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Bij deze BTA opdracht wil ik me gaan verdiepen in het werk
van de Mexicaanse architect Ricardo Legorreta. Ik kwam erop
door een tentoonstelling over het werk van Bruno Taut in de
Academie van Bouwkunst Amsterdam. Deze architect maakte
kleurarchitectuur. Iets wat in Nederland nauwelijks voorkomt.
Bruno Taut is helaas al een tijd geleden overleden, toevallig
kwam ik op de architect Ricardo Legorreta op een slentertocht
door de Slegte. Ook hij maakt kleurrijke gebouwen. Het mooie
om te ontdekken in deze architectuur is een combinatie van
zijn kleurgebruik en de typische mediterane architectuur.
In deze opdracht wil ik een aantal onderdelen onderscheiden:
-

Een onderzoek naar zijn werk en handtekening.
Hierin meegenomen zijn visie over architectuur en zijn
ideeen over de techniek in de gebouwen.

-

Uitlichting van een specifiek gebouw van Ricardo
Legorreta. Van dit gebouw volgt een onderzoek naar
concept, materiaalgebruik, gevelopbouw, constructie en
installatie’s.

-

Een kort essay over het werk van de architect in het
algemeen en specifiek over het gekozen gebouw

-

Het laatste deel omvat alle relevante tekeningen van
het gekozen gebouw en de verdere uitwerking. Deze
uitwerking wordt toegespitst op de Nederlandse
situatie. Het betreft plattegronden, gevels, doorsneden
en details.
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Wie is Ricardo Legorreta en wat zijn zijn ideeën?
Ricardo Legorreta is een Mexicaanse architect met een lange
staat van dienst. Hij is geboren in 1931 in Mexico stad en
ronde in diezelde stad in 1952 zijn opleiding tot architect af.
Het werk van deze vooraanstaande Mexicaanse architect
kenmerkt zich door zijn ,,sobere en eenzame elementen ten
opzichte van het zonlicht en de natuur.'' Het worden daardoor
kloosterachtige bouwwerken met veel kleine patio's en ruimtes
binnen ruimtes. De gebouwen zijn in verschillende opvallende
kleuren uitgevoerd.

Hij ontmoette Ricardo Montelban uit Californië die naar
aanleiding van Legorreta’s Cameo Hotel een huis wilde laten
ontwerpen. Dit was zijn eerste project in de states. In de VS

