
Verslag slotdebat 3 maart 2000, in Alterra, Wageningen 
 
'Het gaat niet om het gebouw' 
 
 
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, verwelkomt de aanwezigen in plaats van Marieke 
Hillen die de gehele cursus samen met Francoise Vos organiseerde. Marieke heeft op 1 maart een 
dochter gekregen. Voor elke van de 4 groepen waren er 3 college-middagen en een excursie 
georganiseerd. Het slotdebat vormt de 17e en laatste bijeenkomst van deze ABEL-cursus. 
Voorzitter van de middag is prof. ir. W. Patijn, Rijksbouwmeester en opdrachtgever van de 
cursus. Omdat de Wytze Patijn eerder weg moet, wordt het programma omgedraaid: eerst de 
discussie, daarna de rondleidingen door het Alterra gebouw. Van de colleges en het slotdebat 
wordt een verslag gemaakt, en dat wordt aan alle deelnemers gezonden. 
 
Wytze Patijn constateert met plezier dat de cursus ABEL - Kennis van Stedenbouw, 
Monumenten, Architectuur en Kunst SMAK warme belangstelling heeft genoten vanuit de 
Rijksgebouwendienst. Architectuur Lokaal heeft al nieuwe aanvragen gekregen vanuit andere 
instanties om een dergelijke cursus te organiseren. 
De vraag aan Architectuur Lokaal was, een cursus aan te bieden aan alle medewerkers van de 
RGD die direct professioneel betrokken zijn bij het opdrachtgeverschap, die belangstelling hebben 
voor SMAK én die vanuit hun functie een groter en dieper inzicht willen verwerven in het 
kwaliteitsveld. Eén van de lessen die getrokken konden worden is dat 'goede architectuur' niet 
alleen door goede ontwerpers verwezenlijkt wordt, maar ook door goede opdrachtgevers. 
Architectuur is niet hetzelfde als kunst: er moet in gebouwen gewoond en gewerkt worden.  
 
Vandaag komen er drie opdrachtgevers aan het woord.  
De curricula zijn hierachter bijgevoegd 
 
Jan Wolff, voormalig hoornist, is oprichter en directeur van Muziekcentrum De IJsbreker in 
Amsterdam. Hij is (mede)oprichter van o.a. Stichting de Concertzender en de Vereniging voor 
Internationale Culturele Betrekkingen. 
 
Fer Felder is directeur Woningbouwvereniging Het Oosten, Amsterdam. Zijn huidige 
maatschappelijke functies zijn o.a. penningmeester Rietveldprijs, lid programmaraad SBR en  lid 
van de adviescommissie van het Stimuleringsfonds Architectuur. Felder was betrokken bij o.a. 
het Mercatorplein, KNSM/Java-eiland, Wozoco's, Westelijke Tuinsteden, en IJburg. Twee jaar 
geleden ontving hij één van de Zeven Pyramides, Rijksprijs voor Excellent Opdrachtgeverschap. 
 
Willem Vos is adviseur van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Research 
Centre. Hij coördineerde de inbreng van de gebruiker tijdens het bouwproces van IBN-DLO (nu 
Alterra). 
 
Jan Wolff 
 
In 2002 zal de huidige IJsbreker ophouden te bestaan. Er komt een nieuw een centrum voor 
kamermuziek dat ruimte biedt aan een concertzaal voor 800 bezoekers met circa 300 concerten 
per jaar. Jan Wolff heeft door zijn optredens als hoornist al ongeveer 25 jaar ervaring met podia 
en concertzalen. Hij weet dan ook dat er veel fout kan gaan in de opzet van dergelijke gebouwen. 
Hij noemt het voorval waar een sopraan in het gebouw de weg naar het podium kwijtraakt 
wanneer zij haar applaus in ontvangst wil nemen, en het voorbeeld waarbij de cellisten het 
podium niet op konden. De doorgang was versmald omdat iemand had besloten dat de gang naar 
het podium een goede plek leek voor een brandtrap.  
 
