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Tekst  Kees van der Hoeven  |  Beeld  Ineke Oostveen, Jeroen Musch, Jannes Linders, e.a.

Na meer dan dertig jaar bleek het vuur van hun samenwerking binnen Meyer en Van 
Schooten Architecten (MVSA) gedoofd. Ze namen uiteindelĳk afscheid en Jeroen van Schooten 
begon deze zomer, samen met partners Do Janne Vermeulen en Gerard van Hoorn, het nieuwe 

bureau Team V Architectuur. Bouwformatie bezoekt Van Schooten in zĳn nieuwe kantoor.

Team V Architectuur

Ontwerpen 
vanuit integrale 

strategie
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‘Het gaat niet meer alleen om een passend en innovatief ontwerp of om beheersbare 
bouwkosten, maar eveneens om onderhoud en  facility management gedurende de 
komende dertig jaar’

We leerden elkaar kennen toen hĳ het stokje 

overnam als BNA-voorzitter in 2006. Jeroen 

van Schooten (1960), gelauwerd architect met 

een indrukwekkend oeuvre en met het bĳzon-

dere ING-hoofdkantoor aan de Amsterdamse 

Zuidas als belangrĳke wapenfeit. Enigszins 

terughoudend bĳ die eerste ontmoeting en 

bescheiden in zĳn optreden. Met onderzoe-

kende ogen die je immer vriendelĳk aankĳken 

vanonder de borstelige wenkbrauwen. Maar 

al snel zou blĳken: een zeer sterke en strate-

gisch denkende teamspeler, die stapsgewĳs 

resultaat boekt in de richting van de doelen die 

hĳ zich vooraf heeft gesteld.

Succes met DBFMO
Het wekt dan ook geen verbazing dat juist hĳ 

zo succesvol opereert binnen de nieuwe opzet 

van de grote DBFMO-opdrachten (Design, 

Build, Finance, Maintain & Operate) die het 

Rĳk tegenwoordig op de Nederlandse bouw-

markt brengt. Waarbĳ goed luisteren belang-

rĳker is dan voor je beurt spreken en waarin 

bindend leiderschap in een team specialisten 

meer oplevert dan het telkens op je strepen 

staan als architect. En dat succes van Van 

Schootens aanpak, is inmiddels goed zichtbaar 

in het gerenoveerde ministerie van Financiën 

in Den Haag of in het nieuwe gebouwencom-

plex op het terrein van de Kromhoutkazerne 

in Utrecht. 

Beide bovengenoemde succesprojecten 

werden in competitie verworven binnen een 

consortium van bedrĳven onder leiding van 

bouwer Strukton. Telkens drie geselecteerde 

consortia met elk hun eigen architect streden 

gedurende een lange voorbereidingstĳd om 

de betreffende opdracht. Ons gesprek begint 

met de andere manier waarop een architect 

naar een dergelĳke opgave moet kĳken. Het 

gaat dan niet meer alleen om een passend 

en innovatief ontwerp of om beheersbare 

bouwkosten, maar eveneens om onderhoud en 

facility management gedurende de komende 

dertig jaar. ‘En dan tikt een slim keukenont-

werp waardoor er dertig jaar lang een kantine-

medewerker minder nodig is, qua financiën 

meer aan dan bĳvoorbeeld een duurdere 

natuursteen op de vloer of in de gevel,’ stelt 

Van Schooten.

Noodzaak integrale aanpak
Vanwege de bereikte resultaten wordt hĳ in 

meer consortia als architect gevraagd en dat 

maakt dat hĳ soms zelfs kan kiezen onder 

wiens vlag hĳ wil meedoen. Zo vroeg Volker 

Wessels hem in het team voor de komende 

transformatie van het voormalige Haagse 

ministeriegebouw van Economische Zaken 

aan de Bezuidenhoutseweg (voor diverse 

planbureaus) en werd hĳ door BAM benaderd 

om – onder de vleugels van DeZwarteHond 

architecten – mee te werken aan de 65.000 m2 

grote nieuwbouw voor het RIVM in Utrecht. 

‘Vooral bĳ zo’n opdracht voor een gecombi-

neerd laboratorium- en kantoorgebouw met 

duizenden werkplekken is het natuurlĳk 

van levensbelang om de grote hoeveelheid 

geschreven – maar ook de niet geschreven – 

informatie goed te kunnen doorgronden en 

om te zetten in slimme oplossingen.’

Gelukkig kunnen die voorstellen nu in een 

‘dialoogfase’ met de toekomstige gebruiker 

worden besproken. Die gebruiker kan, omdat 

er gelĳktĳdig drie competitieve ontwerpen 

worden gemaakt, natuurlĳk nog geen voor-

keur voor een bepaalde oplossing uitspreken, 

dus die aftastende gesprekken luisteren uiterst 

nauw en vragen veel ervaring en inlevings-

vermogen van de coördinerend architect. ‘En 

vanwege de bĳzondere eisen in zo’n uitgebreid 

laboratoriumprogramma is het natuurlĳk 

ondenkbaar dat de architect het ontwerp zou 

Do Janne Vermeulen, Jeroen van Schooten en Gerard van Hoorn.

kunnen maken zonder intensief overleg met gespecialiseerde techni-

sche adviseurs. Deze megaprojecten kunnen slechts succesvol tot stand 

komen als ze integraal worden ontworpen.’