Hij heeft veel inspiratie opgedaan van de Mexicaanse
architect Luis Barragan. Hij ontmoette deze architect toen
deze 72 jaar was en er groeide een hechte vriendschap uit. Ze
deelde dezelfde interesses en bleken dezelfde uitgangspunten
wat betreft goede architectuur te hebben. Met name een
interesse over de Mexicaanse cultuur en gebruiken.
In de jaren ’70 organiseerde Legorreta zelfs een expositie
over het werk van Barragan in het Museum of Modern Art in
New York en helpt hem buiten Mexico beroemd te maken.
Legorreta ervaart zijn werk als architect niet als werk, maar als
zijn. Hij is architect en hij werkt niet als architect. Hij vind het
boeiend om in Mexico te werken, maar ook moeilijk. Het
politieke klimaat is 40 jaar lang beheerst geweest door één
partij (PRI) en Mexico kende in die jaren een lange crisis.
Mexico was een dictatuur. Legorreta was bang dat dat het
land kapot zou maken.
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discusieerde hij veel over de toekomst van Mexico. Dat ging
hem echt aan het hart. Mensen pikten dit op. Hij werd
geroemd om zijn betrokkenheid bij deze cultuur en zijn roots.
De uitdaging in de architectuur vind Legorreta, dat architectuur
een land kan maken. Goede architectectuur is naast een
goede economie een van de drijfveren voor een succesvol
land. Het is prachtig om daaraan te kunnen bijdragen.
Zijn enthousiasme en hang naar cultuur binnen architectuur
maken hem tot een veelgevraagd architect in met name de
warmere landen. Van Amerika, Europa tot aan Afrika en Azië.
Het bureau van Legorreta bestaat al ruim veertig jaar en sinds
2000 is zijn zoon (ook als architect) , binnen het bureau
gekomen. Er werken zo’n twintig mensen binnen het bureau.
Momenteel geeft hij ook nog steeds lezingen over de hele
wereld. Legorreta heeft inmiddels meer dan 300 projecten
gerealiseerd.
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Welke gebouwen heeft hij gerealiseerd?
Technological museum of Innovation
San Jose, USA 1998
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Het museum ligt in het centrum van San-Jose. Het is een
verrijking voor de gevestigde gebouwen in de omgeving. Het
gebouw bestaat uit een groter horizontaal blok, waar
openingen de binnenruimten zichtbaar maken. De facade
wordt doorbroken door de ingang, patio, expositie ruimtes en
projectieruimte. De ronde koepel is binnen voorzien van een
keramiek bekleding. De buitenkant is van glazen stenen.
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Cordova
House
Mexico,
2000
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Het Cordova House ligt in het westen van Mexico City, in de
nabijheid van een druk zakencentrum. Dit inspireerde Ricardo
Legorreta hun energie te concentreren om privacy te creeeren
rondom het huis. Het huis is daarom wat teruggeplaatst van
de straat. De belangrijkste ruimten liggen op de eerste drie
verdiepingen. Het bovenste niveau herbergt de service
ruimten. Het huis heeft een patio, zodat natuurlijke lichtinval
door het hele huis kan dringen. Op de begane grond zijn de
woonvertrekken. Op de verdiepingen de slaapkamers,
badkamers ed. Alle kamers hebben zicht op de patio. De tuin
fungeert als buffer voor het drukke verkeer buiten.
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Office building Monterrey
Mexico 1995
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De vorm van dit kantoorgebouw in Monterrey
was gegeven door de industrieele omgeving en de
geometrie van het landschap. De twee blokken verhouden
zich als aparte volumes. De patio’s en de terrassen kijken
uit op de bergen en de stad. De begane grond omvat
een receptie en expositieruimte. De eerste verdieping is
voor de kantoren. En de tweede voor de conferentiezalen,
bibliotheek, keuken en kantine. Het tweede volume heeft een
derde verdieping, waarvan de kantoren worden verhuurd.
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Wat valt op aan de handtekening van de architect?
Hierin beperk ik me tot de uiterlijke kenmerken van de
gebouwen . Dit omdat ik geen duidelijke uitspraken kan doen
over de plattegronden. Die heb ik niet van alle gebouwen, en
de functie van de gebouwen loopt hiervoor ook te ver uiteen.
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vaak een rond accent in het hart (de patio). In zijn geheel
tonen de gevels massief, iets wat voor ons Nederlanders
vreemd is. Wij maken gevels graag transparant. De rede die ik
me kan voorstellen bij die massiviteit is het klimaat. Massa
geeft immers een sterk warmte accumulerend vermogen.
Zeker door beton te gebruiken. Kleine gevelopeningen helpen
ook bij het terugdringen van de warmte.

Bepaling gevelopeningen
Constructieprincipe
Ricardo Legorretta houdt bij zijn ontwerpen rekening met de
plaatselijke cultuur en het omliggende landschap. Dit
landschap bepaald letterlijk waar de openingen in het gebouw
komen. Een onderzoek naar het uitzicht vanuit de
verschillende ruimten ligt hieraan ten grondslag. Bij het
Sheraton Hotel zijn de openingen het uitzicht: oude stad,
bergen en park.

Uit onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat veel van
Legorreta’s gebouwen opgebouwd zijn uit een
staalconstructie, waarbinnen de vloeren zijn gemaakt. In zijn
grotere gebouwen wordt steevast met elementen gewerkt die
opgehangen worden aan de constructie. De villa’s die hij heeft
ontworpen, hebben ook een staalconstructie. De gevelopbouw
aan de buitenzijde wordt dan bekleed met een pleisterlaag.

