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Voorwoord  
 
 
Als er ooit een uitdaging is geweest om inhoud te geven aan het begrip “behoud door 
ontwikkeling” dan is het wel bij het maken van plannen voor de voorgenomen uitbreiding van 
de CONO-kaasfabriek in de Beemster. Terecht staat deze polder, die werd drooggelegd in het 
begin van de 17e eeuw, op de UNESCO-lijst van werelderfgoed als voorbeeld van 
Nederlandse ingenieurskunst: het samengaan van civieltechnisch kunnen met hoge ambities 
op het gebied van landschapskunst. 
 
CONO Kaasmakers, verder te noemen CONO, een coöperatief bedrijf dat is voortgekomen uit 
de noodzaak om melk, het belangrijkste product van de polder, dicht bij de bron te verwerken 
tot kaas heeft met het verstrekken van een meervoudige opdracht aan drie zorgvuldig gekozen 
architecten, ieder met een team van adviseurs, hoog ingezet bij het doen van onderzoek naar 
de mogelijkheid om de noodzakelijke uitbreiding en modernisering  van haar bedrijf te 
realiseren op de plek aan de Rijperweg waar het meer dan zeventig jaar geleden werd 
gevestigd. 
 
Over de wijze waarop dat onderzoek is aangepakt en over de uitkomst ervan wordt in dit 
rapport verslag uitgebracht. Het ligt in de bedoeling daarmee niet alleen bij te dragen aan een 
zorgvuldige verdere besluitvorming over dit project, maar ook aan het voor nu en voor later 
ontwikkelen van criteria waaraan plannen voor modernisering en uitbreiding van aan de 
polder gebonden bedrijven moeten voldoen om de ruimtelijke kwaliteit van het erfgoed in zijn 
authentieke waarde te respecteren en waar mogelijk te versterken.  
 
Tjeerd Dijkstra 
voorzitter van de beoordelingscommissie    
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1. Een nieuwe fabriek voor CONO Kaasmakers     
 
 
CONO Kaasmakers is de fabrikant van Beemsterkaas. De geschiedenis van CONO begint in 
1901, als boeren uit de Beemster samen de dagkaasfabriek Wilhelmina oprichten. In de 
fabriek wordt de afgeroomde avondmelk samen met verse ochtendmelk tot kaas verwerkt. 
Schaalvergroting en nieuwe productieprocessen leiden in 1929 tot oprichting van de 
coöperatieve vereniging De Tijd en nieuwbouw van een fabriek aan de Rijperweg, die in 1930 
in gebruik wordt genomen. In 1947 vormt De Tijd samen met kaasfabrieken uit Oudendijk en 
Middelie de nieuwe coöperatie De Combinatie. Na een fusie met kaasfabriek de Vechtstreek 
is de naam CONO ontstaan. Het gebouw De Tijd aan de Rijperweg groeit ondertussen op 
organische wijze uit tot een amorf fabriekscomplex.      
 
In 2009 is CONO een zelfstandige coöperatieve vereniging van ruim 500 aangesloten 
melkveehouders, die hoofdzakelijk gevestigd zijn in de Beemster maar ook elders in Noord-
Holland. De kazen van CONO worden in Nederland verkocht onder verschillende 
kwaliteitsmerken zoals Beemster, BeemsterLite, Beemster Exclusief, Vlaskaas, Stompetoren, 
Smaaq, Noordwester, Oudendijk, Wapen van Noord-Holland, Schermermolen. De kaas van 
CONO wordt geëxporteerd naar België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Amerika, China, 
Japan en Canada. CONO werkt samen met ijsmakers Ben&Jerry’s aan het duurzamer 
produceren van melk door middel van het Caring Dairy-programma, dat is ontwikkeld met 
specialisten van Wageningen Universiteit en met advies van het Wereld Natuur Fonds en de 
Stichting Natuur en Milieu. Inmiddels doet 95% van de melkveehouders, die samen voor 
meer dan 25.000 koeien zorgen, mee met het programma.  
 
 
Een nieuwe fabriek     
 
Om economisch rendabel voort te kunnen bestaan moet CONO op korte termijn haar 
productiecapaciteit uitbreiden van de huidige 255.000 ton kaasmelk naar 400.000 ton 
kaasmelk. Daarnaast moet CONO als gevolg van onder meer de zwaardere hygiëne- en arbo-
eisen een kwaliteitsslag maken in haar productiefaciliteit. Bovendien streeft CONO ernaar om 
op korte termijn duurzamer te gaan produceren dan nu het geval is.  
 
Deze ambities kunnen niet worden gerealiseerd in de huidige fabriek. CONO is tot de 
conclusie gekomen dat nieuwbouw van een moderne kaasfabriek noodzakelijk is, een fabriek 
die gebaseerd is op een integrale benadering van het productieproces waarin een optimale 
benutting van energie en grondstoffen wordt bereikt en waarbij de kwaliteit van de kaas 
voorop staat. 
 
CONO heeft een sterke voorkeur om met de nieuwe fabriek op de huidige locatie aan de 
Rijperweg gevestigd te blijven. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:  
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• CONO is geworteld in de Beemster. De zuivelsector is van oorsprong in de polder 
aanwezig, de boeren houden het landschap in stand. CONO is als agrarische industrie 
verbonden met de boeren. CONO betaalt een melkprijs die boeren in staat stelt op 
verantwoorde manier te ondernemen en stimuleert boeren bijvoorbeeld om koeien in de 
wei te laten.  

• Verhuizen van de fabriek betekent ofwel kapitaalvernietiging door sloop van nog vitale 
bedrijfsonderdelen zoals de in 2005 gebouwde weipoedertoren1, ofwel ongewenst ‘uit 
elkaar halen’ van het productieproces met een groot aantal extra vervoersbewegingen per 
dag tot gevolg.   

 
De Rijperweg is echter geen ‘gewone’ locatie. Droogmakerij de Beemster is in 1999 door 
UNESCO aangewezen als werelderfgoed, op grond van de volgende overwegingen2:  

• De Beemster Polder is een meesterwerk van rationele landschappelijke planning, 
waarin de idealen van de oudheid en de Renaissance zijn toegepast in het ontwerp van 
een droogmakerij. 

• Het innovatieve en visionaire landschap van de Beemster Polder heeft diepe en 
blijvende invloed gehad op droogmakingsprojecten in Europa en daarbuiten. 

• De totstandkoming van de Beemster Polder markeert een grote stap vooruit in de 
relaties tussen mens en water in een belangrijke periode van sociale en economische 
ontwikkeling.  