Spoeling wordt dunner
Was de Europese aanbesteding bedoeld om via marktwerking meer 

partĳen gelegenheid te bieden in te schrĳven op overheidsopdrachten, 

langzamerhand blĳkt dat nog maar een beperkt aantal bouwmaat-

schappĳen in aanmerking komt voor deze langjarige bouw- en exploita-

tiecontracten. Het gaat immers om bedragen die gezien de looptĳd van 

vĳfentwintig tot dertig jaar vaak honderden miljoenen euro’s (in netto 

contante waarde) omvatten. En dus kom je vrĳwel altĳd uit bĳ de tien 

grootste bouwers uit ons land, die voor hun architectenkeuze nog slechts 

kunnen vissen in een potentiële vĳver van enkele tientallen middel-

grote architectenbureaus.

Omdat de overheid sterk bezuinigt op eigen personeel wordt het ook 

steeds moeilĳker om die gedetailleerde inschrĳvingen zelf deskundig 

en adequaat te toetsen. Van Schooten: ‘Zo komt het nu al voor dat een 

adviesbureau meedenkt in het ene consortium, terwĳl ze de inschrĳving 

van een ander project juist moeten toetsen. Ook aan gebruikerszĳde 

kom je de inmiddels ervaren projectdirecteuren in volgende DBFMO-

projecten weer tegen.’ 

Die markt wordt dus stapsgewĳs kleiner, geheel tegen de oorspron-

kelĳke bedoeling in. En profiteert de overheid nog van de gedachte 

marktwerking? ‘Door de lange contractduur zĳn toekomstige risico’s 

wel afgedekt, maar is het moeilĳk om in latere fasen flexibel te reageren 

op nieuwe omstandigheden.’ Wĳzigingen brengen dan extra kosten 

met zich mee, net als bĳ meerwerk in het traditionele bouwproces. De 

Algemene Rekenkamer heeft ook al kritische kanttekeningen geplaatst 

na evaluatie van de eerste gerealiseerde contracten.

Andere grote opdrachten
Ook private opdrachtgevers brengen nu de integrale aanpak onder ver-

antwoordelĳkheid van een grote bouwer in praktĳk. ‘Zo werden we na 

de succesvolle renovatie van het ministerie van Financiën geselecteerd 

om een ontwerp te maken voor de gefaseerde vernieuwing van het 

bestaande hoofdkantoor van verzekeraar ASR in Utrecht. Omdat de ruim 

vierduizend medewerkers ook tĳdens de renovatie gegarandeerd moe-

ten kunnen doorwerken, werd de verantwoordelĳkheid voor het project 

na ons voorlopig ontwerp ondergebracht bĳ bouwer Ballast Nedam.’ 

Het integrale ontwerp is even spectaculair als eenvoudig. In het diepe 

gebouw wordt daglicht binnengebracht met drie nieuwe vides en de 

gevels worden voorzien van een tweedehuid-façade met glas van vloer 

tot plafond. De ritmisch en schuin geplaatste ramen geven het gebouw 

weer een eigentĳds uiterlĳk en bieden met een slim ventilatieprincipe 

de gebruikers een duurzaam en prettig klimaat. ‘Door het daglicht zo 

diep te laten doordringen, konden het nieuwe vergadercentrum en het 

restaurant ondergronds aan het gebouw worden toegevoegd.’

Nog twee andere grote projecten zĳn hier vermeldenswaardig, de een in 

ontwerp en de ander bĳna klaar. De laatste is natuurlĳk het Rotterdam 

Centraal Station. Opnieuw integraal ontworpen door Team CS, een sa-

menwerkingsverband tussen Benthem Crouwel, Meyer en Van Schooten, 

West 8 en hun gezamenlĳke adviseurs. Een groot ontvangstgebaar 

via de nieuwe entreehal en heldere oplossingen voor de ingewikkelde 

stromen van reizigers, fietsen, auto’s, taxi’s, bussen en treinen en met de 

bescheiden maar prachtig ondersteunde perron-overkapping. ‘Ten slotte 

ontwerpen we met Team V nu een nieuw faculteitsgebouw voor de Vrĳe 

Universiteit in Amsterdam. Met meer dan 30.000 m2 college-, werk- en 

studieruimten die zĳn gegroepeerd rond een open atrium.’

Gezond en gevarieerd
Bovengenoemde opdrachten bieden Team V een goede basis voor hun 

bedrĳfsvoering in het komende jaar. ‘Afgelopen zomer zĳn we met 

z’n veertienen gestart. We willen jaarlĳks met zo’n vĳf medewerkers 

groeien en bouwen aan een gevarieerde opdrachtenportefeuille. Op dit 

moment zĳn we al met tweeëntwintig en het werven van nieuw werk 

loopt goed.’ Voor Flow Traders, een grote beurshandelaar en medehuur-

der in hun eigen kantoorgebouw, vernieuwen ze het complete interieur 

en ze gaan Hotel Arena aan het Amsterdamse Oosterpark uitbreiden 

met paviljoens en een hotelvleugel.

Tot slot laten we de kansrĳke variëteit zien aan het recent opgeleverde 

landgoed Sparrendaal in Noord-Brabant. In dit kleinere bouwproject 

toont Van Schooten ons zĳn grote palet aan ontwerpkwaliteiten tot diep 

in het detail. Met de in de architectuur al klassiek geworden plattegrond 

met negen vierkanten en de vier tussenliggende glazen gangen, die alle 

een prachtig en wisselend uitzicht bieden op het omliggende landschap. 

En met natuurstenen buitengevels inclusief ingebouwde LED-verlich-

ting, kortom ditmaal een kleiner geïntegreerd ontworpen en gebouwd 

woonpareltje. We zullen Team V en Jeroen van Schooten nog graag 

vaker tegenkomen, al was het maar als een van de jongste leden van de 

vereniging van oud-BNA-voorzitters.
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Kromhoutkazerne (MVSA Architecten).

Landgoed Sparrendaal.

Ministerie van Financiën (MVSA Architecten).

Rotterdam Centraal Station (Team CS).


