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Perspectief voor CONO Kaasmakers

Aldous Huxley schrijft in 1926 over de Beemster :  

“Op een land dat het ideale platte vlak van de geometrieboeken is, zijn 
de wegen en de tochten de kortste afstand tussen twee punten.  ( .. )  In 
de eindeloze polder snijden de dijkwegen en de weerkaatsende sloten in 
rechte hoeken, een netwerk  van volmaakt evenwijdige lijnen. Onafwendbaar 
leiden de wetten van het perspectief de lange wegen en het glanzende 
water naar een vaag verdwijnpunt.  Af en toe passeer je een paar mensen, 
erbarmelijk misplaatst, maar over het algemeen hun best doend om hun 
weinig geometrische verschijning goed te maken door op fietsen te zitten. 
( .. )  Wat past de stolpboerderij volmaakt in het geometrische systeem ! 
Geometrie vraagt om geometrie.  Het platte vlak van het landschap is bezaaid 
met  de kubussen en de piramiden van de stolpen. ( .. )  Het dorp op het 
kruispunt van de Middenweg en de Rijperweg heet Middenbeemster.“

Dit is kernachtig samengevat de schoonheid van de droogmakerij, tot stand 
gekomen in 1612 en gebaseerd op het gedachtegoed in de tijd van de 
renaissance. 
De techniek dient de mensheid in de overwinning op de weerbarstige natuur 
én dient de schoonheid van het landschap. Landmeetkunde en het centraal 
perspectief stellen de makers in staat om een ideaalplan te tekenen en 
ruimtelijk te verbeelden.  

Deze geometrische schoonheid van het landschap van de droogmakerij, 
zoals zo treffend bezongen door de Engels-Amerikaanse schrijver en dichter 
Aldous Huxley is ontegenzeggelijk dé belangrijkste kernkwaliteit van de 
Beemster en is daarmee richtinggevend voor het ontwerp van de CONO 
kaasfabriek.

UNESCO onderkent dat de bijzondere cultuur- en natuurhistorische kwaliteiten 
van het werelderfgoed moeten worden gekoppeld aan economische en 

sociale vitaliteit op een lokale en regionale schaal. De traditionele dragers 
van dat cultuurlandschap, zoals de agrarische bedrijven, moeten zich onder 
deze condities verder kunnen ontwikkelen. De ontwerpopgave voor CONO 
kaasmakers staat dus niet op zich, maar geeft richting  aan het denken over 
de toekomst van de bedrijvigheid die van oudsher voorwaardenscheppend 
is geweest voor het Beemster cultuurlandschap.  

De producten die beeldbepalend zijn voor een bepaalde streek zijn 
onvervreemdbaar van het streeklandschap dat ze voortbrengt. Denk aan 
de Chianti uit de gelijknamige regio in Toscane of de Shetland wol van de 
Shetlandeilanden. De ontwerpopgave voor CONO is een uitgelezen kans 
om de verbondenheid van het product en streeklandschap tot uitdrukking 
te brengen en te versterken. 

Erfgoedtoerisme hoort niet alleen bij werelderfgoed, maar is in algemene 
zin kenmerkend voor de agrarische cultuurlandschappen die zich in de 
hedendaagse leefruimte hebben gehandhaafd. In het geval van de Beemster 
is de Beemsterkaas onderdeel van die “ onderscheidende ervaringen ” die 
in de ogen van bezoekers en toeristen identiteit verlenen aan het agrarische 
cultuurlandschap. Om deze reden presenteert het ontwerp zich als een naar 
het landschap voegende fabriek met frontaal de kaaswinkel op de kop en 
de Mini-beemster als een paviljoen en landmark op het grasdak.

Samenvattend tracht het ontwerp voor CONO kaasfabriek een 
vanzelfsprekendheid aan de dag te leggen, die handelt naar de recente 
ontwikkelingen in het gebruik van de Beemster en zich tegelijkertijd meet 
met de karakteristieken van de polder. Het wil een chemie bewerkstelligen 
tussen het ruimtelijk maatvoeren en de traditie van maakbaarheid en 
ondernemerschap voortzetten. Perspectief, hét instrument in deze 
meetkundige en cartografische tijdspanne is bij het ontwerp voor CONO 
kaasmakers sterk benut. 
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De Beemster

Op de schaal van de polder dient het ontwerp de openheid van 
het landschap. Uit de studie naar de gebouwvorm in relatie tot de 
zichtbaarheid van het landschap blijkt dat een gebouw, dat de diepte 
van het kavel benut vanaf de weg kleiner oogt en juist meer ruimte laat 
voor het landschap en haar wolkenlucht. 
Door de langgerektheid zoekt het gebouw de horizon als een schicht in 
de weide. De boomgaarden in de Beemster fascineren door hun lengte
 ( 900 m ) en de kracht van het perspectief wat hiervan uitgaat. Perspectief 
versterkt de dieptewerking en maakt een gebouw verderop op het kavel 
klein.

 

Studie naar de gebouwvorm in relatie tot de zichtbaarheid van het landschap

Perspectief versterkt de dieptewerking en maakt een gebouw verderop op het kavel klein.
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Op de schaal van het kavel wordt de sloot hersteld tussen het weipoeder-
gebouw en  het westelijke kavel en is de kavelmaat van 71 meter breedte 
weer leesbaar.  
Alle gebouwen staan herkenbaar op hun kavel met voldoende tussenmaat, 
waardoor het doorzicht aanwezig blijft. 
In samenhang met de korrelgrootte van de boerderijen en de positie op de 
kavels  aan de Rijperweg is de kaasfabriek geconcentreerd op één kavel 
in plaats van twee kavels om te kunnen spreken van een gebouw op een 
kavel i.p.v. een complex ( van gebouwen ). 
Zo ontstaat een werkkavel voor de kaasfabriek en een servicekavel. De 
kaasfabriek ligt op het oostelijke kavel, aan de zijde van Middenbeemster, 
zodat ze goed zichtbaar is aan de zijde van de meeste bezoekers met de 
kaaswinkel in het front van de fabriek en de Mini-beemster als paviljoen 
op het dak. Alle gebouwfuncties zijn in de diepte van het kavel georgani-
seerd.  
Het servicekavel met de weipoederfabriek op de kop en de buitenvoorzie-
ningen in de luwte ervan zijn ingebed in manshoog riet.
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De Kaasfabriek

De stolp, dé bouwsteen van de Beemster, componeert voort op de karak-
teristieken van de Beemsterpolder, zoals de geometrie in de constructie 
van het vierkant ( spreek uit het vierkánt ) met het piramidale dak ( het 
perspectief in optima forma ), de maatverhoudingen in de gevelopbouw,  
het vierkant als hooiberg met daaromheen de stallen en de woning. De 
stolpboerderij hoort bij het landschap, maar omgekeerd versterkt de stolp 
het landschap. 
Bij het ontwerpen van de kaasfabriek is getracht om deze synergie van het 
gebruik, de constructie en de verbinding met het landschap, zo kenmer-
kend voor de stolp,  op een eigen wijze tot stand te brengen. 
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transparantie horizontaal
transparantie horizontaal

Gelijk aan de weipoederfabriek benadrukt het ontwerp de samenhang in 
de keten van de boer, de koeien, het weiland, de melk en het kaasmaken. 
Het gebouw maakt door haar transparantie het kaasmaken zichtbaar in 
het landschap en omgekeerd lijkt het landschap door te lopen tot in het 
gebouw. 
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De geometrie in het ontwerp komt tot stand  door het gebouw te compo-
neren als een constructie met een sterk ritme in de diepte van het kavel.
De draagconstructie is opgebouwd uit een dubbele kolommenrij aan de 
langsgevels en is ingevuld met helder glas, dat transparant of spiegelend 
werkt afhankelijk van het gezichtspunt ten opzichte van het gebouw.
Door deze geometrie en het ritme wordt het perspectief versterkt, in de 
diepte van het kavel lijkt het gebouw te verdwijnen naar de horizon. 