 
 
Ambitieniveau 
 
CONO is zich zeer wel bewust van deze bijzondere status van het landschap waar ze in 
thuishoort. Sterker nog: CONO voelt zich er medeverantwoordelijk voor.  
 

                                                
 
1 In 2005 heeft CONO op deze locatie een weipoedertoren gebouwd. Na intensieve discussie met de lokale en 
provinciale overheden heeft de gemeente medewerking verleend aan dit plan. Eén van de belangrijkste 
argumenten van de gemeente was dat verplaatsing van de gehele zuivelfabriek naar een bedrijventerrein vanuit 
financieel en cultuurhistorisch oogpunt niet reëel zou zijn; CONO bestaat reeds meer dan 100 jaar in de 
Beemster en maakt deel uit van de cultuurhistorie van de Beemster. De gemeente vond dat de weipoedertoren de 
structuur en de status van het werelderfgoed niet aantastte. In het architectonisch ontwerp was voldoende 
aandacht besteed aan het cultuurhistorische aspect, zodat aan de Nota Belverdère werd voldaan. Het ontwerp 
voor de toren, geselecteerd door een deskundige jury, had als ‘landmark’ meerwaarde voor de Beemster.  
(bron: bestemmingsplan CONO Beemster, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 april 2003) 
 
2 Letterlijk luidt de tekst:  
“Recommendation  
That this property be inscribed on the World Heritage List on the basis of criteria i, ii, and iv: 
Criterion i The Beemster Polder is a masterpiece of creative planning, in which the ideals of antiquity and the 
Renaissance were applied to the design of a reclaimed landscape. 
Criterion ii The innovative and intellectually imaginative landscape of the Beemster Polder had a profound and 
lasting impact on reclamation projects in Europe and beyond. 
Criterion iv The creation of the Beemster Polder marks a major step forward in the interrelationship between 
humankind and water at a crucial period of social and economic expansion.” 
(bron: ICOMOS, voordracht Beemster Polder voor World Heritage List van UNESCO, 1999) 
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Om te onderzoeken of het mogelijk is de gewenste uitbreiding op de huidige locatie te 
realiseren, heeft CONO begin 2008 een inpassingsstudie laten verrichten door REDscape 
Landscape & Urbanism. Het resultaat van deze studie was voor CONO qua landschappelijke 
inpassing nog niet overtuigend. Duidelijk werd ermee dat de inpassing van het programma op 
de locatie grote zorgvuldigheid zal vereisen. 
 
Daarop heeft CONO in augustus 2008 in overleg met de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-
Holland, besloten om een meervoudige opdracht te verstrekken aan een aantal 
gerenommeerde architecten. Oud-Rijksbouwmeester prof. ir. Tjeerd Dijkstra werd bereid 
gevonden op te treden als voorzitter van de beoordelingscommissie en daarmee als adviseur 
van de opdrachtgever. Er werden drie architecten  uitgenodigd om samen met een team - 
bestaande uit een landschapsarchitect en technische adviseurs voor de constructie en de 
installaties -  een ontwerp te maken dat niet alleen recht doet aan functionele eisen maar tevens 
passend is in het landschap van de Beemster. Een deskundige beoordelingscommissie werd 
aangesteld om de totstandkoming van het wedstrijdprogramma te begeleiden en de ontwerpen 
te beoordelen.  
 
Op basis van het resultaat van de meervoudige opdracht wil CONO een besluit nemen over de 
architectenkeuze voor de nieuwbouw en de discussie daarover met betrokken overheden 
aangaan.  
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2. Meervoudige Opdracht CONO Kaasmakers  
 
 

Het wedstrijdprogramma voor de meervoudige opdracht is opgesteld volgens het model voor een 
meervoudige opdracht, zoals beschreven in Kompas, handleiding en voorbeeldmodellen bij het 
uitschrijven van ontwerpwedstrijden en genoemd in het Convenant Wedstrijden op het gebied 
van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.  De meervoudige opdracht werd 
gemeld bij het Steunpunt Ontwerpwedstrijden. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
bepalingen uit het wedstrijdprogramma samengevat.  
 
 
Op de meervoudige opdracht van toepassing zijnde regels 
 
Op de meervoudige opdracht en daarop aansluitende vervolgopdrachten  is DNR 2005 van 
toepassing. Voor zaken waarin DNR 2005 niet voorziet geldt de SR 97. Door het verstrekken 
van de opdracht aan de deelnemers en het aanvaarden ervan zijn opdrachtgever en deelnemers 
aan deze regels gebonden. 
 
Inzendingen die naar de mening van de beoordelingscommissie niet aan de voorwaarden van het 
wedstrijdprogramma en/of het Programma van Eisen voldoen, worden niet in de beoordeling 
betrokken.  
 
 
Locatie en opgave 

 
De locatie is gesitueerd aan de Rijperweg 20 te Westbeemster.  
De opgave betreft het maken van een ontwerp voor de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen van 
CONO op deze locatie, deels ter vervanging van te slopen bestaande gebouwen. Het ontwerp 
dient zodanige informatie te geven over de voorgestelde integrale oplossingen voor de situering, 
landschappelijke inpassing,  architectonische vormgeving en technische uitrusting van de 
voorgestelde bebouwing, dat daarop bij nadere uitwerking een Voorlopig Ontwerp in de zin van 
de SR 97 kan worden gebaseerd. Het ontwerp dient te voldoen aan het Programma van Eisen, dat 
als bijlage aan het wedstrijdprogramma is toegevoegd.  
 
 
Deelnemers  
 
Na een voorselectie en een aantal gesprekken zijn drie deelnemers uitgenodigd:  

• Bastiaan Jongerius Architecten, Amsterdam 
• cepezed, Delft   
• Neutelings Riedijk Architecten, Rotterdam 

 
In de opdracht aan de deelnemers is de verplichting opgenomen om een ontwerpteam samen te 
stellen dat naast de architect tenminste bestaat uit een landschapsarchitect, een adviseur voor de 
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draagconstructies en een adviseur voor de gebouwgebonden installaties. De deelnemers fungeren 
tijdens de meervoudige opdracht als opdrachtgever voor de andere teamleden. De inzendingen 
zijn ingediend namens het team als geheel.  
Door te werken met teams wordt integrale ontwerpkwaliteit nagestreefd. In het 
wedstrijdprogramma is gesteld dat de samenwerking in het winnende ontwerpteam in ieder 
geval in stand moet blijven tot en met de vaststelling van het Voorlopig Ontwerp en mogelijk –
bij bijzondere ontwerpoplossingen -  tot en met de realisatie.  
 
