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architectenbureau cepezed

Consequente
innovatie als basis
voor groei
Het is bijzonder om te zien dat er in de krimpende Nederlandse ontwerp- en bouwpraktijk ook
architectenbureaus zijn die nog groeien. cepezed maakte in de afgelopen decennia naam met
zijn architectonische en bouwtechnische vakmanschap, gekoppeld aan een volstrekt eigen visie
op het bouwproces. Een gesprek met Ronald Schleurholts, cepezeds jongste partner.

Tekst Kees van der Hoeven | Beeld Jannes Lindners, e.a.

Het gebouwbeeld van project Westraven is langzamer-

de BNA Kubus door cultuurminister Plasterk aan cepezed

hand vertrouwd geworden, want je rijdt er nu eenmaal

werd uitgereikt. De grote glasgevel werkte toen als don-

regelmatig langs… het vernieuwde hoofdkantoor van

kere en beschermende omhulling van de grote halruimte,

Rijkswaterstaat naast de A12 bij Utrecht. Een eerste

die nu juist werd aangelicht vanuit de gekromde kantoor-

bezoek maakt indruk en wordt zelfs een overrompelende

vleugels en vanuit het hoge plafond. De Utrechtse auteur

ruimtelijke ervaring. Allereerst betreed je de langs het

Ingmar Heytze schreef voor die gelegenheid een poëtische

Amsterdam-Rijnkanaal geplaatste nieuwbouw, met daar-

ode met als slotregels: ‘Hier heeft de wereld een ander ge-

in opgenomen vijf geknikte en afgeronde glazen laag-

wicht. In deze gebouwen ben je louter licht.’ Het voorbeel-

bouwvleugels. Ze zijn op de begane grond samengebracht

dig getransformeerde complex is nu een kleine vijf jaar in

in een grote hal, afgedekt met glaskappen tussen de

gebruik en met een korte trillingsonderbreking (door een

nieuwe vleugels en begrensd door hoge glasgevels met

later geplaatste glazenwasmachine) tot grote tevreden-

een spectaculair uitzicht op het water. De hoogbouw is

heid van opdrachtgever en gebruikers.

loodrecht op de snelweg gericht en staat zodoende onder
een hoek en net naast het centrum binnen dit nieuwe

Daglicht en detail

ensemble. Die scheve positie zorgt er tevens voor dat de

cepezed werd veertig jaar geleden opgericht, onder meer

hoogbouw telkens als helder herkenningspunt werkt in

door Michiel Cohen en Jan Pesman. De jonge architect

de oriëntatie. Binnen de bestaande kantoortoren zijn aan

Ronald Schleurholts (1972) begon er direct na zijn afstu-

oost- en westzijde alternerend vijf grote vides uitge-

deren aan de TU Delft in 1999 zijn carrière als architect-

sneden, die de gebruikers ook daar nieuwe ruimtelijke

projectleider. In 2005 werd hij al gevraagd om partner te

ervaringen en uitzichten bieden.

worden en na de pensionering van Cohen in 2008 leidt hij
nu samen met Pesman het architectenbureau dat sinds

Links Ronald Schleurholts,
rechts Jan Pesman.
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BNA Kubus

de oplevering van Westraven, en dwars tegen de econo-

Overdag is Westraven dus een feest van daglicht, binnen

mische crisis in, gestaag groeide van zo’n 25 naar nu ruim

een spannende, maar glasheldere compositie rondom de

45 medewerkers. Schleurholts besloot zijn studie architec-

getransformeerde hoogbouw met zijn 23 verdiepingen.

tuur met een ontwerp voor een Universiteitsbibliotheek

In de avonduren biedt het complex weer een compleet

in Utrecht. Zijn architectonische belangstelling richtte

andere ervaring, zoals bleek toen daar op een feestelijke

zich daarbij vooral op de interne ruimtelijke kwaliteit –

winteravond Neerlands belangrijkste architectuurprijs,

met aspecten als daglicht, routing en oriëntatie – en op
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de constructieve opbouw, de bouwtechnische detaillering en dus het

worden de andere disciplines, zoals de technische installaties, integraal

maken van het gebouw. Precies de thema’s die ook bĳ Westraven zo

in het ontwerp meegenomen. Zo werd in het project Westraven reeds

prominent in het oog sprongen.

in een vroeg stadium de beslissing genomen om alle – maar dan ook
alle – leidingen integraal en strak gemaatvoerd op te nemen in de