De Beemster is geïnitieerd als een nutlandschap én een lustlandschap. 
Sinds 1999 prijkt de Beemster op de werelderfgoedlijst van UNESCO en 
komen de toeristen van heinde en verre om de Nederlandse ingenieurs-
kunst en de traditie van maakbaarheid en ondernemerschap te bewonde-
ren. Het past goed in deze gedachte om de bezoeker te ontvangen en te 
bevangen.

geometrie en perspectief
geometrie en perspectief

BJ161-3.6.indd   8 22-05-2009   13:09:24



De colonnade geeft ruimte aan de bezoekers in de buitenlucht. Deze co-
lonnade toont het centraalperspectief over een lengte van maar liefst ruim 
tweehonderd meter. In deze colonnade is het landschap en het proces van 
het kaasmaken zichtbaar. In de kaasfabriek is de bezoekersgang op de 
hoogte van de ringdijk gelegen ( de begane grond heeft daarmee een vrij 
toegankelijk oppervlak ), het kaasmaken is hier vanuit vogelvluchtperspec-
tief zichtbaar. Op de scheiding van de productiedelen wordt de bezoekers-
gang op de verdieping ( binnen ) verbonden met de bezoekersgang op de 
begane grond ( buiten ). De bezoekersgang is middels glas gescheiden van 
de fabriek, maar door de filters en een onderdruk in de bezoekersgang is 
de dynamiek van het kaasmaken te horen, te ruiken en te voelen.  Het glas 
is de drager van citaten uit de reisverslagen, van o.a. Aldous Huxley , de 
gedichten en  de schilderijen van Cuyp en Ruysdael.
De bezoekersgang eindigt aan de voorzijde in de kaaswinkel, die haar adres 
prominent aan de Rijperweg heeft. De kaaswinkel geeft toegang middels 
een vide in het dakvlak tot het Mini-beemster paviljoen op het dak, hét punt 
om de Beemster ruimtelijk op hoogte te kunnen aanschouwen.

BezoekersgangProgramma
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Natuurlijk

Het gebruik maken van de energiebronnen, die voorhanden zijn zoals de 
wind ( het waait altijd in de Beemsterpolder ), de zon, het water en biogas 
dragen bij aan de synergie van het gebouw en het landschap. 
Het gebouw staat immers in een open veld en het gebruik van de omstan-
digheden verbinden het gebouw met het landschap. 
De presentatie toont de omgang met de energiebronnen. In de afwegingen 
hebben de betekenis voor de synergie en de effectiviteit de doorslag gege-
ven. Een paar voorbeelden : CONO kaasmakers draait op termijn volledig 
op biogas. Met de wind worden de gebouwgebonden windturbines aange-
dreven en de wind speelt een rol bij het ventileren van de verblijfsruimten. 
De daglichttoetreding vanuit de oostzijde en de westzijde reduceert het 
gebruik van kunstlicht. Het grasdak reduceert de zonbelasing, de emissie 
van het binnengeluid en zorgt voor een lagere piekbelasting van het regen-
water. Het helofytenfilter is als laatste schakel in de waterzuivering in het 
rietlandschap zichtbaar.

In de entreehal met de kaaswinkel hangen de monitoren, die  het energie-
verbruik en de besparingen zichtbaar maken.

Bastiaan Jongerius, 
namens het ontwerpteam DS landschapsarchitecten, ABT installaties, ABT 
constructies en Bastiaan Jongerius architecten
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Aanzichten   schaal 1:300

BJ161-3.6.indd   24 22-05-2009   13:12:33



0 2 4 10 mWESTGEVEL

0 2 4 10 mOOSTGEVEL

BJ161-3.6.indd   25 22-05-2009   13:12:46



0 2 4 10 m NOORDGEVEL

voorfabriek kaasmakerij

plenum

utility ruimte

Bastiaan Jongerius Architecten

Doorsneden   schaal 1:300
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Bijlage 1 
Geometrie vraagt om Geometrie

CONO kaasmakers en de Beemster : bouwen onder de gezichtshoek van 

het verleden

Meer dan tachtig jaar geleden maakte Aldous Huxley een reis door Nederland. 
Tijdens die reis bezocht hij ook de Beemster :
“Op een land dat het ideale platte vlak van de geometrieboeken is, zijn de 
wegen en kanalen de kortste afstanden tussen twee punten. In de eindeloze 
polders snijden de dijkwegen de weerkaatsende sloten in rechte hoeken, een 
netwerk van volmaakt evenwijdige lijnen. (…) Aan de egale horizon zwaait een 
rij molens hun armen als dansers bij een geometrisch ballet. Onafwendbaar 
leiden de wetten van het perspectief de lange wegen en het glanzende water 
naar een vaag verdwijnpunt”.
   
Het door Huxley zo bewonderde perspectief van de Beemster hangt samen met 
een andere kwaliteit van de droogmakerij : De strenge maatvoering en conse-
quente landinrichting. Het patroon van de wegen en tochten bestaat uit zuivere 
vierkanten van 900 bij 900 meter, die op hun beurt zijn samengesteld uit vijf lang-
gerekte kavels. Vier van dergelijke vierkanten vormen samen weer een duidelijk 
herkenbaar, groter vierkant van 1800 x 1800 meter. Doordat de patronen van 
wegen en sloten ten opzichte van elkaar zijn verschoven, heeft het landschap 
een bijzonder ritme gekregen. Door de Middensloot en de Middenweg wordt 
de Beemster ten slotte nog op twee manieren in tweeën gedeeld. Het snijpunt 
van de Middenweg en Rijperweg definieert het logische middenpunt van de 
droogmakerij : Het dorp Middenbeemster. Dankzij al deze ordeningsprincipes 
is een strakke regelmaat ontstaan, die door de beplanting van de wegen een 
extra grote dieptewerking heeft gekregen. Een dieptewerking die overigens ook 
weer niet eindeloos is, zoals Huxley duidelijk maakt. De ruimte is namelijk open 
en besloten tegelijk. Alle rechte lijnen van de zeventiende-eeuwse landinrichting 
komen immers uit op de hoge ringdijk, die het landschap van de Beemster een 
aangename beslotenheid verleent.

‘Het landschap van passer, liniaal en tekendriehoek’ ademt het onbevangen 
geloof in de maakbaarheid van het landschap, zoals dat in het Holland van de 
zeventiende eeuw postvatte. Vanaf dat moment heeft elke waterstaatkundige 
prestatie en elke droogmakerij het idee gevoed dat de Nederlanders hun land 
eigenhandig tevoorschijn hebben gehaald uit dat ondefinieerbare mengsel van 
grond en water, zoals vroegere reizigers uit zuidelijker streken dat nog hadden 
beschreven als hoofdkarakteristiek van de Lage Landen. Vanaf de negentiende 
eeuw, toen zich in ons land een krachtig vaderlandgevoel ontwikkelde, werd 
de Beemster gaandeweg gezien als één van de belangrijkste producten van 
de typisch Hollandse ingenieursmentaliteit. Toch is de Beemster ook weer niet 
zo planmatig tot stand gekomen als vaak wordt gedacht. Hier en daar heeft de 
strakke regelmaat concessies moeten doen aan de ruimtelijke (infra)structuur 
van het oude land en de bestaande bezitsverhoudingen. De schuine sloot in 
het vierkant waarin de CONO ligt is daarvan een mooi voorbeeld. En er was 
ook een toevalligheid in het spel : In januari 1611 vroor de bijna-drooggelegde 
Beemster geheel dicht. Daardoor kregen de landmeters onverwacht de kans 
om, gewapend met lange meetkettingen, het ijs op te gaan en zo een groot 
aantal precieze metingen te verrichten over grote afstanden. Het resulteerde in 
de ‘perfecte caerte’. 

Het landschap van de Beemster belichaamt nóg een cultuurtrek van het Hol-
land van de Gouden Eeuw : Ondernemerschap. Het is bekend dat het initiatief 
tot drooglegging werd genomen door rijke investeerders, zoals Dirk van Os, 
bewindvoerder van de VOC, en de vermogende avonturier Pieter Pikmans. De 
investeerders zagen in het nieuwe land een gunstige kapitaalbelegging, naast 
een potentiële lusthof om er te wonen of aangenaam te verpozen. Vanaf de 
drooglegging in 1612 heeft de Beemster zijn waarde voor ondernemers, van de 
zakelijke elite tot boeren en kaasmakers, onophoudelijk bewezen.