Voor de opdracht wordt per deelnemer een honorarium beschikbaar gesteld op basis van een half 
Voorlopig Ontwerp, plus een vergoeding voor de kosten van de gevraagde maquette.  
 
 
Beoordelingscommissie 
 
De beoordelingscommissie bestaat uit de volgende leden:  

• prof. ir. Tjeerd Dijkstra, architect (voorzitter)  
• ir. Mels Crouwel, architect  
• ir. Michael van Gessel, landschapsarchitect 
• ir. Maarten Kloos, directeur Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) 
• ing. Wim Scholtens, directeur productie & technologie CONO Kaasmakers  

 
De secretaris van de beoordelingscommissie is drs. José van Campen, planoloog.  
 
 
Beoordelingscriteria  
 
Het wedstrijdprogramma geeft de volgende beoordelingscriteria:   

• de landschappelijke inpassing in relatie met de status van de Beemster als cultureel 
erfgoed   

• de architectonische kwaliteit 
• de functionaliteit 
• economische aspecten 
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3.  Het verloop van de meervoudige opdracht  
 
 
 
De eerste ronde   
 
2 oktober 2008  
De drie deelnemers worden uitgenodigd. Allen nemen de opdracht aan en verklaren zich 
schriftelijk akkoord met het wedstrijdprogramma en de bijlagen.  
 
17 oktober 2008  
CONO organiseert een gezamenlijke startbijeenkomst voor de deelnemende teams. Na een 
toelichting op het wedstrijdprogramma en het programma van eisen krijgen de teams een 
rondleiding door de fabriek. De deelnemers krijgen de gelegenheid om informatieve vragen te 
stellen en de Eerste Nota van Wijziging wordt uitgereikt.    
 
23 oktober 2008  
De Eerste Nota van Antwoord wordt verzonden. De nota bevat de antwoorden op 46 vragen 
die werden gesteld tijdens de startbijeenkomst. De vragen hebben hoofdzakelijk betrekking op 
het fabrieksproces, de functionele en technische eisen aan de verschillende gebouwen en de 
logistiek op het terrein.  
 
12 november 2008  
De Tweede Nota van Antwoord wordt verzonden. De nota bevat de antwoorden op 69 vragen 
die schriftelijk werden ingediend. Ook deze vragen zijn in hoofdzaak gericht op bovengenoemde 
onderwerpen.  
 
27 november 2008  
CONO stuurt de deelnemers ter informatie een aan CONO gerichte brief van de gemeente 
Beemster met als bijlage een advies van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten. Dit advies is gebaseerd op de inpassingsstudie van Redscape. CONO geeft 
de deelnemers hierbij het volgende mee: “De inhoud van de brief overwegende hebben wij in 
overleg met de voorzitter van de beoordelingscommissie besloten de meervoudige opdracht 
normaal doorgang te laten vinden omdat wij die beschouwen als noodzakelijk verder 
onderzoek onzerzijds naar de mogelijkheden om onze uitbreidingsplannen te realiseren met 
respectering van de status van de Beemster als Werelderfgoed, een onderzoek waarvan de 
resultaten tezijnertijd kunnen worden meegenomen in de besluitvorming over de daarvoor 
door ons aan te vragen vergunningen. Wij zullen de brief van de gemeente ook in die zin 
beantwoorden, en daarbij stipuleren dat de eerder aan de gemeente voorgelegde 
inpassingsstudie van Redscape in het kader van de lopende meervoudige opdracht 
geen bindende betekenis heeft. Het advies van het RACM maakt nog eens te meer duidelijk 
voor welke uitdaging u staat.” 
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23 januari 2009  
De drie deelnemers dienen hun inzendingen in. De inzendingen worden door CONO en zijn 
adviseur Royal Haskoning getoetst aan het wedstrijdprogramma en het programma van eisen.  
 
29 januari 2009 
Voorafgaand aan de presentaties door de deelnemers bespreekt de beoordelingscommissie het 
toetsingsrapport. Geconcludeerd wordt dat er in de inzendingen van Bastiaan Jongerius 
Architecten en cepezed geen diskwalificerende zaken zijn. Wel constateert de commissie een 
aantal mogelijke belemmeringen voor de uitwerking. Tijdens de presentaties vraagt de 
beoordelingscommissie op deze punten nadere uitleg. De vragen worden na afloop per 
deelnemer op schrift gesteld en door hen beantwoord. Deze antwoorden zijn bij de 
beoordeling betrokken.   
 
 
Diskwalificatie Neutelings Riedijk   
 
29 januari 2009 
De beoordelingscommissie constateert dat de inzending van het team Neutelings Riedijk 
Architecten niet aan de opgave voldoet. Het team heeft zonder overleg met de opdrachtgever 
een andere locatie gekozen. Daarmee onttrekt de inzending zich aan het probleem en de 
vraagstelling van de meervoudige opdracht, die immers juist gericht is op een onderzoek naar 
de mogelijkheden van uitbreiding van de fabriek op de huidige locatie. De consequentie kan 
niet anders zijn dan dat deze inzending gediskwalificeerd moet worden.  
De opdrachtgever licht het team van Neutelings Riedijk Architecten direct in over deze 
beslissing. Het team wordt op haar verzoek in de gelegenheid gesteld om – ondanks de 
diskwalificatie - de inzending toch te komen presenteren. 
 Tijdens de presentatie wordt de beslissing van Neutelings Riedijk Architecten om een andere 
locatie te kiezen, toegelicht. Neutelings Riedijk Architecten biedt aan om het uitgevoerde 
architectuuronderzoek als aanvullend materiaal te leveren ter onderbouwing van het besluit 
om zich niet te houden aan de gegeven locatie en de inzending te baseren op een zelfgekozen 
alternatieve locatie. Daarmee kan het voorstel echter niet in overeenstemming met het 
wedstrijdprogramma worden gebracht.  
 
