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Hoofdpijndetails in Het 
nieuwe Rijksmuseum: 

‘Oude gebOuw zat vOl 
(brand)technische  

verrassingen’

Atrium Nieuwe rijksmuseum. Photo credit: Pedro PegeNAute. imAge courtesy of rijksmuseum.
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mArc à cAmPo, vAN AdP ArchitecteN iN AmsterdAm, kijkt 

tevredeN terug. vANAf 2005 wAs AdP Als lokAle Architect 

betrokkeN bij de verNieuwbouw vAN het rijksmuseum. cruz 

y ortiz Arquitectos heeft iN NederlANd eeN eigeN bv, met 

tieN meNseN, mAAr om het oNtwerP goed iNgePAst te krij-

geN iN de NederlANdse bouwgewooNtes (eN regelgeviNg) 

werd eeN beroeP gedAAN oP AdP. oNgeveer de helft vAN 

de bestek- eN werktekeNiNgeN zijN door AdP gemAAkt. iN 

totAAl zit 32.500 uur tekeNwerk vAN mArc à cAmPo eN zijN 

teAm iN het Project. eeN megAklus met suPer iNgewikkelde 

detAils. “het gebouw zit vol hoofdPijN-detAils. Niks geeN 

coPy PAste, Niks geeN detAils uit de cAtAlogus. eeN hoNds-

moeilijke oPdrAcht. mAAr eeNmAAl over de streeP - Als Alles 

is gelukt - geeft dAt eeN eNorme bevredigiNg.”

M
arc à campo zit met zijn bureau in 

de kerkstraat in hartje Amsterdam. 

dat cruz y ortiz Arquitectos AdP 

benaderde, lag voor de hand. 

“het is begonnen met Alvaro siza. toen die 

gevraagd werd voor het stedelijk museum heb 

ik hem opgezocht, en gevraagd of ik niet zijn 

Nederlandse architect kon worden, voor dat  

project. ik bewonderde siza. een paar maanden 

later stond hij hier op de stoep. maar het stedelijk 

museum ging niet door voor siza (‘we hebben  

er wel zeven jaar aan gewerkt’). maar siza 

vroeg ons om hem te helpen bij een hele reeks 

Nederlandse projecten die wel zijn gebouwd: 

woontoren op de wilhelmina Pier in rotterdam, 

woontoren céramique in maastricht, woningen 

in Amsterdam-Noord. dat wij dit werk deden 

zong zich rond op het iberisch schiereiland: juan 

Navarro baldeweg kwam hier langs. en toen 

cruz y ortiz Arquitectos de opdracht voor het 

rijksmuseum verwierf belde Antonio ortiz - zo is 

dat gegaan.”

Voorwaarts met Cuypers
de transformatie van het rijksmuseum is - het is 

al breed uitgemeten in de media - een terugkeer 

naar de bron: een groot deel van het museum 

is in de oude staat teruggebracht, naar het oor-

spronkelijke ontwerp van cuypers. die restauratie 

was ook het uitgangspunt van de plannen van 

hans ruijssenaars, tussen 1995 en 1999 de huis-

architect van het rijksmuseum. 

het museum moest overzichtelijker en begrijpe-

lijker, al het lapwerk dat het gebouw was binnen-

geslopen wilde hij er uit. zo stelde ruijssenaars 

voor om de bebouwing van de atria  gedeeltelijk 

te ontmantelen. toeval of niet, cruz y ortiz 

Arquitectos is dezelfde weg ingeslagen. maar zij 

voegden een element toe: een plaza onder de 

museumstraat (de gewraakte fietstunnel) twee 

atria met elkaar verbindt. dat ondergrondse 

binnenstedelijk plein vormt de nieuwe entree van 

het museum, met op een podium op dat plein 

ook het museumrestaurant en half verdiept de 

museumshop. 

brand / veiligheid

marC à Campo

partner/creatief directeur  

AdP architecten in Amsterdam

Auteur: wijnand beemster
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polderen
tot zover met zevenmijlslaarzen door het ont-

werp. maar hoe krijg je zo’n ontwerp uitgevoerd? 

