwerking. Zowel docenten als studenten werken op 
deze manier middenin de praktijk. Dit biedt studenten de gelegenheid om het werkveld van dichtbij te leren 
kennen, professionals te ontmoeten en zich te laten inspireren tot een mooie toekomst in het vakgebied.  
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