
- 29 -vg visie wintergasten wonen #23 - 2021 tekst Kees de graaf beeld Marcel Krijger (portret) - vg visie wintergasten wonen #23 - 202128 - 29 -

Hij doorspekt 
zijn entHousiaste 

visie regelmatig 
met begrippen uit 

de filmwereld. 
gerben kuipers van 

noordereng was 
Het liefst regisseur 

geworden maar de 
carrière liep anders. 

Hoewel… inmiddels 
Heeft kuipers tocH 

een indrukwekkende 
aansturende rol 

weten te bemacHtigen 
- in de bouw en 

vastgoedontwikkeling.

Gerben Kuipers  

(r) met Lambert 

van der Bosch, 

de bouwer van de 

modules, bij de 

fabricage van The 

Natural Pavilioen 

van de Floriade
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LevensLoop ‘Ik ben opgegroeid in Groningen en 
in 1974 naar Wageningen vertrokken. Ik had de wens 
om een carrière te gaan maken in de filmwereld. Heel 
specifiek: ik wilde regisseur worden. Maar ja, er was 
in die tijd maar één filmacademie - in Amsterdam - en 
voor 24 beschikbare plekken meldden zich maar liefst 
800 mensen aan. Het was de tijd dat er voor heel veel 
studies geloot moest worden en dat was dus ook hier 
het geval. Ik kwam niet aan boord en besloot me in te 
schrijven aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, 
daar studeerde mijn broer al. Tropische plantenteelt, 
daarop viel de keuze. Waarom? Een periode in het 
buitenland doorbrengen dat leek me wel wat. En ik had 
toen ook al veel interesse in de natuur. Ik was en ben 

een enthousiaste vogelaar bijvoorbeeld. Bijkomend 
voordeel van deze studierichting: er was geen numerus 
fixus. Ik ben begonnen met het idee: dan zie we later 
wel weer verder. Maar na twee jaar was al duidelijk dat 
mijn toekomst hier niet lag en heb ik mijn hart gevolgd. 
Ik ben gestopt met de studie en daardoor de enige in de 
familie die niet afgestudeerd is. Ik ben als backpacker 
op wereldreis gegaan.’

Bouwheer ‘Het reizen over de wereld heeft me een 
brede blik bezorgd. En ik merkte al vroeg dat ik een 
interesse had in bouwen. Maar ook in de exploitatie 
van bouwwerken. Ik ontdekte dat gebouwen beter 
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werden wanneer de eigenaar die ze gaat gebruiken 
zelf betrokken is bij de ontwikkeling ervan. Je kent je 
eigen business van binnen en buiten en die kennis 
vertaal je in het project - zo ging ik in ieder geval te 
werk. Mijn eerste bioscoop in Wageningen heb ik 
zelf gerealiseerd en daarmee trad ik de bouwwereld 
binnen. Ik viel van de ene verbazing in de andere; 
wat is dit voor een vreemde wereld!? Alles was langs 
traditionele lijnen georganiseerd. Ik merkte al snel 
dat ik het anders wilde doen. Door zelf de rol van 
de bouwheer op me te nemen. Ik wist wat ik wilde 
en ben vervolgens zelf het bouwproces aan gaan 
sturen. Ik werd de regisseur van het bouwproject. De 
medewerkers waren mijn cast en crew.’

versneLLing ‘Het succes van de eerste bioscoop 
smaakte naar meer en ik pakte door. Zo heb ik de 
eerste digitale bioscoop in Nederland gebouwd. Ik heb 
drie grote multiplex-bioscopen gerealiseerd, in Ede, 
Utrecht en Nijmegen. De kennis die we bij het ene 
project opdeden, konden we bij het volgende weer 
hergebruiken - in aangescherpte vorm. En daarbij 
legden we voor onszelf de lat ook steeds een stukje 
hoger. In Utrecht slaagden we erin om de multiplex 
bioscoop in 16 maanden te realiseren: van niets naar 
iets. Toen we in Lent bij Nijmegen de kans kregen om 
een tweede dergelijk gebouw te ontwikkelen, dacht 
ik bij mezelf; dit moet ook in de helft kunnen! We 
hebben een heel deskundig team samengesteld en 
zijn de uitdaging aangegaan. Ik wist van te voren: in de 
voorbereiding is veel tijd te winnen. En die verwachting 
kwam ook uit. Wanneer we een traditioneel analoog 
proces hadden gevolgd - alle stappen na elkaar - 
waren we zomaar driekwart jaar verder geweest. In 
plaats daarvan hebben we alle partijen en disciplines 
bij elkaar gestopt. Het was de tijd dat BIM er ook net 
aan kwam en de mogelijkheden voor gelijktijdig en 