De huidige IJsbreker is in 1980 als een klein muziekcentrum aan de Amstel gevestigd, in het 
centrum van Amsterdam. Zo'n instelling was toentertijd een gat in de markt. Na een jaar of tien 
was De IJsbreker nodig aan uitbreiding toe. Eerst was er het plan om voor een nieuw 
muziekcentrum een gebouw achter de huidige IJsbreker te situeren. Wolff heeft op zo'n 20 



locaties in Amsterdam gezocht naar een geschikte plaats voor het centrum. Daar was onder meer 
een plan bij voor de Westergasfabriek. Dit plan was het meest gedetailleerd en resulteerde in een 
programma van eisen. Het programma van eisen werd meegenomen naar de locatie waar het 
centrum uiteindelijk komt, aan de Oostelijke Handelskade achter het Centraal Station. Een mooie 
plek op een schiereiland aan het IJ, maar wel een plek met parkeerproblemen. Op deze locatie 
zullen behalve het muziekcentrum ook een bank, een passengersterminal en een hotel gebouwd 
worden aan een plein. De terminal is gerealiseerd. 
Het budget voor de nieuwbouw werd vastgesteld op 70 miljoen gulden. Vanaf dat moment zou 
de gemeente als opdrachtgever optreden, en daarmee het initiatief van Wolff overnemen. 
Binnenkort vindt de definitieve besluitvorming plaats, en dan kan er gebouwd worden. 
 
Bij het hele project was Jan Wolff zowel emotioneel als rationeel betrokken. Hij maakte deel uit 
van de selectiecommissie. Het duurde anderhalf jaar voordat het programma van eisen voltooid 
was. Zo was het geplande dak, 24 meter hoog, financieel niet haalbaar. Uiteindelijk moest het 
eraf, want alles moest in het budget worden geperst. Wolff toont de ontwerpgeschiedenis met 
afbeeldingen. 
De ervaring van Wolff is dat gedurende de groei van het plan van nul naar 15 naar 30, en 
uiteindelijk naar 70 miljoen gulden, ongelofelijk veel mensen zich ermee bemoeien. Iedereen 
speelt het politieke spel, maar niemand houdt zich echt met de concertzaal bezig. Zo werd 
bijvoorbeeld een tram met parkeerlus voor de deur voorgesteld. De saaiheid van een plein met 
parkeerlus zou dodelijk zijn.  
Vervolgens werd de Dienst Ruimtelijke Ordening bij het project betrokken. Pas toen realiseerde 
men zich dat er dagelijks andere ensembles optreden. Dat betekende dat er - zoals bleek uit een 
vervoersonderzoek - elk kwartier een vrachtwagen aan en af zou rijden. Omdat Wolff niet meer 
als eerste in de projectorganisatie betrokken was, maar pas veel later in het proces aan bod 
kwam, drong dit pas heel laat door. Tot dat moment was het de bedoeling dat de locatie een 
voetgangersgebied zou worden. In het programma van eisen werd hiervoor telkens de term 
'geklusterd' gebruikt. Dat is een architectuurterm, en dat moet je maar net weten. Het gevolg 
was dat er extra veel kosten gemaakt moesten worden. 
 