6 februari 2009 
De studie ‘De kaasmakerij aan de Rijperweg’ van Neutelings Riedijk Architecten wordt 
besproken door de commissie. De commissie plaatst kanttekeningen bij de analyse maar  heeft 
waardering voor het verrichte werk. De conclusie van Neutelings Riedijk Architecten dat het 
door hen ontwikkelde concept voor de gegeven locatie te volumineus is, wordt door de 
commissie gedeeld. Niettemin betreurt de commissie het dat het plan niet is ingediend voor de 
locatie aan de Rijperweg, want het had – met de eraan voorafgaande analyse – dan een rol 
kunnen spelen in de discussie met de buitenwereld.  
De commissie vraagt de opdrachtgever om Neutelings Riedijk Architecten bij de afwikkeling 
van de diskwalificatie te behandelen met het respect dat ze voor het gedane werk verdienen.  
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Beoordeling eerste ronde 
 
6 februari 2009 
De commissie beoordeelt de twee overgebleven inzendingen. Na een analyse van de beide 
plannen en van de opgave, formuleert de beoordelingscommissie het volgende advies aan 
CONO:  
De beoordelingscommissie is van mening dat beide plannen een interessante benadering van de 
opgave laten zien. Tegelijk heeft de commissie bij beide inzendingen zodanige vragen  dat zij nog 
niet kan komen tot een aanbeveling tot verdere uitwerking. Naast een aantal functionele aspecten 
betreft dit - in beide plannen – met name de inpassing in het landschap. De commissie stelt vast 
dat dit mede veroorzaakt wordt door de bepaling in het programma van eisen met betrekking tot 
(de handhaving van) het bestaande pakhuis.   
De commissie adviseert CONO het programma van eisen op dit punt te heroverwegen, opdat 
daarmee een goede landschappelijke inpassing betere kansen krijgt. Het gaat daarbij in 
concreto om de vraag hoe om te gaan met de opslagvoorzieningen en de daaraan gerelateerde 
expeditie in de verschillende ontwikkelingsfasen van het project. Daarnaast leiden de beide 
inzendingen tot een beperkt aantal functionele aanscherpingen van het programma van eisen.        
CONO besluit daarop om – mits beide inzenders daarmee kunnen instemmen - de beoordeling 
op te schorten en binnen het kader van de lopende meervoudige opdracht een vervolgopdracht in 
te lassen,  gericht op aanpassing van de ingediende plannen op basis van deze  tussentijdse  
herziening van het programma van eisen.  
 
 
De tweede ronde  

 
20 februari 2009  
CONO informeert de teams van cepezed en Bastiaan Jongerius Architecten over de stand van 
zaken bij de beoordeling van de inzendingen en vraagt de beide deelnemers of zij akkoord 
kunnen gaan met een vervolgopdracht onder de volgende condities:   

- het wedstrijdprogramma en het programma van eisen blijven onverkort van toepassing 
voor zover niet expliciet gewijzigd,  

- de aanpassing van de inzendingen blijft op het niveau van een half voorlopig ontwerp, 
maar vraagt van de deelnemers een serieuze ontwerpinspanning en heroverweging van 
uitgangspunten op grond van de herziening van het programma van eisen, 

- de uitwerking blijft beperkt tot een herziening van de eerdere presentatie op A3 formaat 
en aanpassing van de ingediende maquette,  

- de aangepaste inzending wordt binnen het eerder gevormde ontwerpteam ontwikkeld en 
uitgewerkt, met inbegrip van de kostenraming,  

- bij de presentatie zijn naast de architect ook de andere leden van het team aanwezig,  
- de beoordeling vindt plaats aan de hand van de inzendingen die resulteren uit de 

vervolgopdracht, 
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- het voor de oorspronkelijke opdracht overeengekomen honorarium wordt conform het 
vigerende wedstrijdprogramma uitbetaald,   

- CONO stelt voor de aanvullende opdracht een (aanvullend) honorarium beschikbaar, te 
verhogen met een bedrag voor onkosten en verschotten en voor het aanpassen van de 
maquette.  

In afwachting van de Nota van Wijziging gaan de deelnemers beiden in principe akkoord met de 
vervolgopdracht.  
 
23 februari 2009 
Twee leden van de beoordelingscommissie consulteren namens de commissie de Provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en de directeur van Welstandszorg Noord-Holland. In het 
gesprek staat de vraag centraal of de bedrijfsuitbreiding van CONO te verenigen is met de 
status van de Beemster als Werelderfgoed. Duidelijk wordt dat het antwoord daarop niet los 
gezien kan worden van de bredere vraag op welke wijze in de toekomst de onvermijdelijke 
schaalvergroting van de agrarische bedrijven in de polder zal worden tegemoet getreden.  
De commissie concludeert na afloop van het gesprek dat het onder de gegeven 
omstandigheden te verwachten is dat bij de beoordeling van de plannen van CONO de 
aspecten maat en schaal in relatie tot het landschap van doorslaggevende betekenis zullen 
zijn. Deze conclusie wordt opgenomen in de Tweede Nota van Wijziging.  
 
5 maart 2009  
De Tweede Nota van Wijzigingen wordt naar de deelnemers verzonden. Het belangrijkste 
element hierin is een gewijzigde fasering:  
Fase 1: Bouw van een nieuwe kaasfabriek en een nieuwe afvalwaterzuivering en na 
inbedrijfstelling daarvan sloop van de bestaande fabrieksgebouwen en aanheling van het 
bestaande pakhuis met expeditie, die evenals alle overige gebouwen en gebouwdelen in 
gebruik blijven tot de nieuwe fabriek is opgeleverd c.q. totdat vervanging aan de orde is.  
Fase 2: Bouw van een nieuwe - gerobotiseerde – opslag met expeditie. Zo nodig sloop van de 
opslag marketing. Bouw van een nieuw bezoekersgebouw ‘Mini-Beemster’ (kaaswinkel, 
minibeemster) op het thans nog niet verworven deel van de oostelijke kavel aan de Rijperweg, 
met verbinding naar het nieuwe fabrieksgebouw. Sloop van alle resterende bebouwing. 
Aanleg van infrastructuur en groenvoorziening. Mocht de grond aan de Rijperweg op het 
oostelijk gelegen perceel niet tijdig verworven kunnen worden dan wordt voor de 
bezoekersfaciliteiten elders op het terrein een plek gezocht.  
Het voordeel van deze fasering is dat fase 2 kan dienen als richtpunt voor de 
vergunningaanvraag. De opgave in deze ronde is daarom het maken van een ontwerp voor de 
nieuwe fabriek met bijbehorende opslag, met een reservering voor een toekomstige 
uitbreiding van de opslag. Bij de opdracht geeft CONO een gemotiveerde voorkeurslayout 
mee waarbij is uitgegaan van sloop van de bestaande fabriek met pakhuis, situering van de 
nieuwe fabriek en de publieksfaciliteiten op het meest oostelijk gelegen perceel en situering 
van het pakhuis op de middenkavel achter de weipoederfabriek. Met maat en schaal van de 
nieuwe bebouwing dient zodanig te worden omgegaan dat het ingediende ontwerp kan 
worden gezien als een voorbeeldige bijdrage aan het ontwikkelen van beleid met betrekking 
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tot het omgaan met schaalvergroting in de Beemster. Fase 1 wordt gezien als de eerste stap op 
weg daarheen. De duur van de periode tussen fase 1 en fase 2 wordt een punt van bespreking 
bij de indiening van de bouwaanvraag.   
 
