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Riga
 HET PARIJS VAN HET NOORDEN
 Excursie Bouwnetwerk 2015
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In Riga sprongen ze in de loop der eeuwen  
creatief om met verschillende bouwstijlen. 

Heel lang was Riga omringd door muren en hier-
binnen ontstond een labyrint van krappe, kronke-
lende steegjes. Huizen werden zo dicht op elkaar 
gebouwd dat de buren elkaar de hand konden 
schudden door het openstaande raam! 
Qua architectuur zijn de invloeden divers, van 
houten huizen tot art-nouveau, van Zweedse en 
Duitse invloeden tot Russische tradities… genoeg 
te zien dus.

Maar Riga is niet alleen geschiedenis en tradities, 
het is ook een plek waar de cultuur bloeit en 
bewoners en bedrijven bezig zijn met innova-

ties. Nieuwe materialen, nieuwe vormen worden 
gemengd met oude technieken.
Riga is altijd een belangrijke handelshaven 
geweest en ook nu willen ze graag meer handel 
met West-Europa en zoeken nieuwe vormen en 
mogelijkheden om zaken te doen. 

Als vrouwen in de bouw gaan we een paar 
enerverende dagen tegemoet, met lezingen, een 
netwerkbijeenkomst, diners in spannende restau-
rants, opera bezoek, skylounges, markten enz.
Kortom, heel veel nieuwe inspiratie om mee terug 
te nemen naar NL!

De excursie dames: Thera Verdam,
Marieke Lambrecht en Cassandra Salvo

Lieve dames,
Dit jaar gaan we met zijn allen naar Riga. 
Het Parijs van het Noorden.
Riga is de bruisende hoofdstad van Letland, één 
van de Baltische staten gelegen in het uiterste 
oosten van de Oostzee. Sinds de onafhankelijk-
heid van Letland in 1991 is de stad zich snel aan 
het ontwikkelen tot een moderne Europese stad. 
De stad, die al meer dan 800 jaar oud is, kent 
een bijzonder turbulente geschiedenis, met hoge 
pieken en diepe dalen. Riga is daarom heel span-
nend en interessant om te bezoeken met vele 
bezienswaardigheden, zoals de oude stad, die 
ook op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat. De 
art nouveau-liefhebbers komen in Riga ook volop 
aan hun trekken.
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aLbeRt hoteL Riga
Het moderne Albert Hotel ligt in het centrum van 
Riga, op 100 meter van de straat Alberta iela met 
haar beroemde jugendstil-architectuur. Het hotel 
beschikt over kamers met airconditioning, gratis 
WiFi en een flatscreentelevisie.

tweepeRsoonskameR
1- Maartje  & Anneke
2- Lucia  & Corinne
3- Martine & Caroline
4- Antoinette & Annemiek
5- Suzanne & Hester
6- Merel & Hanneke
7- Jaqueline & Lizet
8- Cassandra & Marieke
9- Claartje & Thera

eenpeRsoonskameR
Marjon, Els, Dieuwerke, Addie, 
Manon, Dorothee en Els 

aLbeRt hoteL
Dzirnavu iela 33, 
Centra rajons, Riga
www.alberthotel.lv

heenReis
Donderdag 24 september
11.30 - 14.45  Amsterdam- Riga (BT 618)

teRugReis
Zondag 27 september
17.10 - 18.35  Riga- Amsterdam (BT 619)
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9.30   Verzamelen/Inchecken

11.30 - 14.45  Vlucht Amsterdam - Riga (BT 618)

15.30 - 16.00  Transfer naar OSTBY

16.00 - 18.00  Bezoek OSTBY

18.00 - 18.30  Transfer naar hotel

19.30 - 22.30  Gezamelijk diner Muusu - 

 Lezing ambassade

22.00 Optioneel: Skylinebar Hotel Albert

programma dag 
   donderdag 24 september

1
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ostby factoRy
The Ostby factory from 2005 manufactures wood-
en panels and modules at a professional high 
quality level. They offer to design and assemble 
these materials in to prefabricated housing. 
Core competance is the production of: Detached 
private houses, Townhouses, Public buildings, 
Industrial buildings.

adRes
Rupnieku iela 8, Pinki, Babites novads, Latvia

contact
www.ostby.lv
+371 6714 6321
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09.00 Transfer RTU

