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Een persbericht met de aanhef ‘Beste
Arthur’, ondertekend met ‘groeten, Ben’,
vergezeld van een aantal intrigerende 
foto’s waren genoeg om mijn aandacht te
trekken. “Ken ik Ben van Berkel dan?”,
vroeg ik mij af. Na lang en diep graven,
eerst in mijn geheugen en vervolgens in
mijn boekenkast, herinnerde ik het mij
weer. In 1990 bestond de Slokker Groep
(woning- en utiliteitsbouw) 55 jaar. Naar
aanleiding daarvan kregen zes jonge archi-
tecten de opdracht om een visie uit te wer-
ken voor wat we ‘de nieuwe doelgroep’
hadden genoemd: onder andere de 50-plus-
ser. In de inleiding schreven we:

“Door de Slokker Groep is geconstateerd
dat er bij de consument steeds meer be-
hoefte is ontstaan aan individualiteit en
kwaliteit, zowel in het stedenbouwkundi-
ge als in het woningontwerp.
Veranderende maatschappelijke ontwikke-
lingen vragen om nieuwe, doelgroepge-
richte huisvestingsvormen. Te denken valt
hierbij aan tweepersoonshuishoudens.
Woningen voor bijvoorbeeld jonge men-
sen, vaak tweeverdieners, met daardoor

een ruim inkomen. Of woningen voor 
50-plussers waarvan de kinderen uit huis
zijn. Soms met een beperkt budget, soms
met een ruim, vrij te besteden inkomen.
Kortom: de nieuwe doelgroep.” 

Eén van die jonge ontwerpers was Ben van
Berkel (de overige vijf waren Ingeborg
Hoenders, Bureau Geurst en Schulze, Erik
Knippers, Jan Roggeveen en Wilma
Kingma). De zes woningontwerpen wer-
den in april 1990 voor het eerst geëxpo-
seerd op de Bouw RAI 90 in de beursstand
van de Slokker Groep. Later dat jaar maak-
te ons bureau (Van Dijk/Eger/Associates)
een boek over deze presentaties. Ben van
Berkel maakte een ontwerp voor 25 wonin-
gen met vijf woonlagen, waaronder even-
tueel enkele penthouses. Hij leverde dusda-
nig grote ontwerptekeningen aan dat we
speciaal voor hem een uitklappagina in het
boek moesten opnemen.

Stadhouderskade
En zo kwam het dat ik op dinsdag 23 no-
vember jongstleden van het metrostation
Weesperplein naar de UN Studio van Ben
van Berkel en Caroline Bos aan de
Stadhouderskade in Amsterdam liep. Niet
direct een omgeving waar je een architec-
tenbureau verwacht. Langs de Lidl, een
vestiging van ABN AMRO, de schreeuwen-
de gevels van de Sleutelkluis (‘sleutels
klaar terwijl u wacht’) en de Nederlandse
Tapijt Unie. Ik ben precies op tijd, maar de
vergadering van Ben van Berkel is wat uit-
gelopen; of ik even wil wachten in een ver-
gaderzaaltje. 
Ik herinner me van de ontwerpen van Ben
van Berkel vooral een grote vormrijkheid
met dubbelgekromde vlakken. De uiterst
sobere, bijna Spartaanse inrichting van de
vergaderzaal - en naar ik later zal merken,
het gehele kantoor - is dan ook een verras-
sing. Door het - hier en daar verveloze -
raam, voorzien van verfomfaaide zonwe-

Architectuur is een onderwerp dat het een enkele keer haalt
in Product. Dit keer komt het item aan bod in de vorm van

een interview met Ben van Erkel. Het interessante
materiaalgebruik in de gevel van een kantoorgebouw in

Almere was de eerste aanleiding tot dit interview. Een tweede
aanleiding vormde de bijzondere wijze waarop het gebouw is

gefotografeerd. Tijdens het gesprek kwamen nog enkele
onderwerpen aan de orde die industrieel ontwerpers zullen

interesseren: een van kleur veranderende gevel in Seoul en de
werkplek ‘Sum’ die Van Berkel voor Gispen ontwierp.

prof. ir. Arthur O. Eger 

Ben van Berkel:
architectuur en indu
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ring, kijk ik zo bij de overburen in de zit- of
slaapkamer. De vrouw die me koffie brengt,
zegt bijna verontschuldigend: “Ja, dit is de
Pijp hè. In die tijd golden wat andere bouw-
regels.” 
In het zaaltje staan een CV-ketel en een ver-
rijdbare airco. Op de muren, waarvan er één
geelgroen is geverfd, zijn vlekken van oude
lekkages te zien. De verwarmingsleidingen
en koppelstukken zijn ongeverfd. In het
kantoorgedeelte zitten de ontwerpers en
tekenaars - zo’n zestig, aldus Ben van
Berkel - op dezelfde wijze in slagorde als
vroeger de tekenaars met hun tekentafels.
Alleen had je er toen voor dezelfde produc-
tie waarschijnlijk een paar honderd nodig.
Boven hun hoofden armaturen met kale TL-
lampen.