Kleurgebruik
Materiaalgebruik
De culturele achtergrond van de plaats van het te realiseren
gebouw bepaald voor een groot deel de kleur van de ge vels.
De bonte kleuren, worden ook doorgezet binnen. Deze
kleuren worden later op het beton of gestucte gevel
aangebracht.

Vormgebruik

Het materiaalgebruik is in Legorreta’s gebouwen is bij alle
grotere gebouwen beton. Zowel het binnen als buitenblad is
hieruit opgebouwd. Als er al een spouw wordt toegepast. Het
beton krijgt later zijn kleur, doordat het wordt geverfd. Je hebt
gekleurd beton, maar de intensiteit van de gebruikte kleuren is
te groot voor gekleurd beton. In kleinere gebouwen wordt ook
wel stucwerk toegepast. De kozijnen zijn meestal van hout.
Legorreta past soms ook keramische tegels toe in zijn gevels.

Hij maakt gebruik van grote horizontale dozen, waaruit hij de
noodzakelijke openingen haalt. De gevels zijn rechtlijnig, met
Björn Roubos
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Raampartijen

Lichttoepassingen

Opvallend aan de gebouwen van Legorretta zijn de steeds
terugkerende kenmerken in de raampartijen. Er zijn twee
typen die er uitspringen.

Door het toepassen van smalle ramen, stroken en patio’s
hebben de gebouwen van Legorreta een kenmerkende
lichtinval binnen. Door zijn gebruik van kleur, roept dit
wisselende emoties op.

1) Een raster van kleine raampjes dicht bijelkaar. Dit wordt
onder andere toegepast bij het Sheraton hotel in
Bilbao, het Office building in Monterrey en in de hal van
het Cordova House.

2) Het tweede type is een uitkragend kader. Hierbij zet hij
soms het materiaal van de gevel door en soms maakt
hij dit kader van een ander materiaal. Hij kadert als het
ware het uitzicht vanuit het raam.

Hemelwaterafvoer
De gebouwen van Legorreta kennen geen hemelwaterafvoer
aan de buitenzijde van de gevel. Hij past inprincipe platte
daken toe. De afvoer van het water wordt door een inpandig
afvoersysteem afgevoerd. Waarschijnlijk loopt het water naar
elke hoekpunt af, en wordt daar door een rooster in een
afvoerleiding geleid.

Gevelopeningen
Legorreta maakt opvallende openingen in zijn gevouwen. Wat
daar de functie achter is, is me niet helemaal duidelijk. Vaak
gaat het om een doorkijkje naar het achterliggend landschap.
De opening zou dan een schilderij in de gevel kunnen zijn. Het
lijkt me niet geheel uitgesloten, omdat Legorreta veel waarde
hecht aan de omringende cultuur en het landschap.
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Sharaton Hotel Bilbao
Het hotel maakt deel uit van het nieuwe algemene plan van
Ria 2000 van de Stad van Bilbao, dit zijn verscheidene
blokken vanaf het Guggenheim Museum. Geïnspireerd door
het werk van de kunstenaar Chillida en de diepgewortelde
geschiedenis en cultuur van het Baskische Land. Het gebouw
kent een gelijkenis met een stevig rotsblok, dat door een
rooster van perforaties wordt verlicht.

De details van het project
•
•
•
•
•
•
•

De naam van het project: Het Hotel van Abandoibarra
van Sheraton
Status: voltooid in 2004
Cliënt: De Hotels & de Toevlucht van Starwood - Hotels
Sheraton
Plaats van plaats: Bilbao, Spanje
Samengesteld gebied: 18.000 m²
Het Type van project: Hotel
Architect: LEGORRETA