De Beemster is als landschap dus voortgekomen uit de wisselwerking tussen 
een uitzonderlijk ruimtelijk maatgevoel, een sterk geloof in de maakbaarheid 
van het landschap en doortastend ondernemerschap. Het is daarom vreemd 
dat het landschap van de droogmakerij pas zó laat, aan het eind van de vorige 
eeuw, officieel als monument is (h)erkend. Sinds 1999 prijkt de Beemster op de 
prestigieuze werelderfgoedlijst van UNESCO, en is de droogmakerij volgens 
kenners en liefhebbers hét monument van de strijd van de Nederlanders tegen 
het water. Het woord ‘monument’ moeten we in deze context iets anders inter-
preteren dan in het geval van een historisch gebouw. Wegens hun schaal en 
functie is het onmogelijk om ‘monumentale’ agrarische cultuurlandschappen 
zoals de Beemster te fixeren en in een onveranderde vorm door te geven aan 
volgende generaties. Wil het cultuurlandschap blijven voortbestaan, dan moet 
het in economisch en sociaal opzicht vitaal blijven, veerkrachtig zijn en dus 
mogen veranderen. 

Daarmee is ook het belangrijkste uitgangspunt gedefinieerd voor het voorlig-
gende ontwerp voor de CONO kaasfabriek. Net als de droogmakerij als geheel 
wil het ontwerp voor de kaasfabriek een chemie bewerkstellen tussen ruimte-
lijke dieptewerking en maatvoering, en de tradities van maakbaarheid en onder-
nemerschap. Daarbij wil het optimaal aansluiten bij de fysieke structuren die in 
het landschap zijn overgeleverd vanuit het verleden. Door het ontwerp te base-
ren op een creatieve reflectie op de ruimtelijke kwaliteiten van en de verhalen 
over de Beemster, in plaats van een conventionele waardering van cultuurhisto-
rische elementen en patronen, wijst de nieuwe kaasfabriek een nieuwe richting 
voor het herstel en beheer van dit ‘monumentale’ cultuurlandschap.

De dieptewerking en maatvoering van het landschap wordt op verschillende 
manieren versterkt. Ten eerste wordt het gehele proces opgesteld in de lengte-
richting van de kavels. De lengteas van de fabriekskavel wordt geaccentueerd 
door een colonnade, die met zijn kolommen de lange wand van het volume 
extra perspectief geeft. Om dezelfde reden wordt een sloot hergraven tussen 
de service- en het westkavel. Op de ‘perfecte caerte’ staat op deze plaats een 
sloot getekend en de kavel draagt nog de sporen in de klei. De servicekavel is 
eveneens in de lengte georganiseerd, ingebed in een dik veld riet.
Aan het aspect van ondernemerschap wordt op andere manieren uitdrukking 
gegeven. Kaas en kaasproductie horen uiteraard bij de Beemster. Ze verlenen 
bestaansrecht aan de veehouderij, die op zich weer noodzakelijk is voor de suc-
cesvolle overlevering van het agrarische cultuurlandschap van de droogmake-
rij. De nieuwe kaasfabriek is daarom niet alleen een symbool van ondernemer-
schap, maar tevens een bewijs van de economische vitaliteit van de Beemster 
als agrarisch productielandschap. Vanwege de hechte band tussen de Beem-
sterkaas en het Beemster cultuurlandschap staat het beleefbaar maken van het 
proces van kaasmaken voor de bezoekers centraal in het ontwerp.

Het economische en culturele potentieel van de Beemster schuilt echter niet al-
leen in de agrarische functies van het gebied. Recreanten uit andere delen van 
Nederland hebben in het gebied de schoonheid ontdekt waarmee “de Neder-
landers gevolg hebben gegeven aan de roep van het landschap” ( Huxley ). En 
buitenlandse toeristen bezoeken niet alleen de Amsterdamse grachtengordel, 
het Rijksmuseum en Anne Frank Huis, maar ook andere haut-lieux van de Ne-
derlandse geschiedenis en cultuur - de polders. De Beemster kan zich inmid-
dels rekenen tot dit illustere gezelschap van bezienswaardigheden. Het valt dan 
ook te verwachten dat het gebied in de toekomst een groeiende stroom van rei-
zigers uit verre oorden mag ontvangen. Dat wil niet zeggen dat het traditionele, 
agrarische productielandschap zal transformeren tot een eenzijdig consump-
tielandschap. Wel brengt deze ontwikkeling met zich mee dat oude en nieuwe 
vormen van productie en van consumptie blijvend op elkaar moeten worden 
afgestemd, willen ze optimaal van elkaar kunnen profiteren.

De invalshoek van de recreant en toerist verschilt uiteraard van het ‘insider -
perspectief’ van de bewoner en kaasmaker. In de kaasfabriek worden oude vor-
men van ondernemerschap ( de traditionele kaasproductie ) en nieuwe vormen 
( cultuur -, natuur - en erfgoedtoerisme ) met elkaar verzoend. In haar nieuwe 
gedaante is de kaasfabriek tevens een bescheiden ‘attractie’, zonder dat het 
productieproces daardoor wordt belemmerd. 
Van verre is de kaasfabriek goed zichtbaar gelaten, het rommelige serviceka-
vel is ingebed in het manshoog riet. Het front van de fabriek vol kazen lokt 
de bezoeker naar de kaaswinkel, die vanaf de Rijperweg bereikbaar is via een 
glanzend vlak in het gras. Vanuit de ontvangstruimte is de kaaswinkel en de 
Mini-Beemster paviljoen op het dak middels een vide zichtbaar en kan de rond-
wandeling in de fabriek of buitenlangs aangevangen worden.  

Bij een buitenwandeling toont de colonnade een perspectief van ruim tweehon-
derd meter en  is het landschap én het productieproces te bezichtigen.
Bij een binnenwandeling  start de bezoekersgang langs de verschillende stadia 
van het productieproces ( met bijbehorende beelden, geluiden en geuren ) en 
eindigt weer in de vide van de ontvangsthal.
Deze binnenwandeling is gesitueerd op niveau 1 en gunt de bezoekers een 
uitzicht over de Beemster vanaf een hoogte die gelijk is aan die van de ringdijk. 
Langs beide wandelingen kunnen bezoekers kennis nemen van de reisimpres-
sies van dichters, schrijvers, kunstschilders en fotografen die de Beemster in 
het verleden hebben bezocht en bewonderd. 

De binnenwandeling eindigt in de hooggelegen ontvangstkamer, van waaruit de 
bezoeker een goed uitzicht heeft over het ruimtelijke landschap en de lucht zich 
weerspiegelt op het terrasvlak . Het ontvangstvertrek kan alle mogelijke func-
ties combineren. Er kunnen grote representaties van geschilderde landschap-
pen ( Cuyp, Ruysdael ) worden geplaatst, waarmee de bezoeker ook hier het 
actuele uitzicht kan vergelijken of confronteren, er kunnen gedichten en citaten 
uit reisverslagen worden afgedrukt, er kan een klein fitnesscentrum worden in-
gericht waar ‘fietsers’ de mini-Beemster kunnen droogmalen. Het gebouw kan 
ten slotte worden bezocht door ‘virtuele reizigers’. De UNESCO-toerist die zich 
oriënteert op een erfgoedreis zal de boerderijen langs de weg op Google Earth 
herkennen als rechthoekige, kleine ‘tapijtjes’. Via de website van CONO Kaas-
makers kan de virtuele reiziger de nieuwe fabriek ook van binnen bewonderen 
en extra informatie krijgen over de relatie tussen de kaasproductie, veehoude-
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rij en het agrarisch cultuurlandschap van de Beemster. Op al deze manieren 
kan de nieuwe kaasfabriek een bijdrage leveren aan het actuele proces van 
herwaardering van de Beemster, waarin niet alleen fysieke productieprocessen 
maar ook ervaringen en belevenissen dragend zijn voor de instandhouding van 
het landschap dat een belangrijke representant is van de Hollandse ingenieurs-
mentaliteit. 