09.30 - 11.30 Bezoek RTU + presentatie

12.30 - 15.00 Netwerk lunch National Libary

15.00 - 17.00 Bezoek / rondleiding National Libary

17.00 Transfer naar oude binnenstad

 Diner op eigen gelegenheid

18.45 Verzamelen bij de opera

19.00 - 21.00 Opera ‘Trubadurs’

22.00 Optioneel: Omas Briljants

programma dag 
  vrijdag 25 september2
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disabilities. The Creative Industries Centre is the 
most contemporary and versatile RTU building 
to date. The building provides not only labora-
tories, spaces for design and research, but also 
possibilities to hold exhibitions, fashion shows 
and other events of the respective disciplines. 
It is planned to equip the Centre with state of 
the art multimedia technologies. The building is 
designed by Valeinis un Stepe architecture office.

contact 
Riga Technical University (RTU)
Departament of Project Management
1 Kalku str. Room 304, Riga
Mareks.zeltins@rtu.lv
+371 67089813

Rtu cReative industRies centRe 
The renovated building accommodates Faculty of 
Architecture and Urban Planning, as well as Insti-
tute of Textile Materials Technologies and Design 
of the Faculty of Material Science and Applied 
Chemistry. RTU Creative IndustriesCentre is the 
first renovated building within the university’s 
campus project RTU - City within a city. Ambition 
of the project is to create the most progressive 
centre of engineering sciences in the Baltics - 
a campus that would accommodate all RTU 
faculties, administrative buildings and the Scien-
tific library. The project aims to provide a more 
effective improvement of study programmes, 
modernization of spaces and equipment, and 
new educational programmes for people with 
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nationaL LibRaRy of Latvia
Since 2014, the National Library of Latvia is locat-
ed in a building on Mūkusalas Street 3 (Castle of 
Light). It is among the greatest cultural projects 
of the 21st century in Latvia. Besides the standard 
services and routine operations, the Castle of 
Light and its infrastructure serves as a platform 
for activities of various cooperation partners and 
a place of unique creative synergies.

Occasion to meet the directors and export 
managers of most successful and innovative 
producers for building industry who are active in 
the Netherlands or interested to find cooperation 
partners.  There will be a brief presentation on 
innovations in Wooden architecture and Latvian 
technologies.

aRchitect: gunāRs biRkeRts 1989 - 2013
The Latvian National Library is the brainchild of 
American-Latvian architect Gunnar Birkerts, who 
is perhaps best known for his creations in the 
United States which include the Corning Museum 
of Glass in New York State and the Law Library 
Building at the University of Michigan. Its shape 
is a symbolic expression of the Hill of Glass and 
the Castle of Light found in Latvian folklore. 
Legend has it that the Castle of Light sank into 
an ancient lake and would only arise from the 
depths when Latvians were once again masters 
of their own land. The building is finally open to 
the public and it hosts a variety of exhibitions 
and events.

Adress: Mūkusalas str. 3, Rīga (ground F) 
www.lnb.lv/en

pResentation 
Gatis Zamurs, head of the Latvian wood 
construction cluster. 
www.woodhouses.lv/en
+371 26611663, gatis@woodhouses.lv

Liaa
Fīlips Tālbergs, LIAA export projects for 
Timer and building industries
Filips.Talbergs@liaa.gov.lv, +371 67039409

Kijk voor informatie over LIAA op 
pagina 38
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Latvia nationaL opeRa 
Erected as the First (German) Theatre of Riga in 
the place of the former bastion immediately after 
the demolition of the ramparts. Architects H. 
Scheel and F. Hess supervised the construction. 
The facades are strictly classical in form, whilst 
the sculptures above the monumental six-column 
Ionic portico and main cornice were cast in zinc. 
Ornamental mouldings, vases and other architec-
tural details are made from cast concrete. In the 
1870s, an extension was constructed at the rear 
of the stage to store decorations (R. Schmaeling). 
In 1882 a fault in the gas lighting system caused 
a fire that entirely destroyed the theatre. The 
outer appearance of the building was preserved 
in the construction, but new structures to house 
the technical equipment and an electrical station 

with chimney were constructed on the eleva-
tion facing the canal. The height of the theatre’s 
auditorium was increased and the interior com-
pletely renewed. The luxurious decorations were 
designed by A. Volz. The building had housed 
the Latvian National Opera since 1919. Separate 
renovations were carried out in 1922 and 1938 
and a further comprehensive restoration and 
extension to the Opera began in 1993, when the 
building and its equipment were modernised 
and a new volume was erected above the stage. 
Since renovation in 1995, the historical part of 
the building had been re-opened, while a new 
annex containing a small auditorium, technical 
and auxiliary facilities and performers’ dressing 
rooms was completed in 2001.