Kijkend naar de gevel van het Sheraton Hotel, Bilbao, van
straatniveau. Elke kamer heeft een roostervenster met 9 vlakken
dat de voorzijde siert en geeft een impressie van het
binneninterieur gezien vanaf de buitenkant.
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Het project
Het hotel maakt deel uit van nieuwe masterplan van Ria 2000
voor de Stad van Bilbao, Spanje. Dit bestaat uit een aantal
blokken op verschillende afstand van elkaar vanaf het
Guggenheim Museum. Het Sheraton Hotel is het het laatste
blok op Victoria Maria Boulevard tot aan de rivier.
Het is een relatief kleine kavel van 17.650 m². Het hotel is
ontworpen als compact volume in harmonie met de context
van de omgeving. Het plan van de gemeente eiste bebouwing
tot aan de kavelgrens met een hoogte van 10 bouwlagen en
een extra accent van drie meter.
Geïnspireerd door het werk van de kunstenaar Chillida en de
stevige wortels van de Baskische geschiedenis en cultuur. Dit
wordt vertaald in een gebouw als een gebeeldhouwd blok van
stevige steen, waaraan bepaalde perforaties de sfeer en de
lichtoetreding bepalen.

Het licht-en-kleur-gevulde centrale atrium dat van één van de
hogere galerijen, met een detail van de glasliften en het helftgewelfde plafond wordt bekeken.
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De perforaties werden bestudeerd van een verschillende
standpunten in de directe omgeving. Afhankelijk van de
verschillende uitzichten, op de lagere verdiepingen naar het
park en de hoogste verdiepingen naar de bergen. Om de
hoogte van de aangrenzende gebouwen te overtreffen is een
toren gebouwd die zich als een vuurtoren de hoek omzet.
De kleine roostervensters aan de voorzijde geven een intieme
uitstraling aan de binnenzijde en tegelijkertijd een betekenis
als massief volume aan de buitenkant.

Het gebouw binnen zijn context met de omgeving - met de hoektoren
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Binnen het gebouw is er een centraal atrium over 8
verdiepingen. Het licht speelt een zeer belangrijke rol in deze
ruimte. Dit licht valt door een aantal perforaties, en geeft door
de stand van de zon door de dag heen een verschillend licht
en schaduwspel.

De bar en het restaurant zijn gevestigd op de begane grond,
terwijl de kamers over verschillende verdiepingen zijn
verdeeld. Het zwembad en het gezondheidscentrum zijn
gevestigd op de 6de verdieping, in één van de grote
perforaties in de gevel met uitzicht op het park.

Uitzicht op het 8 verdiepingen tellende centrale atrium gezien vanaf de
ingang.

De bar Chillida op de benedenverdieping
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Het hotel heeft 211 kamers, waarvan standaard kamers en
luxere suites. Alle kamers en suites beschikken over 5 sterren
kwaliteit voorzieningen.

Het terras is georiënteerd op een plek waar aan alle kanten
een ander uitzicht kan worden genoten. Men kan vanaf het
terras kijken naar naar de bergen in het noorden, de rivier en
de oude stad aan de westzijde en het park aan de zuidzijde.

Één van de luxe suites, met het roostervenster duidelijk zichtbaar aan de
rechterzijde.

