Opgaven

v.l.n.r. Tony de Haan, Edwin Oostmeijer, Jan Vriezen

Golden Piramid
of Holland
Opdrachtgever in NL > Tekst: Indira van ’t Klooster > Beeld: Eva Kasbergen

Natuurmonumenten, waar Tony de Haan projectleider is van uiteenlopende gebouwen in de natuur, won de Gouden Piramide in 2003.
Edwin Oostmeijer nam hem in 2006 in ontvangst voor zijn eerste project
als ontwikkelaar: Het Bolwerk in Utrecht. Jan Vriezen was lid van het
viermansteam dat hem in 2008 kreeg voor Beeld en Geluid waar hij
van binnenuit het bouwproces begeleidde. In december 2009 start een
nieuwe ronde van de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend
opdrachtgeverschap. De focus ligt dit jaar op architectuur. Met zijn
drieën kijken ze terug. ‘Na tien jaar leven met een vraagteken, kun je
gaan genieten van het uitroepteken.’
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Terwijl we wachten tot de fotografe haar spullen
heeft opgezet, begint Jan Vriezen te vertellen over
Beeld en Geluid. Edwin Oostmeijer en Tony de
Haan, zelf ook doorgewinterde en gelauwerde
bouwheren, herkennen veel in zijn verhaal. En zo
begint al in de grijs-oranje catacomben van het
gebouw een geanimeerd gesprek over opdrachtgeverschap. Even later zitten we in de directeurskamer. Vanaf de hooggelegen gang daar naartoe is
het uitzicht over het restaurant, het atrium, de tentoonstellingsruimte en het archief indrukwekkend.
‘Zo weet iedereen in het gebouw altijd of het herfstvakantie is of een willekeurige dinsdagochtend, dat
zie je aan de drukte’, grinnikt Jan Vriezen.
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Waarom hebben jullie je aangemeld voor deze
prijs?
Tony de Haan (TH): ‘Toch vooral omdat we trots
waren op onze resultaten.’ Jan Vriezen (JV):
‘Architect Michiel Riedijk had ons aangemeld,
maar dan moet je vervolgens wel zelf het materiaal
aanleveren. Dat vond ik toch een hele drempel.
Zo onbescheiden...’ Edwin Oostmeijer (EO): ‘Het
was mijn eerste project. Ik vond het een goede
aanleiding om voor mezelf te formuleren wat er
nu eigenlijk tot stand was gekomen. En hoe.
Er zijn zoveel omstandigheden die een rol spelen:

Winnaars zijn licht bezeten
eigenheimers, die koste wat
kost doorgaan en nieuwe
oplossingen zoeken.
de omwonenden, de politiek, de deskundigen.
Dat gaat er soms best heftig aan toe. Dan moet een
opdrachtgever ervoor zorgen dat een architect in
de luwte blijft en dat er maatschappelijke draagvlak ontstaat.’ JV: ‘Dat herken ik. Aanmelden is
inderdaad een bewustwordingsproces. Eén van de
vragen op het aanmeldformulier is “Op welke
momenten heb je als opdrachtgever een cruciale
rol gespeeld?” Dat zijn zaken waar je tijdens het
proces niet zo over nadenkt.’
Wat waren voor jullie cruciale momenten?
JV: ‘De glaspanelen. Dat is een geheel nieuw procédé. Maar er waren ook slimmigheidjes en geluk.
De timing voor start bouw bleek later om allerlei
redenen goed gekozen te zijn. En de keuze van
partners in het proces is minstens zo belangrijk als
het ontwerp en het proces. Het behoud van de
transparante atriumgevel is vooral te danken aan
een intelligente constructeur.’ En is Beeld en
Geluid inderdaad binnen het budget gebleven,
zoals ze vaak zo trots vertellen? Vriezen, onder
homerisch gelach van zijn gespreksgenoten: ‘Ja
natuurlijk!’ Dan herneemt Edwin Oostmeijer de
draad van het gesprek: ‘Kennis en expertise, en