Innovatie als thema

tekeningen. De liefde voor een heldere opbouw en voor beheersing

We spreken elkaar op een mooie zomerochtend in het zelf ontwik-

van de bouwtechniek resulteerde uiteindelĳk in een voorkeur voor

kelde kantoorgebouw van cepezed aan de Phoenixstraat in Delft. Het

gemakkelĳk te modelleren en samen te stellen bouwcomponenten en

gebouw bestaat uit een eenvoudige stapeling van rechthoekige kan-

constructieve materialen, zoals staal en aluminium.

toorverdiepingen, maar kon mede door toepassing van een eigenhandig ontworpen, dun en innovatief vloersysteem een extra bouwlaag

Zelf bouwen

krĳgen binnen de toegestane bouwhoogte. Het vloerpakket combi-

Het is dan ook goed te begrĳpen dat ze bĳ cepezed al vroeg beseften

neert aspecten als draagkracht, brandwering en geluidsisolatie, maar

dat ze eigenlĳk meer bouwkennis in huis hadden dan de meeste

ook alle data-, elektra- en installatieleidingen binnen een dikte van

(hoofd)aannemers in de vaderlandse bouwwereld. En daarom begon

een kleine dertig centimeter. En met wederom, zoals vanzelfsprekend

het bureau – als derde en unieke innovatie – zĳn projecten ook zelf

in al het gebouwde werk van cepezed een hoogwaardig en gelaagd

uit te voeren. Eerst in Bouwteam General Contractors en tegenwoordig via cepezedprojects. Met fabrieksmatig vervaardigde onderdelen,

‘Via getrapte anciënniteit binnen
de teams wordt de opgebouwde,
collectieve kennis op natuurlijke wijze
overgedragen’

die onder hun leiding op de bouwplaats bĳ elkaar worden gebracht.
En dus niet in de natte bouwvorm met veel ter plaatse gestort beton,
metselwerk en specie. Maar met slim uitgedachte en handig te monteren bouwconstructies en met gelaagde, vaak op energiebesparing en
natuurlĳke ventilatiegerichte gevelpakketten.

Zelf ontwikkelen
Het wekt dan ook geen verbazing dat cepezed met de zo opgebouwde
en uitgebreide bouwproces- en bouwkostenkennis, via het zuster-

De ontmoetingsplek van het project Westraven.

opgebouwd gevelpakket als omhulling. Ook andere geslaagde projec-

bedrĳf cepezedprojects ook steeds meer projecten zelf ontwikkelt. Voor

ten passeren de revue tĳdens ons gesprek, maar het blĳkt moeilĳk

eigen rekening, zoals ooit de twee prĳswinnende woningen aan de

Groeiende diversiteit

Vernieuwing tot in detail

een nieuw ontwikkelde schaarconstruc-

een direct antwoord te geven op vragen als: ‘Wat doet cepezed nu zo

rand van Delft (waar Jan Pesman er al jaren een van bewoont) en het

Naast de bovengenoemde resultaten van

Tot besluit nog eenmaal terug naar het

tie waarmee de ramen evenwijdig aan de

anders dan andere architectenbureaus?’ of ‘Waaruit kan het actuele

al eerder genoemde huidige kantoor. Maar ook voor anderen, zoals

vakmanschap en innovatie is tenslotte de

project Westraven, dat in retrospectief en

gevels kunnen worden geopend… Bij de

en groeiende succes bĳ opdrachtgevers worden verklaard?’ Op zoek

actueel te zien aan het in aanbouw zĳnde Benelux hoofdkantoor van

gerealiseerde verbreding in cepezeds werk-

samen met de verjonging in de directie te

prijsuitreiking had minister Plasterk in zijn

naar een lĳn kiezen we voor innovatie als leidend thema.

3M langs de snelweg A13. En binnenkort start weer een nieuwe eigen

portefeuille vermeldenswaardig. Ze werden

zien is als een omslagpunt in de al zo rijke

feestelijke Kubustoespraak nog maar één

ontwikkeling, de transformatie van het voormalig Techniekmuseum

bekend met een range aan bedrĳfsgebouwen

historie van het architectenbureau. Alle

kritische noot voor de architecten: in het

Alles in één hand

in Delft tot het creatieve Cluster C2, waarvan cepezed straks zelf de

en kantoren, en werken de laatste tĳd dus

veelzijdige duurzaamheidsaspecten en

herentoilet ontbrak het haakje voor zijn

Innovatie is inderdaad diep geworteld en op vele manieren herkenbaar

historische laboratoriumhal als nieuw kantoor in gebruik neemt. Die

steeds meer aan uiteenlopende transforma-

in de historie en het gerealiseerde oeuvre van het architectenbureau,

ontwikkelervaring maakt tevens dat geprognosticeerde bouwtĳden

ties, waaronder één van kantoorkolos tot wo-

te beginnen op strategisch niveau. Al vanaf de start werkt cepezed

en -budgetten in andere projecten ook vrĳwel altĳd worden waar-

ningbouwcomplex. Maar evengoed ontwerpt

niet volgens het traditionele model van arbeidsverdeling tussen

gemaakt.