16 maart 2009  
Informatiebijeenkomst voor de deelnemers, naar aanleiding van de Tweede Nota van 
Wijziging.  
 
20 maart 2009  
De Derde Nota van Antwoord wordt verzonden naar de beide deelnemers. Deze nota bevat de 
antwoorden op de schriftelijke vragen die door de deelnemers zijn gesteld naar aanleiding van de 
Tweede Nota van Wijziging.  
Naast vragen die betrekking hebben op het fabrieksproces, de functionele en technische eisen 
aan de verschillende gebouwen en de logistiek op het terrein, wordt ook een vraag gesteld 
over de mate waarin de meegegeven voorkeurs-layout een verplichtend karakter heeft. CONO 
antwoordt dat de inzenders van de layout mogen afwijken indien deze naar hun overtuiging 
niet kan leiden tot een goede landschappelijke inpassing. Ook in dat geval dient wel zoveel als 
mogelijk aan de daarbij genoemde functionele uitgangspunten voldaan te worden. 
Ook wordt gevraagd of de fasering zodanig gewijzigd mag worden dat de nieuwe fabriek 
(fase 1) en de expeditie en het pakhuis (fase 2) in één keer gebouwd worden indien het plan 
de landschappelijke inpassing verbetert. CONO antwoordt dat zij op dit ogenblik niet geheel 
uitsluit dat zij, indien de voordelen daarvan zouden opwegen tegen de kosten, de fasen 1 en 2 
tegelijkertijd realiseert. De situering van de planonderdelen dient echter zodanig te zijn dat de 
voorgenomen realisering in twee fasen zoals aangegeven in de Tweede Nota van Wijzigingen, 
niet bemoeilijkt wordt.  
Een derde belangrijke vraag is of de planning kan worden opgerekt: de in de Tweede Nota van 
Wijziging gegeven indieningstermijn (6 mei) wordt te krap geacht. CONO antwoordt dat ze op 
dit verzoek in wil gaan en dat de inzendingen voor de vervolgopdracht moeten worden 
ingediend op 27 mei.  
 
17 april 2009  
CONO stuurt de deelnemers ter informatie het advies met betrekking tot de nieuwbouw van 
de CONO Kaasfabriek dat door het College van Rijksadviseurs is uitgebracht aan de 
gemeente Beemster. Het advies plaatst kritische kanttekeningen bij de inpassingsstudie van 
Redscape en geeft criteria met betrekking tot de landschappelijke inpassing in de structuur 
van de polder en betreffende maat en schaal van de bebouwing. CONO zendt dit advies door 
aan de deelnemers onder vermelding dat zij: ‘gezien het gewicht dat aan dit advies naar 
verwachting zal worden toegekend bij het verkrijgen van de nodige vergunningen, de 
beoordelingscommissie zal verzoeken de daarin genoemde criteria bij zijn boordeling van de 
inzendingen te betrekken.’ 
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6 mei 2009  
CONO bericht de deelnemers dat uit nader overleg met de rijksadviseurs en de gemeente 
blijkt dat het niet zeker is dat er een vergunning verkregen zal worden voor het situeren van 
de afvalwaterzuiveringsinstallatie op de westelijke kavel. CONO verzoekt de deelnemers 
daarom om bij de indiening van hun plan op een afzonderlijke tekening schematisch aan te 
geven op welke wijze de afvalwaterzuiveringsinstallatie binnen de begrenzing van de twee 
voor bebouwing beschikbare kavels kan worden gesitueerd. Gezien het late moment van het 
verzoek vraagt CONO de deelnemers niet om hun plan hiervoor te wijzigen. Het aspect zal 
ook niet meegewogen worden bij de beoordeling.  
 
27 mei 2009  
De twee deelnemers dienen hun inzendingen in. De inzendingen worden door de opdrachtgever 
en zijn adviseur getoetst aan het wedstrijdprogramma en het programma van eisen.  
 
2 juni 2009 
De beoordelingscommissie bespreekt, voorafgaand aan de presentaties door de deelnemers, het 
toetsingsrapport. Geconcludeerd wordt dat beide deelnemers weliswaar op enkele punten niet 
geheel hebben voldaan aan het gevraagde in de aanvullende opdracht maar dat dit bij geen 
van beiden reden is tot diskwalificatie.  
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4.  De inzendingen  
 
 
In dit hoofdstuk zijn de ontwerptoelichtingen van de beide inzendingen opgenomen. In de 
bijlagen zijn de volledige inzendingen opgenomen.  
 