ABT voerde het projectmanagement; Peutz was adviseur voor de akoestiek. Behalve 
kamermuziek zal ook het BIM Huis in het muziekcentrum komen. De zaal zou 20 x 30 meter 
worden, met een plafond op 13 meter. Dat is normaal voor een concertzaal. Er is één moment 
geweest dat Wolff werkelijk twijfelde of alles zou doorgaan. Dat was toen DRO voorstelde dat de 
zaalvloer op 9 meter zou komen. Immers, de naastliggende weg heeft op deze locatie een talud 
op 5 meter 20, en zo zou er een vrij uitzicht over de weg worden gecreëerd. Het gevolg zou zijn 
dat er elke dag problemen zouden ontstaan met in- en uitladen omdat alles, mechanisch of met 
spierkracht, opgetild moest worden. Maar een ander probleem was dat met een vloer op 9 meter, 
de concertzaal te laag werd. Volgens het stedenbouwkundig plan mocht het gebouw echter niet 
hoger worden. Op dat moment herinnerde Wolff zich een tien jaar eerder gevoerd gesprek met 
Peutz. Peutz had uitgelegd dat de meeste concertzalen een lelijk plafond hebben omdat het 
akoestisch advies altijd te laat wordt gevraagd. Werd het op tijd gevraagd, dan zou Peutz altijd 
10 meter extra hoogte in het dak adviseren: het 'technisch plafond'.  
Dat Wolff zich dit op het juiste moment herinnerde bleek de redding van de concertzaal. Immers, 
wanneer zo'n hoogte dat nodig was en het gebouw niet hoger mocht, kon de vloer niet verhoogd 
worden. 
 
Fer Felder  
 
De tekst van deze inleiding is hierachter bijgevoegd. 
 
De opdrachtgeversrol is verschrikkelijk moeilijk. Wat is opdrachtgeverschap nu precies? Het 
Oosten vervult de rol van opdrachtgever, en het eerste wat je daar bent is investeerder. De 
volgende vraag is: wat willen we? Het Oosten wil een bijdrage leveren aan de continuïteit in de 
stedelijke samenleving en aan de toekomstige ontwikkelingen. Dat betekent dat er oog moet zijn 
voor alledaagse pragmatische ontwikkelingen: daaraan kan zo'n opvatting worden getoetst. 



Belangrijk is daarbij een visie op de ontwikkeling van roerend goed op de lange termijn. Er zal 
veel gesloopt worden.  
Als eerste moet worden geïnvesteerd op de lange termijn. Om toekomstig gebruik mogelijk te 
maken moeten er aanpasbare casco's worden gebouwd, waarin functies bij voorkeur meervoudig 
zijn, zoals bijvoorbeeld een combinatie wonen/werken en andersom. In de ontwerpfase moet 
zorgvuldig gekeken worden naar de stedenbouwkundige structuur en de toegankelijkheid. Je 
moet je er bewust van zijn, wat het ontwerp daaraan toevoegt. 
Ook moet worden geïnvesteerd in overmaat. Als dat lukt, beschik je altijd over voldoende ruimte 
voor toekomstig gebruik dat je nu niet kent. In de toekomst zou je misschien thuis je doden 
moeten kunnen opbaren. Het Paleis op de Dam is ook een voorbeeld van niet te voorziene 
veranderingen. Het was aanvankelijk een autoritair gebouw, een stadhuis. Gebouwen moeten 
kunnen vergroeien: een nieuw stadhuis moet democratischer zijn en niet meer autoritair. Het 
moet plezierig zijn.  
Je moet zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van een bestaand casco. En is zo'n casco 
bestand tegen de tijd? Kun je dat mooier maken? Je moet ook diverse keuzes maken. Daarom 
bouwt Het Oosten bouwt zowel met Krier, als met MVRDV, bijvoorbeeld bij het 
Woonzorgcomplex in Osdorp. 
 
Bij een woonconcept zijn de voorzieningen, het onderhoud, de bijdrage die wordt geleverd aan de 
buurt en de diversiteit/sociale samenhang belangrijk: 'humaniteit' als conditio sine qua non. 
Monotone woonmachines zijn uit den boze, en monumentaliteit kan ergens aan appelleren. Daar 
worstelen we nu mee. Enerzijds is er een drang naar individuele herkenbaarheid, anderzijds naar 
stedelijke complexen. Het gaat erom de juiste architectuur op de juiste plaats te situeren. Dit kan 
bereikt worden door beredeneerde vernieuwing en permanente discussie. 
Ook integriteit, in de zin van trouw aan een gekozen architect is van belang. Fer Felder wil graag 
de vervoering in de architectuur terugbrengen, en ook in de bouwvoorschriften. In de interne 
organisatie moeten duidelijke afspraken worden gemaakt en een visie op de lange termijn moet 
helder zijn. Kwaliteit wordt beter door discussie. 
 
