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ster, Jan Adriaanszoon
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Het bureau van Bastiaan
Jongerius is gevestigd op de
derde etage van een voorma
lige parkeergarage aan de
Amsterdamse Overtoom. Een
grote open ruimte met lange
werktafels. Maquettes, foto’s,
boeken, veel boeken over alles
wat met ruimte en bouwen te
maken heeft. In de hoek is de
autolift nog aanwezig.
Bastiaan Jongerius begon zijn
bureau in 1996. Een van zijn
eerste opdrachten was een
gebouw op bedrijventerrein De
Baanstee in Purmerend. Het
was geen inspirerende locatie.

Ik vroeg me af of ik het gebouw kon
inzetten om die minieme stedenbouw
kundige context te verbeteren. De
bedrijfsgebouwen zijn daar vooral geslo
ten dozen met het parkeren er tegenaan.
Ik ben gaan kneden om het gebouw wel
te laten communiceren met de omge
ving. Het parkeren is geïntegreerd in het
gebouw, de route naar de voordeur is
een wandeling tot in het gebouw en de
gevel is translucent. Ik wilde dat het een
positieve impuls zou zijn voor die naar
geestige omgeving.

BJ

Het gebouw trok de aandacht. Het werd
in 2000 genomineerd voor de Arie Kep
plerprijs. Het Steunpunt Cultureel
Erfgoed van de Provincie Noord-Holland
was ook enthousiast. In diezelfde periode
schreef CONO Kaasmakers een meer
voudige opdracht uit voor de bouw van
een weipoedertoren in De Beemster, die

2008

Verkennend
overleg CONO (Wim
Scholtens, directeur
technologie en Basti
aan Jongerius, architect
weipoedertoren) met

27.02.2008
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Gemeente Beemster
(Han Hefting, wet
houder RO en Harry
Roenhorst, secretaris
Kwaliteitsteam Des
Beemsters)

Verkennend
overleg CONO met
Steunpunt Cultureel
Erfgoed Noord-Holland
(Jaap van der Veen,
directeur)

01.08.2008

01.09.2008 Besluit
CONO: meervoudige
opdracht voor ontwerp
nieuwe kaasmakerij, be
noeming onafhankelijke
beoordelingscommissie

net als werelderfgoed was aangewezen.
Het Steunpunt droeg Bastiaan Jongerius
voor als deelnemer en zijn inzending
leverde hem de opdracht op. De wei
poedertoren werd opgeleverd in 2005 en
bleek de prelude voor de nieuwe kaas
makerij.

Wat fascineert je aan De Beemster?
En in het algemeen: welke rol speelt de
locatie in je werk?

anders in elkaar zat dan De Beemster.
Daar dacht ik over na als ik tegen de
wind in trapte. Ik ontdekte dat De Beem
ster – in tegenstelling tot De Purmer –
twee-assig was, waardoor er een
patroon van vierkanten in het landschap
ontstond. Ik herkende een karakteristiek
die ik toen nog niet kon omschrijven.

JvC

Ik ben opgegroeid in Edam. Tussen
mijn tiende en mijn achttiende fietste ik
hele stukken door Noord-Holland op weg
naar de uitwedstrijden van mijn voetbal
club. Ik denk dat ik zo, onbewust, het
Noord-Hollandse landschap heb leren
lezen. Ik herkende de kerktorens. De
duidelijke stadsrand van Purmerend met
flats uit de jaren zeventig. Ik leerde de
polders kennen, zag dat De Purmer

BJ

Hij staat op en pakt het boek Bevlogen
landschap van Peter Bolhuis uit de kast.
Met zijn handen glijdt hij liefkozend over
de luchtfoto’s. Middenbeemster. De
Schermer. Om maar even te laten zien
hoe verschillend de polders zijn. En wat
een inspiratie dat biedt. Hij legt ook een
print van de Kopergravure op tafel, de
kaart uit de 17e eeuw waarop het land
schapsontwerp voor De Beemster is
vastgelegd.

