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Centraal Beheer 

Van kantoor naar leefgemeenschap voor kunstenaars 

.. 
Afstuderen Teun de Vries 

' 
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Bron : www. sc lenc u a .nl (URL 30 - 12-07) 

"We w llden he t beste kantoor maken dat we k onden. · 

Herman Hertzberger over (z ij n) Centraal Beheer, 24 Se ptember 2007, dlscus sie-avon d over 

herbestemming van Centraal Beheer (C B) 

"Architecture is abou t people . " 

He rman Hertzberger tijdens een lezing op 30 januari 2007 in het Berlage instituut. 

2 



Centraal Beheer is een fcoon van het strukturallsme . Op z'n minst is het zeer bekend onder 

arch1tecten. Waarom wil Centraal Beheer haar gebouw dan verkopen? Waarom funct;oneert 

her niet meer als kantoorgebouw? Het strukturalisme is op sterve n na dood, maar waarom ? 

Wat moet gedaan warden? Moet het graf gegraven warden met de s lo ophamer? Moet het 

strukturalisme gererncarneerd warden door een restaurateur? Moet een chi ru rgische 

operatie worden uitgevoerd om de zieke patient beter te maken? l k kfes voor her laatste 

omdat het gebouw kwalitei t en bevar die unfek z ijn, kwali t eiren d ie een un ieke kleur hebben 

roegevoegd <1an her kleurenpalet van de Nederlandse archltectuur . Zander Centraa l Beheer 

zou de Nederlandse architectuur een stuk kleurlozer zijn. 

In mijn afstudeerprojekt heb ik eers t onderzoek gedaan naar her oeuvre van Herrzbe rger en 

naar her struk turalisme, daarna heb ik het gebouw Centraal Beheer onderzocht vanaf het 

eerste idee achte r de eerste ontwerpschets t o t en me t de meest recenre toekomstvis ies van 

o.a . rijksbouwmeester Mels Crouwel. Dit onder zoek heeft geleid tot een ontwerp dat 

betrekking heeft op stedebouw, architectuur, bouwfyslca. maar vooral bouwtechniek 

Teun de Vries, 

24 januari 2008 
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Analyse geschledenis: strukturalisme 

Ter inleiding: een citaat uit het dictaar " architectuurkanon van de Lage landen", uit 2006 

van de TU/e: 

"De structuur bepaalt de vorm van het gebouw en niet andersom. Er is niet meer vorm aan het gebouw dan de 
structuur. De buitengevel is niet meer dan een spreekwoordelijk doek dat over de constructle heen is gegooid. Alie 

andere onderdelen van het gebouw zijn vervangbaar en inwisselbaar. Het Centraal Beheer kantoorgebouw is het 
beste voorbeeld van de architec.tuurstroming strukturalisme. Het burgerweeshUls uit 1955 (. .. ) geldt als het eerste 

Nederlandse strukturallstische gebouw en is ontworpen door Aldo van Eijck. Het burgerweeshuis insplreerde 
Nederlandse struktural1sten als Herman Hertzberger en Piet Blom. In het buitenland l nspireerde het 

Burgerweeshuis Georges Candilis en Shadrach Woods. De laatste ontwierp de Freie universitat in Berrijn. Al in 1954 
ontwierp Louis Kahn met 5 vierkanten het Trenton Bath House. Kahn was een insplratlebron voor Moshe Safdie die 

ook met modulaire elementen ontwerpt. 

Opvallend is dat alle structuralistische architecten ge'inspireerd :zijn door de modulariteit van de vemaculaire 
leemarchitectuur in Noord- Afrika. 

Echter. na de jaren '80 is het structuralisme nlet meer verbeterd. De tljd veranderde: er was geen breed 

maatschappelijk draagvlak meer voor "democratische" gebouwen. Structuralistische gebouwen werden 
democratisch genoemd omdat ze geen hierarchie kenden. Kantoren wilden echter jui-st meer hierarchie, meer 

uitstralfng naar bu\ten, meer orientatie rn het gebouw, een betere beveiliglng (dus minder ingangen) en meer 
privacy." 

Oaaraan voeg ik toe ; Tea m X was altijd het verband waarin de strukturalisten elkaars werk 

kritisch beschouwden . Nadat te am X ophield te bestaan hield ook de creatieve ontwikkeling 

op van het struktura l isme. Ongetwijfeld waren ze samen eens geworden dat struktu ralisme 

geen toekomst meer had, niet a l s stijl en niet als antwoord op de veranderde 

maatschappe.lijke behoeftes, ook met de weren-schap hoe hun experimentele gebouwen 

gebruikt we.rden. 
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Positieve inspriatie strukturalisten 

Bron: www.sociollngomall.worldoress.com (URL 04- 12- 07) 

De strukturalisten zijn tegen de schaalvergroting en gescheiden verkeersstromen in de architectuur en stedebouw 

die CIAM voorstaat. Ze gaan "terug" naar primitieve culturen zoals deze Dogon cultuur in Mali waar menselijk 

contact en mensel ijke maat nog te vinden is. Paradoxaal is dat de identieke woningen tegelijk kleinschalig maar 

ook anoniem zijn door de generieke vormen. Strukturalisten houden echter van deze kleine maat en van repetitie 

die zeals anti-hierarchiaal beschouwen. 
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Trenton Bath House , 1954, Louis Kahn. Bron: Kahn, J . Rosa 

Bij Kahn zien we voor het eerst in de moderne architectuur duidelijke invloeden van 

primitieve architectuur zoals die van de leemarchitectuur van de Dogon. 

De Afrikaanse invloeden zijn zelfs zo groot dat het badhuis volledig buiten is en dus niet 

ge'fsoleerd, wat onconfortabel is in Noord Amerika. 
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lnsp ira tie voor Centraal Beheer komt zeer letterlijk uit Kahns Med ical Resea rch bu i ld ing i n 

Philadelphia ontworpen l 95 7- 1 961. Boven : schemat lsc he pla tteg rond en gevel van Kahn, 

onder plattegrond en gevel van Hertzberger . 
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Doorsnede Burgerweeshuis Amsterdam , Aldo van Eijck 

Aldo van Eijck had dezelfde inspiratiebronnen als Louis Kahn : de prlmitieve Afrika anse 

leemarchitectuur. Hier zien we zelfs in detail nog de kle ine ramen in de koepel die 

refereren naar zonnige klimaten waar zonlicht slechts zeer minimaal toegang mag krijgen 

tot de ru l mte. 

Ook repetitie van eenvoudige " hutjes" is een be langrijk thema van de struktural is ten. De 

schaal van de module (het hutje) past in dit geval perfect bij tiaar functie ; het dak van de 

gemeenschap van het weeshuis. In de grote modu l es (3x de maat van de kleine module) 

bev inden zich de slaapkamers waarin de wezen hun eigen slaapkamer deelden met 

leeft i jdsgenoten. 
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Plattegrond l • verdieping . De horizontale balk boven is het volume waarin h et personeel 

woonde. Person eel maakt dus ook onderdeel uit van het weeshuis . 
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De scheiding tussen straat en binnenruimte is klein. Ook dit is een invloed uit de 

Afrikaanse architectuur waar het leven op straat plaatsvindt - en een romantisch ideaal van 

o.a. Van Eijck en Hertzberger naar het straatleven van voor het auto-tijdperk; dwz. het 

tijdperk van voor de 2• wereldoorlog. 
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Een ander kenmerk van het strukturalisme is de relatie met de natuur. Altijd zijn 

strukturalistische gebouwen omringd met bomen en planten. Toen het burgerweeshuis werd 

gebouwd stond het nog aan de rand van de stad met uitzicht over weidse weilanden waarin 

de wezen konden spelen. lnmiddels heeft de stad het weeshuis omringd waardoor de rust 

van de natuur verdwenen is . 
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Veel kenmerken van het strukturalisme in een afbeeld i ng : de zachte overgang van straa t 

naar gebouw, de vele zitplekken, de modulariteit als expressie van anti-hierarchie (zowel 

in bouwmater i aal, in geveldeel als in ruimtes), de kleine schaal, de vorminvloeden van de 

Afrikaanse leemarchitectuur als tegenhanger van de grootschalige moderne architectuur en 

de relatie met de natuur . 
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Bron: www.fUnlwut.111: Amsterdamse Jordaan in 1900 (URL 04-12-07) 

In wezen is het Westers Strukturalisme dat ontstaat in de jaren 1950 romantisch: het zou graag willen dat de 

mensen elkaar weer ontmoeten op straat maar dat gebeurt steeds minder, m.n. door de auto die als een capsule 

de mens uitsluit van ontmoetingen. Door een gebouw als autoloze stad te ontwerpen proberen strukturalistische 

architecten (waaronder Hertzberger in CB) ontmoetingen weer te ensceneren. 
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Medina in Fez, Marokko (2004) 

De Noord-Afrikaanse leemarchitectuur is niet alleen inspiratiebron voor de strukturalistische modu le, zoals bij 

Kahn in 1954. Ook de dichtheid van de medina en haar horizontale struktuur, het stedelijke weefsel van smalle 

steegjes en bebouwing van 2 tot 3 lagen is inspiratiebron voor de organisatie van grote Westerse GEBOUWEN, geen 

steden. 
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S. Woods; Freie Universitiit Berlin, 1948. bron: www.architektursalon kassPLde (URL OS- 12- 07) 

Typisch voor het strukturalisme is de sterke hoofdstruktuur (hier de 2 hoofdwegen in rood) en de schijnvrijheid de 

rest in te vullen. Uiteindelijk is het toch weer de architect die zowel de substruktuur (de blauwe paden), als de 

plaats van de gebouwen als de gevel als ELK DETAIL bepaalt. Ook Centraal Beheer lijdt aan deze schijnvrijheid die 

in wezen de totalitaire dwang is van de architect alles te willen controleren. Dit in tegenstell ing tot de medina in 

Fez, wat wel een organisme Is dat zich ontwikkelt door de mensen. 
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lnterieur Freie Universitat Berlijn : de hoofdstruktuur: de hoofdweg 

Commentaar van Hertzberger is dat het jammer is dat deze 'weg' binnen is waardoor het een gang is geworden en 

geen straat. Daardoor is het gebouw ook geen stad geworden. Berlijn is echter geen Marokko en alle studenten 

altijd buiten laten lopen is niet comfortabel. Doordat Woods alle ruimtes in dezelfde stijl heeft ontworpen (maat, 

kleur, materiaal) is orientatie bovendien lastig . Anti-hierarchie betekent hier desorientatie. 
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Negatieve inspiratie: 

~ 
~ . 

I " :o>
,,,.J!:o 

De grootschalige stedebouwkundlge plannen voor Algiers van Le Corbusier ult 1925. Door de gescheiden 

verkeersstromen is geen plaats meer voor spontane ontmoetlngen. In wezen is dit al een vroeg "doembeeld" van 

de capsulaire maatschapplj waarover Lleven de Cauter in 2006 sch rljft in " De capsulaire maatschappij". 
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Bron: www.ronshoocs.com: suburbia in de V.S., San Diego (URL 04-12- 07) 

De naoorlogse suburbanisacie waar deze afbeeld i ng een voorbeeld van i s sluit elke 

ontmoeting uit aangezien de mensen in hun eigen hu i s wonen en als ze die verlaten 

stappen ze in hun eigen auto. Er is geen openbaar vervoer noch openbare ruimte . Dit 

leefkl i maat kan tot vervreemding en angst voor het vreemde leiden. 
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Bron : www ndvmedta nl: Bijlme r Amsterdam ZO (URL04 - 12- 07) 

In 1968 breken i n d iverse Westerse steden protesten uit om stede n leefbaa r der te maken. 

De socialis ti sc he ople ving uit de jaren '60 kan gezien worden a l s een reactie op de massale 

anonieme flats en de massale anonieme suburbia van vlak na de 2• werel d oorlog . 

Arch i tecton isch uit het protest zich in Team X dat in reactie op ma ssali teit, totalitaire orde 

en anon i miteit op zoek ging in Afrika naar uniciteit, een bijna chao ti sc he vrijstaat en 

manieren om men se n in contact te brengen. 
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Samenvatti ng stru ktural is me : 

lnvloeden Noord Afr1kaanse architectuur · 

+ smalle steegjes, licht van boven. schaa l en p lat tegrond van de medina 

- reactle op steeds grootschaligere, anoniemere moderne archltectuur 

+ het leven vindt op straat plaats: ontmoeten, werken , ontspannen 

• menselljk contact leidt tot begrip voor elkaar, kunst : tot het ethlsch Goede. 

de openbare, transparante samenleving : de straat moet door het gebouw heen . 