Willem Vos 
 
De tekst van deze inleiding plus een toelichting op het gebouw zijn hierachter bijgevoegd. 
 
Het voormalige Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN en de ecologische instituten moesten 
worden samengevoegd in het nieuw te bouwen Alterra. Dat was onder meer door de toenmalige 
directeur generaal van VROM, Evers, en de toenmalige rijksbouwmeester Rijnboutt besloten. Er 
was geld (500 miljoen), er was grond (IBN had 15 tot 20 ha in bezit), en er waren partijen ( de 
RGD, het ministerie van LNV en de gebruiker). 
 
De eerste vraag was, wat is een mens- en milieuvriendelijk gebouw? Is dat duurzaam? Wat is dat 
dan, en hoe maak je een duurzaam gebouw? Of kies je voor een autonoom concept? Er werden 
discussies en studiereizen georganiseerd, en daarmee droeg het project al voor de bouw bij aan 
kennisontwikkeling van de betrokken partijen. De markt van IBN is Natuurmonumenten en 
bosbouwers. Daarom stond het groene concept voorop. Zo'n bouwfilosofie is essentieel. 
 
Uit een competitie kwamen de architecten Günther en Stefan Behnisch als winnaars naar voren. 
Met dia's toont Vos een aantal van de ontwerpen van bureau Behnisch & Behnisch. Dit bureau 
heeft in Duitsland verscheidene projecten gerealiseerd, waaronder de Bundestag in Bonn. In dit 
ontwerp speelde een reactie op het nationaal socialisme een belangrijke rol. Er werd een niet-
dominant, van binnenuit ontworpen gebouw gemaakt met de bedoeling dat het een huid voor de 
gebruiker zou bieden. Bij het Postmuseum in Frankfurt werd rekening gehouden met een 
bestaande boom, op zo'n manier dat deze boom genoeg ruimte kreeg voor groei in de breedte, 
totdat de maximale leeftijd was bereikt. Een vervolgens nieuw te planten boom zou ook weer 
helemaal kunnen uitgroeien. De omgeving is aangepast aan de bestaande situatie in plaats van 
omgevormd. 
 



Al met al ging het bij de realisatie van Alterra om het product. Gaandeweg het proces zijn er 
mensen uitgestapt om daardoor bij te dragen aan het resultaat. Vos vond dat getuigen van een 
zeer professionele houding.  
Aan de hand van dia's licht Vos de bouwfilosofie toe. Het gebouw bevestigt de identiteit van de 
instituten, en aan de architectuur valt de omgang met natuur en landschap af te lezen. Een 
voorbeeld is het gebruik van beukenhouten parket. Ook is bereikt dat het water- en het 
energieverbruik in dit gebouw ongeveer 70% van het gangbare verbruik is. Men voelt zich hier 
thuis. Medewerkers die op de fiets komen, hangen hun wielrenshirts aan de balustrades te 
drogen. 
 
Discussie 
 
Wytze Patijn leidt de discussie in en zegt dat deze drie prachtig aansluitende verhalen heel 
verschillende problemen tonen die zich kunnen voordoen bij de realisatie van een gebouw. 
 
Vraag:  Hoe kon het bouwproces van het Muziekcentrum zo moeizaam verlopen? Het lijkt 

onbegrijpelijk dat het projectteam dat niet in de hand had. 
Jan Wolff: Er was een heel goede projectleider was, maar daar lag het probleem niet. De 

gebruiker was er van begin af aan bij, maar is in de praktijk werd de gebruiker in 
een veel te laat stadium betrokken geweest. Dat was en groot manco in het 
proces, en dat heeft geleid tot hoge extra kosten. 