‘ veel van onze 
partners vinden Het 
fijn om te werken 
voor iemand die 
weet wat Hij wil’

The Natural Pavilion

The Natural Pavilion, rijkspaviljoen Floriade 2022 Almere
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integraal ontwerpen namen ineens enorm toe. In plaats 
van voortdurend allerlei ontwerpen heen en weer te 
sturen, hakten we direct met elkaar de knopen door. 
En daardoor kwamen we in acht weken tijd van een 
voorlopig naar een definitief ontwerp en een aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning.’

Crew ‘Bij een grote overname komt daar ook een 
team van 15 man binnenlopen en produceert in tien 
dagen tijd een compleet due dilligence-rapport. Dat kan 
in de bouwsector dus ook! Ik vergelijk het opnieuw 
met het maken van een film. Je hebt altijd een goede 
crew nodig om een film op te kunnen nemen. Iedereen 
levert zijn of haar inbreng en dan: draaien maar! Zo 
hebben we de afgelopen tijd al de nodige innovaties 
kunnen realiseren. Ik merk dat veel van onze partners 
het fijn vinden om te werken voor iemand die weet wat 
hij wil. En het heeft mij ook het vertrouwen gegeven dat 
ik ook nieuwe wegen kan inslaan. Naast het Cinemec-
bioscoopgebouw dat ik in Ede heb gebouwd (in stoer 
rood opgetrokken langs de A12, red.) was nog ruimte 
voor een nieuwe ontwikkeling. Daar ben ik met een 
vernieuwend concept voor een state of the art-hotel 
aan de slag gegaan. Door het stapelen van complete 
modules, het nieuwe bouwen. Het Energiehotel wordt 
een van de hoogste én duurzaamste utiliteitsgebouwen 
in Nederland dat volledig met houten modules wordt 
ontworpen. Hadden we dat project traditioneel 
uitgevoerd dan was daar zeker een bouwtijd van 24 
tot 28 maanden uitgerold. Wij hebben gezegd: dat kan 
sneller! We mikken nu op 12 maanden.’ 

woningBouw ‘Uiteraard kreeg de hotelsector in 
de afgelopen Corona-tijd flinke klappen en was het 
lastig nieuwe hotels in de markt te zetten. Dat zette ons 
aan het denken: kunnen we de modulebouw ook voor 
bijvoorbeeld woningbouw gebruiken? We zijn gaan 
experimenteren en hebben de modules - uitgevoerd 
in bouw - in een mock-up op elkaar en naast elkaar 
geplaatst. Om daarmee onder meer te onderzoeken hoe 
de akoestiek zich zou ontwikkelen. Want je wilt uiteraard 
voorkomen dat er contactgeluid ontstaat. Het is net als 
in de film: in de ene zaal draait de nieuwe James Bond 
en pal daarnaast een verstilde art-house film. Dat moet 
gescheiden blijven. Door een luchtspouw rondom de 
houten modules toe te passen, neutraliseren we dat 
gevaar. Het is iets dat ik in de bioscoopexploitatie heb 
geleerd: je moet flexibel zijn. Ik heb bijvoorbeeld geen 
betonnen tribunes toegepast in onze zalen. Dat legt je 
enorm vast in het gebruik van het gebouw. In plaats 
daarvan pasten we houten tribunes toe die op het laatste 
moment in de betonnen doos geschoven konden worden. 
Zo maak je het ook veel beter mogelijk een tweede leven 
krijgen, een nieuwe functie.’