+ transport moet te voet plaatsvinden 

de auto is een capsu l e die mensel ij k contac t onmoge l ijk maakt en moet 

daarom uitgeschakeld worden 

lnvloeden moderne architecten als Le Corbusier: 

+ licht, lucht en ruimte : gebouwen moeten hygien isc h zijn 

+ verdere ontwikkeling betonnen kolomstruktuur die meer ruimte mogelljk maakt 

- permanente dominante struktuur, vrije lnvull ing door de gebruiker- diversiteit 

+ verdere ontwlkkeling en toepassing industriele bouwmethoden 

- modularite i t als expressie van anti - h ierarchie 

- totalltaire gedachte van het soci alisme: 

afscheidingsbeweging : bewust geen integratie i n de bestaande locatie- isolatie 

totaalontwerp ; alles t / m het bureaulaatJe is al ontworpen : geen vrije invulling 

anti - hie r archie leidt tot desor ientat i e en gelijkheld tot anonim i tei t. 
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Analyse Hertzberger: 

Herman Hertzberger is geboren in 1932 in Amsterdam. Zijn eeme grote ontwerp 1s een studentenhuisvesting in de 

Amsterdamse Weesperstraat. Uit dit project blijkt zijn interesse voor de sociale dimensie in de architectuur, die in al zijn 

werk terug komt. Ook speelt hij in dit gebouw met de veelzijdige relaties tussen openbaar, collectief en prive. In de vele 

ontwerpen en gebouwen die volgen, speelt de menselijke maat en het ensceneren van ontmoetingen altiJd de hoofdrol. 

Zijn vroege werk is eerst lettertijk gebaseerd op moderne architecten als Le Corbus1er. maar na de tweede wereldoorlog 

vlndt Hertzberger dat de modeme architectuur zich teveel ontwikkelt richting het functlonalisme. Samen met andere 

geestverwante ar<:hitecten publiceert hij zijn bezorgdheid in het blad Forum. Ook neemt hij vaak deel aan bijeenkomsten 

met andere revolutionaire architecten In Team X waar ze elkaars werk ter discussie stellen en waar ze pleiten tegen 

anonimltelt, grootschallgheid en massaliteit maar voor individualfteit en de menselUke ma.at, gebaseerd op de posi tieve 

punten van de modernen: licht . lucht en ruimte. Ze inspireren elkaar. Hertzberger was met name ge'inspireerd door Aldo 

van Eijck en Louis Kahn. Team X 1s sinds 1982 niet meer als team bljeengekomen. Hertzberger is zich wel blijven 

vemieuwen, zowel qua concept, qua vormentaal als qua materiaal. Zijn architectuur wordt steeds vrijer. Naast dit gebouw 

ult 1971 staat een aanbouw ult 1995 waarin je de evolutie van Hertzberger goed kunt z1en. Die evolutie is er ook 

gekornen doordat zijn medewerkers meer en meer invloed k(ijgen op zijn Archi tectuurstudio Hertzberger, maar ookal is 

h1j nu 75, hiJ werkt nog steeds. 
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Architectuur gaat over mensen volgens Hertzberger. Zijn a rchitectuur is niet al l een sociaal 

maar ook socialistisch : d i t b l ijkt uit zijn streven naar gelijkheid ; bijvoorbee ld in Centraa l 

Beheer waarin iedereen hetzelfde bureau moet hebben en waarin elke afdeling van het 

bedrijf i n dezelfde kantoormodule moet werken van 9mx9m . Dit blijkt ook uit zijn oeuvre 

dat uit veel openbare gebouwen bestaat zoals scholen of gebouwen voor gemeenschappen , 

zoals CB ook ontworpen is als een kantoorgemeenschap en niet als een kantoor . Z ijn ideaal 

is de vreedzame multi - culturele samenlev i ng. Hij gelooft dat contact tussen mensen 

creat i viteit, kennis en vermaak stimu leert. Was dit geloof sl echts voor hemzelf dan was hij 

slechts gelovige, maar z ijn architectuur dwingt mensen sociaa l te zijn en elkaar te 

ontmoeten en te zien, daardoor wordt soc iaal socialistisch . 
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Le Corbusier is altijd een belangrijke inspiratiebron geweest voor Hertzberger. Hoewel 

Hertzberger het niet eens is met alle ideeen van Le Corbu heeft hij wel altijd bewondering 

gehad voor diens rijkdom aan nieuwe ideeen . 

Wat hij vooral bewondert aan Le Corbu is zijn nieuwe moderne stijl van abstractie, 

bescheidenheid, licht lucht en ruimte , dit alles gedacht vanuit de ergonomie van de 

menselijke maat. Hertzberger waardeert dat enorm , evenals de wil om goedkoop maar goed 

te bouwen voor de armeren. Toch is Corbu's architectuur niet socialistisch maar eerder 

puur terwijl Hertzberger dat wel is. Een ander verschil is dat Le Corbu nieuwe technieken 

altijd veel meer wil toepassen dan Hertzberger die vooral wil ontwerpen met eerlijke, 

traditionele materialen. 
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....... ........ _ . -.,.._. 

Hoewel niet strukturalistisch kenmerkt Corbu's ontwerp voor een z iekenhuis in Veneti e zich 

wel door clustering en een sociale functie, ge·inspireerd op de medina . 
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Hertzbergers eerste gerea l iseerde ontwerp voor een studentenhuisvestiging midden in 

Amsterdam (Weesperstraat) vertoont paralel len met Corbu's studentenhuisvestiging in 

Parijs (beide 1955). Kleur, schaal, functie en vorm komen overeen. 
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Een laatste element dat de invloed van Le Corbusier op Hertzberger aangeeft is de kolom . 

De kolom laat vrijheid op de begane grond. Corbu's idee is dat men sen er dan onderdoor 

kunnen lopen, kunnen spelen en kunnen schui l en. Dat een openbare stedelijke open begane 

grond ook tot criminaliteit en angst daarvoor kan leiden zou pas later blijken , o .a. in de 

Bijlmer en de Kashbah van Piet Bl om. 

De kolom - herontdekt door Corbu - heeft ook tot een nieuwe constructiewijze geleid: 

steeds slanker wordende betonnen kolom- en liggerstrukturen. Hertzberger heeft deze 

techniek mede verder ontwikkelt, bijvoorbeeld in CB. 
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Zowel CB (afb. boven) als de studentenhuisvestiging Weesperstraat (a f b. onder) is zo 

ontworpen dat men overal kan zitten of elkaar kan ontmoeten. Het doel is niet al l een 

ergonomische architectuur maar de gel!nsceneerde ontmoeting : een thema dat alt ijd 

terugkomt in Hertzbergers arch i tectuur. 
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Bejaardenhu is ' de drie Hoven' (ontwerp 1964-74) is tegel ij kertijd ontworpen en 

gerealiseerd met CB (1968 - 1971). 

Du id e l ij k is het minimalisme in d iversiteit van constructiedelen te zien. Met slechts l soort 

kolom en 1 soort l igg er is het hele b ej aardenhu i s gebouwd. 
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De struktuur zou op heel veel manieren ingevuld kunnen worden maar dat is nauwelijks 

gebeurd. Alleen de begane grond is leeg en er bevinden zich een entreehal en een 

gemeenschappelijke eetruimte. Daarboven bevinden zich slechts kamers en gangen. Helaas 

is het begane grond niveau net zo laag als de kamers zijn; een consequentie van die ene 

maat kolom . 
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Habrakens idee van de permanente constructie en de tijdelijke invulling : de constructie is 

van beton - wat een permanent karakter heeft - en de invulling is van aluminium met glas. 

lronische kritiek op dit ontwerp is dat Hertzberger voor de bejaarden alvast de kruizen 

voor op het kerkhof gemaakt heeft. 
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Willemsparkschool Amsterdam, 1984. 

Na 1982 ( habitat Mont rea l, M. Shafdie) z i jn er geen strukturalistische ontwerpen meer 

gerealiseerd . Deze basisschoo l uit 1984 verkeert in een overgangsfase. De materialen zijn 

nog hetzelfde als in CB (1971 - 13 jaar geleden!) en de klas lok alen zijn nog modules die 

aan de buitenzijde te ondersche iden z ljn maar ... 
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lnterieur Willemsparkschool. bron : Lessons in Architecture, p . 214 

de anti-hierarchie van de modufaire repetitie heeft pfaatsgemaakt voor de hierarchie van 

een centrale hal die ondanks zijn complexe vorm toch verhelderend en ruimtelijk werkt 

omdat men zich kan orienteren en het gebouw kan begrijpen . De fokalen zijn geroteerd om 

de voorspelbaarheid van symetrie te vermijden. 
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lnterieur Midde l bare Montessori school Amsterdam, 1995 

Een grote stap in het oeuvre van Hertzberger; van 1984 naar 1995. Wat zijn de 

overeenkomsten en versch i llen met CB en de Wi l lemsparkschool? 
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Constanten in het werk van Hertzberger: 

het ontwerp is erop gericht mensen e lkaar te lateri ontmoeten. BankJes, kruisende 

loopbruggen, trappen en geensceneerde ontmoetingsp lekken dienen daar 

b fjvoorbee ld voor. 'De ontmoeting' heeft vele vormen : elkaar ontmoeten voor een 

kopje koffie, ouders die elkaar ontmo e ten buiten de bas ischool, kinderen die 

overblijven 11a school (in een hu iselijke omgeving) bewoners die elkaar ontmoeten in 

een ruime, lichte trappenhal, enz . enz. 

De comblnatie van lage - en hoge rulmtes . In CB functioneert dit nog niet goed, In 

de Wl llemsparkschool wel eh in de Montessor i school nog beter . Ruimte is een 

metafoor voor vrijheid . 

Ko lommen of ee n kolomstruktuur maken die ruimte mogefiJk en maken haar l icht en 

eindeloos groot. Massleve wanden maken de ruimte bepaald, ontnemen verrassingen 

en refereren naar een (donkere) gevangeniscel. 

de theatrale trap of een kl ein theater : op een brede trap kunnen mensen zitten en 

praten met elkaar maar ook kfjken naar andere mensen, als in een Gr1eks theater . 

Bovendien kan het dienen als een echt theater. Niet alleen In zijn scholen is al tijd 

rulmte voor theater, zelfs tn kantoor CB kan opgetr eden worden en gedanst. 

Ontwerpen voor 'kunsthuizen' maken een groot dele uit van zijn oeuvre (musea, 

concertzalen e. d . ) maar plekken om kunst te tonen komen ook fn elk ontwerp 

rulms choots voor . 

Mi nimalisme in d iversiteit aan details. Met die details als figuurlijke bouwstenen 

maakt hij we l boeiende ruimtelijke compositles . 
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Reeds genoemd als inspiratiebron is de Afrikaanse leemarch itectuur maar ook de 

schilderkunst uit Afrika wordt door Hertzberg er bewonderd en dient als i nspiratie. Hij 

bewondert hierin voora l dater met slechts enkele elementen een boeiende compositie 

gemaakt kan worden. Hierboven worden s lechts 2 kleuren gebruikt en 2 lijndiktes . 

Misschien is deze kunst - die voor de Afrikanen puur decoratie is - wel een letterlijke 

inspirat iebron voor de vorm van Centraal Beheer? 
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CODA museum Ape ldoorn, 1995 

Koff ie drinken is een ontmoeting waar in Hertzberger in blijft ge loven. Naast / met uitzicht 

op de centra l e hal van het museum bevindt zich de koffiebar: de ontmoetingsplek. Net als 

in CB gepland was werkt hier iemand d i e verantwoordelijk is voor haar plek w aardoor deze 

sc hoon blijft en een persoon l ijk gez icht krijgt. 
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koffie drinken in CB (bron: Lessons for students in Architecture) 

In l 971 kregen de werknemers de vrijheid om net zo veel en net zo lang 

koffie te drinken als ze willen . Het doel is dat werknemers door deze 

vrijheid het produktiefst zouden zijn. 
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Evolutie in het werk van Hertzberger: 

stijl: een ontwikkeling van modern functionalisme naar postmodern theater 

In de jaren '50 leunde Hertzberger erg op Le Corbusler qua materiaal, maatvoerlng en 

idealen. Sinds 1955 (team X) l'ot 1982 maak te hij zich daar los van en ontwikkelde hi·j het 

strukturalisme als vormtaal , Daarna hee f t die stijl plaats gemaakt voor een harmon lsche 

architectonische complexitei t die qua stijl nog wel modern is . Het Chasse theater uit 1995 

Is voor he t eerst postmodern : niet genoeg licht, verse lucht en ruimte, rnaar teveel van 

alles ; steeds theatraler wordt de architec tuur. 

materiaal: va n beton naar staal 

Van 1955-90 waren betonnen ko lornconstruct l es, B2 betonsteenblokken en alum i nium 

kozijnen Herzbergers handschrlft. Pas na 1990 veranderde dat radicaal naar staal & glas als 

middel om gebogen geve l s en daken te rnaken . Nadeel van de massieve betonblokken I n het 

interieur is dat ze veranderingen niet toelaten . Vandaar dat Hertzberger zijn gebouwen 

steeds lichter maakt om toekornstige veranderlngen toe te staan . Het enige 

permanente blijft de betonconstructle: al het andere (gevel, dak, l nteriet.H) wordt tijdelljke 

lr\vulling. Oaarbij komt dat het anno 2008 steeds goedkoper is om lichte industriele 

bouwmaterialen toe te pas sen tn relatie met de ambachtelijke bakstenen e.d .. 
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Analyse Apeldoorn 

N oordzee 

Locatie Ape l doorn in Neder land, ten e>osten van de Veluwe, 20m + NAP 
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Topografische kaart Apeldoorn 1830 

met in rood ALLE wegen. 

Topografische kaart Apeldoo r n ± 1950. 

