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‘ERICK’ 

In the design of buildings we are often too focussed 

on visual effects, thereby forgetting that the quality of 

a building almost entirely depends on its ability to be 

tactile.

How does it feel when you touch it? For this reason, 

a door and its handle are so important for your 

appreciation of a house or a building.

Contemporary doorhandles are often too ridgid in their 

design to be truly comfortable.

That’s why I wanted to design a door handle that 

makes you want to open a door over and over again.

Erick van Egeraat
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‘WAVE’

Een deurkruk is het eerste onderdeel dat je letterlijk 

in je hand houdt als je een gebouw of een vertrek 

binnenstapt. Dus is goed ontworpen hang- en sluitwerk 

en vooral een goede deurkruk belangrijk voor een 

gebouw. Het zegt je direct iets over het ontwerp, de 

ambitie, de gevoeligheid, de afwerking en de kwaliteit 

van het geheel. Een ingetogen, vloeiende vorm en 

de tactiliteit van de kruk kunnen je daarbij het gevoel 

geven dat je welkom bent.

Hans van Heeswijk
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‘VAULT’ 

A story of value

What is most precious in architecture?

Space.

Vault. Celebrate space.

Janjaap Ruijssenaars
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‘MEMOIRE’ 

“De kwaliteit van de ruimten waarin en waartussen 

we ons dagelijks begeven heeft een belangrijk effect 

op ons handelen en humeur, zonder dat we ons daar 

altijd van bewust zijn. Onze zintuigen registreren feilloos 

het zonlicht dat prachtig binnenkomt, de door dik tapijt 

gedempte geluiden, een prettige kamertemperatuur of 

de geur van boenwas.

In ons hoofd wordt dit vertaald naar een gevoel van 

veiligheid. De interessante afwisseling van koele 

en warme materialen, het gebruik van lichte of juist 

donkere kleuren of de overgang van een smalle gang 

naar een ruime kamer: alles draagt bij aan de wijze 

waarop de herinnering - de memoire - aan een ruimte 

daadwerkelijk in ons hoofd beklijft.”

Prof. Cees Dam
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