Uitnodiging
deelname meervoudige
opdracht: Neutelings
Rietdijk architecten,
Cepezed en Bastiaan
Jongerius architecten

02.10.2008

Start
schetsontwerp

02.10.2008

Startbijeen
komst voor de ontwerp
teams bij CONO Kaas
makers

17.10.2008
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Bovenaanzicht vanuit de Weipoedertoren op de Kaasmakerij.
2009

Inleverings
datum inzending meer
voudige opdracht

Advies beoor
delingscommissie: her
overwegen programma
van eisen opdat land
schappelijke inpassing
betere kansen krijgt. Het

23.01.2009

06.02.2009

04.02.2009 College van
Rijksadviseurs bij Gemeente Beemster, overleg over inpassing nieuwbouwplannen CONO in het
UNESCO werelderfgoed
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gaat met name om de
opslagvoorzieningen en
de daaraan gerelateerde
expeditie in de verschil
lende ontwikkelingsfasen
van het project

Start
meervoudige opdracht,
tweede ronde

20.02.2009

Een van de grote ontdekkingen uit de
Renaissance was de werking van het
centraalperspectief door Brunelleschi.
Zonder deze techniek had De Beem
ster niet ontworpen kunnen worden. Het
perspectief, het steeds terugkerende
verdwijnpunt aan de horizon, is onge
lofelijk belangrijk in het landschap van
De Beemster. En niet alleen in esthe
tische zin. Het perspectief heeft hier
een functie: gebouwen die verder weg
op het erf staan lijken kleiner, ze nemen
minder zichtveld in. Dat wetend zijn we
een studie gaan doen, mathematisch
en ruimtelijk, om te bepalen hoeveel
zichtveld verschillende bouwmassa’s
van de kaasmakerij zouden innemen.
We concludeerden dat een laag, smal en
lang gebouw door de perspectiefwerking
relatief weinig blikveld zou innemen. Die
studie gaf ons een mathematisch bewijs
dat het relatief grote programma in het
landschap ingepast kon worden zonder

BJ

de openheid van de polder geweld aan te
doen.
De locatie speelt altijd een rol, het is
een facet van de opgave. Van tevoren
weet ik nooit welk facet van de opgave
richtinggevend zal worden. Tijdens het
ontwerpproces probeer ik alle facetten te
doorgronden en een kans te geven. Als
een meerdimensionale puzzel. Ik zoek
naar het facet dat de boventoon voert en
tegelijk naar de balans van het geheel. In
De Beemster is het natuurlijk evident dat
het landschappelijk ideaalplan uit 1612
een belangrijke rol speelt. Het schoon
heidsideaal van het rationalisme is er zo
zuiver uitgewerkt, het rationele patroon
is op alle schaalniveaus leidend geweest
en nog steeds leesbaar. Dat, samen met
de wolkenlucht en de weiden… het is een
Gesamtkunstwerk. Het is niet per se het
belangrijkste, maar wel mijn inspiratie
bron bij het werken in De Beemster.

Advies Col
lege van Rijksadviseurs
aan Gemeente Beem
ster: gegeven de pro
grammatische binding
aan de Beemster, de

31.03.2009
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zorgvuldige inpassing in
het landschap, de zorg
vuldige maatvoering en
de hoge architectonische
ambities, is uitbreiding
op deze plek mogelijk

Zicht op de oostgevel van de Kaasmakerij met rechts op de achtergrond de Weipoedertoren.

Inleverings
datum inzending
meervoudige opdracht,
tweede ronde

27.05.2009
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JvC

Je kreeg de opdracht voor de nieuwe
kaasmakerij na een meervoudige
opdracht aan drie architectenbureaus,
een aanbestedingsprocedure die niet
vaak voorkomt bij een private opdracht.
Wat was de betekenis van deze selectie
procedure voor het ontwerpproces?

nodig zouden zijn tussen de weipoederto
ren en de nieuwe fabriek. De enige kans
voor CONO was om zelf aan te tonen dat
het kon: dat er een ontwerp gemaakt kon
worden dat recht deed aan de historische
betekenis en de landschappelijke kwali
teit van De Beemster.