Apeldoorn is on t staan als kruispunt van wegen tussen oost en west (Enschede-Utrecht) en 

noord en zuid (Zwolle en A rnhe:m). 

Het is historisch gezien woonpllaats voor jagers, bosbouwers en bedienden van koninklijk 

jach t slot 't Loo. Tussen 1850 en 1940 is het gegroeid door de textielnijverheid. Centraal 

Beheer i s gebouwd op de p l ek waar een oude textielfabriek stond, aan de belangrijke 

noord-zuid weg van .Arnhem naar Zwolle . Letterlijk is het dus een vervanging van 

werkge legenheid : van textielnijverheid naar kantoo r. Een spoor van Utrecht naar Ensched e 

is voor de textiel aangelegd mE!t ook een station in Apeldoorn . Met ongeveer 30.000 

inwoners was het in 1950 een kleine provinciestad. 
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Schemat i sche wegenkaart 2007 

Apeldoorn is na 1960 verdriedubbeld i n omvang, eerst als suburbaan dorp aan de rand van 

de Veluwe, later steeds meer als "suburbane stad '' . Het he l e stadsdeel ten zu iden van de 

spoorlijn is bijvoorbeeld van na 1971 en bestaat voornamelijk uit laagbouw r ijtjeshuizen. 

Centraa l Beheer ligt nu in het centrum, dichtbi j het station. De aftakk ing van het spoor 

naar paleis 't Loo is inmidde l s weer gesloopt (die nog wel bestond in 1945). In wezen heeft 

CB hetzelfde meegemaakt als 't Burgerweeshuis i n Amsterdam: het idee was het gebouw 

aan de rand van de stad te leggen met uitzicht over de velden, inmiddels is het omgeven 

door de stad. 
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Karakter van de stad : 

Apeldoorri is een ' suburbane stad' van 1 80.000 inwoners (2007) . Ze is voornamelijk 

ontstaan na 1960 . De auto maakte extra mobiliteit mogelljk en dus om verder van werk af 

te gaan wonen in een. rust ige omgeving. Grootste kwaliteit van Ape ldoorn is de nabijheid 

van de Veluwe . Oat maakt Apeldoorn een rustlge woonstad. Ook de vele suburbane w ljken, 

de bufferzone tussen spoor en stad en de vele parkjes geven de stad een erg groen en 

weids karakter. Het centrum van de stad is een klein wandel - winkelgebied dat een 

kleurr.ijke historische verzameling is va n 18e, 19e en 20e eeuwse architectuurstijlen 

Door de aanwezigheid van paleis 't Loo (kon inkl1jk jachtsl'ot sinds 183 2) heeft de stad 

altijd een aantrekkingskracht gehad op koningsh uls-gez inde Nederlanders . 
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suburbane woningbouw, zelfs in het centrum van Apeldoorn 

Centraa l Beheer 

histori sc h centrum, thans winkelcentrum, bestaande ult een mix van 18• 

eeuwse voormalige woningen tot moderne 4 -laagse warenhuizen 
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Enkel het groen (donkergroen = bomen, lichtgroen = perkjes en tuinen) in het gebied dat 

Centraal Beheer omringt. De omgeving is dus erg groen , bijna parkachtig en daarmee niet 

stedelijk. 
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oude stadscentrum van voor 1945, thans voetgangersgebied 

kantoren ; o.a. Centraal Beheer 
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Centraal Beheer in Apeldoorn 

ln 1968 besluit de ve r zeker1ngsmaatschappij Centraal Beheer dat het renctabeler is haar 

kantoor te ve rhuizen van Amsterdam naar 'de periferie van Nederland' : Apel doorn . Daar is 

het Wei mogelfjk om u l t te brelden en de grond is er goedkoop. Bovendien verst rekt de 

overheld subsidies aan bedrijven om zich daar te vestigen omdat Oost Nederland geteisten 

wordt door hoge werkelooshe id nadat de textielindustrie er is ingestort. Ape l doorn is in 

1968 een stadje van S0.000 inwoners. 

Hertzbergers on tw erp s luit aan op een brede voe tgangers-bou l evard die h et o u de centrum 

(rechtsboven op vo lgende afb .) zo u moeten verbinde n met de n ieu w te bou w en woonwljk 

Apeldoorn Zuid. (z le volgende afb.). Die bou levard zou le Id en van het nieuwe 

w lnkelcentrum, on der de drukke Prins Wii iem Alexanderlaan door. langs Centraa l Beheer, 

onder het spoor door met daaraan het nieuwe station tot in de nieuwe woonwijk. Cen tr aal 

Beheer zou ook restau r an t s en wf nke l s moeten bevatten zodat het onderde.el u i tmaakt van 

de 'nieuwe' stad . Daarb ij moeten de modules van 9mx9m ook d e mogelijkheid bieden om 

andere funct i es te kunnen bevatten zoa l s ee n station : de modules zljn constructieve kaders 

d ie op vel e manieren ingevuld kunnen wo rden, al naar gelang de behoeftes van de stad : 

bijv. kantoor, wlnkel , station, overkapplng of restau ran t. 
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Stedebouwkund· i g plan voor Apeld oorn (l 968) 
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Een schets van Hertzberg er: de grote verkeersstroom zou niet alleen naast het gebouw 

moeten gaan, ook zouden voetgangers door het gebouw heen mogen lopen om 'de hoek af 

te snijden'. Dit tekent de openheid die hij wilde bere i ken . Door het gebouw openbaar 

toeganke l ijk te maken is het niet langer 'geheim' wat het overheidskantoor doet en 

bovendien is het gemakkelijk voor mensen even binnen te lopen om iets te vragen. 
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Plattegrond 1 • verdieping 

Uitwerking van de vorige schets: mensen zouden door het gebouw heen kunnen en mogen 

lopen om stukken weg af te snijden. Differentiatie tussen straat en gebouw. CB is ook 

ontworpen als kleine stad. De drempel tussen buiten en binnen , openbaar en prive, straat 

en interieur wordt door Hertzberger bewust ontworpen . 
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De geplande onderdoorgang tussen het nieuwe winkelcentrum en het station is nog 

strukturalistischer dan CB zelf: een permanente, dwingende struktuu r is ontworpen en een 

tijdelijke, diverse, v rije lnvullfng is het doel. Sociaal aspect hierbij is enge tunnels minder 

eng te maken door er "drukke" plekken van te maken zoals hier bijvoorbeeld marktkramen, 

oe fenruim tes voor theatergezel schappen of winkeltjes die welnig uitzicht nodig hebben, 

wat de huurprijs laag houdt. De tunnel 1s echter niet gerealiseerd. 
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1:2000 100m 

Centraal Beheer (CB) 

u i tbreiding CB 

Prins Willem 

Alexanderlaan 

Stedebouwkundige situatie. De uitbreiding van 1995 en de annexatie van het naastgelegen 

pand uit 1980 maken geen onderdee l uit van mijn afstudeerprojekt, alleen het zwart 

gearceerde pand uit 1971. 
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Bron: Lessons i n Architecture 

Het conceptontwerp is eerst voorgedragen als gemeentehuis in Valkenswaard (l 965, 

boven), daarna in licht gewijzigde vorm als stadhuis voor Amsterdam (midden) en tenslotte 

als kantoor voor Centraa l Beheer (1968 - 1971). 
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De socialistische kantoorstad 

Mijn betite l ing "soc i al i st i sche 

kantoorstad " impliceert twee vragen: 

"wat i s socia l is tisch7" 

en 

"wat is een kantoor stad?" 

Achtereenvo lgens l eg ik uit waarom 

het gebouw als stad is ontworpen en 

wat soc ia listisch inhoudt. Logisch 

gevolg daarvan i s dat Centraal Beheer 

een soc ialistische kan t oorstad is. 
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lk noem het kantoo rgebouw een socia li stische kantoorstad omdat het 

gebouw ontworpen is a l s stad: 

Gangen zijn straten ; binnenstraten. 

- Verl i cht ing is straatverl i chting, 

- De vier kantoorkwad r anten zij n de gebouwen van de stad, 

- de gebouwen hebben balkons op de hoeken 

- de gebouwen hebben dakte r ra ssen 

- Ontmoetingsplekken zijn b innen ple inen . 

- Op de binnenp leinen staan bankjes. 

- De vloer is afgewerkt met v ierkante trottoirtegels. De overgang tussen "binnen" 

(kantoor) en "buiten" (ontmoetingsruimte) is du idelijk doo r de ove r gang 

tussen de koude tege ls en de warme houten laminaatvloer. 
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He t gebouw als stad (met de zojuis t genoemde kenmerken) is ni et ontworpen als onderdeel 

van de st ad maar als stad in de st ad ofwe l als vestiglng in de st ad. He t niveauvers ch i l van 

3m t ussen maaiveld en begane grond n iveau en de geplande loopbruggen naar de eerste 

verd ieping is een barriere. De modules van 9m x 9m zijn door de li ch t str aten rondom te 

definieren als d e gebouwen van de stad, 

m aar ... 
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uit deze plattegrond van de 2e verdieping blijkt dater twee soorten ruimtes zijn : de 

centrale ruimte met daarin transport en toiletten en de drie groene kantoorruimtes. De 

wanden van de groen gekleurde kantoren zijn harde grenzen van glazen bouwsteen of 

betonsteen . De etages zijn elke bouwlaag min of mee r hetzelfde, alleen het oppervlak van 

de kantoren wordt k leiner naarmate het gebouw hoger wordt. Dit is de bovenste etage. 
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Conclusle is dat in het extefieur de vier volumes (drie kantoormodules 

en een restaurant - plus bibliotheekmodule) niet te onderscheiden zijn maar dat het 

lijkt alsof de gebouwen van de kantoorstad bestaan uit de modules van 9m x 9m . 

Eenmaa l in het gebouw ontstaat onduidelijkheid omdat de glazen bouwstenen onverwachte 

ruimtes afbakenen , maar loopbruggen en leidingen verbinden de ruimtes en doen zo het 

afbakenen weer teniet. Trottoirtegels, straatverlichting en licht van boven suggereren een 

gebouw als stad maar dat beeld wordt vertroebeld door de vele loopbruggen, zware 

kozijnen en HWA in de l ichtstraten. Het resultaat is een 'Van Eijc k - achtige' ambigu"iteit : he t 

gebouw is tegelijkertijd stad als gebou1w. Voor beide valt iets te zeggen , maar voor de 

combinatie nog vee l meer. 

lk kie s ervoor h et gebouw weer te geven a l s stad me t vier gebouwen zoals de rode kaders 

rechtsboven w ee rg even. 
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De l 9e eeuwse overkappingen voor de Parijse winkelstraten hebben Hertzberger 

ook geYnspireerd, zoals de Passage Rue St. Andre hierboven. Verschil met Cen

traal beheer is dat deze overkappingen toegevoegd zijn aan de bestaande woon

huizen waarna ze zijn herbestemd tot chique winkelstraten en restaurantjes. 

Hertzberger had met zijn binnenstraten in Centraal Beheer dezelfde stedelijke drukte voor 

ogen, maar helaas zijn de restaurantjes en winkeltjes op -1 er nooit gekomen, net zo min 

de open, publieke toegang met de stad . 
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Vreemd aan het i dee kantoors tad is dat de s tad buitendeuren heeft. Hertzberger wilde dat 

e r liefst geen deuren waren maar dat de b i nnenstraten onderdeel zouden zijn van het 

ne twerk van stra t en buiten, zonder ba1rr i eres als deuren. De buitendeur is sl echts een 

concessie omwil l e van het comfor t en ·om het inbrekers niet al te makke l ijk te maken. 

Loopbruggen zouden het de bezoekers moeten uitnodigen het gebouw in te gaan, voor 

diegenen die n iet de noord-zuid voetgan g erstunnel van biz. 54 gebruiken. De loopbruggen 

zijn echter niet afgemaakt, ge t uige dil' relict op de rechter af bee lding. Met roldeuren z ijn 

de gep lande ingangen dich tgezet, zoa lls op de l inker afbeelding, voora l vanwege veil ig heid 

en warmteverlies. 
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De social isti sche ka ntoorst ad 

Met socialisrne toont zich op twee manieren : e.nerzijds zijn alle werkmodules hetzelfde ; v·an 

de laagste kantoorbaa n t / m de direktie. De kantoorruimtes zijn bovendien open voor 

iedereen en er is geen hierarchie (beha lve dan dat de benedenverdiepingen donkerder zijn 

en dus zit de directle toch bovenin). Socialisme betekent ook aandacht voo r de poetsvrouw, 

de koffiejuffrouw en de cater ing . Voorzieningen hlervoor zijn nie t alleen ontworpen, ze 

worden centraal geplaatst In het gebouw. Daardoor bevindt de primaire functie. 

(kantoorwerkplekken) zich altijd i·n de pe r ifer i e van het gebouw. 

De socia l istische drang tot totale orden i ng van het leven door de staat (in d i t geval de 

werkgever ) uit zich in een ver-/even- digin .g van het werk. Personeel wordt gee-n vrijheid 

gegund na het werk : bibliothe.ek, kinde.ropvang en zelfs doktoren zijn aanwezig in het 

gebouw waardoor zelfs echtgenotes en kinderen van het personeel be.trokken worden bij 

het totalitaire systeem Centraa l Beheer. De. naarn van het bedrijf had niet beter gekund . 

