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WINNAAR SCHREUDERSPRI JS 2011

Jury Schreudersprijs honoreert
lef van Rijksgebouwendienst
Je moet het maar aandurven. Bouwen onder het Rijksmuseum. Onder de icoon van
architect Pierre Cuijpers en huis van de zeventiende-eeuwse Hollandse Meesters.
De Rijksgebouwendienst deinsde er niet voor terug om ondergronds oplossingen te
vinden voor de ambities van het Rijksmuseum en architect Cruz y Ortiz om ‘met de
techniek van vandaag verder te gaan met Cuijpers’.

Durf was een belangrijke reden om de zevende editie
van de Schreudersprijs aan het project toe te kennen.
Louise Attema, namens de Rijksgebouwendienst senior
projectmanager voor ‘Het Nieuwe Rijksmuseum’, en
Paul Beljaars, projectleider bij BAM Civiel Noordwest,
namen de prijs voor de ondergrondse onderdelen van
de renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam
gezamenlijk in ontvangst tijdens het Technologiesymposium op 3 november 2011.

Respect
Het Rijksmuseum is een monumentaal gebouw;
internationaal bekend door zowel de kunstcollecties
als de historische architectuur van het gebouw zelf.
Het renoveren van zo’n gebouw heeft grote impact op

Beoordelingscriteria
De ingezonden projecten werden beoordeeld op drie hoofdpunten: in hoeverre stimuleren ze ondergronds bouwen, in
welke mate zijn ze innovatief/inventief en wat is het realiteitsgehalte? Hierbij werd gekeken vanuit verschillende invalshoeken, te weten: geotechniek, ondergronds ruimtegebruik,
civiele techniek, stedenbouwkunde, architectuur en verkeersen transportinfrastructuur.
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alle betrokkenen. Paul Beljaars: “Het Rijksmuseum
als monument dwingt op zich al respect af. Maar
dat geldt ook voor wat er moest gebeuren. Gestuurd
boren tussen de houten palen, kolommen vervangen,
bouwkuipen en tunnels aanbrengen; allemaal aspecten
die onder en rondom zo’n monumentaal gebouw in
technische en logistieke zin risicovol zijn. Het project is
in alle facetten uniek. Als een jury dat onderstreept, is
dat hartstikke leuk, vooral voor het uitvoerende team.
Het is een erkenning door vakgenoten, en daar zijn we
trots op. We hebben inmiddels heel veel leuke reacties
ontvangen. Het feit dat we aan het Rijksmuseum
mochten werken, was al leuk om te noemen. Nu komt
de prijs daar als bekroning nog bij.”
Het ondergrondse werk is inmiddels afgerond. Voor
projectmanager Louise Attema loopt het project nog
door tot de oplevering in 2013. Voor haar is het daarom
nog te vroeg om trots te zijn. Daarmee is ze overigens
niet minder ingenomen met de Schreudersprijs. Louise
Attema: “Als Rijksgebouwendienst vinden we het echt
belangrijk om prijzen te winnen. We willen toonaangevend zijn en toegevoegde waarde bieden. Daarbij zijn
we uiteraard wel een uitvoerende dienst. De ambitie
moet van onze opdrachtgevers komen. In dit project lag
er de uitdaging om zo goed mogelijk om te gaan met
de consequenties van het prijswinnende ontwerp van
architect Cruz y Ortiz. Het was bekend dat dat moeilijk
en risicovol zou zijn, maar de Rijksgebouwendienst
heeft dat aangedurfd. Het is mooi dat de jury ons
daarvoor onderscheidt.”

de Onderbouwing | #11

Van links naar rechts: Johan Bosch (juryvoorzitter), Paul Beljaars, Ab Schreuders, Louise Attema en Cees Brandsen (voorzitter Stichting A.M. Schreuders).
(Foto: Frank Penders)

Vijf ondergrondse delen

‘Dit is wel heel gaaf’

De renovatie van het Rijksmuseum omvat onder andere
vijf ondergrondse onderdelen die onder uitdagende
omstandigheden met succes zijn gerealiseerd. Gebruik
van de ondergrond heeft het mogelijk gemaakt het
gewenste programma praktisch geheel binnen de
bestaande footprint van het gebouw te realiseren.
‘De uitvoering is, ondanks de veelheid van verschillende technieken en de lastige randvoorwaarden,
succesvol verlopen en de omgeving heeft nauwelijks
hinder ondervonden. Een prachtig voorbeeld van de
toegevoegde waarde die ondergronds bouwen in een
binnenstedelijke omgeving kan hebben’, aldus
het juryrapport.

Voor Paul Beljaars lagen de grootste uitdagingen
uiteraard in het civiele deel. Het vervangen van de
funderingskolommen onder de pilaren van de fietserspassage door smallere kolommen was voor hem een
hoogtepunt. Om de twee binnenhoven tot een groot
plein om te vormen, zijn de pilaren tijdelijk opgevijzeld.
Terwijl de stalen constructie het gewicht van het gebouw
droeg, zijn de oude kolommen gesloopt en leek het
Rijksmuseum even te zweven. Inmiddels zijn de nieuwe
kolommen aangebracht en rust het museum weer op
zijn oude houten palen. Paul Beljaars: “De architect
heeft de randen opgezocht van wat haalbaar was. Het
vijzelwerk onder de passage was een van de meest risicovolle ondernemingen. Vooral het fysiek weghalen van
de kolommen was een imposant moment. Daar waren
natuurlijk uitgebreide risicosessies en terugvalscenario’s
aan voorafgegaan. Ik heb er nooit wakker van gelegen,
maar het is wel een moment waarop je je realiseert dat
het gezamenlijk acteren van opdrachtgever, ontwerper
en uitvoerder de sleutel tot succes is. En je merkt dat
iedereen op z’n moment denkt: dit is wel heel gaaf.”

Louise Attema onderschrijft die conclusie: “Het
grootste risico zat in het ondergrondse deel van de
renovatie. Dat deel is nu afgerond en de resterende
risico’s zijn veel kleiner. Maar er ligt voor ons al een
nieuwe uitdaging: de interactie met de gebruikers. In
de laatste fase van de renovatie houden we rekening
met de bouwplanning en de behoeften van het
museum. Er kan een tegenstelling ontstaan tussen het
heel starre bouwproces en de flexibiliteit die gebruikers
wensen. Het museum let vooral op het visuele aspect
en reageert daarbij terecht op de kleinste details. Als
daar in deze fase nog wensen uit voortkomen, moet je
proberen daar een oplossing voor te vinden. Dat is een
leuk aspect van dit werk.”

Meer informatie
Op www.rijksmuseum.nl/verbouwing vindt u meer informatie
over de verbouwing van het Rijksmuseum. Ook staat er een artikel op Kennislink over dit project: tinyurl.com/kl-rijksmuseum
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De fietserspassage van het Rijksmuseum is tijdelijk opgevijzeld om de funderingskolommen te vervangen.
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(Foto: Jane van Raaphorst, BAM Civiel Noordwest)