Voordat CONO de meervoudige
opdracht uitschreef, had het bedrijf al
een recht-toe-recht-aan massastudie
laten verrichten waar iedereen van was
geschrokken en waarover de wethouder
van de Gemeente Beemster zijn veto had
uitgesproken: het volume was veel te
ingrijpend voor het werelderfgoed. Maar
CONO wilde in De Beemster blijven; de
binding met het landschap en de sociale
omgeving was groot en vanuit duur
zaamheidsoptiek zou het slecht zijn om
te verhuizen naar een bedrijventerrein
in bijvoorbeeld Purmerend of Zaandam
omdat er dan veel transportbewegingen

De meervoudige opdracht is van grote
betekenis geweest voor de kwaliteit
van het ontwerp. Het gaf de kans om
de opgave écht uit te diepen. In eerste
instantie wilde CONO alleen een nieuwe
productiehal. Het bestaande pakhuis zou
blijven staan. Toen de inzendingen binnen
kwamen bleek dat qua bedrijfsvoering en
landschappelijke inpassing niet ideaal:
het pakhuis stond optimale oplossingen
in de weg. Het is van groot belang dat er
een deskundige beoordelingscommissie
was die dat heeft doorzien. De commis
sie heeft de opdrachtgever toen geadvi
seerd om een tweede ontwerpronde uit

BJ

Start voor
lopig ontwerp

25.06.2009

17.06.2009
Advies en
beoordelingsrapport: de
uitkomst van de meer
voudige opdracht toont
aan dat de voorgenomen
modernisering en uit

breiding van de kaasfa
briek goed verenigbaar
is met de status van de
Beemster als wereld
erfgoed. […] De commis
sie adviseert CONO om

Bastiaan Jongerius met
zijn ontwerpteam de op
dracht te verstrekken het
ingediende plan verder
uit te werken

Presentatie
aan het College van
B&W Gemeente
Beemster

13.10.2009
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te schrijven, waarin ook de bouw van een
nieuwe opslag met expeditie en sloop van
alle resterende bebouwing was opge
nomen. Het voordeel hiervan was onder
meer dat de eindsituatie kon dienen als
richtpunt voor de vergunningaanvraag.
Tijdens het uitwerken en het bouwproces
hebben de beoordelingscriteria van de
meervoudige opdracht enorm geholpen
om het kwaliteitsniveau vast te houden.
De opdrachtgever begreep het belang
van de landschappelijke inpassing en de
architectuur. Tijdens het hele proces is
de verhouding van de architectonische
kwaliteit versus de kosten altijd zorgvul
dig afgewogen.
Meto Vroom beschrijft in zijn Lexi
con van de landschapsarchitectuur het
moment waarop het eerste beeld van een
ontwerp ontstaat. Tijdens dat ‘structure
rende moment’ vervagen de grenzen tus

JvC

sen de rationele kennis over programma,
omgeving en ontwerpmogelijkheden,
en de intuïtie, het aanvoelen van hoe de
nieuwe situatie moet zijn. Dat moment,
die synthese tussen ratio en intuïtie,
is wezenlijk, maar laat zich nauwelijks
omschrijven, zegt Vroom. Hoe werkt dat
bij jou? Kun je toch een poging doen het
te omschrijven?
Dat herken ik heel goed. Het puzzelen
met alle facetten van een opgave gaat
altijd door, thuis, in de trein, op vakantie.
Zolang dat “Eureka!” er nog niet is, ben
ik in mezelf gekeerd, niet erg aanspreek
baar, tegen chagrijn aan. Ik blijf probe
ren, steeds kleine stapjes nemen, dit zou
kunnen, dat zou het kunnen zijn. En dan
ineens is het er. Vaak is dat ’s ochtends,
uitgerust, ontspannen, onder de dou
che… kennelijk ontstaat het ’s nachts in
je onderbewustzijn.

BJ

2010

11.02.2010
Presentatie
aan het Kwaliteitsteam
des Beemsters

06.04.2010
Presentatie
aan Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE)

17.06.2010
Presentatie
aan de Gemeenteraad
van Gemeente Beem
ster

16.07.2010
Positief
advies van RCE aan
Gemeente Beemster

13.07.2010
Presentatie
VO aan Milieufederatie
Noord-Holland
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Hoe en wanneer kwam dat structure
rende moment voor de kaasmakerij?