vertrouwen. Dat leek mij cruciaal. Ik was journalist, een totale leek in de bouwwereld. Essentieel
moment voor mij was een wetenschappelijk
onderzoek dat aantoonde dat de bunker geen
historische waarde vertegenwoordigde en dus
gesloopt mocht worden.’ TH: ‘Voor een observatiepost op De Elsberg hebben we, ondanks grote
protesten, het ontwerp van spuitbeton en staal
doorgezet. Nu gebruiken we het als referentieproject. De Elsberg heeft de weg geëffend voor
heel veel andere projecten.’
Wat had je niet kunnen doen als de de Gouden
Piramide niet had gewonnen?
EO: ‘Het heeft me geloofwaardigheid gebracht.
Ik was een beginner. Na de Piramide word je toch
iets serieuzer genomen. Het heeft me niet direct
nieuwe projecten opgeleverd, maar wel een circuit
van bijvoorbeeld jurybijeenkomsten en lezingen.
Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd over architectuur en stedenbouw. Mijn blikveld is breder
geworden.’ JV: ‘Beeld en Geluid werd geleid door
een bouwteam van vier personen. Ik ben nu nog
als enige over. Twee van hen zijn een bureau voor
de ontwikkeling van experiences en bezoekerscentra begonnen. Dan komt de Gouden Piramide
zeker ter sprake.’ TH: ‘Ook intern dwingt het veel
respect af. Nu zien alle betrokkenen dat bouwen
in de natuur, wat toch altijd gevoelig ligt, ook
waardevol kan zijn.’ Hij pauzeert even, vraagt dan:
‘Waarom is er eigenlijk geen Europese variant van
de Gouden Piramide?’ EO: ‘Ik heb er vorig jaar in
San Francisco een keer handig gebruik van
gemaakt. Er staat daar bijna aan de Baai een
modernistisch appartementengebouw uit de jaren
zestig waar ik heel graag naar binnen wilde, maar
er woont een voormalige minister van Buitenlandse
Zaken en ik kwam niet verder dan de portier.
Eén appartement stond te koop. De makelaar had
voldoende aan “winner of the Golden Piramid of
Holland”!’
Voelen jullie je nu inspirerende opdrachtgevers
onder elkaar?
TH: Nou, zoals we nu bij elkaar zitten, dat is toch
wel leuk. Er zou een genootschap van GP-winnaars

moeten zijn. Elkaars gebouwen gaan bekijken.’
EO: ‘Dat heb ik gedaan. Het is ontzettend leuk om
bij elkaar op bezoek te gaan en te horen hoe alles
is gegaan.’ JV: ‘Prijswinnaars zouden heel goed
als denktank kunnen fungeren. Onafhankelijke,
creatieve denkers bij wie je vrijblijvend terecht
kan.’ EO: ‘Nou, alle bekroonde projecten hebben
gemeen dat ze weinig standaard zijn.’ Zelf zouden
ze bij een dergelijke club niet hebben aangeklopt.
Daar hoeven ze niet lang over na te denken.
Winnaars zijn niet alleen inventieve doorzetters,
maar ook licht bezeten eigenheimers, die koste
wat kost doorgaan en nieuwe oplossingen zoeken.
Maar toch, JV: ‘Er komen wel veel zaken tegelijk
aan bod tijdens zo’n bouwproces: onderzoek,
techniek, materialen, een beetje advies kan heel
nuttig zijn.’ TH: ‘Belangrijker nog is dat je kunt
enthousiasmeren en goed kunt praten.’ EO: ‘Bij
iedere vergadering van de gemeenteraad over mijn
project heb ik als laatste spreektijd gevraagd. Na
alle klagers en tegenstanders. De betrokkenheid van
de opdrachtgever is cruciaal, TH: ‘Maar je moet
ook weten wanneer je moet stoppen. Wij hebben,
na protesten, ook wel eens van een bouwproject
afgezien.’ EO: ‘Op de dag dat de gemeenteraad
zou beslissen stond een groot bericht in de
zaterdagkrant met handtekeningen van allemaal
bekende Nederlanders, van Frits Bolkestein tot
Els Borst, die tegen de sloop van mijn bunker
waren. Een maand later had ik gelukkig de vergunning om de bunker te mogen slopen.’
Wat hebben jullie gedaan met het prijzengeld
van € 50.000,00?
JV: ‘Ik wil er graag een schaalmodel van Beeld
en Geluid in Madurodam van laten maken.’ TH:
‘De uitkijktoren van Fochteloërveen staat ook in
Madurodam!’ JV: ‘Ik vind het wel een geestig idee.
Voor je het weet verdwijnt het geld, dus je moet er
langdurig iets leuks mee doen.’ TH: ‘Een gebouw
van dit kaliber kan er zeker staan.’ Vriezen gaat
onverstoorbaar door: ‘Maar ik ben er met
Madurodam nog niet helemaal uit. Ze willen het
deel dat ondergronds zit niet bouwen, omdat je
dat toch niet zou kunnen zien. Daar ben ik het
niet mee eens, zonder de 16 meter diepe canyon is

