Glooiend ontwerp
Crematorium en Uitvaartcentrum Haarlemmermeer

Een moderne boerderij te midden van andere boerderijen in het glooiende landschap. Zo luidde de opdracht voor een
nieuw te bouwen crematorium en uitvaarcentrum in Nieuw-Vennep. Het ontwerp
ging uit van die glooiing, zowel aan de
buiten- als de binnenkant. Het gewelfde
plafond is een echte eyecatcher in het
gebouw.
Wilbert leistra
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Het nieuwe crematorium in Nieuw-Vennep is een bijzonder
gebouw, zowel qua ontwerp als qua toepassingen van materialen. (Foto’s: Rienks Architecten en Wilbert Leistra)

Een donderend geraas zwelt op. Door de grijze
mistflarden heen is een opstijgende Boeing van
KLM te zien. Totdat het volgende vliegtuig overkomt, is het oorverdovend stil onder de rook van
Schiphol, een stilte die past bij de rustieke, landelijke omgeving. Tussen de boerderijen is een
nieuw gebouw verrezen, precies in de stijl van de
omliggende boerderijen.
Een aantal rouwboeketten voor de uitgestrekte
weilanden verraadt echter dat het hier geen
landbouw- of veeteeltbedrijf betreft. Het is de
nieuwbouw van Crematorium en Uitvaartcentrum Haarlemmermeer, de nieuwe vestiging van
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Het nieuwe crematorium oogt als een moderne boerderij tussen de omliggende boerderijen.

de PC Hooft Groep in Nieuw-Vennep. “Het moest
een moderne boerderij tussen de omliggende
boerderijen worden, zo luidde de opdracht”, verklaart Ruud van der Zanden, directievoerder van
architectenbureau Rienks Architecten uit Breda.
“Door de glooiing van het dak past het gebouw
naadloos in de omgeving. Het sedumdak benadrukt het natuurlijke, boerse karakter van het
gebouw.”

niet veroorzaakt door een vast stucplafond, maar
door plafondtegels. “In het oorspronkelijke ontwerp hadden wij een vast stucplafond opgenomen”, geeft Van der Zanden toe. “Ook al omdat
wij er niet van uitgingen dat je met plafondpanelen eenzelfde effect kon bereiken. De opdrachtgever, de PC Hooft Groep, had echter als eis dat
de ruimte boven het plafond bereikbaar moest
blijven. Daar zitten namelijk de technische instal-

latie, het ventilatiesysteem en dergelijke. Om
aanpassingen aan bijvoorbeeld de geluidsinstallatie of aan de verlichting gemakkelijk te kunnen
doen, is een demontabel systeem op basis van
plafondpanelen inderdaad geschikter. En ik moet
zeggen dat het resultaat prachtig is.”

Schenkels
Verantwoordelijk voor het technisch ontwerp van

Gewelfd
Bij binnenkomst moet beheerder Nico Zuurendonk even checken of er wel foto’s gemaakt mogen worden. “De belangstelling is zo groot, we
moeten wel een selectie maken. Wel te begrijpen
natuurlijk, want het is ook een prachtig gebouw”, zegt hij trots. Het crematorium is net een
week daarvoor geopend en heeft de eerste crematie gehad. “De bloemen buiten zijn daarvan”,
legt de beheerder uit. “Daar zit overigens een
mooi verhaal aan. Er fietste hier tijdens de bouw
elke dag een man langs die het gebouw in wording bewonderend bekeek. Hij vertelde op een
dag dat hij graag in het nieuwe crematorium
wilde worden gecremeerd. Hij had denk ik niet
gedacht dat hij de eerste zou zijn. Maar genoeg
verteld, kijk rustig rond in het gebouw.”
Bij binnenkomst van het crematorium wordt de
aandacht getrokken door het plafond. De spannende gebogen lijnen van het gebouw aan de
buitenkant blijken binnen te zijn doorgetrokken.
Bij nadere bestudering wordt de strakke welving
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Het gewelfde plafond is een echte eyecatcher.
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Door het hele gebouw hangen werken van de kunstenares Kim Heesakkers, deels op akoestische doeken.

Profinish maakte een ontwerp op basis van plafondpanelen.

het gewelfde plafond is Erik van der Veen van
Profinish uit Wormerveer. “Een behoorlijke, maar
erg leuke uitdaging”, zo omschrijft Van der Veen
de klus in Nieuw-Vennep. Het antwoord op de
uitdaging vond hij in houten schenkels. “We hebben houten schenkels in de vorm van het dak
gemaakt. Haaks daaronder zijn T-profielen aangebracht. Met een speciale beugel zijn de plafondpanelen bevestigd. Het mooie van dit systeem is dat we vrij grote panelen – 150 x 60 cm
– hebben kunnen toepassen. Hierdoor benader je
eerder de uitstraling van een vast plafond.”
De toegepaste plafondpanelen zijn van Rockfon,
het Krios type D-plafondsysteem. “De panelen
hebben goede akoestische eigenschappen”, verklaart Van der Veen de keuze voor dit systeem.
“Vooral in de hoge ruimten van de aula’s was dat
een strakke eis. In combinatie met de geluidsinstallatie zorgen ze voor een natuurlijk geluid
zonder galm. Daarnaast absorberen ze het geluid
niet te veel, het valt niet meteen dood.” Van der
Veen demonstreert het door in zijn handen te
klappen.