“cruz had ons gevraagd om het technisch teken-

werk te doen, maar gaandeweg kom je ook in 

de rol van intermediair. Nederlandse regelgeving 

- brandveiligheid! - Nederlandse bouwmethodes, 

de procesgang, de manier waarop aannemers en 

leveranciers hier werken - die expertise hebben 

we op diverse momenten kunnen aanvullen. het 

komt er in veel gevallen op neer dat je ervoor 

zorgt dat wat de architect ontwerpt ook gemaakt 

kan worden. cruz y ortiz Arquitectos hanteert 

een vrij ambachtelijke detailleringwijze, terwijl 

er in Nederland erg veel geprefabriceerd wordt. 

gaat dat maar aan elkaar staven. dat betekent: 

duwen. maar dat zit in ieder project, dat duwen 

vanuit de vormgeving enerzijds en anderzijds de 

uitvoering en techniek die opponeren; het is het 

klassieke spanningsveld, met als resultaat vaak 

een compromis. in dat spel, van geven en nemen, 

dat zoeken naar de juiste oplossing, het polderen, 

daarin  hebben wij, naast de vaste kern van cruz 

y ortiz Arquitectos, een duidelijke rol vervuld.” 

A campo over dat streven naar consensus: “durf 

ook de op eerste gezicht essentiële, maar in 

een groter kader minder belangrijke details, uit 

handen te geven en je strijdpunten te kiezen. 

soms heeft de aannemer gelijk, geef dat dan 

toe. en die aannemer heeft het moeilijk genoeg, 

want het gebouw zit vol hoofdpijndetails.” 

hoofdpijndetails? “voor een deel heeft dat te 

maken met de asymmetrie van het ogenschijnlijk 

symmetrische rijksmuseum. de voorkant oogt 

symmetrisch maar dat is schijn. geen detail 

was gelijk, de vleugels zitten vol met frutsels en 

aanbouwsels. Niks is hetzelfde. ieder hoekje een 

eigen detaillering. dat was heel verrassend om te 

zien. maar dat hoort nu eenmaal bij het idioom 

van de gotiek, een overdaad aan unieke details.” 

dat die details breinbrekers waren - en soms tot 

hoofdpijnniveau uitstegen - had alles te maken 

de AtriA zijN voorzieN vAN eeN rook eN wArmte AfvoeriNstAllAtie: bij eeN brANd iN ééN vAN de AtriA wordeN iN beide AtriA de 

dAkluikeN oPeN gestuurd eN wordt toevoerlucht vANuit het ANdere Atrium AANgevoerd, wAArdoor de rook viA de dAkluikeN 

wordt Afgevoerd.

lessons learned dGmr

• eén partij verantwoordelijk voor 

brandveiligheid van ontwerp tot 

gebruiksfase werkt!

•	 borg de integrale brandveilig-

heid door verscherpt toezicht 

op brandveiligheid.

• regulier overleg met veiligheids-

regio Amsterdam Amstelland 

en stadsdeel oud-zuid maakt 

nodige aanpassingen als gevolg 

van ‘verborgen gebreken’ snel 

mogelijk.

• dossiervorming (certificaten/  

attesten e.d.) is lastig, uit-

voerende partijen zijn dit nog 

onvoldoende gewend en ont-

trekken zich aan de verant-

woordelijkheid hiervoor.

• Aanbesteden in percelen komt 

integrale brandveiligheid in 

uitvoering niet ten goede…  

(je loopt aan tegen de vraag: 

wie is er verantwoordelijk voor  

de aansluiting tussen de per-

celen?)

• doordat gebruiker van meet of  

aan betrokken is bij het ont-

werpproces, kan beter geantici-

peerd worden op het toekom-

stig gebruik (evenementen).

• bij de start van het ontwerp-

proces een Pve tot in detail 

opstellen is voor een gebruiker 

lastig.

• lang proces (2001-2013) werkt 

de vraag naar tussentijdse 

wijzigingen in de hand, dat 

vertraagt het proces.

• handleiding brandveilig gebruik 

is een bruikbaar naslagwerk 

voor het museum.
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foto liNks:

gAlerij zeveNtieNde eeuw. oP de 

AchtergroNd eeN vAN de houteN 

PoorteN. Photo credit: iwAN bAAN. 

imAge courtesy of rijksmuseum. 

foto rechts:

eregAlerij. Photo credit: iwAN bAAN. 

imAge courtesy of rijksmuseum.

risicovolle ruimteN, zoAls het groot cAfé, de museumwiNkel (oP 2 NiveAu's) eN de vergAderzAleN zijN voorzieN vAN eeN  

sPriNkleriNstAllAtie (blAuwe mArkeriNg iN boveNstAANde figuur). eveNtuele rook die vANuit deze ruimteN bij eeN brANd  

vrijkomt wordt viA de rook eN wArmte AfvoeriNstAllAtie Afgevoerd. 

met de stapeling van eisen die in de details een 

weg moesten vinden. “Alles kwam op detailniveau 

samen. de installatietechniek,  inbraakpreventie, 

brandveiligheid - en het moest er allemaal nog 

mooi en monumentaal uitzien!”