 
Inzending team cepezed   
 
Ontwerptoelichting   
“Het ontwerp is gesitueerd op de middelste en oostelijke kavel (…). De bestaande fabriek 
blijft ongemoeid, waardoor het productieproces tijdens de bouw gewoon kan doorgaan. Op 
termijn wordt de bestaande fabriek gesloopt en het westelijk kavel teruggegeven aan de 
Beemster. 
Cruciaal voor de nieuwbouw van de Cono-fabriek is een situationele inpassing die recht doet 
aan de werelderfgoedstatus van de Beemster. Het cepezed-plan sluit dan ook aan op de 
strokenverkaveling van de polder en accentueert het geometrische inrichtingspatroon hiervan. 
Doordat het functies zowel optisch als fysiek concentreert en tot eenheid maakt, schept het 
een hoge mate van helderheid en openheid. Het plan bevestigt en bekrachtigt daarmee de 
kernkwaliteiten van de Beemster.  
Het ontwerp bevat naast een fabrieksgebouw met winkel- en expositieruimte een 
volautomatisch pakhuis met expeditie, een tankenpark en een afvalwaterzuiveringsinstallatie. 
Alle functies zijn ondergebracht in twee volumes die zich naadloos binnen de ritmiek van de 
verkavelingstructuur voegen en deze door hun langgerektheid en horizontale gevelfrasering 
zelfs benadrukken en versterken. Doordat het slotenpatroon op meerdere plaatsen wordt 
doorgetrokken, wordt de kavelritmiek bovendien nog verder versterkt.  
Omdat het nieuwe complex een terughoudende, schaalloze vormgeving heeft, overal even 
hoog is en omringd wordt door bomen hoger dan de volumes zelf, versmelt het optisch 
gemakkelijk met de vlakke Beemster-einders. Het plan kent niet de ‘zwerfobjecten’ die 
doorgaans de het beeld van een bedrijventerrein bepalen, maar brengt alle functies binnen 
strak afgebakende contouren bijeen. Aan de voorzijde draagt een ruime vormtuin bij aan een 
goede inpassing en een sterke relatie met het omliggende landschap.  
Logistiek, functioneel en bouwtechnisch heeft het plan een sterk doordachte ratio. Vanaf de 
melkaanvoer tot de expeditie van geproduceerde kaas volgen alle functies elkaar ruimtelijk op 
in volgorde van het productieproces. Parkeerfaciliteiten voor medewerkers bevinden zich op 
maaiveldniveau. De mini-Beemster ligt langs de Rijperweg en heeft door haar transparante 
gevel een directe zichtrelatie met het omliggende landschap. De kaaswinkel fungeert mede als 
etalage en is gemakkelijk bereikbaar. Bezoekers kunnen het gehele productieproces volgen, 
maar blijven hiervan fysiek gescheiden.  
De constructie is efficiënt en kent een minimum aan kolommen. Alle productieruimten 
hebben een vrije hoogte van zeven meter, waardoor aanpassing van het productieproces 
eenvoudig is. Bedrijfs- en gebouwgebonden installaties zijn opgenomen in een plafondplenum 
dat per gebouwdeel is gedimensioneerd naar de daadwerkelijke belastingbehoefte. Een 
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binnenschil schermt de ruimten af van constructieve elementen en voorziet in optimale 
hygiëne. Een horizontaal gelede softspot in de oostgevel biedt uitzicht vanuit de fabriek en 
laat veel daglicht binnen. Ze bestaat uit glas met een geperforeerde voortzetting van de stalen 
gevelbekleding. De routing van het vrachtverkeer is eenduidig, gescheiden van 
personenverkeer, en gericht op zo weinig mogelijk verkeersbewegingen. De expeditiehof ligt 
afgeschermd in het hart van het complex, wat zowel visuele als akoestische voordelen heeft.” 
 
 
Inzending team Bastiaan Jongerius Architecten  
 
Ontwerptoelichting  
“De geometrische schoonheid van het landschap van de droogmakerij (…) 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. (…) 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. 
Op de schaal van de polder dient het ontwerp de openheid van het landschap. (…) 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. 
Op de schaal van het kavel wordt de sloot hersteld tussen het weipoedergebouw 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. 
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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. (…) Alle gebouwfuncties 
zijn in de diepte van het kavel georganiseerd. Het servicekavel met de weipoederfabriek op de 
kop en de buitenvoorzieningen in de luwte ervan zijn ingebed in manshoog riet. (…)  
De geometrie in het ontwerp komt tot stand door het gebouw te componeren 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.” 
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5.  Beoordeling  
 
 
Bij de beoordeling is de functionaliteit als eerste criterium gehanteerd omdat bij een fabriek op 
dit punt geen twijfels mogen zijn of de plannen aan de eisen (kunnen) voldoen. De economische 
aspecten zijn in dit stadium niet als criterium gehanteerd omdat de begrotingen voor de beide 
plannen op onderdelen niet goed vergelijkbaar waren en omdat nog onvoldoende duidelijkheid 
bestaat over met name de exploitatieaspecten van verschillende oplossingen voor opslag en 
expeditie.  
 
 
De inzending van cepezed  
 
Functionaliteit en bedrijfseconomische haalbaarheid   
Het plan van het team cepezed is qua bedrijfmatige analyse en logistiek een helder plan. Op het 
beoordelingscriterium functionaliteit scoort het plan dan ook goed, hoewel het op onderdelen niet 
volledig te beoordelen is omdat de codes van de ruimtestaat niet in de tekeningen zijn 
aangegeven.  
De belangrijkste kanttekeningen bij de functionaliteit betreffen de logistiek op het terrein, de 
oplossing voor het vervangend wateroppervlak (met een bak onder de parkeerplaats), de loze 
ruimte die ontstaat door de noodzaak om architectonische redenen de omsluiting van het pakhuis 
voor de tweede fase direct mee te bouwen, het tankenpark dat te ver van de voorfabriek is 
gesitueerd en de keuze voor drie lange persen in de kaasmakerij in plaats van zes korte persen.  
De economische haalbaarheid is moeilijk te beoordelen omdat de begroting niet is ingericht 
conform het voorgeschreven format, waardoor niet duidelijk is welke posten aan welk 
bedrijfsonderdeel moeten worden toegerekend. De commissie heeft er echter vertrouwen in dat 
de gepresenteerde cijfers als totaal een juiste indicatie geven van de.kosten.  
 
Landschappelijke inpassing in relatie met de status van de Beemster als cultureel erfgoed    
Het herstel van de oorspronkelijke kavelstructuur is positief maar het concept van optische en 
fysieke concentratie van alle functies binnen strak afgebakende contouren en een abstracte gevel, 
leidt in de uitwerking tot een aantal grote bezwaren. De landschappelijke inpassing en de 
architectonische uitwerking van het plan zijn naar mening van de commissie dan ook niet 
passend voor deze locatie.  
De keuze om de twee kavels als één complex te behandelen en te omgorden met een bomenrij, 
maakt de afzonderlijke kavels moeilijk leesbaar en daarmee de inpassing in de structuur van het 
landschap onduidelijk.  
De bomenrij om het gebouw is als landschappelijk inrichtingselement voor de commissie een 
discussiepunt. Weliswaar worden daarmee de contouren verzacht en wordt de aanzienlijke 
hoogte gecamoufleerd, maar anderzijds ontnemen de bomen het gebouw zijn kenmerkende 
abstractie, waardoor een ambivalentie ontstaat die het voor deze locatie toch al kwetsbare 
concept geen goed doet. 
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Ook de relatie tussen de breedte van het fabrieksgebouw en de breedte van de kavel  is 
problematisch. Het fabrieksgebouw ligt niet genereus op de kavel, de ruimte om het gebouw is in 
verhouding te krap. Aanpassing van de lengte-breedte verhouding lijkt alleen mogelijk door de 
lengte van het compex als geheel in de diepte te vergroten, waarmee een toch al kritische maat 
wordt overschreden. 
 