Lego ‘Met een aantal partners in consortiumverband 
hebben we in Corona-tijd de houtkern-bouwmethode 
ontwikkeld en verfijnd. Door houten modules op 
een slimme manier te verbinden, kunnen we een 
gebouw tot 21 bouwlagen realiseren. Op basis van een 
systeem waarbij we werken met dragende vloeren en 
kolommen en de elementen met een vrachtwagen 
te verplaatsen zijn. Daarbij bestaan onze gebouwen 
uit meer dan 90 procent hout; dit is ten opzichte van 
andere houtbouwers een vele malen hoger percentage. 
Verder zijn demontabelheid, aanpasbaarheid en 
uitbreidbaarheid onderdeel van onze bouwmethode. 
We hebben al deze eisen bij elkaar gevoegd en kregen 
daarmee zicht op de eisen die gesteld moeten kunnen 
worden aan onze houten LEGO-bouwstenen. Daarop 
hebben we Heko Spanten in Ede met ons concept 
benaderd. Uit het buitenland was al bekend dat er 
met CLT-hout (cross laminated timber, red.) prachtige 
houten gebouwen gerealiseerd kunnen worden. 
Uiteraard vergt het Nederlandse klimaat wel de nodige 
aanpassingen; met de specialisten van onder meer 
Lüning, Oosterhoff Groep en ABT is er gefinetuned op 

het concept. Onderzoek van DGMR heeft aangetoond 
dat de brandveiligheid goed is geborgd. Ik ben 
zelf heel enthousiast over de mogelijkheden van 
houtbouw maar merk in den lande nog wel de nodige 
koudwatervrees. De klassieke eisen worden op het 
ontwerp losgelaten - er worden bijvoorbeeld liever 
sprinklers geplaatst terwijl wij meer geloven in de 
toepassing van smart building technology. Die techniek 
kan brand signaleren en tegelijkertijd voor tal van 
andere toepassingen worden gebruikt.’

The naTuraL paviLion ‘De Floriade had een 
uitdagende uitvraag uitgezet, een kans om ons concept 
aan een breed internationaal publiek te tonen in een 
houten paviljoen van de Rijksoverheid. Ik heb overlegd 
met ons team en we zijn de uitdaging aangegaan. 1 
april kwam de uitvraag binnen, eind april was het 
concept gereed en eind mei het definitief ontwerp. 
De opgave is dan ook ambitieus: voor 30 december 
moet het casco er staan en moet het gebouw wind- 
en waterdicht zijn. Ook bij dit project hebben we zelf 

‘ gebouwen 
worden beter 
wanneer de 
eigenaar die ze 
gaat gebruiken 
zelf betrokken 
is bij de 
ontwikkeling’

EnergieHotel Ede wordt met HoutKern Modules 52 meter hoog in 2022

Doorkijk op hoogte van het EnergieHotel.Modulair bouwen biedt vele variaties in ruimtes
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Gerben Kuipers 

Waar kom je vandaan? 
Geboren in Den Haag, 
opgegroeid in Groningen 
en woonachtig in ede-
Wagingen
Wat houdt je bezig? 
Film en bouwen
Aan welk project werk 
je?
Met de HoutKern 
bouwmethode de 
volgende projecten 
ontwikkelen  
energiehotel ede, 
natural pavilion Floriade 
2022, Tuinfluiter 
Heerhugowaard
Wat wil je bereiken? 
succesvolle HoutKern 
bouwmethode om 
de woningbouw een 
duurzame stimulans te 
geven
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
Van wederopbouw, 

naar welvaart naar de 
eeuw van de welzijn in 
omgeving en gebouwen
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Filmregisseur
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Concept goed 
doordenken
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Gerrit van Dijk, 
nederlandse 
Oscarwinnende 
Animator
ben jij altijd zeker van 
je zaak?
Wel als ik het concept 
goed doordacht heb
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
prachtig 
natuurverschijnsel
Waar ben je bang voor? 
Overheidsinstanties die 
onverwachts een andere 
route ingaan

Wat/wie maakt jou 
boos? 
uiterst formele mensen
Wat/wie maakt je blij?
Creatieve 
conceptdenkers
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Dat het anders loopt dan 
iedereen bedacht heeft
Waar kun je wakker van 
liggen? 
Dat ken ik niet
Waar ben je trots op? 
Als er concreet een 
resultaat staat wat met 
betrokken groep mensen 
is neergezet
Wat is je favoriete 
muziek? 
Jazz muziek
Wat is je favoriete sport? 
natuur
ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Vooral eigengereid
introvert of extravert? 