aRchitect: Ludwig bohnstedt
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09.30 - 11.30  Wandeling Art Nouveau

12.00 - 13.30  Gezamelijke lunch: Neiburgs

14.00 - 15.00  Optioneel: bezoek Janis 

 Rozentals museum

14.00 - 20.00  Vrije middag

20.00  Gezamelijk diner : 

 Folkklubs Ala Pagrabs

programma dag 
   zaterdag 26 september

3
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10.30 - 12.30  Bezoek Markthallen

12.30 - 14.00  Gezamelijke lunch: Lido

14.30 - 15.00  Transfer naar vliegveld

15.00  Inchecken

17.10 - 18.35  Vlucht Riga - Amsterdam 

 (BT 619)

programma dag 
  zondag 27 september4
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centRaL maRket
Central Market is one of the largest and most 
modern market complexes in the world. The total 
area of the five pavilions is about 15.000 m2. 
The area of the largest pavilion, initially mean 
for wholesale, is 5.000 m2. There are cellars 
with storage rooms and refrigerators beneath 
all pavilions. The cellars are connected by tun-
nels, which have exits under street level to the 
embankment of the canal, providing convenient 
delivery of goods directly to the storage rooms. 
It was also planned to have access to the storage 
from the railway bridge, but this is not in use. 
The pavilions are spanned with semi-circular 
metal trusses brought from Vainode in western 
Latvia, which were uses in zeppelin hangars 

during WWI. In the functionalistic facade design 
some Art Deco motifs are also used. A complex of 
retail booths were set up around the marketplace 
during the late 1990s.

Riga centRaL maRket
Negu iela, 7
Riga, LV-1050 Latvia
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LetLand
De republiek Letland is naast Estland en Li-
touwen één van de drie Baltische staten en is 
anderhalf keer zo groot als Nederland. Letland 
wordt door Estland in het noorden, Litouwen in 
het zuiden, Rusland in het oosten, Wit-Rusland in 
het zuidoosten, en de Baltische Zee in het westen 
begrensd. Door de ligging op het kruispunt van 
Europa, is de cultuur door zowel Oost als West-
Europa beïnvloed. Meer dan de helft van de 2,3 
miljoen inwoners bestaat uit Letten, verder zijn er 
nog veel Russen, Oekraïners en Wit-Russen, die 
na de onafhankelijkheid in Letland zijn gebleven.

Letland is een land van bezetters. Duitsland, 
Rusland, Polen en Zweden: ze hebben zich  

allemaal even eigenaar gewaand van deze plek. 
Na de Russische Revolutie van 1917 riep Letland 
dan eindelijk zijn onafhankelijkheid uit en in 1935 
herdachten ze dit moment met de onthulling van 
hun vrijheidsmonument, liefkozend hun ‘Milda’ 
genoemd, of ook wel ‘Moedertje Letland’. Op dat 
moment wisten ze niet dat de Duitsers hen vijf 
jaar later tijdens WO II zouden bezetten. Toen 
ze opgelucht de Duitsers in ‘44 zagen vertrek-
ken, zagen ze tot hun schrik de Russen hun plek 
innemen. Pas in 1991 waren ze dan echt vrij. 
Onmiddellijk na de onafhankelijkheidsverklaring 
knoopten diverse landen diplomatieke betrek-
kingen aan en de Sovjet-Unie kon feitelijk niets 
anders doen dan volgen.

gauja nationaaL paRk - LetLand 
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Riga
Riga bestaat uit drie delen. Je hebt de oude 
Middeleeuwse stad Vecriga (spreek uit: vezzrika) 
aan de rivier Dauvaga. Hieromheen ligt een halve 
cirkel met parken, oude bastions en vijvers. 
Daarbuiten zijn wijken met prachtige huizen uit 
het einde van de 19e eeuw. Verder buiten de stad 
liggen de zogenaamde slaapsteden met Sovjet 
nieuwbouw. Als toerist moet je in het noorden 
van de stad zijn, boven de Daugava. De binnen-
stad wordt gedomineerd door de drie kerktorens 
van de Dom, de Petruskerk en de Jacobskerk.