Architectonische kwaliteit 
Ook hier heeft de commissie reserves. De maatvoering en compositie zijn gericht op een 
abstracte esthetische ervaring en daarmee niet geschikt voor juist deze locatie in de Beemster. De 
hoogte van 9,3 meter, in combinatie met de grote ongestructureerde lengtematen levert een te 
massaal beeld op. De vlakke gevelbehandeling is hier niet passend omdat de gevels daardoor 
weinig of niets prijsgeven over de aard van het bedrijf en de specifieke relatie ervan met zijn 
agrarische omgeving. De functie van het gebouw is voor de passant in de Beemster niet leesbaar 
waarmee een belangrijke reden voor  het handhaven van de kaasfabriek op deze plek wegvalt. 
Het raffinement waarmee de gevels zijn uitgewerkt, met semitransparante elementen en 
bijzondere verlichtingselementen is op zich te waarderen maar blijft een compositorisch element 
in plaats van een structureel element en versterkt op deze locatie eerder de vervreemding dan 
deze op te heffen. Het gebouw blijft een ‘doos’, en het wordt daarmee geen fijnzinnige doos. 
De architectonische uitwerking van het plan van cepezed is naar mening van de commissie dan 
ook geen goed antwoord op de opgave. Het plan heeft teveel kenmerken van een willekeurig 
naar binnen gekeerd industrieel bedrijf en toont zich te weinig als kaasfabriek die thuishoort 
in - en iets toevoegt aan -  de Beemster.  
 
 
De inzending van Bastiaan Jongerius Architecten  
 
Functionaliteit en bedrijfseconomische haalbaarheid   
Groot voordeel van het plan van het plan van Bastiaan Jongerius Architecten is de combinatie in 
één gebouw van de kaasfabriek en de opslag en expeditie, waarmee het zich onderscheidt van het 
plan van cepezed. Bij uitwerking van zijn concept worden enkele kanttekeningen geplaatst. Die 
betreffen onder meer de situering van de kantoren in de kaasmakerij en die van de 
behandellijnen, de uitwerking van de opslagfuncties en de daarmee samenhangende logistiek en 
de ligging van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Vragen zijn er ook met betrekking tot het 
onderhoud van het helofytenfilter en het grasdak, de mogelijke gevolgen ervan voor het 
aantrekken van ongedierte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen uit het oogpunt van 
hygiëne. De logistiek en de uitwerking van de bezoekersfuncties vergen eveneens aandacht. 
Omdat deze kanttekeningen geen consequenties lijken te hebben voor de wezenlijke 
ontwerpkeuzes bestaat het vertrouwen dat zij bij de verdere uitwerking van het plan in overleg 
met de opdrachtgever met behoud van de hoofdopzet goed oplosbaar zullen blijken. Indien dit 
plan voor uitwerking wordt aangewezen is het echter wel zaak deze punten aandacht te geven 
vóórdat het plan de vergunningenprocedure ingaat 
De bijgeleverde begroting voldoet aan het gevraagde format en geeft een goed beeld van de met 
het project gemoeide investeringen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen op welke punten nog 
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vereenvoudigingen en daarmee besparing op kosten bereikbaar zijn zonder de essenties van het 
ontwerp aan te tasten. 
 
Landschappelijke inpassing in relatie met de status van de Beemster als cultureel erfgoed    
Het herstel van de oorspronkelijke kavelstructuur is positief. De commissie voelt zich zeer 
aangesproken door de sobere landschappelijke inpassing van het plan. De keuze om de 
kaasfabriek met de opslag te concentreren op één kavel en de inspanning om de twee kavels in 
alle opzichten van elkaar te scheiden en te onderscheiden resulteert in een heldere opzet die de 
perceelsstructuur van de polder versterkt.  Daardoor is sprake van een overtuigende de 
landschappelijke inpassing op het niveau van de polderstructuur.  
De commissie vraagt nog wel aandacht voor de breedte van het fabrieksgebouw in relatie tot de 
breedte van de kavel: het  robuuste karakter van het hoofdvolume vraagt om een genereuzere 
plaatsing op de ondergrond met meer ruimte rondom, ook ten behoeve  van bereikbaarheid voor 
(machinaal) onderhoud. Versmalling van het hoofdvolume zal verlenging tot gevolg hebben en 
de gevolgen daarvan voor de diepte van de bebouwing en de positie ten opzichte van de 
Rijperweg moeten bestudeerd worden. Verwerving van de voorkavel is tot nu toe door de 
eigenaar geblokkeerd. Indien deze kavel alsnog verworven zou kunnen worden, wordt 
verkleining van de afstand tot de Rijperweg mogelijk en kan de diepte van de bebouwing op dit 
perceel worden beperkt. Verkleining van het in het huidige ontwerp wel zeer ruime voorterrein 
kan het ontwerp zelfs ten goede komen. 
De abstracte ‘boomloze’ landschappelijke inrichting van beide kavels juicht de commissie bij dit 
ontwerp toe. Het gaat hier niet om een boerenerf met meerdere gebouwen die om een 
landschappelijk kader vragen. De ritmering die een boombeplanting zou bewerkstelligen wordt 
nu in het gebouw zelf gerealiseerd en wel op overtuigende wijze. De hoge rietbeplanting op het 
servicekavel plaatst de daarop aanwezige functies voldoende in een visueel kader om 
landschappelijke samenhang te bereiken. Mocht riet niet de beste oplossing blijken dan zijn er 
nog andere beplantingen denkbaar met dezelfde ruimtelijke werking.  Een functionele keuze 
(gras of vlas) zou hier de voorkeur hebben.  
 
Architectonische kwaliteit 
Ook op het beoordelingscriterium architectonische kwaliteit scoort dit plan hoog, hoewel het in 
zijn uitwerking op een aantal punten nog verder ontwikkeld kan worden. 
 Het simpele hoofdvolume met een hoogte van nog juist geen 7 meter, die mogelijk is door onder 
de begane grond een servicekelder te leggen is passend op deze locatie. Het glazen ‘doosje’ van 
de “Minibeemster” op het dak kan architectonisch goed werken in contrast met de grote maten 
van het fabrieksgebouw en als markering van de entree vanaf de Rijperweg. Het terras als 
verblijfsruimte op het immense grasdak en het uitzicht daarover vragen echter om nadere studie.   
De commissie is positief over de gelaagdheid, de transparantie, de ritmiek en de plastiek van de 
gevels. De gevels hebben licht- en schaduwwerking, het beeld van het gebouw zal wisselen 
met de tijd en de seizoenen. Juist omdat zij niet refereren aan enig vetrouwd beeld van een 
kaasfabriek of ander bedrijfsgebouw in de polder en omdat zij door hun openheid zowel van 
buitenaf als vooral ook van binnenuit een relatie leggen tussen het specifieke bedrijfsproces 
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en met het omringende weidelandschap zullen zij bijdragen aan een eigen identiteit van het 
complex.  
De buiten de gevel geplaatste kolommenrij heeft qua ritmiek en als scherm vóór de gevel de 
werking van een bomenrij. In hoeverre hout als materiaal voor dit scherm zich verdraagt met de 
staalconstructie in het interieur blijft, juist tegen de achtergrond van de nagestreefde transparantie 
wel nog een vraag. Het gebouw mag zich best als een stoere kaasfabriek tonen. De functionele 
betekenis van deze economische activiteit op deze plek, moet ook een uiterst functionele 
uitstraling hebben en geen museale.   
De manier waarop de fabriek met zijn galerij rondom iets verhoogd in het weiland is gelegd 
zal goed werken, maar alleen als er voldoende aandacht is voor de overgang naar het 
omringende grasland, dat bovendien van tijd tot tijd gemaaid moet kunnen worden zonder dat 
er kans bestaat op beschadiging of glasbreuk.   
De architectonische uitstraling van het plan van Bastiaan Jongerius is naar mening van de 
commissie een goed antwoord op de opgave.  
 