Beeld en Geluid in Hilversum, foto: Dania Scagliola

Edwin Oostmeijer en Jan Vriezen
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Het Bolwerk in Utrecht, foto: Vincent Boon

Tony de Haan
het gebouw niet te begrijpen. Dus nu denk ik na
over hoe verder. Het zou toch te gek zijn dat het
gebouw in het echt wel voor elkaar komt en als
schaalmodel niet!’ EO: ‘Ik heb Wijnanda de Roo
een foto-opdracht gegeven, maar nu moet ik de
rest van het boek nog schrijven. Het wordt een
soort dagboek van een projectontwikkelaar.
Kuifje in ontwikkelingsland. Ik ga daar binnenkort
mee verder. Daar heb ik nu, in tijden van crisis,
iets meer tijd voor dan voorheen.‘ TH: ‘Wij hebben
€ 20.000,00 gestopt in een selfsupporting huis op
Grient, een eilandje midden in de Waddenzee, waar
je nauwelijks kunt komen. De rest van het geld zit
in het meubilair van een artist-in-residence. Het
huisje is een ontwerp van Marga Staal-Kropholler
op het landgoed van Henriëtte Roland Holst. Dat
is natuurlijk toch wel goed van deze prijs. Het is
een bedrag waar je echt iets mee kunt doen.’
Waarom moeten opdrachtgevers zich aanmelden
voor de Gouden Piramide 2010?
JV: ‘Na tien jaar leven met een vraagteken, kun je
gaan genieten van het uitroepteken.’ TH: ‘Het
inspireert mensen, binnen en buiten het bedrijf.
De nominaties en de winnaar zetten bijzondere
projecten in de etalage.’ EO: ‘Tien jaar lang ben je
volstrekt monomaan aan het ontwikkelen en
bouwen. Daarna komt het moment van afstand
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De Postbank, foto: Christian Richters
nemen, mensen uitnodigen tot kijken en er iets
van te vinden.’ Het is ook wel goed dat anderen er
iets van vinden.’ TH: ‘Nou, dan komt ineens zo’n
jury langs, en dan krijg je kritiek! Terwijl je zo hard
werkt, al zo lang! Dat was wel even schrikken...’
Tips voor de inschrijvers?
EO: ‘Zorg dat je verhaal goed overkomt. Zorg dat
het goed vormgegeven is. Flans het niet in elkaar,
haal er desnoods professionals bij. Het moet prettig en overzichtelijk gepresenteerd worden.’ TH:
‘Besef dat anderen niet zo diep in het project zitten als jijzelf. Verdiep je in de lezer en welke informatie hij nodig heeft om je project te begrijpen. En
beperk je: noem niet meer dan drie punten per
onderdeel.’ JV: ‘Verdiep je met andere betrokkenen nog eens grondig in het hele proces. Bijna als
een evaluatie. Zorg dat je het met elkaar eens bent
over de dingen die wel en niet gelukt zijn.’

Informatie
Nieuwe projecten voor de nieuwe ronde van de
Gouden Piramide kunnen tot 26 februari 2010
worden aangemeld. De termijn voor inschrijven
sluit op 12 maart 2010. Meer informatie is te
vinden op: www.goudenpiramide.nl.
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