kamer, waarna ze uiteindelijk door een aparte
uitgang – dus niet waar ze zijn binnengekomen
– het pand verlaten. Op die manier voorkom je
dat twee verschillende groepen rouwenden elkaar in het pand tegen het lijf lopen.” Tijdens
Zuurendonks uitleg valt op dat de gangen erg

bleek de goede samenwerking met Profinish. Zij
hebben voor een prima oplossing gezorgd.”
Beheerder Zuurendonk legt de routing van het
gebouw uit: “De nabestaanden gaan na binnenkomst naar een van de aula’s voor de afscheidsbijeenkomst. Vervolgens gaan ze naar de koffie-

Licht
De omschakeling van het vaste plafond uit het
oorspronkelijke ontwerp en de uiteindelijke uitvoering in plafondpanelen, kostte volgens Van
der Zanden het nodige denkwerk. “Zeker omdat
we met zo groot mogelijke platen wilden werken.
Dit maakte onder andere de aansluiting op de
wanden wat gecompliceerder. Maar juist daarin
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De kleuren van de lamellen vloeien als het ware over in de vloer.
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licht zijn. Ze zijn via glas verbonden met een
groene binnenplaats. Het geeft het gebouw een
open, toegankelijk karakter. “Wij wilden per se
geen donker, introvert gebouw”, legt Van der
Zanden uit. “Daglichttoetreding was van essentieel belang. Er is in het hele gebouw geen donkere, sombere ruimte te vinden. En door de vele
ramenpartijen is een natuurlijke overgang tussen
buiten en binnen gecreëerd.”
De link met de omgeving komt ook tot uitdrukking in de collageachtige werken die in de gang
en in de aula’s aan de muur hangen. Verantwoordelijk voor de inrichting van het crematorium was
Bureau M2uur. “De link met de omgeving en het
verleden sluit perfect aan op de ontwerpvisie van
het gebouw”, vertelt Roderic Rosenkamp van dit
bedrijf. “Een deel van de werken is op akoestische doeken uitgevoerd. Naast gewoon mooi,
zijn deze werken dus ook functioneel.” De doeken zijn ontworpen door de kunstenaar Kim
Heesakkers. Zij stelde de doeken samen uit honderden foto’s – onder andere van historische
boerderijen uit de omgeving die ze in het NoordHollands Archief heeft gevonden – tekeningen en
teksten. “Ik heb geprobeerd de ontwerpen subtiel, licht en luchtig te houden. Ze zijn in één
oogopslag sfeervol, maar je kunt je er ook in verdiepen. Hoe langer je kijkt, des te meer je ontdekt.”

Kleurgebruik
Achter een zware deur ligt de eerste aula. Hier is

De glooiende vormen van de buitenkant van het gebouw zijn binnen doorgetrokken.

de punt waarin de ruimte uitmondt de aandachttrekker. Het nodigt uit tot een dromerige blik over
de weilanden. “Ook weer een voorbeeld van hoe
het gebouw naadloos overgaat in de omgeving”,
verklaart Van der Zanden. Dit wordt ook benadrukt door het kleurgebruik in het interieur. De

aardse tinten van de vloeren, wanden en het
lichte plafond combineren goed met de omgewoelde aarde op de weilanden. Buiten de aula’s
is het kleurgebruik uitbundiger.
Het glas dat de binnenplaats omringt, is voorzien
van gekleurde lamellen. “Dit geeft een prachtig
effect op een zonnige dag, dan vloeien de kleuren als het ware in de vloer over”, vertelt Zuurendonk enthousiast. De veelkleurigheid komt
ook terug in het meubilair in de koffiekamers.
Volgens de beheerder is dit ook een bewuste
keuze: “Een crematie is natuurlijk een droevige
gebeurtenis, je neemt afscheid van een geliefde
of bekende. Maar je kunt ook zijn of haar leven
vieren als afscheid. Vandaar de keuze voor de
vrolijke kleuren.”
Deze denkwijze werd al direct bij de eerste crematie bevestigd, vertelt Zuurendonk tot slot.
“Toen ik na het afscheid van de aula naar de
koffiekamer liep waar de nabestaanden al een
tijdje waren, rook het in de gang naar haring, bier
en wijn. Met recht een viering!”

Bouwpartners

In het interieur zijn bewust vrolijke kleuren gebruikt, stelt beheerder Nico Zuurendonk.
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Opdrachtgever: PC Hooft Groep, Amsterdam
Architect: Rienks Architecten, Breda
Interieurarchitect: Bureau M2uur, Deventer
Technisch ontwerp plafonds en montage:
Profinish, Wormerveer
Leverancier plafonds: Rockfon, Roermond
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