Interview

Peter Rutten

‘Iets wat mooi is behouden en sterker
maken, daar begint mijn opgave’
Het ledenaantal van de Vereniging
Haerlem slinkt. Ten onrechte natuurlijk.
Daarom in deze rubriek een voorstelronde.
Wie zijn onze leden eigenlijk en wat doen
ze? Wat dragen ze bij aan de stad en welke
verhalen hebben ze te vertellen? Vandaag
deel 1: architect en docent Peter Rutten.

is immers een schatkaart en elke opdracht
is maatwerk. Ten slotte de laatste fase:
het bewaken en aansturen van het hartje.’
Want de architect heeft niet zelden ook
een aansturende rol op diverse partijen en
belangen en het is zijn taak die samen te
brengen.

Naam: Peter Rutten
Leeftijd: 46
Geboorteplaats: Arcen
Beroep: architect en docent voor de
opleiding Bouwhistorie Monumenten
Restauratie aan de Universiteit Utrecht
Lid van Haerlem sinds: 2015

Omdat de stap met name voor een
particulier dikwijls erg groot is om een
architect in te huren, heeft Rutten de
site haarlemschenieuwe.nl opgericht. Op
deze site, waar hij de gemeente en de
afdeling erfgoed nauw bij betrekt, stelt hij
dat maatwerkadvies nodig is om bij een
historisch pand energie te besparen en toch
wooncomfort te hebben zonder afbreuk te
doen aan de historische waarde.

Eigenlijk had Peter Rutten de
vierde generatie moeten zijn in het
aannemersbedrijf van zijn familie. Toch
koos hij uiteindelijk voor het beroep van
architect. In de economische hoogtijdagen
eind jaren negentig bouwde hij ‘hele
weilanden vol’. Tot hij in 2002 via architect
Sjoerd Soeters in aanraking kwam met het
Amsterdamse Blauwlakenblok. Daar leerde
hij de ambachtelijkheid van monumenten
waarderen. Het liet hem niet meer los en het
zette hem ertoe aan zich in 2008 in Haarlem
te vestigen als architect en zich toe te
leggen op duurzame monumentenzorg.
Aanstekelijk vertelt Rutten over zijn vak.
‘Iets wat mooi is behouden en sterker
maken, daar begint mijn opgave’, zo stelt
hij. Hij laat diverse presentaties en zijn
persoonlijke aantekenboek zien om zijn
woorden kracht bij te zetten. ‘Kijk’, zegt hij,
‘alle partijen koesteren een monument op
hun eigen manier. De nieuwe koper omdat
ze zijn gevallen op het huis, de gemeente
omdat het op de monumentenlijst staat, en
de architect en de aannemer vanwege de
mogelijkheden.’ Hij wijst in zijn opschrijfboek
een huis aan met een hartje erboven.
‘Vervolgens loop ik door een gebouw en
gebruik mijn zintuigen om te kijken wat me
opvalt. Mijn opgave is dan om de ziel van
een gebouw terug te brengen. Een gebouw

Zijn volgende doel is het opzetten van
een kenniscentrum dat zich richt op
het conserveren en verbeteren van
monumenten, ondersteund door bevlogen
erfgoeddeskundigen. ‘Er leven veel vragen bij
huizenkopers: Hoe kun je nou een gebouw
conserveren en tegelijkertijd verbeteren?
Wie is een goede schilder en waar vindt
ik die competente aannemer? Ik denk dat
iedereen baat heeft bij een platform dat
deze vragen kan beantwoorden en alle
rollen, van opdrachtgever tot ontwerper en
overheid, op een laagdrempelige manier kan
verbinden. Ik ben nu op zoek naar goede
namen. Wie kan me helpen?’
Pieter Winters, redacteur Nieuwsbrief

Huis met hartje
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