Erasmus szakmai (záró)beszámoló
2019/10/1(-2020/03)-2020/07/05

Nagy Eszter
szak: építészmérnök
Hollandia, Amszterdam
Zzdp Architecten
Szakmai gyakorlat

2019 október elsején elkezdtem a szakmai gyakorlatomat a ZZDP Architeckten-nél Amszterdamban.
2019 júliusában fejeztem be az építészmérnök mesterdiplomámat és azért mentem gyakornoknak
és nem junior építésznek, mert úgy éreztem könnyebben bejutok így külföldi helyekre. A célom
tapasztalatot szerezni, utazni volt, és talán ha jól teljesítek és szeretik amit csinálok utána ott maradni.
Ez egy 1954-ben alapított holland építészeti iroda, ami főként iroda és lakóépületek
tervezésével foglalkozik. Valamint meglévő épületek felújításával, átalakításásval is,
többnyire nagy léptékű projektek keretében. Nagyon barátságosak voltak velem, gyorsan
beilleszkedtem. Egy jó hangulatú, humoros munkakörnyezetbe kerültem. Az irodában
körülbelül 30 ember dolgozik, építészek és épületszerkezeti tervezők, látványtervezők együtt .
Beletelt egy pár hétbe amíg az általuk használt tervezői programot hatékonyan tudtam
használni. Kifejezetten hasznos tudásra tettem szert, hogy megtanultam jól használni a Revitet.
Egy éve váltottak Autocad-ről Revitre, ami jól látható az irodában, sokan még mindig inkább
az Autocadet részesítik előnyben. Egyszerre sok programot használnak, ami az én kézségeimet
is fejlesztette. Fokozatosan kaptam a feladatokat, ami hagyott időt megtanulni a Revit helyes
használatát. A kollégáimtól bármikor tudtam kérdezni, ezért gyorsan fejlődtem benne.
Novemberben elkezdtünk egy pályázatot, amibe később még beszálltak páran. Ez egy önkormányzat
által kiírt pályázat Utrechtben. Egy irodaház egy buszpályaudvar mellett a Leidsche Rijn környéken.
Izgalmas építészeti kihívásokat kellett megoldani, fontos szempont volt a megújuló energiák használata
és a megújuló éptőanyagok használata is. Az épület tartószerkezetét e miatt is fából terveztük, ami
újdonság volt az irodának, még nem csináltak 6 emeletes kb.5000m2 es irodaházat fából dupla szintes
parkóolóházzal a felszín alatt. Az tartószerkezeti anyaghasználat amiatt is előnyös volt, mert az A2-es
autópálya a telek alatt fut, erre épül a ház, és egy fa szerezetű épület nagyságrendileg könnyebb, mint
egy vasbeton társa. Hónapokig dolgoztunk ezen a munkán, és márciusban MEGNYERTÜK! Nagyon
sok munkám volt benne, és az utolsó pillanatokban jött a koronavírus, azért nem tudtunk személyesen
bemutatni a tervet a zsűrinek, ami az eredeti terv volt, ezért az elkészült makettel videóban mutattuk be
a tervünket. A nehézség az volt, hogy nem értettünk hozzá. Ezért egy hét alatt kellett megtanulnom a
videóvágást, hangszerkesztést, ami nagyon izgalmas projekt volt, és a végeredmény is szalonképes lett.

Leidsche Rijn /pályázat//Északi homlokzat

A holland építészeti gyakorlat sok meglepetést tartogatott nekem. Nagyon sok tanulmányt, történelmi
áttekintést az önkormányzat, építészeti hatóság biztosít, ami sok időt megspórol egy irodának.
Az eredeti terv szerint októbertől áprilisig szólt a szerződésem. Szerettem volna itt maradni dologzni
utána, azonban ez pontosan a korona vírus kezdetén volt, ami miatt nem merte bevállalni a cég, hogy új
embert vegyen fel. Sikerült viszont meghosszabbítani az erasmus szerződésem júliusig, amit örömmel
vettek az irodában. Ez nagy segítség volt, így ki tudtam itt várni a vírus lecsillapodását. Júniusban pedig
munkát ajánlottak, amit szeptembertől kezdek. Nagyon örülök a lehetőségnek, mert ez a hely nagyon
izgalmas annak aki szeretne tanulni arról hogyan zajlanak nagyobb építészeti projektek és mellette
viszonylagos szabadsága is van felfedezni, hogy mit is szeretne kezdeni a karrierjével. Azt hiszem most
egy pár évig Hollandiában leszek, megszerettem ezt a helyet. A város még a sok eső ellenére is gyönyörű.
És idén nagy szerencsénk volt, mert a csodaszép nyári időjárást zsúfoltság nélkül is lehetett élvezni.
Borzasztóan vártam már hogy láthassam a családom és a barátaim. Utoljára fél éve karácsonykor voltam
otthon, most július 8.-a van és úton vagyok haza. Érzelmileg elég nagy kihívás volt az, hogy egy idegen városban
kell kivárni amíg lecsillapodnak a fertőzések. Végülis nem is idegen már. Már ide is hazajövök hamarosan.
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