Wytze Patijn: Gebruikers kunnen vaak moeilijk aangeven wat ze precies willen. Als je heel goed 
weet wat je wilt, heb je dan nog steun aan een architect? 

Jan Wolff: Een architect kan knopen doorhakken. Maar op het juiste moment inspringen in 
het proces lukt niet goed wanneer er zomaar een landschapsarchitect wordt 
toegevoegd, of wanneer een supervisor zomaar een wand kan laten verplaatsen 
buiten de (politieke) afspraken om. Dat is nu net gebeurd, maar zoiets is buiten de 
orde. 

Vraag: Hoe heeft de supervisor een belangenafweging gemaakt tussen de stad als geheel 
en het gebouw op zichzelf? 

Jan Wolff: De supervisor had geen vrij spel. Zo'n project leeft ook bij de dienst Ruimtelijke 
Ordening, het is hun speeltje. Ik heb niets te klagen, maar het kost allemaal teveel 
en er zijn te weinig mogelijkheden voor de creativiteit van de architect, omdat er 
teveel betrokkenen zijn. 

Wytze Patijn: Dit is heel herkenbaar. Deelbelangen leiden vaak tot verstarring in het proces. 
Over het eigen deel kan men redelijk tevreden zijn, maar als het gebouw er 
eenmaal staat is het voor niemand wat men had gedacht. Gaandeweg het proces 
raakt teveel kwaliteitsbesef kwijt. Uiteenlopende belangen leggen een druk op de 
kwaliteit. In Amsterdam speelt dat sterk. 

Vraag: geldt dat ook voor Het Oosten? Tegen welke problemen loopt Het Oosten aan? 
Fer Felder: We willen van begin af aan meepraten en een beslissende stem hebben. Dat is 

niet gebruikelijk. Maar van wie is het project? Dat blijft een probleem. We moeten 
ons steeds sterker een rol aanmeten en daarvoor strijden. Zo stelden we eens een 
wijziging voor in het stedenbouwkundig plan. Vervolgens kregen de opdracht niet, 
want Het Oosten moest maar leren binnen het gegeven kader te werken. Er is dus 
een spanningsveld. 

Wytze Patijn: Hier zie je een parallel met de RGD, zeker nu gebruikers van de rijksgebouwen hun 
eigen financiële verantwoordelijkheden hebben. De oude RGD denkt vanuit de 
departementen, faciliterend. Nu zijn er identiteitsvraagstukken, en dat leidt soms 
tot rivaliteit. 
Bij een kunstwerk van Wim T. Schippers in de hal van het ministerie van OCenW 
bijvoorbeeld, leidde dat ertoe dat de facilitaire dienst zich het kunstwerk 
toeeigende: het was 'van ons geld'. Waar het mij om gaat, is dat het beste wordt 
gekozen in relatie tot de opgave én tot wat de gebruikers ervan vinden. Het is niet 
alleen een kwestie van organiseren, je moet ook iets willen. Routine komt vaak 
voor in reguliere praktijk, maar waar geen wil is, is geen weg. 



Vraag: Er zijn hier nu drie verschillende opdrachtgevers, en ze zijn alle drie enthousiast. 
Daar begint het proces mee, met verleiden en enthousiast maken. Maar hoe doe je 
dat, en hoe zouden wij dat moeten doen? En: wij moeten werken in processen. 
Hoe vertaal je de (vage) ambities van gebruikers in iets meetbaars? 

Jan Wolff: De kernvraag is: waarom wil iemand dit nieuwe gebouw. Voor mij gaat het om de 
beste musici. Zij kiezen ervoor om élke dag een examen te doen, al vanaf het 
conservatorium, en daarna dagelijks op het podium. De concertpraktijk is harder 
dan topsport. Het gebouw is bijzaak, maar geen doel. Het doel is het houden van 
concerten. Voor een museumdirecteur is de collectie het doel, en een 
ziekenhuisdirecteur zou in de eerste plaats aan zijn patiënten moeten denken. 