JvC

De kaasmakerij had een lange aanloop
nodig. Het was een integrale opdracht,
we gingen het ontwerpproces in samen
met DS Landschapsarchitecten, hoog
leraar Jan Kolen voor het erfgoedaspect
en ABT adviseurs in bouwtechniek voor
de constructie, de installaties en de
duurzaamheid. In september 2008 werd
ik gepolst of ik mee wilde doen aan de
meervoudige opdracht. Ik was op vakan
tie in Sardinië. Ik had nog geen gegevens
maar wel ideeën: de constructie zou
belangrijk zijn, er moest een grote over
spanning komen. Het licht zou belangrijk
zijn, zowel binnen het gebouw zelf als in
het aanzien van het gebouw. En de polder
moest in het gebouw terugkomen, het
gras, de weilanden. Ik zocht naar een
balans, evenwicht tussen de facetten
constructie, daglicht en landschap. Het

BJ

2010

2011

Start defini
tief ontwerp

31.01.2011

Start twee
wekelijkse kernteam
vergaderingen voor de
engineering van het
gebouw

02.11.2010

Aanvraag
bouwvergunning fase 1

18.08.2010
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landschap ontwikkelde zich tot richting
gevend aspect. De volgende vraag was
hoe ik het programma ook werkelijk
kon verbinden met het landschap. We
hadden het over een bedrijfsgebouw
maar ik vond dat er beslist geen dichte
doos gerealiseerd kon worden. Op zeker
moment schetste ik een colonnade en
zo ontstond er transparantie, het land
schap kon naar binnen komen. Pas in
de tweede ronde van de meervoudige
opdracht kwam het echte structurerende
moment, na eindeloos gepuzzel met het
herziene programma van eisen was daar
ineens het inzicht: ik kon de colonnade
zuiver maken, rondom het hele gebouw.
Dat heb ik zo snel mogelijk gedeeld met
mijn ontwerpteam. Een mooi moment.
Iedereen voelde dat dit het was: een
alzijdig gebouw gebaseerd op een ratio
neel patroon, net als De Beemster zelf.
Nog steeds waren er honderden moge
lijkheden die we moesten afwegen en

De voorzijde van het gebouw bevindt zich aan de Rijperweg met hier de hoofdingang. Deze is te bereiken via een betonnen loopbrug.
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onderdelen die we op zijn plek moesten
brengen maar de essentie hadden we te
pakken.
Wanneer wist je dat het werkte, dat
het gebouw echt in het landschap paste?

JvC

Als er één woord is dat uitdrukt waar
ik de afgelopen zes jaren mee bezig ben
geweest dan is dat ‘precisiemaatvoe
ring’. Van gebouw als geheel tot in de
details: over breedte, lengte en diepte
heb ik steeds lang nagedacht. Over de
maatvoering van de kolommen heb ik
wel een half jaar gepiekerd. Je hebt als
architect altijd een beetje geluk nodig.
Het hoort bij je vakmanschap om de
maatvoering en de plasticiteit te kun
nen doorgronden en te zorgen dat het
gebouw op zijn plaats valt, maar de
ene keer valt het een fractie tegen, de
andere keer is het gewoon goed en
soms doet het net nog iets meer dan

BJ

je had voorzien: het verschil tussen
een zeven, een acht of een negen. De
diepte en de hoogte van de kaasmakerij
bleven mij bezighouden: zou je de land
schapskamers nog wel ervaren, zou het
perspectief echt werken? Pas toen de
ruwbouw er stond, zag ik dat het werkte:
het gebouw blijft onder de boomtoppen
waardoor de landschapskamers intact
blijven en tegelijk heeft de colonnade
de door de hoogte van zeven meter, de
gewenste grandeur.
Grandeur: het hoort bij De Beemster.
Kijk naar de inrichting van de erven,
met poort, bomenlaan en boomgaard,
de representatieve voortuinen, de rijke
vormgeving van de voorgevels van de
stolpboerderijen. Het straalt trots uit.
CONO, als coöperatie van veehouders,
heeft zo’n zelfde trots, maar in deze tijd
en voor deze kaasmakerij kon ik natuur
lijk niet dezelfde historische uitingen