Zicht op een van de terrassen.
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Materiaalgebruik
Aan de buitenzijde is het belangrijkste materiaal beton. Toch
roept het gebouw een aangenaam mediteraans gevoel op. Dit
komt door de kleuren die zijn gebruikt. Het beton heeft aan het
eind van het bouwproces zijn definitieve kleuren gekregen.
Een aantal grote openingen zijn gevuld met puien. Deze
bestaan uit aluminium kozijnen.
Aan de binnenzijde is feitelijk hetzelfde gedaan als aan de
buitenkant. Er zijn binnenwanden voor de constructie
geplaatst en deze zijn kleurrijk afgewerkt. Het betreft een
steenachtig materiaal. Het zou kalkzandsteen kunnen zijn ,
maar even zo goed iets anders.
Ook de vloeren zijn van beton, welke in iedere ruimte naar
wens kan worden afgewerkt.
Simpel gezegd is het hele hotel een betonnen doos, welke
later is ingekleurd en aangekleed.
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Gevelopbouw
De gevels bestaan uit prefab betonelementen die aan de
staalconstructie van het gebouw hangen. De binnenwanden
zijn later geplaatst om de staalconstructie volledig weg te
werken. Nu zou in de Nederlandse situatie tussen deze
schillen een isolatielaag zitten. Ik weet niet of deze hier ook
inzit.
De gevelelementen zijn te verdelen in een aantal soorten:
A) Gesloten element
B) Open element kleine raampjes (9 vlakken)
C) Open element met uitkragend raam
Voor de verdere uitwerking van de gevelopbouw verwijs ik
naar hoofdstuk 4. Hierin zijn tekeningen opgenomen welke
een en ander duidelijk maken voor een toepassing naar
Nederlandse regelgeving.
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Constructie en installaties
De basis van de constructie wordt gevormd door een stalen
skelet van HEA profielen IPE profielen en samengestelde
liggers. Het Sheraton Hotel bevat niet minder dan 1100 ton
constructiestaal.
De installaties zijn zoveel mogelijk in de constructie verwerkt,
om het afwerkingsniveau zo hoog mogelijk te houden. Het
Sheraton Hotel kent een hoog service niveau. Zo hebben alle
kamers een eigen airco systeem, alsmede de
gemeenschappelijke ruimtes en het atrium.
Elke kamer beschikt tevens over telefoon en
internetaansluiting. Daarnaast is een draadloos internet
netwerk aanwezig.
Het hotel heeft een noodaggregaat voor de
basisvoorzieningen en voor het uitgekiende “fire protection
system”. Het hele hotel heeft een computergestuurd
veiligheidssyteem, sprinklers en rookmelders.
Bij de start van het project wenste de opdrachtgever de meest
kwalitatieve materialen te gebruiken. Om de hoogstaande
architectuur overeind te houden, moest worden gekozen voor
de best passende constructiemethode. Dit om de gebouw
structuur niet aan te tasten.
Gekozen werd voor een hoofdraagstructuur van HEA
profielen, waartussen de vloeren in het werk zijn gestort. Een
vloer omvat een oppervlakte van maar liefst 13000 m2. Hier
bevinden zich ook de hotelkamers en ontmoetingsruimten.
Björn Roubos