Met het perspectief van de bezoeker en reiziger zijn we weer terug bij Aldous 
Huxley, die na zijn verblijf in Nederland concludeerde dat geen enkel landschap 
geestelijk opbeurender was om in te reizen dan het polderlandschap en de 
droogmakerij. Sinds het Nederlandse landschap werd bezocht door intellectu-
elen, kunstenaars en schrijvers als De Amicis, Monet en Huxley is er aan de cul-
tuur van het reizen nogal wat veranderd. De Japanner en Amerikaan, gewapend 
met digitale electronica, koesteren andere verwachtingen ten aanzien van het 
landschap dat ze bezoeken. 
De tijdsduur van het verblijf  is gedecimeerd : Het landschap en de kaasfabriek 
daarin moet in kort tijdsbestek een onuitwisbare indruk achterlaten. Dat hoeft 
niet perse nadelig te zijn. Zeker niet in het geval van de Beemster. Het cultuur-
landschap beschikt namelijk over krachtige ruimtelijke kwaliteiten die zich ook 
tijdens een kort verblijf aan de bezoeker manifesteren. Die kwaliteiten schui-
len in de grote regelmaat en grote ruimtelijke diepte. Elke verandering aan het 
landschap van de Beemster zou aan die regelmaat en dieptewerking zijn eigen 
bijdrage moeten leveren. We sluiten daarom af met een treffende waarneming 
uit Aldous Huxley’s reisindrukken, die tevens als motto dient voor het ontwerp: 
“Geometrie vraagt om geometrie”. 
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Bijlage 2 

Studie gebouwvormen
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Bijlage 3 

Nut en lust in de tijd
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bijlage 4

De toelichting  op de draagconstructie ABT adviesgroep constructies

De constructieve opbouw

Gekozen is, vooral vanwege economische redenen voor een ter plaatse gestorte 
betonnen fundering op prefab betonnen heipalen. De kelder c.q. het plenum ( 
300 mm dik ) en het kaaspakhuis ( 600 mm dik ) wordt om waterdichtheidredenen 
en uit hygiënische overwegingen in ter plaatse gestort beton uitgevoerd.  
De zijwanden worden tevens uitgevoerd in een mechanisch geventileerde 
spouwmuur om te kunnen garanderen, dat er geen vochtdoorslag zal kunnen 
plaatsvinden.
Ook de begane grondvloer is uit ter plaatse gestort beton vervaardigd. Hierop 
komt een hoofddraagconstructie van staal te staan.
Deze hoofddraagconstructie bestaat uit een samenstel van stalen koker 
kolommen h.o.h. 5 meter en gelaste stalen koker dakbalken. Op de dakbalken 
rusten prefab betonnen kanaalplaten met daarop een grasdak 30 cm. De 
hoofddraagconstructie repeteert over de gehele dieptemaat en is modulair en 
demontabel opgebouwd.
Teneinde de bedrijfsprocessen zo weinig mogelijk te verstoren is er voor 
gekozen de breedte van het gebouw, circa 60 meter, in twee overspanningen 
te verdelen. Hierdoor kan de hoogte van de balken, die deze overspanning 
moeten overbruggen op een redelijk niveau gehouden worden.  Indien een 
productieonderdeel geheel kolomvrij dient te zijn,  voornamelijk pekellokaal en 
expeditie, wordt  de middenbalk verzwaard.
Alleen het publieksdeel, zijnde de colonnade aan de buitenzijde, de kaaswinkel 
en Mini-Beemster paviljoen wordt geconstrueerd in hout.
Voor de houten kolommen is gekozen voor geschilde boomstammen, dat wil 
zeggen van de bast ontdaan. Door deze keuze ontstaan boeiende vormen 
met een duidelijk natuurlijke uitstraling, daarnaast is het hout sterker, omdat in 
tegenstelling met een gezaagde balk de houtstructuur nog onaangetast is. Het 
hout van de boomstammen wordt gestaalstraald en met jachtlak afgewerkt. 
In aansluiting met de traditionele houtbouwtechnieken van de boerderijbouw 
wordt het principe van de verstijfde hoek door een diagonale balk weer van stal 
gehaald. 
Tussen de met de boomstam kolommen en gelamineerd houten liggers 
opgebouwde portalen worden houten balken 75 x 225 mm gelegd, deze balken 
overspannen 5 meter tussen de systeemlijnen, met hierop 2 x 18 mm multiplex 
dakplaten. 

Ondergronds bouwen 

Ondergronds bouwen is een methode om het beslag van onze gebouwen op 
Moeder Aarde en de Horizon te verminderen. Die delen van het gebouw die 
het functioneel gezien zonder daglicht kunnen stellen worden onder de grond 
gestopt, zodat ze minder zichtbaar zijn en ze opgesloten zitten in het milieu van 
de ondergrond met een vrijwel constante temperatuur van10 graden. 
In het ontwerp wordt om deze reden het plenum en een deel van het pakhuis 
ondergronds voorgesteld.
Het betekent wel dat er technische maatregelen genomen moeten worden om 
een en ander te kunnen bereiken. Duidelijk is, dat er extra bouwkosten gemaakt 
moeten worden om dit alles te realiseren.
Zo zal een bouwput gecreëerd moeten worden om in den droge het ondergrondse 
bouwgedeelte te kunnen realiseren. Gezien de bouwlocatie in het poldergebied 
betekent dit vooral ( grond-) waterbeheersing waarbij de effecten van een 
bemaling, benodigd voor het drooghouden van de put voor de omgeving 

goed bestudeerd moeten worden om schade aan de omgeving te beheersen. 
In de plannen wordt uitgegaan van een 7 meter diepe ontgraving bij het deels 
ondergrondse pakhuis en van een 3,5 meter diepe ontgraving voor de rest van 
het gebouw. 
De 3,5 meter diepe put kan met behulp van een standaard stalen damwandwand 
rondom de bouwput gerealiseerd worden. Op basis van de ervaringen in de polder 
kan hiervoor met een open bemaling in de put volstaan worden. De kleilagen 
geven afdoende horizontaal afsluitend vermogen om water toevoer uit de 
omgeving te vermijden. Wel zal een vergunning voor lozing van het uitkomende 
water aangevraagd moeten worden en is aandacht voor de doorlooptijd van de 
benodigde vergunningen benodigd. 
Bij de 7 meter diepe bouwput zullen er meer technische maatregelen genomen 
moeten worden om de diepe bouwput leeg te malen. De circa 6 meter waterkolom 
waterdruk op de bouwputbodem geeft een grote opwaartse druk. Nadat er met 
zware damwandprofielen, gestabiliseerd met groutankers, een gesloten wand rond 
de bouwput gemaakt is zal er eerst een circa 1 meter dikke laag onderwaterbeton 
gestort moeten worden. Deze betonlaag biedt door haar gewicht een tegenwicht 
aan een equivalent van 2,4 meter waterdruk. De rest van de opwaartse waterdruk 
zal met verticale trekverankering plaats moeten vinden. Na het verharden van het 
beton kan de bouwkuip leeggepompt worden en kan vervolgens het kaaspakhuis 
zelf gebouwd worden. Na gereedkomen van de bovenbouw kunnen de zware 
damwandprofielen verwijderd worden .
Voor de waterdichtheid en de weerstand tegen het vochttransport door de vloeren 
en de wanden van het gedeelte dat permanent onder de grondwaterstand staat 
worden de vloeren en de wanden van het pakhuis 600 mm dik uitgevoerd. Door deze 
dikte, een correcte uitvoering van de wapening en vooral de uitvoering van de voeg 
tussen vloer en wand wordt een waterdichte uitvoering bereikt. Daarnaast wordt 
aanbevolen een waterdichte en drukbestendige isolatie zowel tegen de wanden 
als de vloeren aan de buitenzijde aan te brengen. De naden hiervan zorgvuldig 
dichtsmeren met een bitumineuze massa. Om condensatie tegen de buitenmuren 
te vermijden wordt er een voorzetwand tegen de buitenmuur aangezet die via de 
er achter ontstane spouw zwak mechanisch geventileerd wordt. 

De integratie van de dakbalken en de afzuigkanalen 

De gelast staalplaten liggers zijn samengesteld en hol om reden van het voorkomen 
van stofophoping en daarmee uitermate geschikt om de afzuiging in op te nemen. 
De dakbalken kunnen plaatselijk voorzien worden van een sparing met een rooster. 
De dakbalken vormen een onderdeel van het kanalenstelsel door de fabriek en 
kunnen worden gebruikt voor een specifieke bronafzuiging of om tot in de oksel 
van de ruimte de vochtige lucht na de reiniging doelmatig te kunnen afzuigen.
De dakbalken sluiten aan op de hoofdafzuigkanalen, die in de middenzone aan 
weerszijden van de middenas door een sparing van de dakbalken lopen. Het 
kanaal wordt tot de dakvloer uitgevuld en in het vlak van het kanaal afgewerkt.
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bijlage 5

De toelichting op duurzaam bouwen  ABT adviesgroep installaties

De duurzame zuivelketen: afval = voedsel

Met ons ontwerp van de nieuwe Cono kaasfabriek willen wij een belangrijke 
impuls geven voor een volledig duurzaam productieproces van de Beemsterkaas. 
Dit is mogelijk door nuttig gebruik te maken van rest- en afvalproducten uit de 
overige niveaus van de productketen. Hiermee wordt op optimale wijze invulling 
gegeven aan het “cradle-to-cradle”- principe: afval = voedsel.