31.01.2011
Buurt
bijeenkomst
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Rondom het gebouw is een colonnade gebouwd met een glazen vliesgevel en iroko kolommen.
Presentatie
aan veehouders,
Ommen

26.04.2011

Presentatie
aan het Kwaliteitsteam
des Beemsters

03.02.2011
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Presentatie
Commissie voor Wel
stand en Monumenten;
advies van de commis
sie aan het College van
B&W: de commissie is

21.03.2011

op hoofdlijnen positief en
adviseert de huidige am
bitie voort te zetten in de
uitwerking van het plan
m.b.t. de materialisering
en de detaillering

Presentatie
aan veehouders,
Oudendijk

27.04.2011

gebruiken. Ik heb de maatvoering ingezet
om die trots uit te drukken. Royale maat
voering waardoor een rijke ruimtelijkheid
ontstaat. Dat voel je in de zeven meter
hoge entreehal. Dat zie je aan de zeven
meter hoge colonnade. En vooral de
lengte van 230 meter, waardoor een echt
verdwijnpunt ontstaat. Ja, het perspectief
is grandioos.

Hij lacht om zijn eigen enthousiasme,
bijna verontschuldigend. Niet het type
‘starchitect’ maar op een rustige manier
doelgericht. Met een gedrevenheid die
voort lijkt te komen uit innerlijke overtui
ging en wilskracht.

De beoordelingscommissie heeft de
kaasmakerij vlak voor de opening bezich
tigd. De commissieleden roemen jouw
vakmanschap. Tjeerd Dijkstra zegt: ‘Het
is een door en door functioneel gebouw
maar er is met de grootste zorg een
subtiel vocabulair aan toegevoegd om
een relatie te leggen met het omringende
landschap en het daarmee menselijk en
begrijpelijk te maken: een balans tus
sen modernisme en postmodernisme.’
Hoe meng je het conceptuele met het
ambachtelijke? Hoe speel je het klaar om
zo’n gebouw tot in alle details te overzien
en keuzes te maken?

JvC

Het is een groeiproces waarbij je
voortdurend schakelt tussen concept en
uitwerking. Tijdens het moment waar
Meto Vroom op doelt ontstaat bij mij het
hoofdidee, het geraamte van een ont
werp. Daarna koppel ik elke stap terug
naar dat hoofdidee, dat zo ook weer ver

BJ

Start
technisch ontwerp

03.10.2011

Overleg met
URGENDA, Marjan
Minnesma

31.05.2011

Presentatie
aan de Commissaris
van de Koningin NoordHolland

10.06.2011

Presentatie
aan bewoners van de
Beemster

30.05.2011
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Tussen de iroko kolommen is glazen zonwering geplaatst.
2012

Relatiedag
CONO Kaasmakers,
rondleiding

12.01.2012

Selectie
hoofdaannemer VSB,
Groningen

14.12.2011

Presentatie
aan Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikke
ling van de Provincie
Noord-Holland

22.11.2011
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Start opstel
len programma van
eisen en organisatie
schema interieur

14.03.2012

der wordt geslepen. Bij de uitwerking van
techniek, installaties, gebruik en onder
houd springen mijn gedachten voort
durend heen en weer tussen concept en
praktische details.
Een ambachtelijke uitstraling was
onderdeel van de uitvraag. Het was mij
in eerste instantie niet duidelijk hoe dat
werd bedoeld: romantiserend (in de zin
van doorgeslagen postmodernisme) of
eenvoudig (in de zin van begrijpelijk en
menselijk). Met elkaar hebben we in de
loop van het ontwerpproces leren aan
voelen welke betekenis ambachtelijkheid
had en welk palet aan materialen daarbij
paste. Dat was een zoektocht. Vergelijk
het maar met een kok die zoekt naar een
volmaakt gerecht: samenhangend maar
spannend en veelzijdig qua smaak, kleur,
vorm en ‘bite’. De kaasmakerij heeft
ook zo’n palet, er zijn stoere industriële
materialen als beton en glas met rub