Een derde kenmerk va n het socialisme is het gebrek aan privacy en het in de gaten houden 

of controleren van de medemens. Anderzijds : de ru1mtelijkheid met haar zichtlijnen is de 

grote kwalltelt van het gebouw. Je kunt werkp lekken (en dus mensen) zien over meerdere 

verdiepingen en daarbiJ wordt je ook zelf bekeken. De socialistische medail l e heeft twee 

kanten : rui·mte l ijkheid of bespieden? 

Ver-/even- dig ing van het werk of een totalitair systeem? 

Mooi ontworpen lampekappen of de totalitaire controledrang? 

De laatste vraag ridiculiseert de intentle van Hertzberger d i e juist w i lde bereiken dat 'de 

mensen ' zijn ontwerp af gingen make.n naar eigen smaak waardoor meer kle.ur en 

vormdiversiteit zou ontstaan en waardoor mensen zich meer verantwoordelijk zouden 

voelen voor hun eigen werkpletk. Decoratie en diversificatie is echte r maar beperkt 
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mogellJk als letterlijk elke lampekamp, elke stoel en elk bureau al ontworpen is. He t 

gebouw is grijs en slech t s richtingloze struktuur opdat het neutraal zou zijn ; het zou geen 

mening op moeten leggen en ruimte laten aan iedereen, in wezen ruim te om vrij te denken 

en te werken of om ruim te denken. De ruim tes ziJn echter met 2.20m laag en de 

constructie is niet een grijze monotone achtergrond maar een zware dominante voorgrond 

geworden waardoor de mensen z l ch well icht niet zo vrlj en 'verlich t' zoude n kunnen voelen 

als de bedoeling was. 

1 so raar 
- toilet 

- koffiebar 

kantoor --
I 

- bureaus 
- vergaderruimte 
- technische dienst 
- schoonmaak dienst 

Een kantoor hoeft niet alle v ier de elementen van het leven (sociaal contact, werk, 

ontspanning en lichaam) te accomoder•en. In eersre i nstant le moet na tuurl ljk h et werk 

geaccomodeerd word en. Een functional istisch kantoo r be vat de zwarte functies, maar 

Centraal Beheer biedt veel meer. Deze extra f uncties (grijs) maken het t ot een gebouw dat 

sociaa l contact stlmu leert en tevens ka,n het personeel z ich ontspannen op het werk. Door 

deze diverslteit aan functies is het voo1r miJ meer een stad dan een gebouw. Dat dit 

allemaal gecontroleerd wordt door het bedriJf zelf geeft het een socialistisch tintje. 
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Modulariteit als instrument van socialistische architectuur 

t t 
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Modularie i t rs een uitdrukkihgsmidde: I van sociallstische architectu ur . 

Alie modules zljn hetzelfde en geven zo blijk van gelljkhe id en anti - h i era r chie . 

Modulari teit komt op alle niveaus voQr in CB. 

De vier kantoo r kwadranten bovenaan de vor ige afbee lding z ljn nagenoeg i dentiek en dus 

modulair op gebouwdeel - niveau . Toch domineren de gebouwdelen het totaa l niet. 

Zo ook de 48 vierkante werkmodu les van 9m x 9m die zo kenmerkend zijn in het exteri eur _ 

Toch domineren de werkplekken n1et het totaal. . 

De construc:tie is ook modula i r : er i s een soort kolom, een soo rt l i gger en een soort 

koppelstuk ontworpen . Met deze " legostenen" worden wel verschillende composities 

gemaakt. Het he le gebouw is i ngevuld en ontworpen op het raster van de betonsteen 82 . 

Deze hee f t een maat van 40cm x 2 Sc:m x 1 Ocm : modulariteit op detail - en materiaa l nlveau. 

Ook de i nvul l fng van de werkmodules (de bureau's , de lampen , de stoelen , kortom het hele 

in t erl eur) i s modulair . Ook met deze modu les zijn versch tl fende compos i tfes gemaakt 

waardoor ook deze modu les niet overheersen. Wat overhee rst zijn n i et de gebouwdelen , 

niet de werkp lekken , niet de constru 1ct ie , niet de det ail s of materlalen , n iet het interieur 

maar de som van alles ; het totaa l . 
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Oo k in d eta il be st aat h et g ebo1-1w u i t m od u les . De g eve l be st aat u i t vierka n te g lasvl akke n 

d i e el k we rkei l and omhullen . 0 1eze gl asv lakken bes taa n weer u i t 4 i den tiek e re ch t hoek ige 

k o z ljn en. 
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Ten slotte is de constructie ingevuld met modulaire 82 betonsteen blokken van 40 x l 0 x 

25 cm . De maat van de werkmodules en uiteindelijk van het hele gebouw is bepaald door d e 

maat van het kle i nste element : de betonsteen. Ook de invull ing van de werke ilanden met 

glazen bouwstenen van 20 x 20cm is een modulaire invull ing van een vlak. 
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De filosofie van het vierkant 
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Het vierkant heeft vier gelijke zijden . Bovendien heeft het vierkant a l s enige geometische 

vorm 2 spiege lsymetrie assen . Hierdoor heeft deze vo r m geen rich ti ng en i s (net als de 

cirke l overigens) de beste u itdrukking voor ant i -hie rarchie. 

Het vierkant is bruikbaar in soc ia l i stische architectuur als zeals ldentieke modules warden 

gebruikt in een g r id waardoor een anti-hlerarchische ordening ontstaat gebaseerd op he t 

idee ' ge l ijkheid'. 
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Ondanks het vierkante grid domineert het vierkant niet de ruimte ; de ruimte i s veel 

complexer door de diversiteit in plattegrond, hoogte, materiaal en openheid. 
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Bron : dictaat 7125 TU/D : Centraal Beheer 
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De ruimtelij kheid in CB is de grot e kwaliteit van het gebouw. Ruimtelijkeid is 

moeilijk in woorden of 20 t ekeningen uit te drukken. Zoals de bomen op de parkeerplaats 

buiten CB (rechtsonder) lich t filteren en de boomstammen he t bladerdak dragen, zo f il tert 

CB lich t door de lichtstraten en zo dragen betonnen kolommen het dak terwijl het 

horizontale pan - op t ische z icht behouden bl i jft. 

72 



De constructie 

Ook de constructie past in het idee van modulariteit en gelijkheid. De prijs is hier het 

rationele argument: minimalisatie van diversiteit en daardoor massa produktie verlaagt de 

kostprijs. Gekozen is voor een prefab-betonn constructie-systeem met TT llggers: 
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Vervolgens worden de n's gestabiliseerd met kruizen en secundai re l igge rs die u iteindelijk 

de v ie rk an te w erkmodule s gaan dragen . 8 n's dragen 5 w erkmodu l es. 
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Tenslotte wordt de v loer bedekt met prefab betonnen v loerplaten. Het constructieve grid 

van 3m x 3m waarop de kolommen staan (hoh) laat toe dat er ook meerdere 

vloerveldcomposities moge l ijk zijn waarin sparingen gemaakt zijn zoa l s te zien op de 

plattegronden in de bij l age. 

75 



De constructie kan geschematiseerd warden als l iggers dle momentvast aan kolommen zijn 

verbonden . De opleggingen van deze n liggers is scharnierend verbonden aan de kolommen 

eronder dmv. Stekeinden van de wapening . 

Het is dus mogelijk vloervelden of delen ervan weg te nemen zonder dat de stabllitei t van 

het hele gebouw In gevaar komt. 
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Conclusies analyse en doelen van mijn afstud ee rprojekt 

De analyse is een objectieve beschrijvlng van her gebouw en de ldeeen die ten grondslag 

liggen aan CB. Maa r waarom wil het bedrijf Centraal Beheer weg ult haar beroemde kantoor? 

Wat zijn de oorzaken? En Wat kan ik er aan doen? 

1. gebrek aan p r ivacy. Er is steeds meer behoefte aan privacy, oak op kantoren. Het 

idee socialistische (open) kantoorstad is bij:zonder, maar niet (meer) gewenst. Het is 

m.i. niet verstandig vast te houden aan de kantoor-functie omdat er dan 

bouwtechnische concessies gedaan moeten worden zoals scheidingswanden dte de 

ruimtelijkheid van het gebouw kapot maken ; toch de grote kwaliteit van het 

gebouw. Daarom is het eerste doel van mijn afstudeerprojekt het zoeken naar een 

betere functle die niet privacy- gevoellg rs. 

2. onvindbar e hoofdingang doordat het stedebouwkundig on twerp niet is uitgevoerd. 

Een onvoorz i en probleem dat geen probleem i s voor het personeel maar wel voor 

bezoekers. Er l s inmiddels wel een hoofdingang maar het pas meer bij het anti

hierarchische karakter van het gebouw dat er meerdere ingangen zouden zijn. Mijn 

vierde doel van mijn afstudeerprojekt is om een o f meerdere duldelijke hoofdlngang 

te maken die aan.sluiten op het stedelijk weefsel. 
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3. desorientatie door de anti-hlerarchlsch e, mod ulal re struktuur en h et gebrek aan 

u l tzlcht naar bu iten . DH Is sle chts een probleem voor bezoekers maar al s CB een 

nieu w e publleke functie krijgt moeten er w el orH! ntatiepunten komen . Het woud van 

kolommen is een beleving die past bij CB maar bezoekers mogen zich n ie t 

Verdwaa ld voeJen. Mijn t weede doe l is om orlentatle aan te brengen in een anti

h i erarchische st ruktuur zodat bezoekers nlet meer verdwalen. 

4. gebrek aan dagl lcht, m.n. op de begane grond en eerste verdieping. Daarom rs de 

kantoorfunctie altijd al ongeschikt geweest. Mijn derde doel is een nieuwe functie 

te v inden die zowe l privacy-o ngevoelig ls en zeer we i ntg dag l icht nod i g heeft . 

Aangezien ik de duisternis in het gebouw geen kwa l iteit vind st a i k het meze l f ook 

toe meer dag lich t toe te la ten door bouwtechn lsche lngrepen te doen . 

S. de kunstenaarswoning . De eerste twee doelen van mijn afstudeerprojekt waren 

architectonisch van aard. Het derde, het v lerde en vooral dit laatste doel - het 

ontwerpen t ot in deta il van de kunstenaarswoning op de bovenste etage - z ljn 

voora l bouwtechnisch va n aard . 
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1. gebrek aan privacy- andere funct ie, ander programma 

Zoals lk in het vorige hoofdstuk schreef is het nodig een a nd ere functie voor het gebouw te 

zoeken . N1et al leen n.a.v . mijn analys e, ook in de praktijk is het zo dat Centraal Beheer het 

kantoor heeft verkocht aan vastgoedontwikke laar TCN. TCN is zich nog aan het orienteren 

op nieuwe bestemmingen voor het gebouw (sltuatie januari 2008). 

lk zie CB niet alleen een socia l istische kantoorstad, het is vooral een gemeenschap voor 

kantoorpersoneel. lk zle het als een wespennest met allemaal ident ieke werkmodules : een 

werkgemeenschap. Het i dee " gemeenschap" is kenmerkend voor CB . Enke le 

gemeenschappen die niet privacy gevoellg zij n heb ik op de volgende bladzijde opgesomd 

met erbij de belangrijkste nadelen. 
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sch o l e ngemeenschap 

lokalen - archi t ectonisch conflict open ru imte behouden & afges loten lokalen 

fab r lek / atelier 

geluidsoverlast / stankoverlast / stofverspreiding bij produkt ie in een grote ru l mte 

verenlglngshuls 

m useum 

grootte ( ± 81 Oom1 over 4 verdiepingen) verenigingen zijn meestal kleiner 

geen natlonale functie 

CB is als kantoorgebouw ontworpen. Het k antoorinterieur moet dan verdwijnen 

(pop}podlum 

grootte ( ± 1 00 . 81 m2 := 81 oomi) 

moduulmaat 9mx9m met kolommen op 3m hoh 

re ll g leu s gemeenschapshu is 

grote gebedsruimte past niet i n modules - grote ingrepen 

overdekte markt 

bovenste verdiep1ngen zu llen wein i g bezocht worden (we l nig verkeer) 

beursgebouw 

Kolommen en verd l epingshoogte beperken grootte stand~ 

kantoor 

weinig pri vacy 

geluidsoverlast 

we inig uitzicht / contact met buiten 

hoofd lngang onvln dbaar 

donk er 

comblnaties van bovengenoemden 

de gecombineerde f unctles moeten wet lets gemeenschap- pe l ljk hebben . 
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Ult de zojufst opgenoemde functles vlnd ik de museum- functie de beste aangezien : 

l. er een functie van nationaal belang in komt 

2 . het gebouw publiek domeln wordt waardoor voortaan iedereen het gebouw kan zien 

Lt.t. nu 

3 . Het Kroller Muller museum zoekt een locatie om haar museum uit te breiden . J.t.t. 

nationaal park De Hoge Veluwe is CB wel eenvoudig bere i kbaar, zowel met de auto 

als met het openbaar vervoer. Thijs Schade van Westrum heeft in 2002 voor zijn 

afstuderen een tweede museum ontworpen voor het Kroller Muller museum_ 

(TU bouwkunde blbliotheek verslag 301 S) 

4 . de neutrale, griJze kolomstruktuur op vierkant grid is uitstekend geschikt ats decor 

voor kunstwerken . 

