Van den Berg Groep presenteert project aan Minister van Buitenlandse Zaken van
Koerdistan
Amsterdam - Van den Berg Groep heeft het project Dutch Delta City in Erbil, Koerdistan, gepresenteerd aan
excellentie Falah Mustafa Bakir, Minister van Buitenlandse Zaken van de Kurdistan Regional Government
(Iraq). Hierbij zijn TV opnames gemaakt door KTV, Kurdisch Television, een wereldwijd uitzendend TV station.
Gedurende het tweedaags verblijf heeft de minister op donderdagochtend één op één met Van den Berg Groep
gesproken over de economische ontwikkelingen in Koerdistan en de kansen die dit biedt voor de bouwsector. De
open cultuur van de Koerden en de Nederlanders geeft goede mogelijkheden om elkaars kennis en kunde uit te
wisselen en zodoende te werken aan de verdere opbouw van Koerdistan.
In Koerdistan wordt op dit moment volop gebouwd aan woningen en staat de verdere ontwikkeling van
onderwijs, zorg en stedenbouw hoog op de agenda. Bedrijven als Van den Berg Groep, kunnen een
kwaliteitsimpuls geven als het gaat om architectuur, bouwkunde, stedenbouw en de organisatie van het
bouwproces. Nederlanders maken gebouwen die zich niet alleen onderscheiden door techniek, maar vooral ook
wat betreft het ontwerp. Zo spelen voor het project Dutch Delta City twee belangrijke klimatologische
eigenschappen van Koerdistan een rol. Ten eerste is er veel zon en is het creëren van schaduw essentieel. Ten
tweede regent het weinig, wat betekent dat de opvang van water belangrijk is. Hierom is gekozen voor een
oriëntatie van de torens die ongebruikelijk is; de torens lijken op de kop te staan. De brede bovenzijde en de
smallere onderzijde zorgen enerzijds voor een groter schaduwoppervlak en anderzijds biedt het mogelijkheden
voor een vergrote opvang van herbruikbaar regenwater.
Een investering van ruim 2 jaar in het opbouwen van goede relaties biedt nu een goede basis voor het uitvoeren
van projecten en opdrachten in Koerdistan en omgeving. De creativiteit en hoogstaande kennis van architectenen ingenieursbureaus als Van den Berg Groep zijn welkom in deze regio. Zo kan samen met de Koerden gewerkt
worden aan het realiseren van kwalitatief hoogstaande en mooie gebouwen binnen doordachte
stedenbouwkundige plannen. [September 2012]