beren profielen, en er is tegenwicht door
de houten kolommen. Het gebouw is
functioneel, alle ontwerpbeslissingen zijn
functioneel, maar ik heb steeds gezocht
naar het toevoegen van de grandeur en
de ambachtelijkheid die past bij deze
opdrachtgever, deze plek in De Beem
ster en deze tijd. Dat kun je zien als
een postmodern aspect. Ik zoek altijd
naar een balans tussen modernisme
en postmodernisme. Het ene gebouw
leunt meer op de ene kant van het spec
trum, het andere gebouw meer op de
andere kant. Het mag nooit doorslaan
in overdreven zakelijkheid of overdreven
beeldgerichtheid. De kaasmakerij is
voor mij geslaagd omdat schaal en maat
kloppen, omdat hij stoer en zelfbewust
is en omdat hij ambachtelijk en aan
raakbaar is, maar niet romantiserend.
De droogmakerij werd aangelegd als
nutlandschap en als lustlandschap, er
zijn landbouwgronden en lusthoven. De

Selectie
interieurarchitect Hugo
Broeders interieur
vormgeving

30.08.2012

Presentatie
aan Commissie voor Wel
stand en Monumenten;
advies van de commis
sie aan het College van
B&W: de commissie is

16.04.2012
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positief over de materi
alisering en de detaille
ring, het gebouw voldoet
aan redelijke eisen van
welstand

kaasmakerij heeft ook beiden in zich: nut
en lust.
Samenwerking is voor jou een
belangrijk punt. Je laat in presentaties
steevast een foto zien van het ontwerp
team in actie. En je benadrukt steeds de
goede band met je opdrachtgever. Kun
je een paar hoogtepunten aanwijzen van
de afgelopen jaren? Hoe investeer je in
vertrouwen en samenwerking?

reed de route volkomen op de automati
sche piloot. Zes jaar lang, twee maal per
week.

JvC

Het gekke is: tijdens zo’n meervoudige
opdracht is er alleen extensief contact
met de opdrachtgever. Alle documentatie
heb je via de uitvraag en de paar vragen
rondes. Je ontwerpt als het ware in een
vacuüm. Daarna rol je van de ene dag
op de andere in een behoorlijk inten
sieve samenwerking. Ik zat soms in de
auto naar De Beemster en stapte uit bij
CONO zonder dat ik me realiseerde hoe
ik daar gekomen was. Ik bedoel maar: ik

BJ

Na afronding van de meervoudige
opdracht waren er ingrijpende bedrijfs
technische wijzigingen nodig en een
bezuiniging van 110 miljoen naar 80
miljoen. Het productieproces werd vol
ledig omgedraaid: de voorfabriek moest
vooraan op de kavel komen en het pak
huis en de expeditie helemaal achteraan.
Het plenum (de leidingenruimte) moest
verplaatst worden van het souterrain
naar een ruimte boven het plafond. Dit
legde een zware druk op de prille samen
werking. De hoogte van het gebouw
was immers nauwkeurig bepaald, het
dak kon niet ‘zomaar’ verhoogd worden.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor
een laag plenum tussen de spanten. De
daaruit resulterende dakverhoging is
visueel gemaskeerd door de bovenrand

02.11.2012

uitvoering

31.08.2012
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Eerste paal

Start

Op de eerste verdieping aan de westzijde bevindt zich de bezoekersgang met doorkijken naar de kaasmakerij en het pekellokaal.
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van de colonnade op de oorspronkelijke
hoogte van zeven meter te houden en
het dak daarna naar het midden van het
gebouw toe bescheiden te verhogen. Ook
het deels ondergrondse pakhuis bleek
een discussiepunt. Het gerobotiseerde
pakhuis paste vanwege zijn hoogte
eigenlijk niet in het ontwerp, ik had het
daarom deels ondergronds ontworpen.
Dit bracht zo’n vijf ton aan meerkosten
met zich mee. CONO stelde voor dit
te schrappen en het gebouw hoger te
maken. Voor mij was dat onverenigbaar
met de hoofdgedachte van het ontwerp
maar het was lastig te begrijpen voor de
opdrachtgever waarom ik zo hardnekkig
vasthield aan die zeven meter, waarom
acht of tien meter niet zou kunnen. Ik
heb gevisualiseerd hoe het zou zijn als
het pakhuis als een doos op het gebouw
gezet zou worden. En we vonden een
studie waaruit bleek dat een ondergronds
pakhuis technische voordelen had: een