In de conventionele zuivelketen worden afvalproducten als koeienmest, afvalslib 
uit de kaasfabriek en overtijdproducten uit winkels grotendeels verwijderd uit de 
keten als zijnde nutteloos. 
In de duurzame zuivelketen worden deze afvalproducten nuttig gebruikt voor 
het maken van bruikbare producten als biogas en kunstmest.  

Binnen de zuivelketen in de Beemsterpolder is een enorm potentieel aan 
afvalstromen aanwezig waarmee biogas kan worden geproduceerd. We streven 
naar een duurzame kaasfabriek die (op termijn) volledig op biogas draait. Indien 
we uitgaan van de energiegebruiken uit fase 2 dan is de mest van ca. 20.000 
koeien, vermengd met het slib uit de afvalwaterzuivering, eventueel vermengd 
met overtijd producten voldoende om de gewenste 8 miljoen m3 biogas op 
jaarbasis te produceren. De hoeveelheid koeienmest kan nog worden verminderd 
door meer restproducten bij te mengen.

Voor het bereiken van een optimaal duurzame zuivelketen zijn een aantal 
aanvullende onderdelen benodigd: 
- co-vergister
- afvalzuivering installatie
- helofytenfilter

co-vergister

Door een co-vergister wordt op duurzame wijze allerlei restproducten uit de 
zuivelketen, zoals koeienmest, slib uit de afvalwaterzuivering en overtijdproducten 
uit winkels omgezet in nuttig te gebruiken producten als biogas en kunstmest. 
Vergisters werken efficiënter indien het vergistingproces wordt verwarmd, 
eventueel met restwarmte uit de afvalwaterzuivering, en meerdere grondstoffen 
worden gemengd met de koeienmest, zoals afvalslib uit de afvalwaterzuivering, 
overtijdproducten en biomassa.
Uit transportoverwegingen is het raadzaam om de vergisters zoveel als mogelijk 
bij de boerderijen zelf te plaatsen. Koeienmest hoeft dan niet of minder ver 
te worden getransporteerd, wat energie bespaart en CO2-uitstoot verminderd. 
Het biogas wordt daarna bij voorkeur via het regionale aardgasnet naar de 
energiecentrale van de kaasfabriek getransporteerd. Hiervoor dient het biogas 
wel te worden opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. Als dit om juridische of om 
(kosten)technische redenen niet wenselijk is, dan kan worden overwogen om 
een afzonderlijk biogas leidingnetwerk aan te leggen of om de vergisters toch 
bij de kaasfabriek te plaatsen. 

Door de afname van biogas te garanderen kan de CONO kaasfabriek boeren 
in de omgeving stimuleren om co-vergisters te plaatsen. Eventueel kan ter 
stimulering een pilot vergister op het eigen terrein worden geplaatst.
Dit alles leidt op termijn tot een duurzame zuivelketen.

Afvalwaterzuivering
Het afvalwater uit de CONO kaasfabriek wordt voorgezuiverd in de 
afvalwaterzuivering installaties. Hierin wordt slib afgevangen en afgevoerd naar 
de vergisting installaties. Daarnaast wordt de restwarmte uit het afvalwater 
teruggewonnen, eventueel ook ten behoeve van verwarming van co-vergisters 
in de omgeving. Door de terugwinning van restwarmte wordt ook het afvalwater 
afgekoeld. Het voorgezuiverde en lauwe afvalwater wordt daarna naar het 
helofytenfilter op het terrein geleid. 

Helofytenfilter
Het voorgezuiverde en lauwe afvalwater wordt in het helofytenfilter op het terrein 
verder gezuiverd en afgekoeld tot op het niveau van de omgevingstemperatuur. 
Hierna wordt het schone water geloosd op het oppervlaktewater van de 
Beemsterpolder. 

De all-biogas energiecentrale

In onze visie draait de nieuwe Cono kaasfabriek (op termijn) volledig op biogas. 
Biogas dat in ruime mate wordt gewonnen in de duurzame zuivelketen. Met dit 
biogas wordt in de vernieuwde energiecentrale van de Cono kaasfabriek alle 
voor het productieproces en klimatisering benodigde elektriciteit, warmte en 
koude opgewekt. De energiecentrale bestaat daarom uit:
- warmtekracht installatie
- gasmotorwarmtepomp

Om inzicht te krijgen in de (kosten)technische haalbaarheid van een all-biogas 
centrale, hebben wij met de ons ter beschikking staande gegevens, kwantitatieve 
berekeningen uitgevoerd van de energie-, warmte- en koudestromen die 

zijn benodigd voor de CONO kaasfabriek. We zijn daarbij uitgegaan van de 
verbruiken uit fase 2. 
Het kan zijn dat de werkelijk benodigde energie-, warmte- en koudestromen 
afwijken, aangezien wij geen volledig inzicht hebben in de benodigde en 
vrijkomende warmte- en koudestromen uit het productieproces. 
Ook zijn wellicht aanvullend ketels (op biogas) benodigd om de warmtestromen 
in balans te krijgen.
In de volgende ontwerpfase moeten ook de warmte- en koudestromen uit het 
productieproces nauwkeuriger in de warmtebalans worden opgenomen.

warmtekracht installatie
Voor de klimatisering en het productieproces in de kaasfabriek is veel elektriciteit 
en warmte benodigd. Een warmtekracht installatie van 2,5 MWel levert voldoende 
elektriciteit, circa 12 miljoen kWh/jaar, en warmte, circa 68 TJ/jaar, om de Cono 
kaasfabriek te laten draaien. De warmtekrachtcentrale gebruikt hiervoor circa 5 
miljoen m3 biogas op jaarbasis.  
Voor een eventuele uitbreiding naar fase 3 zal een extra warmtekrachtcentrale 
worden toegevoegd in fase 3.

gasmotorwarmtepomp
Voor het productieproces en de klimatisering van de verblijfsruimten in de 
kaasfabriek is tevens koude benodigd. Met behulp van een gasmotorwarmtepomp 
kan uit circa 3 miljoen m3 biogas jaarlijks circa 76 TJ koude worden opgewekt. 
Daarbij komt ook nog eens circa 38 TJ hoogwaardige en circa 98 TJ laagwaardige 
warmte vrij die eveneens nuttig in het productieproces en de klimatisering van 
de gebouwen kan worden gebruikt.  

De duurzame kaasfabriek: één met de Beemster 

De duurzaamheid van een gebouw en een productieproces wordt bepaald 
op basis van een aantal aspecten. In het algemeen betreft het de volgende 
aspecten:  
- energiegebruik
- materiaalgebruik
- watergebruik
- afvalstromen
- transport
Ook comfort wordt in veel gevallen gezien als een aspect voor duurzaamheid. 
Door optimaal gebruik te maken van de functies van de gebouwschil wordt 
het buitenklimaat optimaal gefilterd en geregeld. Daar waar nodig wordt het 
buitenklimaat geweerd, zoals koude in de winter en zonnestraling in de zomer, 
of juist binnengelaten, zoals daglicht en zonnestraling in de winter. Hiermee 
wordt op energiezuinige wijze een goed basiscomfort gecreëerd. Met behulp 
van aanvullende (minimale) klimaatinstallaties kan een optimaal comfort worden 
gehandhaafd.
 
energiegebruik 
Zoals reeds weergegeven in de vorige hoofdstukken willen wij de CONO 
kaasfabriek (op termijn) volledig voorzien van duurzame energie middels biogas. 
Maar ook voor de klimatisering van het gebouw is rekening gehouden met het 
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Vergisters

Door vergisters wordt op duurzame 

wijze allerlei restproducten uit de 

zuivelketen, zoals koeiemest, slib uit 

de afvalwaterzuivering en overtijd-

producten uit winkels omgezet in nut-

tig te gebruiken producten als biogas 

en kunstmest.