BrandVeiliGheid
een van de moeilijke aspecten behelsde de 

brandveiligheid. in de uitvoering lag de hoofd-

verantwoordelijkheid daarvoor weliswaar bij de 

aannemer, maar de architecten moesten wel tel-

kens meedenken. A campo: “zo’n oud gebouw 

zit brandtechnisch gezien vol verrassingen.” Al in 

een vroeg stadium zijn brandveiligheidsexperts 

van dgmr ingeschakeld. dit bureau maakte een 

brandveiligheidsadvies dat veel verder gaat dan 

het brandveiligheidsniveau van het bouwbesluit. 

dgmr adviseerde hele reeksen van extra maat-

regelen om de zeer waardevolle collectie en het 

monumentale gebouw tegen brand te bescher-

men. björn Peters van dgmr, nauw betrokken bij 

de renovatie van het rijksmuseum, ging op pad 

om te zien hoe andere musea in Nederland en in 

het buitenland met brandveiligheid omgaan.  

zo ontstond enige rangorde in brandveiligheid-

niveaus met bovenin het Prado museum in 

madrid en onderin het museum van schonen 

kunsten in brussel. op basis van het overeen-

gekomen brandveiligheidniveau (het beoogde 

niveau van het rijksmuseum kruipt dicht naar 

het Prado) zijn binnen het budget aanvullende 

(in totaal 55) brandveiligheidsvoorzieningen 

vastgesteld om gebouw en collectie extra te 

beschermen. het gaat om een combinatie van 

bouwkundige, installatietechnische en organisa-

torische maatregelen.

sprinkleren
Aan de telefoon zegt Peters, op de vraag wat - 

wat hem betreft - de meest significante maat-

regelen zijn: “dat we erin geslaagd zijn om alle 

risicovolle functies - met een niet museale status -  

brand / veiligheid

Björn peters is senior 

Adviseur brandveiligheid & 

bouwtechnologie
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te situeren in de atria of in andere brandcompar-

timenten waarbij minstens twee (maar vaak nog 

meer) brandscheidingen deze functies scheiden 

van het museale gebied of ruimten met een 

monumentale status. het gaat dan om functies 

als: museumwinkel, restaurant, keuken maar 

ook kantoren en ruimten voor medewerkers. in 

het dakvlak van de atria zijn dakramen opgeno-

men die dienst doen als rook- en warmte-afvoer 

(rwA). de risicovolle functies in de atria zijn 

gesprinklerd. sprinklers kom je in de museum-

galerijen niet tegen. waarom niet? er zitten 

opgehoogde, slimme vloeren in de galerijen  

(met een interne hoogte van vijf centimeter).  

ga je sprinkleren dan heb je nog eens acht 

centimeter extra hoogte nodig, en dan kom je 

in de knoop  met de historische plintdetails en 

-schilderingen, en met die extra hoogte was ook 

de  aansluiting op de monumentale trappen niet 

mogelijk.” 

tussen de brandcompartimenten zijn houten 

poorten, opgenomen met deuren die automa-

tisch dichtvallen in geval van brand - nog zo’n 

hoogstandje. Aanvankelijk in staal gedacht maar 

uiteindelijk zijn die poorten in hout uitgevoerd, 

met daarin een staalplaat. deze sluizen zijn getest 

bij efectis. en dat niet ‘autonoom’, zegt Peters: 

“de complete ombouw rondom de houten 

poorten, inclusief het parket, is in het laborato-

rium beproefd.” de eis was 60 minuten brand-

werendheid. A campo herinnert zich: “toen de 

proef boven de zestig uitkwam steeg een gejuich 

op. deze poorten zijn bouwtechnisch door cruz 

y ortiz Arquitectos in overleg met dgmr en de 

aannemer uitgewerkt.”