 
Integrale beoordeling en rangorde tussen de inzendingen  
 
Resumerend stelt de beoordelingscommissie unaniem vast dat de beide inzendingen zowel sterke 
als zwakke punten hebben ten aanzien van de functionaliteit. De inzending van Bastiaan 
Jongerius Architecten wordt door de voltallige commissie hoger gewaardeerd op de criteria 
landschappelijke inpassing en architectonische kwaliteit.     
 
Op grond van deze uitslag wijst de beoordelingscommissie de inzending van Bastiaan Jongerius 
Architecten unaniem aan als beste antwoord op de opgave. Dit plan heeft alles in zich om een 
passende eigentijdse toevoeging te bieden aan het landschap en de architectuur van de 
Beemster.  
 
De inzending van cepezed verdient vooral respect voor de heldere benadering van het 
bedrijfsproces, maar is op deze locatie niet goed van maat en schaal en heeft niet de 
bijzondere uitstraling die bij deze bijzondere opgave in dit ruimtelijk kwetsbare landschap 
verwacht mag worden. 
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6.  Advies aan de opdrachtgever  
 
 
 
Locatie  
 
De beoordelingscommissie meent dat de uitkomst van de meervoudige opdracht aantoont dat de 
voorgenomen modernisering en uitbreiding van de kaasfabriek goed verenigbaar is met de status 
van de Beemster als werelderfgoed. Sterker nog, de Beemster is van oudsher een werklandschap 
en juist het werken ‘op het erf’ is karakteristiek3. Handhaving van de kaasfabriek als aan de 
polder gebonden bedrijfsfunctie helpt te voorkomen dat de Beemster zou verworden tot een 
museaal toeristisch gebied waaruit het echte leven is verdwenen.  
 
De commissie adviseert CONO om bij het verwerven van draagvlak het unieke aspect van de 
opgave te benadrukken: het programma en het volume kan hier worden ingepast omdat het geen 
precedenten schept, het gaat om dé kaasfabriek in de Beemster.  
 
De commissie adviseert CONO tevens om bij het verwerven van draagvlak het 
transformatieproces duidelijk in beeld te brengen: de fabriek is een bij het landschap behorende 
activiteit die zich ontwikkelt in zijn eigen biotoop, de voorgestelde ontwikkeling is voor de 
biotoop op termijn een grote verbetering ten opzichte van de huidige rommelige situatie. Het in 
de toekomst vrij maken van de westelijke kavel is een sterk punt. 
   
De commissie adviseert CONO om bij de presentatie van een plan duidelijk aan te geven dat  de 
consequenties ten aanzien van vervoersbewegingen en belasting van het lokale wegennet beperkt 
zijn.   
 
 
Architectenkeuze  
 
De beoordelingscommissie adviseert CONO om Bastiaan Jongerius als architect met zijn 
ontwerpteam bij het project te betrekken en hem de opdracht te verstrekken het ingediende plan 
verder uit te werken.  Hij bewijst - samen met zijn team -  de opgave ´in de vingers´ te hebben. 
Het ontwerp van Bastiaan Jongerius Architecten schiet op hoofdzaken in de roos en de 
commissie vertrouwt erop dat het in het verdere ontwerpproces alleen nog maar beter wordt.   
 
 
Aandachtspunten, nader onderzoek  
 
De beoordelingscommissie adviseert CONO nader ontwerponderzoek te laten uitvoeren naar de 
optimale verhouding tussen de kavelbreedte en de maatvoering van het fabrieksgebouw. Ook de 
                                                
3  “In de Beemster wordt gewerkt en dat gebeurt met name op erven,” wordt geconcludeerd in Des Beemsters 1, 
een ontwikkelingsvisie voor de Beemster op basis van eigen kwaliteiten, opgesteld door Bureau Venhuizen in 
opdracht van provincie Noord-Holland, gemeente Beemster en milieufederatie Noord-Holland, in 2005.  
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plaatsing van het hoofdvolume ten opzichte van de Rijperweg en de daarmee samenhangende 
inrichting van het voorterrein behoeven in dit verband nog aandacht.  
De door het College van Rijksadviseurs genoemde maximale lengte van 300 meter is bij dit 
onderzoek uiteraard een belangrijk gegeven. De commissie acht het echter voorstelbaar dat, 
indien het gebouw in de breedte genereuzer op de kavel wordt geplaatst, de maximale diepte van 
de bebouwing nog wat speling kan verdragen. De commissie wijst er daarbij op dat het hier om 
een verbijzonderd vierkant van de Beemster gaat, met smalle kavels, een schuine dwarssloot en 
de N244 als nieuw landschappelijk element. 
Nader ontwerponderzoek is tevens gewenst  naar de overige aandachtspunten die hiervoor bij de 
beoordeling op aspecten zijn benoemd, alvorens het plan naar buiten te brengen. 
 
 
Tot slot  
 
In 2012 bestaat de Beemster 400 jaar. Het zal een grote viering worden voor Beemsterlingen 
en Beemsterliefhebbers van over de hele wereld. Het zou een bijdrage aan de feestvreugde 
zijn als de nieuwe fabriek omstreeks die tijd in zijn definitieve vorm in bedrijf gesteld kan 
worden.  
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Bijlage 1: inzending cepezed  
 
 
> invoegen pdf.bestand boek plus 3 losse maquettefoto’s  
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Bijlage 2: inzending Bastiaan Jongerius Architecten   
 
 
> invoegen pdf.bestand boek  
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