Afvalwaterzuivering

Het afvalwater uit de CONO kaas-

fabriek wordt voorgezuiverd in de 

afvalwaterzuivering installaties. 

Hierin wordt slib afgevangen en afge-

voerd naar de vergisting installaties. 

Daarnaast wordt de restwarmte uit 

het afvalwater teruggewonnen ten 

behoeve van de co-vergisters, waar-

door het afvalwater ook wordt afge-

koeld. Het voorgezuiverde en lauwe 

afvalwater wordt daarna naar het 

helofytenfilter op het terrein geleid.

Mesttransport

ca. 70 giertanks per dag zijn nodig 

om de benodigde hoeveelheid mest 

van de boerderijen naar de CO ver-

gister te transporteren.

Biogaspotentieel

Binnen de zuivelketen is een enorm 

potentieel aan afvalstromen aan-

wezig waarmee biogas kan worden 

geproduceerd. We streven naar 

een duurzame kaasfabriek die (op 

termijn) volledig op biogas draait. 

Indien we uitgaan van de energiege-

bruiken uit fase 1c dan is de mest 

van ca. 20.000 koeien, vermengd 

met het slib uit de afvalwaterzuiver-

ing, eventueel vermengd met overtijd 

producten voldoende om de gewen-

ste 8 miljoen m3 biogas op jaarbasis 

te produceren.

Helofytenfilter
Het voorgezuiverde en lauwe 

afvalwater wordt in het helofytenfilter 
op het terrein verder gezuiverd en 

afgekoeld tot op het niveau van de 

omgevingstemperatuur. Hierna wordt 

het schone water geloosd op het 

oppervlaktewater van de Beemster-

polder.

Vloerverwarming-

koeling

Natuurlijke toevoer via bouwkun-

dig plenum met koel- verwarm-

ings convector

Te openen ramen om overhitting 

in de zomer te voorkomen

Roostervloer

Luchtbehandeling t.b.v.

productieruimten

Luchtbehandeling t.b.v. toevoer

ventilatielucht

Lijnvormige aanzuigroosters

in de gevel

Wind

Zonwerende glaslamellen

Kleine windturbines in het

dak wekken elektriciteit op 

voor de Mini Beemster

Afblaaslucht van 

luchtbehandlingskast via

luchtkanalen in plenum

Verdringingsrooster t.b.v.

toevoer ventilatielucht

Bezoekers ervaren de 

geuren uit de fabriek

Daglicht wordt zo diep mogelijk 

de ruimte in gereflecteerd

Energie efficiente armaturen
met daglichttoetreding

Grasdak voor geleidelijke 

regenwaterafvoer en beperken

koellast in de zomer

Kleine afzuigventilatoren in het 

dak zorgen voor ventilatie

en afvoer van warmte en zon

Spuiventilatie

Lijnvormige

afblaasroosters

in de gevel

Ventilatie op basis van 

verdringingsprincipe

Grijswater t.b.v.

toiletspoeling

opvang regenwater

en reservoir grijswater

Verdringsrooster 

t.b.v. toevoer 

ventilatielucht

energiegebruik. Daarbij is uitgegaan van de Trias energetica.
1. beperken van de energievraag door:
- beperken warmteverlies door optimale gebouwisolatie;
- beperken koellast door dubbele huidgevel en overstekken in combinatie 
met zonwering en door de grasdaken;
- beperken van kunstlicht door gebruik te maken van daglicht;
- beperken van ventilatorenergie door gebruik te maken natuurlijke 
toevoer in verblijfsruimten.
2. gebruik van duurzame energiebronnen:
- biogas;
- windenergie door middel van de windturbines in de overstekken aan de 
westgevel. 
3. efficiënt gebruik van eindige energiebronnen:
- gelijkstroomventilatoren;
- hoogfrequente verlichting met daglichtregeling.

materiaalgebruik
De duurzaamheid van het materiaalgebruik is grotendeels afhankelijk van 
de beoogde levensduur van het gebouw. Wij willen de levensduur van de 
CONO kaasfabriek oprekken door het creëren van een zo flexibel mogelijk en 
esthetisch interessant gebouw. De flexibiliteit komt tot uiting in de kolomvrije en 
vrij indeelbare ruimten, het plenum ten behoeve van de installaties en de hoge 
ruimten. 
Als materiaal is veelvuldig gekozen voor herbruikbare en “oneindig” beschikbare 
grondstoffen, zoals waar mogelijk hout of recyclebare grondstoffen, zoals glas 
en staal. De constructie wordt geheel modulair en demontabel opgebouwd. 
Daarnaast wordt het materiaalgebruik beperkt door de holle staalplaten 
draagconstructie te gebruiken als de afzuigkanalen in de fabriek.
 

watergebruik
Het watergebruik voor het productieproces is door gebruik te maken van de 
afvalwaterzuivering en het helofytenfilter een gesloten watersysteem. Het 
onttrokken water wordt geheel schoon en op omgevingstemperatuur weer 
teruggeleverd aan het oppervlaktewater van de Beemsterpolder. Tevens worden 
restproducten als afvalslib en restwarmte nuttig hergebruikt.
Het gebouw zelf is voorzien van waterdaken en grasdaken. De daken zijn 
daarmee een buffer, waardoor pieken in de neerslag worden vertraagd en 
gedempt. Hierdoor zal de maximale afvoercapaciteit van hemelwater naar de 
Beemsterpolder een stuk lager zijn. De waterdaken en grasdaken dempen 
daarnaast overmatige zonnewarmte in de zomer en geluidemissie van mogelijke 
fabrieksgeluiden naar de omgeving. 
Het overig watergebruik in het gebouw wordt verder zoveel als mogelijk beperkt 
door gebruik te maken van grijs water voor het spoelen van toiletten. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van het verzamelde water op het dak.  

Bastiaan Jongerius Architecten
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Bastiaan Jongerius Architecten

afvalstromen
De afvalstromen in het productieproces en de overige zuivelketen worden, zoals 
eerder beschreven, zoveel als mogelijk hergebruikt. 
De riolering van het gebouw zelf wordt ook aangesloten op de afvalwaterzuivering 
en het helofytenfilter. 
De overige afvalstromen binnen het gebouw worden zoveel als mogelijk 
gescheiden en gerecycled.  

transport 
Voor het vervoeren van productiemiddelen, zoals melk, het woonwerk verkeer 
van het personeel en het vervoeren van bezoekers voor de Mini-Beemster, is 
transport benodigd. Het hergebruik van de afvalstromen, zoals koeienmest, 
afvalslib en overtijdproducten, leidt daarnaast tot (extra) transportbewegingen. 
Door gebruik te maken van biodiesel kan de CO2-uitstoot van deze 
transportbewegingen worden beperkt. 
Het personeel kan door fietsplannen en het stimuleren van het carpoolen, 
worden aangezet tot verminderd autogebruik.  
De inzet van duidelijk herkenbare waterstofbussen voor het vervoeren van 
bezoekers, zou een duurzaam statement kunnen zijn. Het waterstof is (op 
termijn) met elektrolyse aan te maken met de elektra uit de biogas warmtekracht 
installatie.
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Voorfabriek (VF) 1.997.000 726.000 2.723.000

Kaasmakerij (KM) 3.041.000 996.000 4.037.000

Pekellokaal (PL) 3.378.000 548.000 3.926.000

Managementkantoor (O) 950.000 209.000 1.159.000

Personeelsverblijven (PV) 629.000 146.000 775.000

Bedrijfskantoor (BK) 217.000 51.000 268.000

Verbindingsbrug bestaande pakhuis en nieuw pekellokaal 119.000 20.000 139.000

Bezoekersgang voorfabriek, kaasmakerij en pekellokaal 690.000 174.000 864.000

Chauffeurs- en manifoldruimte 256.000 45.000 301.000

Utility ruimte (U) 2.987.000 2.987.000

Tank fundering (MO) 588.000 PM 588.000

Expeditie (E-1) PM PM PM

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) 951.000 PM 951.000

Grondwerk Infra 200.000 - 200.000

Riolering 228.000 - 228.000

Verhardingen 533.000 - 533.000

Terreininrichting, hydranten, bluswaterleiding 280.000 - 280.000

Weegbrug 100.000 100.000

Tuinen - -

Hekken 40.000 40.000

Bomen - 188.000 188.000

Overig - 266.000 266.000

Pakhuis en expeditie (PH-E2) 4.422.000 789.000 5.211.000

Bezoekersruimte incl. Minibeemster en kaaswinkel (MB) 1.294.000 283.000 1.577.000