het bureau een nieuw ziekenhuis in Alkmaar,

ontwerpers, tekenaars en bĳvoorbeeld opzichters. De in projectteams

terwĳl vanuit de groeiende wereld van lifes-

‘Bij de prijsuitreiking had minister Plasterk
in zijn feestelijke Kubustoespraak nog maar
één kritische noot voor de architecten: in het
herentoilet ontbrak het haakje voor zijn colbert’

gegroepeerde medewerkers, vrĳwel uitsluitend opgeleid als architect

Binnen zes maanden

cience en biomedische industrie ook meer en

en vaak al vroeg na hun studie ingestapt, zĳn verantwoordelĳk voor

Een knap staaltje van die strakke planning heeft cepezed recent laten

meer opdrachten binnenkomen. En de kers-

het complete proces. Dus inclusief uitwerking van het ontwerp, inte-

zien in Helmond, de stad waar het bureau nu de voormalige cacao-

verse afdeling cepezedinterieur leidt nu al tot

gratie van de andere disciplines, bouwkundig tekenwerk en technische

fabriek transformeert tot cultureel centrum met onder meer een

vervolgopdrachten in actuele projecten. Door

detaillering, tot op bouwkosten- en uitvoeringsniveau toe. Via getrapte

bioscoop, een poppodium en expositieruimte. Nadat in het hart van die

de eigen public relationsafdeling worden alle

anciënniteit binnen de teams wordt de opgebouwde, collectieve kennis

gemeente het beroemde theater ‘t Speelhuis van de hand van architect

resultaten kundig samengebracht in door

op natuurlĳke wĳze overgedragen.

Piet Blom afbrandde, verzorgde cepezed razendsnel een compleet en

nai010 publishers uitgegeven tweejaarlĳkse

vernieuwingen uit cepezeds oeuvre komen

colbert. Ook het lichtknopje kom je daar

professioneel geoutilleerd tĳdelĳk theater in een leegstaande kerk.

projectcatalogi en enkele thematische boe-

hier immers samen. Van de transparante

trouwens niet tegen, want met een klein

Integraal ontwerp

Dat lukte nota bene binnen zes maanden – van de eerste schets tot en

ken, zoals ‘cepezed-monografie Prototypen’

kussengevel in de laagbouw die met inge-

armatuur tussen het gematteerde dub-

Een tweede innovatief aspect zit in de grondhouding op het gebied

met de oplevering – en het resultaat wordt door bezoekers en bespelers

en cepezed ‘in detail’, met een wonderschoon

blazen lucht vanuit de kolommen op druk

belglas bieden de pleedeuren daar zélf het

van het integrale ontwerp. Ontwerpen blĳft nooit beperkt tot alleen de

zo positief gewaardeerd, dat de roep om een definitief nieuw theater

getekend overzicht van karakteristieke bouw-

gehouden wordt, via de tweedehuidfaçade

licht, zowel aan de voorruimte als aan het

functionele, architectonische en bouwtechnische aspecten, maar altĳd

inmiddels is verstomd.

details uit de laatste vĳftien jaar.

van teflon-gecoat glasvezeldoek, tot en met

kleinste kamertje.
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Overzicht projecten architectenbureau cepezed
cepezed-kantoor, Delft (1999)
foto Jannes Linders

Classics

Osterreichische Akademie der
Wissenschaften, Graz (2000)
foto Helmut Tezak
Westraven, Utrecht (2007)
foto Jannes Linders
Porsche Zentrum Zuffenhausen,
Stuttgart (2000)
foto Fas Keuzenkamp

Recent opgeleverd

Danone Innovation Center,
Utrecht (2013)
foto Jannes Linders
CHDR II, Leiden (2013)
foto Luuk Kramer
ESIC, Noordwĳk (2011)
foto Jannes Linders
Theater ‘t Speelhuis, Helmond
(2013)
foto Jannes Linders

Cacaofabriek, Helmond

In aanbouw

Veilingwegcomplex Politie,
Rotterdam
Leefmilieu Brussel, Brussel
KWR Water Cycle Research
Institute, Nieuwegein

Corpac-huis, Tilburg

In voorbereiding
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Sint Lucas College, Eindhoven
Hoofdkantoor 3M, Delft
Medisch Centrum Alkmaar,
Heerhugowaard
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