Deze ruimten vergden een hoog afwerkingsniveau. De
constructie moest hier immers worden weggewerkt.
Voor het acht etages tellende atrium, werden samengestelde
stalen liggers gebruikt die in een keer de overspanning
konden maken. Deze werden bevestigd tussen de al staande
HEA profielen van de hogere etages. Om op de
benedenverdiepingen zoveel mogelijk ruimte over te houden
en geen dikke betonnen kolommen te gerbuiken is staal
tevens een rede geweest om als constructie te gebruiken.
Het storten van de verdiepingsvloeren werd gedaan door eerst
dunne betonnen platen tussen de staalconstructie te hangen.
Hierin zit voorgespannen wapening, waarop vervolgens de
leidingen werden gemonteerd. Eroverheen kwam een dikke
afwerkvloer. De totale vloerdikte bedraagt 300 mm. Deze
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vloeren hebben een overspanning van 10 meter en worden
bevestigd aan de stalen hoofddraagconstructie met speciale
connectors.
De staalconstructie loopt door tot 2 meter in de grond, alwaar
hij met behulp van speciale connectors vastzit in
funderingsbalk en de palen. Deze palen zitten tot een diepte
van 30 meter in de grond.
De lift hangt ook weer aan een staalconstructie, welke weer
bevestigd zijn aan de hulpconstructie in de vloeren.
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Wanneer de constructie en de vloeren staan, kunnen met
behulp van een kraan de prefab gevelelementen aan het
gebouw worden gehangen. Deze worden verankerd aan de
staalconstructie. Als laatste wordt alles van binnenuit
geisoleerd en worden de binnenwanden geplaatst. In mijn
uitwerking van het gebouw wil ik kijken of er een totaalelement
mogelijk is met binnen-en buitenblad inclusief de isolatie.
Om het gebouw zijn kleur te geven, worden de betonnen
elementen geverfd.
Belangrijk om te weten is, dat alle constructiestaal delen
behandeld zijn tegen brand en vocht.
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Essay: “Ricardo Legorreta: Een kleurrijk genieter”
De naam Ricardo Legorreta zei me tot enkele maanden geleden
niet zoveel. En dat is jammer. De reden dat het jammer is, is het feit
dat deze man, met een rijke staat van dienst, totaal andere
architectuur maakt dan we in Nederland gewend zijn.
Kennen we in Nederland vooral architectuur met een zeer grote
mate van transparantie, in de zuidelijke landen waar Legorreta
ontwerpt ligt dit anders. Waar wij rekening houden om in grijs
regenachtig weer nog enigzins licht binnen te krijgen, zo probeert
men dit in bijvoorbeeld Mexico juist tegen te gaan.
Legorreta lost dit op door veelal horizontale gesloten bouwdozen te
maken. Hij creëert hiermee een facade waarachter zich een
verborgen wereld bevind. Deze wereld kent een kleine opening naar
de buitenwereld. Legorreta heeft een voorliefde voor een streng
raster van kleine ramen. Van buiten doet dit denken aan een
gevangenis, althans dat was het gevoel dat het bij me oproep toen
ik er voor het eerst naar keek. Dat went, als je het verhaal erachter
kent. De cultuur van Mexico ligt diep geworteld in Legorreta. Iets
waar hij trots op is, en dat zie je terug in zijn gebouwen. Deze liefde
voor cultuur maakt het, dat Legorreta het belang van cultuur in de
architectuur zwaar laat wegen. Dit zie je dan ook terug in gebouwen
in andere delen van de wereld. Maar wel telkens met de typische
Legorreta stijlkenmerken van kleine raampjes en doorkijkjes in de
gevel naar het achterliggende landschap.
In mijn zwerftocht door Legorreta´s werken begon ik me af te
vragen of ik het nou eigenlijk mooi vind. Zou ik het zo ook doen?
Mijn Nederlandse opvattingen maken het dat ik soort gebouwen als
afstandelijk ervaar. De geslotenheid maakt het een beetje eng. Het
gebouw omarmt je niet, zoals dat in Nederland vaak wel is. De
straat en het gebouw zijn meer twee aparte dingen, terwijl dit hier
vaker in elkaar over loopt. Anderzijds komt er in bijvoorbeeld Mexico
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en Spanje een dimensie bij. Iets waar ik een beetje jaloers op ben.
Dat zijn namelijk de natuurlijke hoogteverschillen in het landschap.
De gebouwen van Legorreta zijn veelal rechthoekige blokken. Iets
waar ik eigenlijk niet zoveel mee heb, ware het niet dat Legorreta er
in Mexico goed mee weg lijkt te komen. Dit zou te verklaren zijn in
deze hoogteverschillen. Het wordt niet als saai ervaren en als ik er
langer over nadenk zou dit zelfs wel eens de juiste oplossing
kunnen zijn voor deze locaties.
Maar wie Legorreta saai noemt heeft hem niet goed begrepen. In de
eerste plaats is zijn persoon niet saai. Hij is een echte
levensgenieter, en is in zijn werk even extravert. Dit extraverte komt
dan nu niet tot uiting in de openheid van zijn gebouwen, alswel in
het kleurgebruik. Het is prachtig om te zien hoe de kleuren en het
omringende landschap samengaan. Kleurgebruik wordt door
Nederlandse architecten niet als architectuur gezien. Ik bedoel
daarmee te zeggen, dat kleur hier nooit gebruikt wordt als
onderdeel van het ontwerp. De vorm is hier veel belangrijker.
Nederlanders schrikken van explosief kleurgebruik op de gevels.
Dat is jammer, want kleur kan zeker in grauwe regendagen een
warmte brengen in stedelijk beeld.
Stel je voor dat Legorreta in Nederland een hele wijk mocht
ontwerpen...hoe kleurrijk zou dat zijn? Ik denk dat de bewoners
gezonder zijn, gelukkiger en vrolijker. Ik denk zelfs dat mensen in
een kleurrijke omgeving beter presteren. Dat is natuurlijk nogal wat
om te beweren, maar ik geloof in de kracht van kleuren en ik geloof
in de kracht van Ricardo Legorreta om de kleuren van de
Nederlandse cultuur te achterhalen. Hij zal de Nederlandse facade
van ”doe maar gewoon” kunnen doorbreken.
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Na zijn werk te hebben bekeken stuitte ik op het Sheraton Hotel in
Bilbao. Niet de minste opdracht uit Legorreta´s oeuvre.
Gerealiseerd in dezelfde strip als het Guggenheim Museum Bilbao
werd dit gebouw in 2004 voltooid. Bij dit gebouw ben ik dieper op de
materie ingedoken. Bij het bestuderen van de plattegronden zag ik
geen kolommen in het zicht staan. Al snel werd mij duidelijk dat de
gebouwen anders in elkaar staken dan je in eerste instantie zou
denken.
Om een optimaal bereik te houden van de pure architectuur bestaat
de constructie uit een staalskelet diep verankerd in de bodem.
Stabiliteit wordt verkregen door de combinatie van het stalen skelet
met de betonnen, deels in het werk gestorte vloeren. In deze fase
van de bouw is werkelijk nog niets te zien van een typisch Legorreta
gebouw. Dat is best vreemd. De gebouwen stralen bijna uit dat juist
de gevels de sterke dragers zijn. Dit is misleidend, want de gevels
blijken ondergeschikt te zijn aan de constructie. De typische
Legorreta ramen komen gewoon prefab uit de fabriek, in de vorm
van een element. En elk deel van de gevel komt uit die fabriek. Nu
lijkt het of ik het of minachtend vind of een teleurstelling dat het zo
eenvoudig is. Dat is niet zo, eenvoud is juist de kracht van dit
ontwerp.