Verbindingsbrug nieuwe pakhuis en pekellokaal - 30.000 30.000

Bezoekersgang expeditie en pakhuis 144.000 144.000

Opslag marketing (OM) 725.000 725.000

Utility ruimte (U) 574.000 574.000

DIRECTE BOUWKOSTEN 15.803.000 1.381.000 2.915.000 7.159.000 454.000 1.166.000 28.878.000

STAARTKOSTEN 2.645.000 231.000 207.000 1.198.000 76.000 83.000 4.440.000

SUBTOTAAL 18.450.000 1.610.000 3.120.000 8.360.000 530.000 1.250.000 33.320.000

PROJECTBEGELEIDING EN ENGINEERING PM PM PM PM PM PM PM

Projectmanagement

Bouwcoordinatie

Inspectie en kwaliteit
Engineering

ONVOORZIEN PM PM PM PM PM PM PM

TOTAAL 18.450.000 1.610.000 3.120.000 8.360.000 530.000 1.250.000 33.320.000

bestand: bijlage 8 bouwkostenraming.xls Pagina 1 of 1

Bijlage 6

De bouwkostenraming ABT adviesgroep bouwmanagement
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Bastiaan Jongerius Architecten

Client: CONO Kaasmakers

Project: Nieuwbouw kaasfabriek

Fase 1

Subject: Investeringskostenraming (+/-25%)

Prijspeil: mei-2009

Ontwerper:

A CIVIELE WERKEN

A.1 Bouwkundige kosten

Code Beschrijving eenheid aantal eenheidsprijs sub totaal totale kosten

1 Voorfabriek (VF) 1.997.000€

1 Bouwkundige voorzieningen Voorfabriek m2 2.220 900€ 1.997.143€

2 Kaasmakerij (KM) 3.041.000€

1 Bouwkundige voorzieningen Kaasmakerij m2 3.495 870€ 3.040.650€

3 Pekellokaal (PL) 3.378.000€

1 Bouwkundige voorzieningen Pekellokaal m2 2.950 1.145€ 3.377.750€

4 Managementkantoor (O) 950.000€

1 Bouwkundige voorzieningen Management kantoor m2 830 1.145€ 950.350€

5 Personeelsverblijven (PV) 629.000€

1 Bouwkundige voorzieningen Personeelsverblijven m2 580 1.085€ 629.300€

6 Bedrijfskantoor (BK) 217.000€

1 Bouwkundige voorzieningen Bedrijfskantoor m2 200 1.085€ 217.000€

7 Verbindingsbrug bestaande pakhuis en nieuw pekellokaal 119.000€

1 Bouwkundige voorzieningen verbindingsbrug m1 160 745€ 119.200€

8 Bezoekersgang voorfabriek, kaasmakerij en pekellokaal 690.000€

1 Bouwkundige voorzieningen bezoekersgang m2 1.150 600€ 690.000€

9 Chauffeurs- en manifoldruimte 256.000€

1 Bouwkundige voorzieningen Chauffeurs- en manifoldruimte m2 250 1.025€ 256.250€

10 Utility ruimte (U) 2.987.000€

1 Bouwkundige voorzieningen utility ruimten m2 6.635 450€ 2.987.410€

11 Tank fundering (MO) 588.000€

1 Bouwkundige voorzieningen vloerplaat en fundering tanks m2 840 700€ 588.000€

12 Aanpassingen pakhuis en huidige expeditie (PH-1) PM

1 Bouwkundige voorzieningen ombouw bestaande expeditie naar pakhuis m2 -€

13 Expeditie (E-1) PM

1 Bouwkundige voorzieningen Expeditie incl. kantoor m2 -€

14 Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) 951.000€

1 Bouwkundige voorzieningen (eventueel) verdiept aanleggen AWZI m2 1.189 800€ 951.200€

Subtotaal 15.803.000€

15 Staartkosten 2.645.000€

1 ABK % 9% 1.422.270€

2 Overheadkosten aannemer % 5% 861.264€

3 Winst en risico % 2% 361.731€

Overbrengen naar Totaal 18.450.000€

Bestand: bijlage 8 bouwkostenraming.xls Pagina 1 of 1

Client: CONO Kaasmakers

Project: Nieuwbouw kaasfabriek

Fase 1

Subject: Investeringskostenraming (+/-25%)

Prijspeil: mei-2009

Ontwerper:

A CIVIELE WERKEN

A.2 Infra kosten

Code Beschrijving eenheid aantal eenheidsprijs sub totaal totale kosten

1 Grondwerk Infra 200.000€

1 post 1 200.000€ 200.000€

2 Riolering 228.000€

1 Hemelwaterafvoer (HWA) m 500 105€ 52.500€

2 Div. afvoersystemen PM -€

3 Lozingspunten St 60 205€ 12.300€

4 Olie/water scheider bij parkeerplaatsen + bijbehorend riool St 3 10.000€ 30.000€

5 Gemaal incl. verplaatsen post 1 50.000€ 50.000€

6 Rioolputten (1m*1m*1m) St 15 1.100€ 16.500€

7 Hemelwaterafvoer en kolken bestrating m2 11.124 6€ 66.744€

8 -€

9 -€

3 Verhardingen 533.000€

1 Klinkers m2 8.464 30€ 253.920€

2 Asfalt m2 - -€ -€

3 Voetgangerspad m2 1.350 40€ 54.000€

4 Vangrail m 100 120€ 12.000€

5 Fietspad m2 900 40€ 36.000€

6 Vloeistofdichte vloeren m2 410 250€ 102.500€

7 Voetgangersbruggen St 3 15.000€ 45.000€

8 Vrachtauto's opstelplaats St 3 10.000€ 30.000€

9 -€

4 Terreininrichting, hydranten, bluswaterleiding 280.000€

1 Diverse bewegwijzering, spiegels etc. Post 1 20.000€ 20.000€

2 Bluswaterleiding m 500 380€ 190.000€

3 Hydranten St 10 5.000€ 50.000€

4 Toegangscontrole & beveiligings systeem (poort + intercom) post 1 20.000€ 20.000€

5 -€

6 -€

7 -€

5 Weegbrug 100.000€

1 Weegbrug incl fundering en electronica St 1 100.000€ 100.000€

6 Tuinen -€

1 Poedermakerij post 1 47.000€ 47.000€ FASE 2

2

3 Verplaatsen kostenposten van Fase 1infra naar Fase 2 infra (47.000)€

7 Hekken 40.000€

1 Schuifhek (electrisch bediend) St 2 20.000€ 40.000€

2 Hekwerk (gaas) waar geen sloot is m -€

8 Bomen -€

1 Bomen Post 1 10.000€ 10.000€ FASE 2

2 Riet m2 22.220 8€ 177.760€ FASE 2

3 Verplaatsen kostenposten van Fase 1infra naar Fase 2 infra Stuks (187.760)€

9 Overig -€

1 Fietsenstalling abri Stuks 2 4.250€ 8.500€ FASE 2

2 Bescherming voor gebouwen en installaties (bij deuren) Stuks 10 1.000€ 10.000€ FASE 2

3 Toegangsbruggen Stuks 2 100.000€ 200.000€ FASE 2

4 -€

5 Verplaatsen kostenposten van Fase 1infra naar Fase 2 infra (218.500)€

Subtotaal 1.381.000€

10 Staartkosten 231.000€

1 ABK % 9% 124.290€

2 Overheadkosten aannemer % 5% 75.265€

3 Winst en risico % 2% 31.611€

Overbrengen naar Totaal 1.610.000€

Bestand: bijlage 8 bouwkostenraming.xls Pagina 1 of 1
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Client: CONO Kaasmakers

Project: Nieuwbouw kaasfabriek

Fase 1

Subject: Investeringskostenraming (+/-25%)

Prijspeil: mei-2009

Ontwerper:

C Utilities

C.2 Gebouwgebondeninstallaties

Code Beschrijving eenheid aantal eenheidsprijs sub totaal totale kosten

1 Voorfabriek (VF) 726.000€

1 Standaard installatie hal W m² 2.244 89€ 199.716€

2 Standaard installatie hal E m² 2.244 87€ 195.228€

3 Luchtbehandeling inclusief kanalen en toe en afvoer roosters m³/h 70.000 4,5€ 315.000€

4 Binnenriolering PE 160 inclusief 20 putten en PE 315 voor CIP ruimte en 6 buizen PE 160 door vloer m 162 100€ 16.200€

2 Kaasmakerij (KM) 996.000€

1 Standaard installatie hal W inclusief BMS m² 3.494 50€ 174.700€

2 Standaard installatie hal E m² 3.494 77€ 269.038€

3 Luchtbehandeling inclusief kanalen en toe en afvoer roosters m³/h 120.000 4,5€ 540.000€

4 Binneriolering PE 160 inclusief 9 putten en 6 buizen PE 160 door vloer m 124 100€ 12.400€

3 Pekellokaal (PL) 548.000€

1 Standaard installatie hal W inclusief BMS m² 2.950 30€ 88.500€

2 Standaard installatie hal E m² 2.950 80€ 236.000€

3 Luchtbehandeling inclusief kanalen, toe en afvoer roosters m³ 46.000 4,5€ 207.000€

4 Binneriolering PE 160 inclusief 6 putten en 6 buizen PE 160 door vloer m 164 100€ 16.400€

4 Managementkantoor (O) 209.000€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m² 836 150€ 125.400€

2 E installaties m² 836 100€ 83.600€

5 Personeelsverblijven (PV) 146.000€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m² 584 150€ 87.600€

2 E installaties m² 584 100€ 58.400€

6 Bedrijfskantoor (BK) 51.000€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m² 204 150€ 30.600€

2 E installaties m² 204 100€ 20.400€

7 Verbindingsbrug bestaande pakhuis en nieuw pekellokaal 20.000€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m² 160 75€ 12.000€

2 E installaties m² 160 50€ 8.000€

8 Bezoekersgang voorfabriek, kaasmakerij en pekellokaal 174.000€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m² 1.392 75€ 104.400€

2 E installaties m² 1.392 50€ 69.600€

9 Chauffeurs- en manifoldruimte 45.000€

1 Chauffeursruimte met koeling m² 30 175€ 5.250€

2 Chauffeursruimte E m² 30 110€ 3.300€

3 Koelcel melk monsters  W&E m² 10 1.000€ 10.000€

4 overige ruimten W m² 210 75€ 15.750€

5 overige ruimten E m² 210 50€ 10.500€

10 Aanpassingen pakhuis en huidige expeditie (PH-1) PM

1 W en installaties m2 -€

11 Expeditie (E-1) PM

1 W en installaties m2 -€

12 Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) PM

1 W en installaties m2 -€

Subtotaal 2.915.000€

13 Staartkosten 207.000€

1 ABK % 0% -€

2 Overheadkosten aannemer % 5% 145.750€

3 Winst en risico % 2% 61.215€

Overbrengen naar Totaal 3.120.000€

Bestand: bijlage 8 bouwkostenraming.xls Pagina 1 of 1

Client: CONO Kaasmakers

Project: Nieuwbouw kaasfabriek

Fase 2

Subject: Investeringskostenraming (+/-25%)

Prijspeil: mei-2009

Ontwerper:

A CIVIELE WERKEN

A.1 Bouwkundige kosten

Code Beschrijving eenheid aantal eenheidsprijs sub totaal totale kosten

1 Pakhuis en expeditie (PH-E2) 4.422.000€

1 Bouwkundige voorzieningen pakhuis m2 3.685 1.200€ 4.422.000€

2 Bezoekersruimte incl. Minibeemster en kaaswinkel (MB) 1.294.000€

1 Bouwkundige voorzieningen Bezoekersruimte m2 1.130 1.145€ 1.293.850€

3 Bezoekersgang expeditie en pakhuis 144.000€

1 Bouwkundige voorzieningen bezoekersgang m2 240 600€ 144.000€

4 725.000€

1 Bouwkundige voorzieningen opslagmarketing m2 1.610 450€ 724.500€

5 Utility ruimte (U) 574.000€

1 Bouwkundige voorzieningen utility ruimten pakhuis m2 1.275 450€ 574.069€

6 Verbindingsbrug nieuwe pakhuis en pekellokaal -€

1 Bouwkundige voorzieningen verbindingsbrug m2 0 -€

Subtotaal 7.159.000€

7 Staartkosten 1.198.000€

1 ABK % 9% 644.310€

2 Overheadkosten aannemer % 5% 390.166€

3 Winst en risico % 2% 163.870€

Overbrengen naar Totaal 8.360.000€

Opslag marketing (OM)

Bestand: bijlage 8 bouwkostenraming.xls Pagina 1 of 1
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Client: CONO Kaasmakers

Project: Nieuwbouw kaasfabriek

Fase 2

Subject: Investeringskostenraming (+/-25%)

Prijspeil: mei-2009

Ontwerper:

A CIVIELE WERKEN

A.2 Infra kosten

Code Beschrijving eenheid aantal eenheidsprijs sub totaal totale kosten

1 Grondwerk Infra -€

1 m3 -€ FASE 1

2 m3 -€

2 Riolering -€

1 Hemelwaterafvoer (HWA) m -€ FASE 1

2 Div. afvoersystemen m -€ FASE 1

3 Lozingspunten St -€ FASE 1

4 Olie/water scheider bij parkeerplaatsen + bijbehorend riool St -€ FASE 1

5 rioolputten (1m*1m*1m) St -€ FASE 1

6 -€

7 -€

8 -€

3 Verhardingen -€

1 Klinkers m2 -€ FASE 1

2 Asfalt m2 -€ FASE 1

3 Voetgangerspad m2 -€ FASE 1

4 Vangrail m -€ FASE 1

5 Fietspad m2 -€ FASE 1

6 Vloeistofdichte vloeren m2 -€ FASE 1

7 Bruggen St -€ FASE 1

8 -€

9 -€

4 Terreininrichting, hydranten, bluswaterleiding -€

1 Diverse bewegwijzering, spiegels etc. Post -€ FASE 1

2 Bluswaterleiding m -€ FASE 1

3 Hydranten St -€ FASE 1

4 post -€

5 -€

6 -€

7 -€

5 Bomen 188.000€

1 Stuks -€

2 Stuks -€

3 Verplaatsen kostenposten van Fase 1infra naar Fase 2 infra 187.760€

6 Overig 266.000€

1 Bescherming voor gebouwen en installaties (bij deuren) Stuks -€

2 -€

3 -€

4 -€

5 Verplaatsen kostenposten van Fase 1infra naar Fase 2 infra 265.500€

Subtotaal 454.000€

7 Staartkosten 76.000€

1 ABK % 9% 40.860€

2 Overheadkosten aannemer % 5% 24.743€

3 Winst en risico % 2% 10.392€

Overbrengen naar Totaal 530.000€

Bestand: bijlage 8 bouwkostenraming.xls Pagina 1 of 1

Client: CONO Kaasmakers

Project: Nieuwbouw kaasfabriek

Fase 2

Subject: Investeringskostenraming (+/-25%)

Prijspeil: mei-2009

Ontwerper:

C Utilities

C.2 Gebouwgebondeninstallaties

Code Beschrijving eenheid aantal eenheidsprijs sub totaal totale kosten

1 Pakhuis en expeditie (PH-E2) 789.000€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m² 1.369 496€ 679.024€

2 E installaties m² 1.369 80€ 109.520€

2 Bezoekersruimte incl. Minibeemster en kaaswinkel (MB) 283.000€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m² 1.130 150€ 169.500€

2 E installaties m² 1.130 100€ 113.000€

3 30.000€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m2 240 75€ 18.000€

2 E installaties m2 240 50€ 12.000€

4 64.000€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m2 1.610 20€ 32.200€

2 E installaties m2 1.610 20€ 32.200€

5 Verbindingsbrug nieuwe pakhuis en pekellokaal -€

1 W installaties inclusief koeling en verwarming m2 0 -€

2 E installaties

Subtotaal 1.166.000€

6 Staartkosten 83.000€

1 ABK % 0% -€

2 Overheadkosten aannemer % 5% 58.300€

3 Winst en risico % 2% 24.486€

Overbrengen naar Totaal 1.250.000€

Bezoekersgang expeditie en pakhuis

Opslag marketing (OM)

Bestand: bijlage 8 bouwkostenraming.xls Pagina 1 of 1

BJ161-3.6.indd   44 22-05-2009   13:18:28



Bijlage 7

Makettefoto’s
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