S. . Privacy, stank - , stof- en geluTdsoverlast is geen probleem in een museum _ 

CB Ts met 810Qm 1 wel te groot voor het Kroll er Muller mu s.eum . Er moeten dus nog extra 

functies bij, naast de standaard voorzieningen entreehal, kaartve(koop garderobe en 

restaurant. Hier lijkt me lnterressant om het exposeren van kunst uit te breiden met het 

produceren van kunst in een gemeenschappelijk atelier _ 

'de' kunstenaa r bestaat nlet : sommigen willen in het donker werken, anderen j ulst i n het 

l icht, sommigen w i llen a ll een werken , anderen juist samen- Daarom wil ik ook 

kunstenaar swoningen plaatsen In Centraal Beheer waar kunstenaars al l een kunnen werken 

en ook permanent won en . In een ander dee I van het gebouw w i l ik dan een 

gemeenschappelijk atel ier maken waar alleen gewerkt kan worden . Zo is het idee ontstaan 

voor Centraa l Beheer : leefgemeenschap voor kunstenaars . 
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museum Kremer Muller 

• Yide 

gemeenschappelijk 
atelier 

Begane grond (en treeha l , restaurant, gaterie, 

sani t air en garde robe) 
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l • verdleplng (mu se um, 

wc 's en at el ier) 
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30m 

Boven : idee van de visuele relaties (die de bewoners boven zelf kunnen verhinderen) 

Onder : 2 doorsnedes : boven de kunstenaarswon i ngen, onder museum en atelier: 

Er is een beweging van publiek (straat) via het museum naar priv~ (woning). 
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doorsnedes 1 : 100 

+1400 
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doorsnede CC' 





Maar w at betekent het om a ls kuns te naar te leven in Centraal Beheer. Wat is de 

architectonisch-programma t ische be te kenis van leven? Uiteraard is de definitie van 'l even ' 

subject le f te def ln li!ren, d l t is slech ts m ijn definitie . Hoe kunnen de vier onderdelen 

architectonisch - programmatis ch worden gez ien in Centraal Beheer? Oa t z let u h1eronder . 

het leven = 

1. het sociaal contact 
2. het werk 
3. de ontspanning 
4. het lichaam 

A lichaam 
- restaurant 1. soc1aal 

~ nt °1~nn ng - toilet ~rt~r• 

- restaurant I - koffiebar 
- bibliotheek - centrale hal 
- kunst centraal beheer - bankjes 
- tuin I - dakterras 
- planten binnen - kinderopvang 
- huisdieren f) 

"'~r - huisdieren 
- bureaus 
- vergaderruimte 
- technische dienst 
- schoonmaak dienst 

84 



Met de nieuwe functies (museum, atelier, kunstenaarswoningen) v lnden e r transformatles 

p laats : kantoorwerk word t kunst-scheppen d-werk, het soclale contact van 

ka n toorpersonee l wordt het sociale contac t tussen ku n stenaars onde r l ing, bezoekers en 

bezo ekers en kunstenaars. Opmerking terzijde: het restaurant kan zowel een socia l e 

ontmo etingspl ek zijn (om lets te bespreken), het ka n 'llchaam' zijn (trek of honger), het 

kan ontspannend zi j n om uit et en te gaan en voor de obers betekent het restaurant ook 

gewoon werk zijn. Al deze n uances zijn niet verwerkt i n bovenstaand schema maar de lezu 

kan er zelf krft lsch over denken . rn dit schema ls grijs al aanwezig en zwart voeg ik t oe. 

Di t schema is de basi s van mijn o ntwerp. I n wezen fs dit het ontwerp. 

3. ontspanning 
- restaurant 
- bibllotheek 

4. lichaam 
toilet 

- bedden 
- badkamers 
- keuken 

I 
I. soctaal 
contact 

Koffiebar 
- cenll ale hal 

- tuin - "centraal beheer"- - bankjes 
planteri ll1nnen dakterras 
hU1sd1eren flu ; .... · r-:ar 

;:l I I - rf.:' 2. werk - ingang loopbrug 
- daktuin - lechnische dtenst - restaurant 
- museum - ~( ro11rr :.iar rhenst 
- galerie 
- zicht op atelier 
- zicht op museum 

- prive ateliers 
- gemeenschappelijke ateliers 
- museum 
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2 . duidelijke hoofdingang - gebrek aan orientatie 

1 ingang zoeken; volg de plj l 

3 midden in de parkeerkelder 
bevindt zich de hoofdentree 
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2 over een pad dat nergens toe 
lijkt te leiden 

een grote vide verhindert 
contact met de straat 



/ route voetgangers en fietsen 

( route auto's 

parkeren fietsen 

• parkeren auto's 

• straat 

De verkeersstromen zijn onderverdeeld in auto's enerzijds en voetgangers + fietsers 

anderzijds. Auto's parkeren in de parkeerkelder en vinden daar makkelijk de hoofdingang, 

Fietsers parkeren ook dichtbij de hoofdingang. Voetgangers zouden het gebouw kunnen 

betreden v i a loopbruggen, maar die zijn nooit gerealiseerd. Op deze p lekken bevinden zich 

ook de nood - trappen h ui zen (rode d riekh oe kjes). 
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De routing naar CB toe voor voetgangers en auto's. Vooraan de P.W. Alexanderlaan, 

achteraan het spoor. 
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De relat i e met de stad is al vanaf het erste ontwerp paradoxaal. Enerzijds moest het 

gebouw verbonden worden met de stad dmv. een brede voetgangerstunnel cq. winkelstraat 

onder de P.W. A lexanderlaan door d i e tevens het het nieuwe winkelcentrum met CB en het 

stat ion had moeten verbinden, anderzijds is CB qua vormgeving zo anders dan a l le andere 

gebouwen i n Apeldoorn dat het onmoge l ijk is zich 1n de stad te integreren. 

Oat integreren is al helemaal mislukt omdat het stedebouwkundig plan waarop het gebouw 

is ontworpen niet is uitgevoerd. Daarom staat het gebouw letter l ij k op een ei l and omsloten 

door barrieres als het spoor, een d r ukke N- weg en een kantoor ten oosten van CB waar het 

geen enke l e relat i e mee heeft (ookal is het ontworpen doo r Herzberger zelf: het is een 

parodie op een theatrale ingang d ie op de meest theatrale man ier toegeeft dat er een 

probleem i s met het vinden van de hoofdingang van CB . In 1995 heeft Hert zberger dit 

pompeuze entree - en vergadergebouw ontworpen als koppeling tussen CB en het 

opgkeochte kantoor ten oosten van CB) . 
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Links: de orignele ideeen van Hertzberger uit 1969 waarbij CB vier ingangen moest krijgen. 

Rechts: het nieuwe lngangsgebouw uit 1995 dat de hoofdingang i s van CB. Daaronder de 

vide ten oosten van CB (die eigenlijk winkelstraat had moeten zijn) is nu een geasfalteerde 

leegte. Een g lazen loopbrugje verbindt het oude (1971) met het nieuwe (1995) CB. 
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lllustratief voor het niet- of gedeeltelijk uitvoeren van het plan van de loopbruggen is 

Deze foto, ook aan de oostzijde van CB. 
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• vide 

toiletten 

• entree over helUngbaan 

entreehal I publek domein 

restaurimt .I" . 
galerte 

begane grond -
lk stel voor om in de geest van CB een openbaar plaza te maken op niveau begane grond, 

l m boven maaiveld. Dit openbaar niveau moet naast een he Ide re hoofdingang zichtbaar 

vanaf de weg (het noordwes t en) ook bereikbaar zijn vanaf het zu idoos ten (het wandelpad 

naar het station) en het zuidwesten (de beeldentuin) . De parkeerplaats die daar nu is, kan 

kleine r aangezien er niet meer dagelijks 1000 mensen komen werken maar ongeveer 200 

kunstenaars, bewoners en bezoeke r s. Het oosten is onbereikbaar geworden door de 

aanbouw uit 1995 . 
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lllustratie toegevoegde loopbrug over de huid i ge v i de (een "slotg racht") tussen straat en 

gebouw. Door een ander mater i aal te kiezen dan dat van het huidige gebouw is het 

duidelijk dat dit een toegevoegd e lement is. Bovendien referee rt hout naar een 

archetypische s lotgracht en het materiaal hout komt terug in al mijn andere ingrepen. Het 

hee f t het karakter van tijdelijkheid : ik verander de tijde l ijke invulling, de permanente 

struktuur blijft onveranderd . lk heb de loopbruggen n iet verder uitgewerkt omdat ik meer 

bouwtechnische uitdagingen zag in de atelierwoningen (zie hoofdstuk 5). 
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3. desorientatie door de anti-hierarchische, modulaire 

struktuur en het gebrek aan uitzicht naar buiten 
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Afbeeldingen op de vorige bladzijdes geven wel mogelijke zichtlijnen door het 

gebouw weer, maar d ie zijn niet reeel door de vele objecten die het zicht 

belemmeren. Ook is te zien dat het een introvert gebouw is; weinig contact met 

buiten dus. Wei is het gebouw door de pyramide- achtige opbouw bescheiden. Anno 

2008 moeten kantoren juist indrukwekkend zijn, zoa l s een wolkenkrabber, in 1971 

had Hertzberger het tegendeel voor ogen; een bescheiden kantoor. 

/ 
~ 

.. 

/ 
/ 

/ 
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Lichtblauw is de kantoorruimte, verdeeld in 4 kwadranten, donkerblauw is de 

verkeersruimte . Gri j s zijn vides en daken. Doel van he t weghalen van vloerdelen in het 

centrale verkeersgebied - waardoor alleen de hoofddraagconstructie over blijft - is: 

1. het vergroten van de ruimtelijkh eid van deze ruimte waardoor he t voor de bezoeker 

interressant wordt er zich te begeven 

2 . het gebouw wordt er inzichtelijker door : men kan z ich orienteren 

3. Het uitzich t naar buiten neemt toe wat ook ten goede komt aan de orientatie 

4 . er komt veel meer daklicht binnen, daarover meer in het volgende hoofdstuk. 
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Het loopbrugg enon twerp ziet er als volgt uit, gebaseerd op de bestaande rout ing ; de plek 

van de loopb ruggen is ontstaan nav. de plek ken waar geen stabiliteitswanden staan . De 

constructie bl ijft dus intact, al l een v loe rd elen haal ik weg. Doordat ik ook het dak weghaal 

op d ezel fde manier als de l en van de vloeren ontstaat er een hierarchisch verschi l tussen 

licht en donker wat de orientatie ten goede komt. (zie sche t s 2 bladzijd es hiervoo r). 
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Als referentie voor de rulmtelijkheid die ik in de centrale hal wil bereiken neem i k Piranesi. 

( Zie volgende bladzijde). Hierb ij gaat het mij om het i dee "zien en gezien worden " dmv. 

loopbruggen in de rulmte waardoor mensen elkaar en de ruimte eromheen kunnen zien . 

In contrast met de theatrale ruimte is er de i nt i eme ruimte van de werkplek . Hi er werken 

mensen in donkere lage ruimtes, maar toch zijn ook hie r kleine doorkijkjes naar boven, 

vergelijkbaar met het atrium van Vertigo. Vertigo bewijs t dat versch i llende verdieping en 

met verschillende functies visueel gerelateerd kunnen worden aan elkaar zonde r dat ze last 

hebben van elkaar. Di t id ee he b ik ook voor ogen me t Cen t raal Beheer, waar de ent reehal 

visuee l gekoppe ld wordt aan het museum en de at el iers. 

Conder : verschi l in belev i n g van d e th eatr al e en d e in t ieme ruimte). 
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4. gebrek aan daglicht 

I I 

Boven : daglichttoetreding in het dak (blauw) en foto's daglichttoetreding 

Onder : horizontaal detail daklicht met in het midden de HWA 
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Banen van 3m breed licht scheiden de vierkante modules van elkaar. Echter, probleem is 

dater we inig l icht diep in het gebouw komt en met name in het centrum van het gebouw ; 

de verkeersruimte cq. de ontmoetingsruimte. 

Op bovenstaande afbeeldingen is te zien dat de werkplekken donker zijn en dat all een op 

de bovenste 2 verdiepingen de luminant ie voldoende is. 

De hemelwaterafvoer is een arch itectonisch element dat ook vee l daglicht tegenhoudt. Dit 

blijkt ook na onderzoek in het lichtlab. Deze afbeeld ing toont hoe het direkte zonlicht in 

het gebouw valt. 
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lui~en open 

1• , a1~ 
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Voor het onderzoek had i k de hypothese aangenomen dat er te veel daglicht in het gebouw 

zou va l len. Genoeg = meer dan 400 l ux voo r kantoorfunct i e . lk heb een maque t te op schaal 

1 : 1 00 gemaakt en 2 soorten materialen om het lie ht te dimmen : luiken van 6mm 

houtveze.lp laat en 1 2mm translucent perspex. De bovenste afbeeld lng geeft 1 werkmodule 

weer die aan alle zijdes open is (glas) ; deze heeft genoeg dagl ic ht ( > 400 lux). De andere 

heeft lu i ken die geopend zijn , zoals op onderstaande afbeelding, Hoewel deze op de 

bovenste verdieping ligt is de lurn inan tie al 1 1 3 lux onder de luiken, dit is onvoldoende. 