eten en dRinken
De Letse keuken is een echte boerenkeuken, die 
beïnvloed is door de Duitse, Russische, Poolse 
en Scandinavische keuken. Er wordt veel vet 
en boter gebruikt, maar heel weinig kruiden. 
Basisingrediënten zijn voornamelijk runds- en 
varkensvlees (bijvoorbeeld worst en gerookt 
spek), vis, aardappelen en zure room. Typische 
groenten voor Letland zijn kool, bieten en erwten. 
Soep en pannenkoeken zijn er ook heel populair. 
Als ontbijt eten de Letten roggebrood met kaas 
en vlees. Het roggebrood zoals het in Letland 
gemaakt wordt, vind je nergens anders. Een ty-
pische Letse specialiteit is biezpiena serins, een 
ongerijpte, jonge kaas. Kiselis is een gebak, dat 
als dessert gegeten wordt.
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Dé nationale drank van Letland is Balzam, een 
sterke kruidenlikeur, waarin 21 kruiden verwerkt 
zijn. Voorzichtig hiermee, want het goedje bevat 
maar liefst 45% alcohol. Lekker in de thee of kof-
fie, maar ook gewoon puur te drinken. Ook ideaal 
als hoestsiroop!

Tip voor vrijdag: 
sefpavaRs viLhemLs, pankukas 
(chefkok Wilhelm)
Adres: Škunu iela 6, Vecpilseta 1
1001 verschillende soorten pannenkoeken.

De restaurants die we bezoeken:
Lido aLus seta
In de oude binnenstad direct naast de Dom van 
Riga gelegen aan het Domplein. 2  

muusu
Adres: Skārņu iela 6, Rīga 
www.muusu.lv  3

neibuRgs
Restaurant in een prachtig Art Nouveau gebouw. 
Adres: Jauniela 25/27  4

foLkkLubs aLa pagRabs
Een traditionele Letse taverne in het hart van de 
oude stad !
Adres: Peldu 19, Basement, Old town 5

2

1

35 4
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Riga dom 
Deze kathedraal is de grootste van heel het Bal-
tische gebied en trekt dan ook al eeuwen hordes 
bezoekers naar zich toe. Oorspronkelijk stamt de 
kerk uit 1211 waarmee het een van de oudste en 
meest unieke gebouwen van het land is. 6

st-pieteRskeRk 
De gotische Sint-Pieterskerk is een goed start-
punt voor een stadswandeling door Riga. De kerk 
zelf werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar 
beschadigd, maar tussen 1954 en 1973 geres-
taureerd. Er is een mooi uitkijkplatform rond de 
torenspits, op 72 meter hoogte. Zo krijg je een 
goede indruk van de stad. 7

aLbeRta en eLizabetes ieLa
Door haar unieke bebouwing misschien wel de 
meest bekende straat van Riga. De straat is een 
opeenvolging van de prachtigste Art Nouveau 
architectuur. De huizen zijn bijna allemaal ont-
worpen door de architect Eizensteins. 8

piLs Laukums, kasteeL pLein
Aangrenzend aan het eeuwenoude presidentieel 
paleis, is dit plein een must see in Riga. Het is 
omringt door 4 heel verschillende musea die 
zowel kunstcollecties bezitten als historische 
voorwerpen. 9

6

7

89
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vRijheids monument
Dit monument is neergezet in 1935 om de vrijheid 
te vieren. Toen Letland na WOII opnieuw werd 
bezet, inspireerde dit beeld de bevolking om te 
volharden Vrijheidsmonument in hun vrijheid
Het is een wonder dat het Vrijheidsmonument in 
Riga er nog staat. Het monument werd opgericht 
in 1935, toen Letland tussen de twee wereldoor-
logen een periode van onafhankelijkheid kende. 
Het werd gemaakt door de Letse kunstenaar 
Karlis Zale en de Letse bevolking heeft zelf het 
benodigde geld bijeengebracht. Op een hoge sok-
kel staat het vrouwelijk Vrijheidsbeeld Milda; zij 
staat naar het westen gericht en houdt met beide 
handen drie sterren omhoog. Die sterren staan 
voor de drie regio’s van Letland. 