constantere temperatuur ondergronds
en het ontbreken van daglicht. Uiteinde
lijk heeft de opdrachtgever mijn mening
gerespecteerd, ondanks de fors hogere
investering.
Ik heb ongelofelijk veel geleerd van Peter
Schurink, de gedelegeerd opdrachtge
ver vanuit het bestuur van CONO. Hij
was mijn directe opdrachtgever en had
een korte lijn met de directie. We moes
ten elkaar in korte tijd leren kennen en
vertrouwen opbouwen. We hebben een
integrale benadering kunnen vinden: bij
elke bezuinigingsmaatregel overwogen
we wat het betekende voor het ontwerp
van de meervoudige opdracht. Peter
Schurink is analytisch, denkt drie stap
pen vooruit en heeft het vermogen om
afgewogen keuzes te maken. Hij bouwde
respect en vertrouwen op in het team,
was duidelijk en soms ook recht voor
zijn raap. Hij liet de dingen niet lopen.
2013

Definitief
ontwerp interieur vast
gesteld

15.11.2012
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Relatiedag
CONO Kaasmakers,
rondleiding

30.08.2013

Zicht op de kaasmakerij.
2014

Aanbeste
ding interieur afbouw

12.11.2013
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Selectie
Verwol Projectafbouw

12.02.2014

De wisselwerking tussen ons was heel
belangrijk: hij hield de scope op planning
en budget, zodat ik als architect mijn
aandacht bij de landschappelijke inpas
sing en de uitstraling kon houden. We
hielden voeling met elkaar. We belden
elkaar gedurende het hele proces min
stens één keer per week om even af te
stemmen.
Ik vind dat je tijdens het ontwerpproces
als architect open moet staan voor alle
partijen die een rol spelen bij het gebruik
van het gebouw. Ik maak ruimte voor alle
partijen, ik wil hun wensen de kans geven
te landen in het ontwerp. Een gebouw
is alleen goed als de programmatische
puzzel goed is opgelost. De kracht van
een gebouw heeft te maken met de
kracht van het team dat er aan werkt.
Het krachtenspel van het team, dat wil
ik een kans geven. Alle partijen kunnen
nieuwe inzichten in brengen, altijd. Ik

maak ze tot vrienden van het ontwerp. Ik
investeer in de relatie met de opdracht
gever. Dat betaalt zich terug in weder
zijds respect en begrip voor de architec
tuur. Ik hoef niet vaak iets te blokkeren.
Met CONO heb ik de afspraak gemaakt
dat we beiden altijd een veto konden
inbrengen. Voor de opdrachtgever is dat
belangrijk om de kosten in de gaten te
houden en de technische eisen door te
kunnen voeren. Voor mij is het belang
rijk dat ik iets kan tegen houden als het
niet met het concept, het geraamte, in
overeenstemming is. In het algemeen: ik
vind dat architect en opdrachtgever altijd
wederzijds vetorecht moeten hebben,
maar ik vind ook dat je dat recht niet spij
kerhard hoeft in te zetten. Er is altijd een
oplossing die voor alle partijen accepta
bel is. Als er één van de twee ongelukkig
is, heb je niet voldoende je best gedaan.

Eerste kaas
uit de nieuwe kaas
makerij

27.07.2014

Overleg met
Gemeente Beemster,
(Han Hefting, wethouder
RO en Harry Roenhorst,
secretaris Kwaliteits
team Des Beemsters)

03.03.2014

04.03.2014

komst
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Buurtbijeen

Relatiedag
CONO Kaasmakers,
preview

30.08.2014
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Hoever strekt jouw verantwoordelijk
heid als architect?