De onderste afbeelding geef t meetgegevens in werkmodules met dichte l u iken, deze z ijn 

met waa rdes < 50 tux zeer duister. Middenin de kwardant ontvangt de kan t oorkwadran t 

overa1 onvoldoende dag licht met waardes van 98 tot 250 lux. 

Conclusie is dat het kantoor niet voldoet aan de eisen voor daglichttoetreding van 2008 en 

dat dus ofwe l een andere fun ct i e moet worden gekoz en ofwel drastische lngrepen moeten 

worden gedaan om aa n de eisen te vol doen. 

lk heb gekozen voor beide. 
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overzichtsfoto maquette: ik heb hierarchie aange
bracht in kwadrant en centrale ruimte. De centrale 
ruimte heeft hier een wit dak dat beloopbaar is en 
waar de woningen op ontsluiten. 

te zien is dat de ingreep om het dak en de vloeren te 
verwljderen uit de centrale ruimte tot gevolg hebben dat 
er veel meer daglicht blnnen komt, ook in de kwadranten. 
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overzichtsfoto met in rood de loop
bruggen die ik toegevoegd heb. tussen 
elk kwadrant komen deze loopbruggen 
de maquette bevat slechts twee 
kwadranten en een tussenruimte. 

de problemen tonen zich: des
orientatle door modulariteit en 
gebrek aan daglicht doordat de 
verhoudlng volume/opening 
niet goed Is. 



5 . de kunstenaarswoning 

In dit hoofstuk vindt de meeste bouwtechnische verdieping plaats . De vorige 4 

hoofdstukken zljn n i et minder belangrijk voor mijn totale ontwerp, maar in dit hoofdstuk 

bes.chouw ik CB op een veel klei n ere sch<1a l . 

Waarom won i ngen? 

Wonin ge n zijn wezen lijk voor het idee 'CB leefgemeenschap voor kunstenaars', maar 

evengoed had het hele gebouw een gemeenschap voor kunstenaars kunnen zijn. De 

toevoeging feefgemeenschap Is puur om te laten zien dat er meerdere funct ies moge l ijk 

zijn in de multifunctionele gridstruktruur. 

Waarom de woningen op de bovenste verdleping? 

Zoals eerder geschreven In dit ver slag heb ik gekozen voor een gradatie van publieke 

ruimte naar pr i ve . De plaats van de woningen i n het gebouw i s dus gedacht vanu i t het 

concept . Deze gradat te Ts verticaal : 

prive 4 ku ns te naarswon Ing en 

3 museum / atelier / wcs 

2 museum /atel i er / wcs 

museum I ate l ier / wcs 

BG plaza (straat); restaurant garderobe / ga lerie 

-l techni sche ruimte J opslag / expeditleruimte 
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Waarom zoveel won lngen? 

De won ingen maken maar 2096 van het totale programm a uit (I /S v .d . totale 

vloeroppervlakte) . lk heb bewust maar een verdieping 'opgeofferd' om de ruimtelijkheid 

van het hele gebouw nie t teveel kapot te maken. De won i ngen hadden ook in de ke lder 

kunnen zijn als er genoeg daglicht en verse lucht was maar die is er n iet. Verse lucht is 

ook de red en voor een g lazen pie in rondom de won ing en ( I i chtbl au w op bovenstaande af

bee lding). Elke bewoner kan de ra men van z ijn eigen wonin g openzette n. Als de woningen 

onderdeel uit zouden maken van het 'bolwerk' CB zou de lucht warm en gebru l kt zijn . 
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Waarom 3 soorten woningen? 

In de grote rulmte ender het bewioonde dak moet het l dee van de lichtsraten behouden 

blijven ; het licht dat rondom de werkmodules blnnenvalt wat het gebouw kenmerkt. De 

I i ch tstraten mogen dus n iet volbe•bouwd word en, no ch mag het gebouw word en opgetopt. 

Een optopping zonder meer verhindert nog minder daglicht op de lager gelegen 

verdlepingen. De grenzen van de won i ngen is dus de maat van de module : 9m x 9m. Tevens 

zorgen de 3m brede lichtsraten voor een afstand tussen de woningen en dus voor wat 

privacy. 

Toch heb lk gekozen voor woning en van 2 en 3 modules omdat elke kunstenaar anders i s; 

de een hee f t misschien maar 9mx9m = 81 m• nodig, de ander misschien 2x81 m'=362 2 en een 

rijkere kunstenaar kan zich een woning van 3x81m 2 = 343m 2 veroorloven. Ook hier ben i k de 

strukturalistische uitdaging aangegaan om de gridstruktuur van v ie rkant en op verschill ende 

manieren in te vullen - zoals ook de toegevoegde functie 'won ingen' een poging is om 

verschlllende functies te ontwerpen in hetzelfde modulaire grid. 
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Waa rom dat sanitalre blokje in ieder e w oning? 

Al met de plaats van de woningen heb ik als doel de ruimteliJkheid binnen in CB te 

behouden (d i e open ruimte waari n iedereen vrlj is z ich te bewegen en elkaar te zien - en 

horen - en ru iken). Ook i n de won i ngen van slechts 9mx9m wi l ik de kwaliteit van ruimte

lijkheid mezelf als doel stellen. Het idee is dat kunstenaars v rij er kunnen we rken in een 

grote l ichte ruimte dan i n een klein donker hok. (Oat is een idee, geen fe l t) . Daarom heb ik 

alleen de meest noodzakelijke functies ontworpen n .I. w c, douche, wa stafel, aanrecht en 

een kle i ne ruimte voor technische installaties. Deze functies zijn zo compact mogelijk, n.I . 

i n een volume . Dit volume heb ik tegen een dichte stabil i teitswand geplaatst d ie e lke 

module minimaal een heeft. Niet in een hoek omdat daar veel llcht de ruimte b i nnenkomt. 

N ie t in het donk ere midden omdat anders de ruimtellJkhe l d van de woning verlo re n gaat. 
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Een woning bestaande uit 2 modu l es kan het zich een kookeiland veroorloven (1) en een 

'badkamerblok'. Het ligt voor de hand dat de li nkermodule dan als ate li er wordt gebruikt 

en de rechtermodule als woning maar hier i n is de kunstenaar vrij. Opklapbare meubels 

nemen weinig p laats in en i k e i s dat de kasten niet hoger zijn dan de vensterbank. De lage 

kasten kunnen bovendien als zitbank of tafeltje gebruikt worden (3, rood). 
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Rendering van de situatie van de woning in het gebouw : de woning is bereikbaar via de 

loopbrug (lichtblauw) buiten, op het dak van het gebouw. Het donkerblauwe is glas 

waardoor het centrum en dus het hele gebouw lichter wordt. Het rode kruis zijn twee kleine 

houten liggers om het dakglas te dragen. Ze overspannen 9m van bestaande betonnen 

kolom naar bestaande betonnen ko lom. 
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Waarom lsolatie? 

Het gebouw CB is met haar onge·rso l eerde spouwmuren van betonsteen en enkel glas in 

stalen profielen zeer energie-onzuinig . Het isoleren van het hele gebouw heb ik integraal 

aangepakt door dak van boven en de gevels van binnen te isole ren . Het enkel glas vervang 

ik door dubbel glas. 

Er Is l plek waar con dens op zou kunnen treden, dat i~ tpv. Det ail 2 . Hier heb ik 

uitgerekend wat de temperatuur binnen zal zijn bij een buitentempera t u ur van - 5°C, ervan 

uttgaande dat 6T staat over de 60cm dikke betonnen T ligger. Zoals te zien is hieronder 

wordt de temperatuur l 3°C binnen, wat boven de condensatietemperatuur van water ligt. 

. .. . ~· . . "· ... 

u [W] 

600 

Rl • 0,13 Rl • 0,30 Rl • 0,04 
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Oude (betaande) geveldetails (H. en V.) nieuwe ge·isoleerde geve ldetails ( H . en V.) 
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300cm 

Links : oude geveldetails (huidig) Rechts : nieuwe details 
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Waarom is het sanitaire blok van hout? 

Ook het sanitaire blok moet tijdelijkheid uitstralen ; dmv. een houten blok in een beton 

nen struktuur wil ik tonen dat het sanitaire blok een tijdelijk blok is en dat het de ruimte 

lijkhei d min i maa l aantast. Het meubilair moet opklapbaar zijn (bed, tafel en bank) om 

zoveel mogel ijk ruimte te laten om in te !even. De leidingen voor koud water lopen 

vert i caal door op elke verdieping . Op de museum - en atelierverdiepingen onder de 

woningen worden deze sanitaire blokken alleen als WC en mogelijk als douche gebruikt. 
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Voorbee lden van oude gebouwen ( > 100 jaar) die herbes temd zijn. Toevoeg i ngen z ij n h i er 

gedaan in hout. De toevoeging wordt h ierdoor hee l duidelijk. Door een ander materiaa l te 

k iezen is meteen duidelijk wat nieuw is en wat oud . 
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Het sanitaire blok is gemaakt volgens de Finse saunatechniek : Noors vuren (dat resistent is 

tegen vocht en temperatuurwisselingen) bestaande uit 18cm brede houten delen met 

voegen om u itzett i ngen op te vangen. 

I. Arduinen tege l s, afmetingen van betonnen trottoirtege ls binnen . 

Deze zijn wel resistent tegen algen. 

2. draagconstruct ie : be ton nen T-kolom 90x60, 

3 . betonsteen B2 (40cmx25cmx10cm) stabiliteitswand: ongerso l eerde spouwmuur. 

4. Noors vuren sandwichwanden ( 18- 50-18) 

s. schu i fdeur : plaat van 30mm Noors vuren 

6. stellat 
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In het sanitalre blok staat een warmtepomp (1) met boiler en warmtewisselaar (2) zodat 

iedere bewoner zijn eigen energievoorziening heeft. In deze i nstallatieruimte kunnen ook 

wasmach l ne , koelkast en diepvries boven elkaar geplaatst word en (3). Zoals elke 

aanpassing aan het gebouw i s ook dit sanita i r blok met hout bekleed (Noors Vuren ; zelfde 

materiaa l als op vorige bladzijde} . 
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waarom natuurlijk toegevoerde ventilatie met mechanische afvoer? 

Doel van de nieuwe ventilat i e - en verwarmingsinstallatie i s om zo energie zuin i g 

mogelijk te zijn en de bewoners zoveel mogeli j k flexibiliteit te geven . De 

i nstallatie die ik ontworpen heb beantwoord daar he t beste aan. 

zonwering (doek ; van binnenuit te laten zakken in ' broe i kas') 

2 natuurlijke toevoer via broeikas en evt. ramen die te openen zijn 

3 mechanische afvoer boven het fornuis en i n de badkamer. Dan centraal verti -

caal naar het dak waar een warmtewisselaar restwarmte terugwint met koud water. 

I I 

t 
I 

285 90 180 90 285 
I N 

I 
300 300 300 I 
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Hee oude Frengerpl afon d functioneerc niet meer. Hee i s of te koud of te w arm bij de gevels 

(w aar ook mensen werken). Het personeel kan niet zelf de temperatuur regelen. Bovend ien 

is het nadeel dat de gebruike rs (het personeel) niet zelf ramen kan openen. 

120 



Waarom een warmtepomp? 

lk w i l een warmtepomp toepassen i n combinatie met een lage tem peratuurve rwa rming : 

vl o erverwarm i ng ter vervanging van het ou de systeem. Dl t systeem is energ iezu in ig er , kan 

in de zomer ook koelen en heeft een re nde men t tov. een g·asketel met ra di atoren van 300%. 

Een gasketel heeft een rendement van on geveer 96% (4% warmte en rook gassen). 

Hot water 
from storage 
or collector 

Boiler 

-cooling 
.-- Heating 
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Boven : nieuw verwarmingssysteem, onder het bestaande systeem 
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Gevel : wat is het doel van de veran dering van de gevel? 

Het doe l is de struktuur beter te laten zien. Na de ruimte l ijkheid is de sterke struktuur de 

grootste kwalite it. Aan het exterieur is het gebouw een verzamel i ng monotone blokj es, 

door veel mensen 'le l i j k' gevon den , terwij l aan het interieur de st uktuur zo dominant 

aanwezig is, d ie door vee l mens en 'moo i ' wordt gevonden. Het beeld dat i k met de gevel 

van CB voor ogen heb komt overeen met bovenstaand beeld. Hi er is hie r hee l duidelijk te 

zien wat permanente struktuur i s en wat tijdelijke invul ling is. 
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De vo lgende vraag i s: w at is de st ru k t uu r? 