maandelijkse inspeCties 
dgmr assisteerde de bouwdirectie en uitvoe-

rende partijen bij brandveiligheidsvraagstukken 

tijdens de uitvoering en voerde samen met de 

reguliere toezichthouders verscherpt toezicht uit 

op de bouw. tijdens een van de inspecties ont-

dekte Peters dat voor de zogenaamde ‘risers’  

voor de luchtkanalen die in een brandscheiding  

de bakstenen dusdanig waren uitgekast en 

weggebikt dat ze niet langer voldoende brand-

werend waren. “de aannemer moest toen 

speciale omkastingen maken.” een hoofdpijn-

detail? “inderdaad een hoofdpijndetail. maar als 

je het nu ziet. Al die details. met al die verborgen 

voorzieningen die toch ook weer zoveel mogelijk 

toegankelijk moeten zijn dan vraag je je in rede 

af: hoe hebben we het voor elkaar gekregen?  

en wat een bevrediging dat geeft, dat je er met 

z’n allen uit bent gekomen!”

arChiteCtuur Van Cruz y ortiz arquiteCtos: ‘onopVallend opVallend’

de initiële schets van cruz y ortiz Arquitectos voor het nieuwe rijksmuseum is gemaakt vanuit spanje; sevilla om precies te zijn, 

de plaats van vestiging van het bureau. toen het bureau de opdracht had gekregen, na een prijsvraag, is cruz y ortiz Amsterdam 

geopend, op een steenworp afstand van het museum. vanaf de bouwaanvraag tot aan de oplevering heeft dit bureau het project 

gedragen en gerealiseerd, in de periode 2003 en 2013. tien jaar, waarin ook aan andere projecten is gewerkt. het team bestaat uit 

spaanse en Nederlandse architecten met aan het hoofd technisch directeur muriel huisman. huisman: “zo’n groot project houd 

je bezig. hoe is soms moeilijk te omvatten of omschrijven. dagelijkse werkzaamheden waren de intensieve coördinatie tussen de 

adviseurs (het ontwerpteam) en onder-gecontracteerde partijen, zoals AdP (technisch tekenwerk) , igg (kostencalculatie) en Nebest 

(directievoering eersten fasen sloop en bouw). maar ook de contacten en overleggen met de gebruiker, opdrachtgever, publieksin-

stanties en aannemers hadden een prominent aandeel in het programma van werkzaamheden. gedurende alle ontwerp- en bouw-

fasen zat cruz y ortiz diverse vergaderingen voor of woonde deze bij. tijdens de uitvoering was inhoudelijke afstemming tussen de 

aannemers daarbij erg hard nodig, omdat er niet één hoofdaannemer was. 

een groot deel van het technisch tekenwerk is op het bureau zelf verricht. cruz y ortiz Amsterdam controleerde daarnaast alle werk- 

en productietekeningen van derden. de echte productie van tekeningen behelsde onder meer het Aziatisch Paviljoen, studiecentrum, 

diverse natuursteen- en toilettekeningen, kozijnaansluitingsdetails, trap- en lift- en liftcabine tekeningen en het ‘houten poorten 

dossier.’ voorts nog de eindcontrole op vlakken waar esthetica erg belangrijk was, maar waar ook vaak nog een hoop techniek bij 

kwam kijken.

er moest veel ‘naar de overkant’ gelopen worden om ‘in situ’ te bekijken hoe de situatie er werkelijk uitziet. de nabijheid tot het 

project was relevant, omdat het gebouw van cuypers niet vanaf papier te kennen, noch te begrijpen was. het zat vol met uitzonde-

ringen die vaak op locatie opgelost dienden te worden. 

de inbreng van cruz y ortiz Architectos is ingetogen, de architectuur weerstaat de overweldigende ornamentiek van cuypers goed. 

met name de tektoniek, de ambachtelijkheid van de details en de massieve materialiseringen sluiten aan op het grootse monument. 

om die terughoudende architectuur te bewaken dienen sommige details consequent doorgezet en opgepakt te worden. je moet 

altijd verder kijken dan het specifieke hoekje waar de aannemer een vraag over stelt. het is niet de architectonische ingreep zelf die 

ten koste van alles de aandacht wil trekken, maar de verzorging tot in het detail die het gebouw het gebouw maken. een journalist 

schreef ooit ‘onopvallend opvallend’, een beschrijving waarin we onszelf wel kunnen vinden.”

situeriNg rijksmuseum eN PlAttegroNd, 

met de ceNtrAle oNderdoorgANg).