JvC

Het is funest voor de architectuur als
de gebruiker het gebouw niet begrijpt.
Als je binnenkomt moet je voelen dat het
gebouw van iemand is. Ik heb een hekel
aan anonieme onpersoonlijke gebouwen,
met weinig sfeer, weinig verhaal. Als
architect houd ik het potlood aan de bin
nenkant van het gebouw wat losser vast
dan als het gaat om de buitenkant. Dat
is het gezicht naar de openbare ruimte,
daar speelt het publieke belang een rol.
Ik heb liever een moeilijk proces met
een betrokken opdrachtgever dan een
makkelijk proces met een anonieme
opdrachtgever. Ik ben geen architect voor
het anonieme segment. Met betrokken
mensen is het ontwerpen zinvoller, het
maakt dat je je vakmanschap beter kunt
inzetten, de opgave kunt uitdiepen. Je
maakt een verhaal met elkaar, over deze

BJ

tijd, over wat we nu belangrijk vinden
in onze gebouwen. CONO is een goed
voorbeeld. De werelderfgoedstatus van
De Beemster stelt hoge eisen, maar
wat veel sterker meespeelt is dat CONO
als bedrijf een sterke identiteit heeft
en begrijpt dat het gebouw belangrijk
is voor de identiteit van het bedrijf. Het
gebouw staat op het jaarverslag en wordt
gebruikt in de communicatie, op een
manier die aantoont dat ze het gebouw
en de polder begrijpen. CONO is er trots
op. Het gebouw toont ook dat CONO
belang hecht aan een prettige werkom
geving voor het personeel.
Als architect voel ik me verantwoordelijk
voor de opgave. Het is een groot goed om
te bouwen, dat bedoel ik niet rentmees
terachtig maar ik voel me wel verant
woordelijk voor het gebouw dat ik maak.
Hoe oud is de aarde wel niet… en daar
voeg je iets aan toe. Met een gebouw

Ontvangst
jury Arie Keppler Prijs
2014

02.10.2014

Rondleiding
en evaluatie beoorde
lingscommissie. Conclu
sie: de nieuwe kaasma
kerij is geworden wat de
beoordelingscommissie

11.09.2014

23

ervan verwachtte. Het
is een architectonische
prestatie van niveau.
Bastiaan Jongerius als
architect en CONO Kaas
makers als opdracht

gever verdienen de
grootste waardering

Ontvangst
jury ARC 14, de Archi
tect

08.10.2014

mag je het verhaal doorvertellen, met
een eigen gezicht. Ik verbaas me erover
hoeveel energie er nodig is om zoiets
eenvoudigs, vanzelfsprekends, te maken.
Die weg moet je bewandelen om tot een
vanzelfsprekend voorstel te komen. Dat
leidt ook tot acceptatie. Doorvertellen is
ook: begrijpelijk maken. Maar té van
zelfsprekend is niet goed: een gebouw
moet altijd een bijzondere kant hebben.
Vanzelfsprekend is nooit gewoon. Bij de
kaasmakerij zit het bijzondere in het per
spectief en de royale maatvoering.

© José van Campen (zelfstandig planoloog en
secretaris van de beoordelingscommissie van de
meervoudige opdracht voor de kaasmakerij)
Vormgeving: Philip Stroomberg
Fotografie kaasmakerij: Luuk Kramer
Uitgave: Bastiaan Jongerius Architecten, Amsterdam,
november 2014
Dit interview en de tijdbalk worden opgenomen in een
boek over de totstandkoming van Kaasmakerij De Tijd
en de betekenis daarvan voor het werelderfgoed. Het
boek zal naar verwachting in 2015 verschijnen.
Informatie:
www.bastiaanjongerius.nl
www.woordenplaats.nl

Het is donker geworden buiten. Met een
hoofd vol gedachten en een schrift vol
aantekeningen verlaat ik het pand, ik
neem de trappen naar beneden. De lift is
alleen voor auto’s.

2015

Opening
door Hare Majesteit
Koningin Máxima

13.11.2014
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Inrichting
servicekavel

2015

2016

Ontmanteling
bestaande fabriek,
hergraven sloot en
teruggave van het kavel
aan de polder

2016