In de gevel is dat in sterke mate de T vorm bestaande uit een betonstenen stabiliteitswand 

waarachter 2 betonnen kolommen schuilgaan, beeindigd met een plat da t da t ook een 

be t onnen dak is verhuld met betonsteen. Constructief gezien zijn de getrapte invullingen 

niet nodig ; er is een hap uitgehaald om de belasting op de uitkragende vloeren te 

verminderen wat ten goede kwam aan de kostprijs . D i e hoeken z ijn zowel binnen als bu i ten 

i ngevu ld met houten platen waa r door de hoeken op balkons lijken (zie afb. biz. S6, de 

socialistische kantoorstad). 

Op de rechterafbeelding is te z ien dat het techn isch mogelijk is iedere gewenste invulling 

te maken zolang maar behouden blijft : 

de vert icale stabiliteitswand 

de betonnen vloeren. kolommen en de 2 lagen betonstenen borstwering 
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Het draairaam heb ik rood weergegeven maar i s van Meranti (FSC). De bewoners 

kunnen zelf kiezen of en i n welke kleur ze hun woning schilderen . De gevel is 

ontworpen in vernist hardhout zodat zichtbaar blijft wat nieuw en tijdelijk is. Zo 

heb ik alle ingrepen d i e ik doe (loopbruggen in de centrale verkeersruimte, 

loopbruggen tussen straat en gebouw, sanitaire b l okken en buitengevel) 

ontworpen in Meranti hardhout om eenhe i d te brengen in mijn ontwerp . 

lk hoop dat h ierdoor de struktuur van het gebouw helderder wordt. Niet alleen in 

de gevel, in het hele gebouw hoop ik met de vier ingrepen die ik doe meer helder -

heid te brengen aan CB dat steeds meer ten prooi is gevallen aan pragmatisme. 
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Samenvatting 

Eerst maar de antwoorden op de vragen uit de in l eiding : ''oude gebouwen worden al snel 

gezien als waardevo l historisch object en zijn daardoor interressa n t voor de rijken" . Het 

woord " rijken" is po l emisch gekozen. lk bedoel : architectuur kan een museumstuk zij n dat 

door een rljke eigenaa r geconse rveerd wordt. Hoe kunstzlnnig en 'mooi ' een gebouw ook 

gevonden wordt, het is subjectieL Het onbebrip tussen architect tegen sloop en "econoom" 

v66r sloop is een belangenkwes t le. Voor de een gaat het om schoonheid en 

architecton i sche waa rde, voor de ander om winst en marktwaarde . Om maar niet t e spreken 

over culturele-, maatscha ppeli]ke - , ecologische enz . w aard es. 

Een andere vraag ts wat ik vind dater moet gebeuren. 

lk heb het in dit verslag al vaak geschreven : de ru imte l ijkheld en de modulari t eit zijn heel 

btjzonder in dit gebouw. Modulariteit is wat makkelijker uit te leggen i n een verslag . De 

ruimtelijkheid begrijpen van CB is alleen mogelijk door feitelrjk aanwezig te zijn in het 

gebouw. Hoeveel tekeningen en foto's ik ook gebruikt heb in dit verslag , het is niet juist 

ruimte l ijkheid met woorden te defin i eren, het is op z'n minst een benadering. 

Naast de kwalfteiten d ie het gebouw heeft zijn er ook problemen. Een probleem ls pas een 

prob l eem als de architectuur van het gebouw niet overeen komt met het prograrnma van 

eisen . Oaglicht, privacy en orientatie zijn slechts enkele van de problemen. Brandveiligheid 

is dat ook. maar daar heb ik in mijn afstudeerprojekt geen aandacht aan geschonken. De 

oplossfng is dus herbestemming. Anno 2008 is CB niet meer geschikt als kantoorgebouw. 

Daarnaast zijn er bouwfysische problemen ; het gebouw is na 37 jaar toe aan renovatle, 

maar vo lgens mij ook aan herbestemrni ng. Over rnijn n ieuwe bestemming : een 

leefgemeenschap voor kunstenaars valt te discusieren, maar ik vind w et dat het gebouw 

er om vraagt gebrulkt te worden door een gemeenschap van mensen, niet door allemaal 

kleine bedrijfjes . Het zou zonde zi jn deze unieke ruimte in stukken te snljde n . 
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Bijlage 

Bronvermelding 

proces : Foto's en schetsen enkele erdere ontwerpen 

Enkele citaten uit lieven de Cauters boek 

"' de capsulaire maatschappij" 

Filosofische deflnirie van de v l erdeling van 'het !even ' 

Eeri gebouw zonder centrum l s e.en we rkkarnp 

Art lkel ; di scussie 24 september 2007 i n Ce ntraal Beheer 

Werking warmtepomp en warrn teterug w i nningsu nlt 

Uitnodiging eindcolloqium dd. 24 jan uari 2008 
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Alie foto's , schetsen , tekeningen en renderings die in het verslag voorkomen heb ik zelf 

gemaakt. Er zljn enkele u i tzonderlngen hlerop. 

Kantoorgebouw Cen t raal Beheer Apeldoorn - biz. 28 , 33 , 38 

Herman Hertzberger - biz. 55 

Delft, Techn fs che Hogeschool Delft, '91/ biz . 56 

- biz. 58 (maquette foto) 

- biz. 71 

Het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck - biz. 9 

Francis Strauven - bl.z. 1 0 

Amsterdam, Stichting Won en, 1987 - biz . 1 l 

Lou i s Kahn - biz . 7 

Joseph Rosa - tilz . 8 

TASCH EN 

Internet: - bl.z . 9 - 11 

- biz . 16 

- b iz. 18-20 

- biz. 23 - 25 

- biz . 29 

- biz. 42 

- biz . 61 (links) 

- biz . 116 - 117 (1 1nks) 

- b iz . l 1 8 (rechts) 

- b.lz . 1 2 1 

- biz . 123 
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Eerdere ontwerpen voor CB: 

__ 1_;_ -
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ldee zonlicht omzetten In warmte 
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ldee maken van een Trombe Wall in de won lngen 
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Het vorige ontwerp voor de gevel is gebaseerd op het idee om warmte op te slaan in 

gebouwen en in breder perspectief : om autarkisch en energiezuinig te kunnen wonen 
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Varianten voor het sanitaire blok. Boven is een variant om alle sanitaire functies In een 

laag volume te plaatsen tegen een gevel, maar de douche paste hler nlet In. 
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Een variant om CB uit te breiden; het was hier de ultdaglng om op de beste plek CB ult te 

breiden. Later kwam ik er achter dater geen 'beste' plek fs. Het is niet nodig om CB uit te 

breiden - niet voor de huidige functie. Hier had ik een nleuwe functie (concertzaal) 

toegevoegd, maar deze functie past helemaal niet in dit gebouw met deze kolomstruktuur. 

De concertzaal is in wezen een niet-luisteren naar - of nlet analyseren van - het gebouw 
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Een heel ander ontwerp: 

Hier had ik als doel om het strakke grid t e confronteren met een vo l ume dat totaa l n iet i n 

het gr id past . Het leverde geen meerwaarde op - althans niet op deze manier. Het ontwerp 

had wel a ls doel om orii!ntatie aan te brengen en dat is hier wel gelukt. Om nog meer 

orii!ntatie aan te brengen heb ik een brede passage (in rood) door het gebouw heen 

ges t oken. Deze sluit w~I aan op de bestaande st ruktuur. Hier ben ik mee verder gegaan. 
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Nog een poging meer orientatie aan te brengen (en om - heel narcistisch - lets van mezelf 

toe te voegen dat het bestaande overtreft). Doel was hier om een moskee te maken in CB. 

De bol symboliseert de moskee. Denkend aan de moskee / kerk ' la Mezquita' in Cordoba 

kan dit wel, maar CB is vee l groter dan la Mezquita en is bovendien niet een grote 

gebedsruimte waar mensen zich 'samen' voe l en. 
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Varianten om de gevel opnieuw 'in te vullen' 
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Var i an t en van u i tb rel d i ngen 
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Nog meer varianten van ultbreidingen van de vier centrale modules waarin de ro l trappen 

zlch bevinden. 
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Stedebouwkundige maquette van de huidige situatie 
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Enkele cltaten ult Lieven de Cauters boek "de capsulaire maatschapptj" (ter fnspl ratie) 

Biz. I I 

De generische s tad is een scad als een wit product, overa/ hetzelfde : een stad zond er 

centrum, zon der identi teit en zonder 9eschieden1s, de 11/euwe s tad is ageografisch (Mi chae l 

Sorkin ; VAR/A T/ONS ON A THEME PARK) 

Biz. 12 

Koolhaas • I dee van de genedsche st ad ;s gebaseerd op de fenomenologie van de Aziarfsche 

nietJwe steden 

Biz. 20 

voo rb l} een bepaald e schaal, stelt Koo/haas, verknjgt architecruur de eigenschappen van 

groothei d. Croorhe ld op zichzelf is een f deol ogisch p r ogramma. onafhankeliJk van de wil 

van de arc/7itect. 

Ze • verkrljgen door de schaalvergroting een amorele kwallrelt. impacr. 

(NB •= z.e zijn w olkenkrabbers denk ik) 

Biz. 22 

De stad als transltkamp . De rransformatle van de stad rot /uc/1(/laven Een overslagp/aars, 

een plaats van snelheid en dus van geweld, van migratle. 

Her atrium, de mall, de arrif i ctele p i azza, het Internet en her televls iesch erm a/s vlrtue!e 

o verlevtngsrufm re . 
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Biz. 29 

De evacuatte van het publieke domein 

Tra11sformatle bavengebied tot prerpark: de nieuwe massa 

Biz. 32 

De dramatlek van neotheatraliteit en dedramatisering 

Overdramatisering: een stuk afgesloten stede/l)kheid wordt decor, slmu/atie, 

Hypothese massa: hoe meer ze verdwijnt In nieuw suburbane. of becer posturbane 

gebleden, hoe meer ze lijkt te verschijnen in oude steden. Hoe meer de stad achrerhaald is 

door de netwerkstad, hoe meer city- marketing. 

Biz. 34 

Her eeuwige theater van de stad 

Theatra/ireit is een eeuwenoude behoefte . 

Biz. 45 

Capsule architectuur is architectuur van de generische stad 

Terwijl de disciplinaire maatschappij werkte op basis van interiorisering, werkt de 

controlemaarschappij extern : via militarisering van de srede/1jke ruimte. Maar de 

rechnologlsche apparaten met hun zachte, bijna onzichrbare drempels volstaan niet. De 

eerste wereld is homogeen (geworden) . Daarom is de generische stiJd voora/ geobsedeerd 

door afscherming, veiligheiden en conrrole. 
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Biz. 49 

Gated communities en detentiekampen 

HET TRANSCENTAAL KAPITAL/SME KAN NIET FUNCTIONEREN ZONOER KAMPEN EN CAPSULES 

OMDAT HET NOC STEEDS BERUST OP ACCUMULA TIE VAN KAP/TAAL OP BASIS VAN ONGELIJKE 

RUil TUSSEN CENTRUM EN PERIFERIE. 

Lieven de Cauter schrijft verderop in "de capsula i re maatschappij" over Foucaults idee va n 

de hete rotop1e~ l etterlijk " de andere plek" . Foucau lts idee van de heterotop1e interpreteer 

ik als p lekken of gebouwen In de stad die nlets me t het dagelljks I even te maken hebben ; 

geen woningen, werk - gebouwen of winke ls voor het dagelijks !even dus. Te denken valt dus 

aan bioscopen, theaters, shopping-mal l s maar ook pretparken en snelwegen. Het pretpark 

is de u l tieme heterotopie : het is nlet alleen een andere plek , maar ook een andere wereld -

met een hek erom . Het zijn plekken buite n het publieke stadse leven hoewel ze wel publiek 

toegankelijk z i jn, als je entree hebt betaald en een auto hebt. In wezen zlj n het capsules in 

de stad. CB is ook een capsule in de stad. Letterlijk heeft het min of meer de vorm van een 

halve bol of een pyramide, het is een object in de stad maar het sluit n iet aan op het 

stedelijk weefsel In de stad . Doordat loopbruggen en de ondergrondse winkel - wandel 

promenade niet is gereallseerd is het nog meer een capsule in de stad, o ndanks haar 

functie a l s kantoor en du s zou het onderdeel moeten uitmaken van het dagelijks leven . 

Daarom moet ik kiezen : ofwel behoud ik de kantoorfunctie en zorg ik dat het gebow wel 

aanslult o.p het stede lijk weefsel, o f wel respecteer ik het n l et - gep lande karakter van de 

capsu l e in de stad en zoek i k een func t ie d ie past in de ge 'isoleerde plek in de stad. 
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Fllosofische def initi e van de vierdellng v an 'het leven ' 

het leven = 

1 . het sociaal contact 
2. het werk 
3. de ontspanning 
4 . het lichaam 

leven = 

1 . het willen (praten) 
2. het kunnen (werken) 

[ le pouvoir = de krachUde kwalitett J 

3. het mogen (ontspannen) 
4. het moeten (slapen, eten) 

leven = 

1 . je gevoelens en gedachtes uitwisselen 
2. werken 
3. ontspannen 
4. lichamelijke bevelen opvolgen 
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het I v n va het sociaal contact = 

de sterke behoefte gevoelens en gedachtes te 
delen of te uiten aan andere mensen 

en 

zich te willen bi nden 
of spiegelen aan 
of afzetten tegen 
andere mensen 

t l I v~ v het werk = 

de innerlijke ~ 

[zin] 
[l'envie-+ leven voor] 

iets moois of goeds te maken of te doen 

lfermitas) [fare} 
[utilitas] 
[venustas] 
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het teven va 1 het ontspannen = 

het willen genieten van Gods werk 

of van mensenwerk 

(de kunst: 
- film 
- muziek 
- auto's 
- kleding 

[de schoonheid van de natuur] 
[de schoonheid van de mens] 

- diner enz. enz. 1 

t1et leven va het lichaam = 

het moeten toegeven aan zijn bevelen 
en behoeftes 

[ slapen, 
eten, enz] 
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" een gebouw zonder centrum ls een werkkamp " 

C IAM 1950 

Oak Cen t raal Beheer Concentratiekamp Le Struthof, 1 940 Schirm eek 
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Artikel over de discussieavond die 24 Se ptember 2007 gehouden is in CB . 