Fer Felder: Het voorleggen van keuzemogelijkheden is voor veel mensen nieuw. 
Willem Vos: Kathedralen hebben een bouwtijd van honderden jaren. Mensen hadden een 

missie: zicht op de hemel. Daar kun je ze niet toe verleiden. Je zou zoveel 
mogelijk aan de samenleving moeten overlaten. En: de conceptuele beginfase is 
volkomen anders dan de uitvoering. Dus eerst de missie, dan het proces. 

Vraag: Je moet dus achter de motivatie van de klant zien te komen. Alleen, de motivatie 
gaat vaak verloren, je komt er zelden of nooit achter.  

Wytze Patijn: Felder zei: je moet de gebruiker aan de hand nemen; Wolff zei: het gaat niet om 
het gebouw. Mij is opgevallen dat gebruikers zich wel een sfeer kunnen 
voorstellen. Er is vaak een angstige houding bij RGD-ers. Hun eerste vraag is: gaat 
het geld kosten? Het ligt dus meer bij henzelf dan bij de ander.  
Een programma van eisen is eerder een belemmering dan een inspiratiebron. 
Iemand bedenkt iets, maar halverwege het proces wordt duidelijker waar het om 
moet gaan, en dan moet je het plan kunnen wijzigen. 

Jan Wolff: Een motivatie moet je aan de gebruiker ontfutselen, dat is niet zomaar in een zin 
gezegd. Je komt er gaandeweg het proces achter. 

Vraag: Maar op enig moment moet je zeggen: nu is het afgelopen. We leven nu eenmaal 
in een ambtelijke cultuur, en ergens moet je stoppen. 

Vraag: Kun je toetsen gedurende het proces? We moeten naar opdrachtgevers luisteren. 
Het gaat om een gezamenlijke ambitie, dus je moet energie steken in 
ambitieniveau en procesbeheersing. 

Wytze Patijn: Dat is een prima antwoord tegenover het argument van de simpele harde tijd en 
het geld. 

Fer Felder: Bij ons ging het niet zo harmonieus. We hebben een organisatie waarin 350 
miljoen omgaat. We moesten structuren aanbrengen en tijdschrijven. Daar moet je 
over nadenken. Maar je moet ook nadenken over de stad, en verantwoordelijkheid 
nemen voor het proces dat je wilt starten. Als we beginnen met architectuur 
hebben we een idee wat we willen. Daarop kiezen we. Maar tegelijkertijd hopen 
we dat de architect zich niet teveel gelegen laat liggen aan wat wij hebben 
bedacht. Je moet continu toetsen aan elkaar en niets op routine doen, want dat is 
de dood in de pot. En je moet er ook plezier in hebben. Als je niets aan anderen 
kunt overlaten, ga je niet lang mee. 

Vraag: Willem Bos vond het professioneel dat betrokkenen zich terugtrokken om ruimte 
te geven aan het proces. Maar dat is toch vreemd? Zouden ze niet juist een plaats 
in het proces moeten krijgen?  

Willem Bos: Maar het was niet de gebruiker die zich terugtrok. Aanvankelijk was maar de helft 
van de 300 gebruikers enthousiast, dat is gegroeid. Bij de RGD zou het bewustzijn 
van het opdrachtgeverschap vóór het eigen ego moeten gaan. De binding voor 
alle partijen moet helemaal in het begin liggen: bij de bouwfilosofie. 

En hiermee sluit Wytze Patijn de discussie, en daarmee de ABEL-cursus onder dankzegging aan 
de aanwezigen voor hun deelname, af. Ter afsluiting volgt een rondleiding door het Alterra-
gebouw. 
 
 
9 maart 2000 - Architectuur Lokaal 