Op de sokkel staat: “Voor Vrijheid en Vaderland”. 
Tijdens de Sovjetjaren deed het grapje de ronde 
dat het Vrijheidsmonument eigenlijk een reisbu-
reau was: iedereen die er bloemen durfde neer-
leggen kreeg een gratis enkele reis naar Siberië. 
Toch durfden de Sovjets het beeld niet neer te 
halen, waarschijnlijk uit angst voor de massale 
volkswoede die daarop zou volgen. 
Bij het groeien van de verzetsbeweging tegen 
het communistisch regime was het monument 
het symbool van de onafhankelijkheidsbewe-
ging. Op hoogtijdagen worden er ceremonies en 
militaire parades gehouden. Er staat een wacht 
bij het Vrijheidsmonument die ieder uur wordt 
gewisseld.
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openLucht museum
Aan de oostkant van de stad, buiten de meeste 
bebouwing ligt dit volkenkundig museum waar 
je ontdekt hoe het vroegere Letland er uit heeft 
moeten zien. Duizenden voorwerpen en gebou-
wen tonen je de (vergeten) tradities aan het land.

bezettingsmuseum
Om te ervaren wat de Letten door de sovjets al-
lemaal is aangedaan, en dus het anti-Russische 
sentiment bij een groot deel van de Letten te 
begrijpen, is een bezoek aan het Museum voor de 
bezetting van Letland (1940 – 1991) een aanrader. 
Hier wordt de terreur door de Sovjetunie ge-
toond. Stalin liet tienduizenden Letten execute-
ren of deporteren. Voor veel Russische inwoners 
van Letland ligt dit museum zacht uitgedrukt 
nogal gevoelig. Zij verwijten de regering in Riga 

het Sovjetverleden eenzijdig in een kwaad dag-
licht te stellen, en daardoor haatgevoelens aan 
te wakkeren. 

kaLnciema kvaRtaLs
Op de UNESCO werelderfgoed lijst staan ook 
de houten huizen van het kalciena kvartals. 
Op zaterdag zijn er meestal leuke markten en 
deze liggen aan de andere kant van de rivier. 9

omgeving Riga
Jurmala, ofwel de Letse Rivièra, is een 30 kilome-
ter lange strook vissersdorpjes vlakbij Riga met 
prachtige zandstranden en oude houten villa’s 
die het rijke verleden laten zien.
Hier kan je ook het barokke Rundále paleis be-
zoeken (18e eeuw). 

9
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handige Letse wooRdjes
Sveiks  Hallo
Labdien  Goedendag 
Labrīt  Goedemorgen 
Kā Tevi sauc?  Hoe heet je?
Mani sauc…  Ik heet... 
jā  ja
nē  nee
lūdzu  alstublieft 
paldies  bedankt 
Ar patiku  graag gedaan 
Kā iet? Hoe gaat het? 
Paldies, labi Goed, dank u 
Tā nekas  Het gaat wel
Ne visai labi  Het gaat niet
 goed  

afscheid
uz redzēšanos  tot ziens  
uz tikšanos  vaarwel  
uz drīzu tikšanos  tot straks 
sveiks dag

getaLLen
nulle  0 
viens   1 
divi   2 
trīs   3 
četri  4 
pieci 5 
seši  6
septiņi  7 
astoņi 8 

deviņi  9 
desmit  10 

kLeuRen
sarkans  rood
brūns  bruin
oranžs   oranje
dzeltens  geel
zaļš  groen
zils  blauw
rozs  roze
purpurs  paars
balts wit
melns  zwart
pelēks  grijs

Liaa
The objective of the Investment and Development 
Agency of Latvia (LIAA) is to promote business 
development by facilitating more foreign invest-
ment, in parallel increasing the competitiveness 
of Latvian entrepreneurs in both domestic and 
foreign markets.

With over 20 years of experience in the attraction 
of foreign direct investment to Latvia and promo-
tion of foreign trade, the Agency has worked 
constantly to improve the business environment 
and provided services appropriate to the needs 
of business.

The main priorities of the Investment and De-
velopment Agency of Latvia are to increase the 

competitiveness of entrepreneurs and further  
promote foreign investment into Latvia.

After Latvia’s accession to the European Union 
(EU), the Agency needed to adopt new methods 
and tools, including the effective utilisation of 
resources from EU funds. Today LIAA offers an 
integrated solution – it supports companies in 
Latvia trading internationally, as well as overseas 
businesses seeking partners or locations in Lat-
via; administrates state support programmes for 
entrepreneurs, co-financed from EU funds.

An ability to anticipate the rapidly changing 
needs of businesses and markets by offering new 
services characterises the Agency’s own competi-
tiveness, built on the knowledge and competen-
cies of our experienced specialists.
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