Aanwezig waren o.a . Meis Crouwel, rijksbouwm ees ter, Jan neke Bierman, voorz1tter 

Docomomo (documentatiecent rum moderne monumenten) , Ole Bouwman , voorzitter NAI en 

Herman He rtzberger. Artikel staat op www.arch..i oe_d,pl 1archinedr 6389.0.htmt (UR L 10- 01 -

2008) 

Voor de zomervakantie leek sloop van Herman Hertzbergers Centraal Beheer onvermljde/ijk. Oat gevaar is 
geweken. Tijdens een debar maandagavond in Ape/doom concentreerde de discussie zich op de vraag, Welke 

rweede /evens er denkbaar zljn. Daarmee we rd Jammer genoeg voorbijgegaan aan de primaire vraag of behoud op 

zichzelf wenselijk ls. 

Een jaar geleden verschenen de eerste kranteoberichten over sloop als 'meest waarschijnlijke optie' voor het 

kantoorcomplex Centraal Beheer. De directie van Centraal Beheer Achmea be.sloot de binnen stad van Apeldoorn te 
ver·laten en het complex uit 1 972, dat archi tect Herman Hertzberger. verzekeraar Centraal Beheer en de stad 

Apeldoorn wereldberoemd maakte, werd in de verkoop gezet. Makelaars kwalificeerden het complex als 

'economisch niet meer bruikbaar en als kantoorpand onverkoopbaar' en 'zeer gedateerd'. Het leek duidelijk dat 

'de markt' weinlg affiniteit had met een gebouw dat zo verbonden is met de tijdgeest van de jaren zeventig. 

De vakwereld ervaart dit anders, Centraal Beheer is een schoolvoorbeeld van het structurallsme (als 
architectuurstroming) en een voorbeeldige uitwerking van een kantoorconcept dat een nlet-hlerarch isc~e 

organisatiestructuur tot uitdrukking brengt. Ze ziet in het gebouw een gematerialiseerd concept dat aansloot bij 

de roen heersende tijdgeest. Sloop moet warden voorkomen omdat de algemene publleke waardering voor 
dergelijke moderne monumenten veelal later komt. Ook deze avond werd Zonnestraal in Hilversum weer genoemd 

als succesvol voorbeeld van behoud van dergelijke toppers. Het voorbe~ld laat overigens ook zien dat behoud om 

het behoud tot ongemakkelijke situaties ten aanzlen van het gebruik kan leiden. Het hoofdgebouw van 
Zonnestraal staat. hoe stralend ook, nog steeds te wachten op een passende bestemming. 

Terwijl architectuurminnend Nederland zich aan het opmaken was voor de strijd voor behoud, bleek er toch een 

koper gernteresseerd te zljn in het gebouw. TCN Properties werd deze zomer eigenaar van Centraal Beheer. 

TCN heeft naam gemaakt met het aankopen van panden en bedrijventerreinen met herbestemmlng als 
uitgangspunt. Medy van der Laan, dTe namens TCN maandagavond aanwezig was, kon de aanwezigen 

geniststellen. van sloop zou geen sprake zijn, mogelijk zou alleen de in de jaren negentig aangebouwde vl'eugel -

eveneens een ontwerp van Hertiberger, moeten wijken. Over de sloop van deze uitbreiding. veel glas en staaJ, en 
open en hoge ruimten, lijkt niemand te rouwen. Over de precieze plannen van TCN voor Centraal Beheer kon Van 

der Laan nog niets zeggen. mogelijk tets met een kantoorfuncrie. Meis Crouwel (in zijn functie van 
Rijksbouwmeester) en Janneke Bierman (voorzitter van Docomomo Nederland) konden tevreden zijn. Eerder op de 

avond hadden zij gepleit voor het behoud van de oorspronkelijke functie. Ze gingen zelf nog een stap verder, het 
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complex moest in de oorspronkelijk staat worden teruggebracht. 

Het was jammer dat door de aankoop van TCN een dlscussie over de wenselijkheid van het behoud van Centraal 

Beheer niet werd gevoerd. Wane was is Centraal Beheer nu eigenlijk? Is de essentle van het gebouw, zoals Ole 

Bouman (directeur NAi) stelde, een 'programmatische tntenslteit'. een 'synchronisatie', wat hij omschreef als het 

'even samen tljd delen'? Als het om dergelijke abstracties gaat, is het behoud van Centraal Beheer dan wel een 
vereiste? Bouman: 'Als het !even uit het gebouw is, is de waarde een stuk minder'. Of is Centraal Beheer 'het 

verhaal achter het gebouw', wat voor Crouwel een legltimatie is om het gebouw te behouden en zoveel mogelijk in 

zijn waarde te laten. Centraal Beheer (als organisat1e) maakt volgens hem een grote fout en zou niet moeten 

verhuizen. Centraal Beheer (als gebouw) heeft een icoonfunctie, het is gratis reclame - "de anonieme torens waar u 

nu naar toe verhuisd zullen die impact n1et hebben", zo hield hU de verzekeraar voor. Door niet te verhuizen zou 
het bedrijf bovendien laten zien dat het maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt voor het behoud van j ong 

his tori sch erfgoed. De woorden 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' zouden later op de avond nog een aantal 

maal klinken. 

Afgezien van de 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' die zwaar op de schouders van de ontwikkelaar en de 

architect zal drukken, heeft het complex bovendien nagenoeg geen inbedding In de omgeving en ziJn er 
problemen met de daglichttoetreding. Hoewel Hertzberger maandagavond beweerde dat dit de eerste keer was dat 

hij hoorde over eventuele problemen met te weinig daglichttoetreding, 'a.ls je werkt met beeldschermen is het toch 

juist een ideaal gebouw', kan niet worden ontkend dat vooral een verblijf op de onderste verdiepingen van het 

kantoorgebouw van negatieve invloed kunnen zijn op de geestesgesteldheid: weinfg dagllcht, lage plafondhoogte, 

de grijstinten van de B2-blokken en de straatstenen , Het staat in schril contrast met de foto's dfe na oplevering de 
wereld in werden gestuurd: planten, kleur, licht, maar nagenoeg alle foto's zijn dan ook vanaf de bovenste 

verdiepingen gemaakt. 

Studenten aan de TU Delft en Eindhoven mochten vertellen over hun onderzoek naar de 

herbestemmfngsmogelijkheden van het gebouw. Het resultaat was een groot aantal plannetjes. of zoats Herman 
Hertzberger het noemde: 'ze hebben het een beetje als een kleurplaat gebruikt'. Getijktijdlg erkende Hertzberger 

ook dat het in de geest van het structuratisme past: het gebouw zou zich immers in de tijd moeten kunnen 

ontwikkelen, de constructie zou andere invullingen moeten kunnen bevatten . De voorstellen van de studenten 
maakten echter pijnlijk duidelijk dat de structuur en functie van Centraal Beheer niet zo eenvoudlg te 

transformeren zijn, dat de veel geroemde ultbreldbaarheid en aanpasbaarheid In de praktijk erg tegen valt. De 

structuur blljktjulst heel erg dwingend te zljn. Een keur aan mogelijke functies werd in dlt 'ontwerpend 

onderzoek' getest, afgezien van de gebrulkeliJke 'ateliers voor kunstenaars' optie, bleek geen enkele functie, 
anders dan de oorspronkelijke, echt lekker In het gebouw te passen. 

Misschien moeten sommige gebouwen een mooie herinnering blijven. Maak een goed boek en een sprekende 
film, en daarna slopen. Het gebouw kan dan werkelijk mythische properties aannemen. Tijdens het debat werd 

ook het voorbeeld aangehaald van frank van Klingerens Meerpaal in Dronten. Net afs Centraal Beheer ts dit een 

148 



gebouw dat is ontworpen mer een uitgesproken maatschappelijk concept, brjzonder en exemptarisch te gelljk. Oe 

dlscussle over sloop of behoud van De Meerpaal werd wel gevoerd. Het gebouw (een dak boven een centrale 
ruimte) Is behouden, de oorspronkelijke functie bleef gehandhaafd, maar De Meerpaal moest wel drastlsch worden 

verbouwd om te kunnen voldoen aan de nfeuwe wensen. Het 'verhaal' (de 'ontklontering', het gebouw als plein 
met een dak) dat de vakgemeenschap en enkele (oudl Drontenaren hoopten terug te krijgen, werd met de 

verbovwing - hoe zorgvuldig deze ook is uitgevoerd - niet opnieuw tot uitdruklcing gebracht. Sommigen die tegen 
de sloop van de Meerpaal waren, vragen zich nu vertwijfeld af of behoud wel de beste keuze was. Crouwel stelde 

in zijn .inleiding dat sommige gebouwen meer kunnen hebben dan andere. Misschien is Centraal Beheer wel zo een 

gebouw dat nlet zo veel kan hebben en beter als moore herlnnering ka.n voortleven. 
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Bijlage: reactie op de discussleavond in CB op 24 september 

Bron: WWW.ALrhil~.111; auteur Dirk Baalman 

In de Monumentenwet is een bedenkt1jd van SO jaar ingebracht, waarbinnen een object niel op de rijkslijst van 

beschermde monumenten kan worden geplaatst. Die SO jaar zUn kennellj k nodig om distantle te creeren en een 

zekere ontheiliging te organiseren. Wie het debat in Apeldoorn volgde, kan de wetgever alleen maar prijzen om 

zijn wijsheid. 
V66r de pauze zagen we in Centraal Beheer (CB) drie sprekers die CB nog eens canoniek interpreteerden. Crouwel 

(Forum. kantoorconcept, jaren ' 70, oeuvre Herzberger), Bierman (de na- en nleuwe dagen van MoMo) en Bouman 

(ontmoeten) somden de belangrijkste ingredienten van de canonleke lnterpretatle nog eens op. Na de pauze trad 

een jongere generatle aan, dle minder moeite had zich van de canon los te maken. Als oplosslngen zijn hun 

'kleurplaten' misschlen nlet opwindend, maar als onderzoek des te meer. Anders dan de canoniseerders deden zij 
moeite een antwoord te vinden op de vraag wat dit nu eigenlijk voor een 'construct' is. Oat die meer distante 

benadering tot ontheiliglng leidt, ~s onvermijdelijk, hoe vervelend ook in aanwezigheid van de meester zelf. Aan 

d1e ontheiliging droeg ook Micha de Haas bij met zijn humoristisch (ook al schaars in zo'n debat) gepresenteerde 

voorstel van CB een casino te maken. Zonder die ontheiliging zal het niet gaan, dat heeft de wetgever al voorzien . 
Wat rest is de verbazing dater snel wordt gecanoniseerd en weinig geanalyseerd. Op basis van de canonieke 

interpretaties slaan de archltecten al snel aan het invu llen. Een ruime analyse van de vraag 'wat is dit?'. wordt 

overgeslagen om direct in te steken op: 'wat kan ik ermee?'. Weinig dus, alsje jezelf eerst de denkruimte 

ontneemt. 
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Werking warmtepomp en warmteterugwinunit 

expansieventiel 

ventielatie lucht _ ___ _ 

verdamper 

droger 

terugslagklep 

warmwaterboiler 

condensor-----A-t 

afvoerlucht 

y---- ventilator atvoerlucht 

compressor 
- -- verwarmingselement 

----- - verwarmingscondensor 
~-- circulatiepump 
~-- magneetventiel 

teringslagventiel 

Typische warmtepomp: water wordt i n een gesloten circuit de gr ond ingestuurd waarna het 
met ongeveer 1 3°C terugkomt. De warmte wordt onttrokken zoa l s i n een spoel van een 

tran sformator : een med i um (gas onder hoge druk) geeft de warmte af aan het fe i telijke 
bo il erwater. Dit water wordt opgeslagen en doorgaans gebru i kt voor vloerverwarming. Voor 

douchewater kan het ook gebruikt worden maar dan moet het eerst worden opgeward tot 65 
°C om eventue le legionella bacterien kapot te koken . 
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de warme (ongeveer 20 °C) retourlucht van de ventilatie wordt ook dmv. een soort 
transformator volledig gebru i kt en terug de won i ng ingeblazen. Het i s een vorm van warmte 

- afg i fte. Zo wordt de invo erlucht voorverwarmd . 
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