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Ebbens architecten ervaar ik als een no-nonsense architectenbureau die 
d.m.v. vorm, materiaalkeuze en kleurgebruik de randen op zoekt tussen de 
functie en de mogelijkheden van een gebouw. Ontwerpen van hen grijpen 
terug naar klassieke vormen en spelen met de zwaartekracht. Het zijn dege-
lijke constructies, maar ook transparant en licht van vorm. De materialen en 
kleuren zijn nooit zomaar uitgekozen. Ze ondersteunen de vormen en creëren 
op deze wijze ruimtelijkheid.

De zuilen in de kantine van Stegeman verwijzen naar leliebladen.  De me-
dewerkers brengen hun pauzes door onderwater, tussen de vissen, wat 
vrij opmerkelijk is voor een vleesverwerkend bedrijf. De uitstekende voorge-
vel van het bedrijfspand van Albert van der Scheur verwijst naar hoektorens 
van een burcht of kasteel. Het terras van de kantine daarboven verwijst naar 
de rondgang en geeft een wijds uitzicht op de omgeving. Het uitvaartcentrum 
heeft een aflopend dak. Het opgevangen water werkt als een waterval 
tijdens regenbuien en komt terecht in een vijver. De aula heeft een bijzon-
dere lichtval, de wanden werken als een lichtarmatuur dat ontstaat door een 
tafelconstructie met een zwevend houten plafond. De condoleance ruimte 
grenst aan een houtwal. Door de grote glaspartijen staat de bezoeker direct 
in contact met de natuur, wat kan helpen bij de rouwverwerking.

De transformatie van de graanmalerij in Epe is een prachtig voorbeeld van 
hergebruik van industrieel erfgoed. Vanaf 2010 is hier een Bed & Breakfast 
met 5 kamers, een groot schildersatelier, een galerie en woonhuis gevestigd. 
Net als de oude draagt ook de nieuwe functie van dit gebouw bij aan de lokale 
economie. Het markante gebouw is hiermee behouden voor de toekomst.

Ebbens architecten bewijst met de projecten in dit boek een veelzijdig bureau 
te zijn dat een waardevolle invulling weet te geven aan de opgaven die zij 
krijgen.

Jan de Vries
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Ritz ratz click, weer het geluid van een nieuwe foto. 
Ritz ratz click het geluid van een beeld.

Het geluid van “the making of” is niet het specifieke geluid van een fotograaf 
alleen. Het vastleggen van beelden van personen, gebouwen, gebruiksvoor-
werpen en situaties is het domein van de fotograaf maar ook van de verteller, 
de schilder, de schrijver en de danser. Zij ontwerpen beelden en vertellen 
een verhaal, een narratieve. 

Jan de Vries is een ontwerper en een verteller, hij werkt zeer precies en 
zeer detaillistisch. In het gemaakte beeld zitten veel details die diepgang en 
gelaagdheid aangeven. Hij is een allround fotograaf. In zijn vrije werk kun je 
zijn sublieme gevoel voor compositie goed begrijpen, een talent dat hij bij 
zijn architectuurfotografie goed benut.  

Ebbens architecten en Jan de Vries Fotograaf werken 10 jaar samen, Jan 
de Vries fotografeert al onze opgeleverde gebouwen. Daarin vertelt hij een 
verhaal van ons gebouw en een verhaal over de ruimtelijkheid van onze 
opgave. Een wolkenpartij die een grote rol speelt in de compositie, een kind 
met hoepel zo weggelopen uit de 19e eeuw, auto’s met de juiste kleur, op de 
juiste plaats op het juiste moment. Jan de Vries kan met zijn werkwijze en 
aanpak de betekenis van onze gebouwen verdiepen.

Zonder licht geen foto, zonder licht geen architectuur. Donker en grijs dan 
wordt het lastig om een gebouw te fotograferen. ’s Ochtends vroeg of in de 
late namiddag is er veel contrast, de wolken en de kleur van de hemel het is 
nooit hetzelfde. De situatie laat het niet altijd toe om je werk te doen. Maar 
door een precieze en consequente aanpak en geduld lukt het hem om op het 
juiste moment af te drukken.

Ritz ratz click…………………

Michiel Kobussen
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