kunnen voorstellen dat de ramen in onze situatie groter worden. Dat
er meer geisoleerd wordt, maar voor de rest zou dit gebouw in
Nederland niet misstaan.
Legorreta heeft in dit gebouw zijn hemelwaterafvoer inpandig
opgelost. Een subtiele manier die mijn goedkeuring krijgt. Niets
lelijker dan een prachtig afgewerkte gevel en dan zo´n grijze pvs
buis, die na 5 jaar wit uitslaat ertegenaan. Architecten maken in mijn
ogen vaak een ontwerpfout met het oplossen van de
hemelwaterafvoer. En natuurlijk weet ik best wel dat dit een
sluitpost is, waar als het even kan op bezuinigd wordt. Maar je poot
stijf houden bij de opdrachtgever en op zijn minst een in de gevel
verzonken goot afdwingen. Legorreta heeft dit begrepen.
Toch blijft staan dat ik het niet de mooiste architectuur vind. Maar
mooi of lelijk of een beetje mooi doet er hier helemaal niet toe. Het
gebouw staat waar het voor staat, het heeft de liefde van de
architect in zich en verspreid dit in zijn omgeving. Het gebouw is in
evenwicht met de omliggende cultuur. En daarnaast steekt het
bouwtechnisch ook de kroon met waar het naar schijnt als je het
bekijkt en ervaart. En dat is wat Legorreta ons duidelijk maakt.
Ervaar, proef en geniet.

In feite is het niet meer dan een buitendoos van prefab elementen,
een binnendoos bestaande uit de binnenwanden en daartussen de
constructie met isolatie. Dat die prefab elementen dan ook nog wit
zijn bij aankomst op de bouwplaats maakt het juist nog
interessanter. De schepping van Legorreta´s gebouw is letterlijk te
aanschouwen. Het lijkt alsof hij persoonlijk met penseel zijn
handtekening op het gebouw zet.
Met een kraan worden de Legorretta´s op zijn plaats gehesen, en
voorzien van de mooiste kleuren die je je kunt voorstellen. Een
mooiere manier van bouwen kan ik niet bedenken. Als ik dit gebouw
in Nederland zou bouwen zou ik het niet anders doen, je zou je
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