Kantoorgebouw La Defense 
Inmiddels is Van Berkel (Utrecht, 1957)
binnengekomen. Hij studeerde architectuur
aan de Rietveld Academie in Amsterdam en
aan de Architectural Association in Londen,
waar hij het Honours diploma behaalde.
Vervolgens werkte hij enige tijd in Londen
bij Zaha Hadid en Moxley & Jenner en in
Zwitserland bij Santiago Calatrava. In 1988
richtte hij samen met Caroline Bos het bu-
reau Van Berkel en Bos op. Dit bureau reali-
seerde onder meer de Erasmusbrug in
Rotterdam en het museum Het Valkhof in
Nijmegen. In 1998 richtten Ben van Berkel

en Caroline Bos een nieuw bedrijf op: UN
Studio (United Net), een bureau gespeciali-
seerd in architectuur, stedenbouwkunde en
infrastructuurontwikkeling. Enkele projec-
ten die onder handen zijn, zijn de inrich-
ting van de omgeving bij het station in
Arnhem, het nieuwe Mercedes Benz mu-
seum in Stuttgard (Duitsland), een muziek-
theater in Graz (Oostenrijk) en de herinrich-
ting van het havengebied Ponte Parodi in
Genua (Italië).

Recent gereed - en de aanleiding voor dit
gesprek - is het kantoorgebouw La Defense
in Almere. Dit gebouw bevindt zich achter
het Centraal Station van Almere in een
overgangsgebied tussen woningen en kan-
toren, binnen een stedenbouwkundig plan
van Rem Koolhaas. Het gebouw telt 23.000
m2 kantoorruimte, verdeeld over drie tot
zes verdiepingen en 15.000 m2 parkeerter-
rein, verdeeld over twee verdiepingen (één
onder de grond, één op maaiveldhoogte). 
Ben van Berkel: “Omdat het gebouw zich in
een overgangsgebied tussen wonen en
werken bevindt, heb ik de buitenkant so-
ber, zich naar de omgeving richtend, ge-
houden. Dichterbij gekomen ontdek je pas
wat zich binnen, in een soort patio, af-
speelt. De façade binnen is opgebouwd uit
glazen panelen waarin een van kleur ver-
anderende folie is verwerkt. Afhankelijk
van de tijd van de dag en de stand van de
zon, verandert de patio van kleur. Dit levert
een soort kleurenklok op. Je krijgt een blau-
we of een gele tijd. Ik heb heel lang gezocht
naar geschikt materiaal. Uiteindelijk heb ik
het bij 3M gevonden. Het materiaal was
nog niet eerder toegepast. Bij 3M be-
schouwden ze het als een mislukte folie.
Tijdens de productie ontstond, door het op-
rekken van de folie, een kleurverandering.
Deze folie leverde precies het effect dat ik
zocht.”
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Rechts: Afhankelijk van de stand van
de zon verandert het binnengebied
van La Defense van kleur.
(Foto: Christian Richters)

Luminous: de kameleonfolie van 3M

dustrieel ontwerpen
Links: Kantoorgebouw ‘La Defense’
in Almere: een sobere, zich naar de
omgeving richtende buitenkant.
(Foto: Christian Richters)
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“Bij het ontwerp hebben we bewust de
kleur naar binnen gebracht. Als we het aan
de buitenkant hadden gedaan, was dat
nooit door de buurt geaccepteerd. Toch
krijg je soms, als je het gebouw nadert, een
beeld van de kleureffecten op het binnen-
plein.”

Seoul
Langzaam is Ben van Berkel steeds enthou-
siaster geworden. Hij neemt me mee in het
kantoor om me nog een aantal projecten te
laten zien. Vooral een gebouw in Seoul
(Zuid-Korea) is interessant. Hier is hetzelfde
materiaal toegepast. Alleen is het glas ge-
matteerd. Achter het glas is computerge-
stuurde verlichting aangebracht, waarmee
de kleur van de hele gevel kan worden ver-
anderd. Vooral in het donker is het effect
spectaculair te noemen.

Gispen
Verderop tijdens de ‘rondleiding’ komen we
langs zijn ontwerp voor een nieuwe werk-
plek voor Gispen: ‘Sum’ (spreek uit als

menselijk aspect. Dat wilde ik er bij deze
fotoserie wel graag in hebben.” Het is Van
Berkel enigszins tegengevallen dat in de
meeste publicaties over het gebouw door
de tijdschriften toch weer werd gekozen
voor de traditionele foto’s.

