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Een ontwikkeling die samen met Composite Structures is ingezet,
is een andere recente ontwikkeling. Wij willen in het casco van
bestaande woningen een compleet in de fabriek
geproduceerde unit schuiven. De voordelen zijn evident. De
bestaande woningen worden in korte tijd gerenoveerd, dus zo
weinig mogelijk overlast voor de bewoners. Een andere optie is
dat de woning kan worden: “Verduplext”, waardoor je op
dezelfde kavel 2 woningen kunt realiseren. Dit valt samen met de
wens van veel corporaties om kleine en goedkope woningen te
kunnen aanbieden.
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Van de zogenaamde Martiniwoningen zijn er in heel Nederland
meer dan 60.000 gebouwd. Deze woningen hebben in hun
1e leven vele gezinnen 50 jaar lang een prima huisvesting
geboden. Zij voldoen echter niet geheel meer aan de eisen van
deze tijd. Wij hebben daarom een aantal plannen ontwikkeld om
deze woningen een 2e leven te geven. Voordelen zijn, dat de
bestaande en kostbare infrastructuur in stand kan blijven. Dit geldt
ook voor de sociale structuur. Woongenot dient ten alle tijden
voorop te staan en juist het verduurzamen kan hieraan een grote
bijdrage leveren.
Dit kunnen wij echter niet altijd alleen. Samenwerking is
noodzakelijk om tot geïntegreerde oplossingen te komen. Een
gebouw is voor ons een perfecte integratie tussen architectuur,
stedenbouw, interieur en techniek.
Zo zijn wij toegetreden tot de Verduurzamers, met als doel
bestaande corporatiewoningen (waaronder de vele
Martiniwoningen) te verduurzamen. Met het 5 fasen model
kunnen wij corporaties ondersteunen in het vinden van de juiste
oplossing voor het betreffende project. Het motto van de
Verduurzamers is dan ook: “De Verduurzamers geloven in een
gezonde en milieuvriendelijke leefomgeving waar mensen
gelukkig en comfortabel wonen. Door goede samenwerking en
afstemming tussen verschillende partijen met slimme ideeën”.
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Martini-architekten vindt het al 60 jaar de uitdaging om goede,
betaalbare en duurzame gebouwen te ontwikkelen. Wij vinden
dat de Parijse klimaatakkoorden eigenlijk de ondergrens zijn van
wat noodzakelijk is. Wij zouden veel verder willen gaan, om zo de
temperatuurstijging en alle gevolgen van dien tegen te gaan.
Daar bouwwerken ongeveer 30% van de uitstoot van de
broeigassen veroorzaken, kunnen wij hier een grote slag maken.
Dit geldt zowel voor nieuwbouw, maar zeker ook voor de
bestaande bouw. De bouwsector dient ons inziens een
voorbeeldfunctie te zijn voor andere sectoren. Niet wachten dus,
maar aanpakken, met als basis de Trias Energetica. Met de
nadruk op energie-efficiëntie.
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Ook de utiliteitsbouw wordt zeker niet vergeten. Als goed voorbeeld willen
wij hier de ABN AMRO bank aan de Grote Markt in Groningen noemen. De
bank is een groot voorstander van circulair bouwen en wil daarin een
voorbeeldfunctie zijn. Het pand aan de Grote Markt in Groningen stamt uit
de 50er jaren van de vorige eeuw en is een goed voorbeeld van de
wederopbouwarchitectuur uit die tijd. Een verscholen atrium, achterstallig
onderhoud, enkel glas, stalen kozijnen en een verouderde inrichting waren
enkele van de problemen die wij tegenkwamen. Met groot respect voor
het bestaande gebouw hebben wij het gebouw een 2e leven kunnen
geven. Het bestaande uiterlijk (met o.a. een travertin gevel) wilden wij juist
handhaven. Na de renovatie is het gebouw nu volledig gericht op de
Grote Markt en vormt daarmee een prachtige verbinding. Het gebouw is
goed toegankelijk geworden, door toepassing van liftsystemen. Mede
door een voortreffelijke samenwerking met de andere disciplines heeft het
gebouw de Breeam-kwalificatie Excellent in use (4 van de 5 sterren)
behaald. Naar onze overtuiging de maximaal haalbare score voor dit
complex.
Voor de versterkingsopgave in Noordoost Groningen is in opdracht van en
in samenwerking met bouwbedrijf Vuurboom een achttal
levensloopbestendige NOM woningen ontwikkeld in staalframe, die
volledig aardbevingsbestendig zijn. In deze woningen zijn een aantal
nieuwe technieken ontwikkeld, zoals een speciale schuimbetonfundering,
die samen met het lichte gewicht van het staalframe een grote
weerstand biedt tegen de trillingen van een beving. Aan Martini de mooie
taak om van al deze nieuwe technieken een stedenbouwkundig en
architectonisch goed geheel te maken, met uitstekend bruikbare
plattegronden. De woningen worden 5 jaar lang gemonitord, of zij aan de
gestelde eisen voldoen, voor wat betreft energiegebruik, degelijkheid,
aardbevingsbestendigheid en woongenot.
Naast de dagelijkse beroepspraktijk ondersteunen wij ook graag
studenten. Zowel EnTranCe, als het Preadinius Technasium maken graag
gebruik van onze diensten door regelmatig studenten te sturen, die hier
hun eerste schreden in het ontwerpen van gebouwen zetten. Bij onze
uitvraag speelt duurzaamheid een grote rol. Studenten worden uitdrukkelijk
gevraagd creatieve oplossingen te verzinnen die verder gaan dan de
standaard oplossing. Lopende projecten: het hergebruik van bestaande
scholen van de Hanzehogeschool en het ontwerp van “Small Houses”.
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