Het project is gestart in 1999. Het betrof
een prijsvraag, uitgeschreven door de ge-
meente Almere en Eurocommerce, een pro-
jectontwikkelaar uit Deventer. De opdracht
luidde onder meer dat er een haalbare in-
vulling van het gebied moest komen.
Haalbaar met name in de zin van de al ge-
noemde lage vierkante meterprijs. De
bouw begon in 2002. Van Berkel: “De bou-
wers hadden veel plezier bij het bouwen.
Ze vertelden dat het leek alsof ze altijd in
de zon werkten.”

Op de ‘typische industrieel ontwerpers-
vraag’ om wat voor materiaal het gaat,
moet hij erkennen dat hij dat niet precies
weet. Hij verwijst naar 3M (zie kader). Wel
voegt hij toe dat de raampartijen zijn voor-
zien van glas met een bronskleurige pig-
mentering “waardoor het hele gebouw,
glas en gevel, soms dezelfde kleur heeft”. 
Om het gebouw laagdrempelig te houden
voor ondernemers uit Almere, is het zoda-
nig ontworpen dat een lage vierkante me-
terprijs kan worden gehanteerd. Dit lijkt
succesvol te zijn geweest. Voorzover Van
Berkel weet, is het gebouw voor tweederde
verhuurd. Geen slecht resultaat in deze tijd
van leegstand van kantoorgebouwen.

Kleureffecten 
“Soms is het bijna surrealistisch op het
binnenplein. Alsof je in een soort schilderij
loopt,” meent Van Berkel. Om dat gevoel
over te brengen, kreeg Viviane Sassen de
opdracht het kantoorgebouw te fotogra-
feren op een niet-traditionele manier. “In
veel architectuurfoto’s ontbreekt een
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La Defense in Almere gefotografeerd door Viviane Sassen.

Galleria Hall West, Seoul, Zuid-Korea. Door
middel van verlichte, computergestuurde 
panelen verandert de gevel op spectaculaire 
wijze van kleur.
(Foto’s: Christian Richters)
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Om de werking van Sum te testen, werd een prototype gebouwd.
(Foto: UN Studio)

Sum wordt vervaardigd uit gegoten 
en vervolgens gepolijst aluminium.
(Foto: Gispen)

de afdelingen van banken. Sommige men-
sen willen, als ze een tijd zittend hebben
gewerkt, ook wel eens even staand werken.
Bovendien is dat goed voor je bloedsom-
loop, voor je houding en niet te vergeten
voor je creativiteit. 
Van Berkel: “Het moest een communicerend
object worden. Een hybride van stoel, tafel
en overlegplek, waar je op en aan kunt zit-
ten en staan, zonder dat dat ongemakkelijk
is. Een voordeel is dat de elementen van
Sum schakelbaar zijn, zodat het lage vlak
als zitplek kan dienen bij het middelste
vlak van een daarnaast geplaatst element.”

Productie
Sum wordt vervaardigd uit gegoten en ver-
volgens gepolijst aluminium. Dit stelde het
ontwerpteam voor grote problemen bij het
vinden van een geschikte producent. In
Nederland bleek geen bedrijf in staat te zijn
Sum te maken. Uiteindelijk werd in
Engeland, in de automobielindustrie, een
bedrijf gevonden dat in staat was alumini-
um zodanig te gieten dat Sum zijn monoli-
thische vorm kon behouden. Dankzij het
feit dat Sum wordt gegoten, kunnen allerlei
details zoals sluitingen, scharnieren en
voorzieningen voor aan te sluiten elektro-
nica, gemakkelijk worden geïntegreerd. ❮❮

Soem). “Wij wilden onderzoeken of we van
het oeroude duo van een tafel en stoel tot
een nieuw object konden komen, tot iets
dat meer is dan een statische tafel of werk-
plek.” Om er achter te komen hoe mensen
op kantoor werken, werd onder meer in de
eigen studio gekeken, maar ook bij andere
organisaties waar communicatie tussen de
medewerkers belangrijk is. Het ontwerp-
team constateerde dat mensen regelmatig
weg willen van hun werkplek. Ze hebben
behoefte om even te lopen of om bij een
collega overleg te plegen. Dergelijk gedrag
zie je bij ontwerpbureaus, architecten-
bureaus, maar bijvoorbeeld ook bij bepaal-

Gratis voor u als abonnee
Trouwe abonnees belonen wij graag. Daarom krijgt u van ons het
boekje Van het eerste uur, grondleggers van de Faculteit Industrieel
Ontwerpen cadeau. Een bundel interviews van Arthur O. Eger met
de hoogleraren die in de beginjaren de faculteit Industrieel
Ontwerpen hebben opgebouwd.

Vraag uw gratis exemplaar aan via www.productmagazine.nl.
(zolang de voorraad strekt)

Met:
Joost van der Grinten
Emile Truijen
Wim Crouwel
Hans Dirken
Bernd Schierbeek

Aat Marinissen
Wim Groeneboom
Gérard van Eyk
Johannes Eekels
Jan Jacobs
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