extravert
Optimist of pessimist?
Optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
betrokkenheid en 
intelligentie
Guilty pleasure? 
The simpsons
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
Opportunist
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Voorjaar
Welk vakantieland? 
nederland & suriname
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
privé bioscoopje
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Dat je op een 
andere manier van 
communicatie misschien 
nog wel meer kan 

bereiken dan normaal; 
het contact wat je hebt 
is intensiever en beter
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Opnieuw de bossen van 
suriname bezoeken

ZAKeliJKe TeruGbliK 
2021
Welk cijfer geef je 2021: 
7
Mooiste moment: 
Dat we met het team The 
natural pavillion op de 
Floriade mogen bouwen
beste zet: 
Opzetten van een 
partnerconsortium
Mooiste deal: 
in een oververhitte 
houtmarkt, onverwachts 
een grote houtpartij 
kunnen aanschaffen 
voor The natural 
pavillion
beste zakelijke 
bijeenkomst: 

start partnerconsortium
Opvallendste nieuws: 
Media aandacht voor 
HoutKern bouwmethode
Grootste irritatie: 
Dat de cementlobby 
denkt dat ze 
milieuvriendelijk bouwen
leukste spontane 
ontmoeting: 
leuke ontmoeting met 
de rijksbouwmeester
Aan wie geërgerd: 
Kabinetsformatie
beste speech: 
Francine Houben 
heeft een mooie 
speech gegeven over 
de belevenis van een 
gebouw
beste zakenboek: 
Tomorrow’s Timber van 
Atto Harstra en pablo 
van der lugt
Het meest geleerd van: 
Harry Westers
Vernieuwende 
organisaties: 

MrA Houtbouw deal & 
Citydeal
Vastgoedvrouw van het 
jaar: 
Marieke Mentink, Dura 
Vermeer Hengelo
Talent van het jaar: 
Jimmy van der AA, 
architect Dp6

persOOnliJKe 
TeruGbliK 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8
Topserie netflix: 
The Kominsky Method
sportieve hoogtepunt: 
Vijfdaagse fietstocht in 
de Ardennen
beste boek: 
Grand Hotel europa
beste aankoop: 
snelle laptop
Vakantie: 
Zeeland
Welke film maakte 
indruk: 
Druk, de Deense 
winnaar van Filmfestival 
Cannes 2021
leukste Diner: 
samen met CeO van 
pathé Holding nederland
inspirerend: 
Ontdekking van nieuw 
biobased bouwmateriaal
Hartverwarmend: 
Geboorte kleinzoon
sportmaatje: 
Mijn vrouw
Geluk: 
een topteam 
ontwikkelen voor 
HoutKern bouwmethode
Held van 2021: 
Ons partnerconsortium 
en het team van The 
natural pavilion
restaurant: 
pop-up van De 
eetplaneet in utrecht

de lat weer hoger gelegd. Het paviljoen - genaamd 
The Natural Pavilion - is een hoogwaardig biobased 
gebouw, waarin tal van nieuwe materialen worden 
gebruikt die in Nederland groeien. Bij de realisatie 
werken we modulair en industrieel met onze partner 
Heko Spanten.
Daarbij zien we het paviljoen ook als een voorbeeld 
voor de manier waarop we in Nederland woningen 
kunnen gaan bouwen. Met veel aandacht voor gezond 
wonen en leven maar ook voor klimaatadaptatie en 
andere thema’s. De belangstelling vanuit de markt 

bij woonconsumenten voor houten woningen neemt 
snel toe, merk ik. Dat is hoopgevend en wij spelen 
daar volop op in. Zo gaan we inmiddels met ons eerste 
woningbouwproject De Tuinfluiter in Heerhugowaard 
van start.  
We streven naar gebouwen die zichzelf in stand 
houden, met energie, de opvang van water en de inval 
van zonlicht en frisse lucht. Voor dit paviljoen zijn geen 
fossiele hulpbronnen meer nodig, alle materialen zijn 
natuurlijk. Dat biedt ook aanknopingspunten voor hoe 
we Nederland in de toekomst gaan inrichten. Boeren 
hoeven bijvoorbeeld niet op te houden met hun bedrijf, 
ze kunnen de grondstoffen voor de woningbouw straks 
gaan leveren. Opvallend is overigens dat we ook bij 
een gebouw als dit paviljoen aanlopen tegen de eisen 
die al heel lang van toepassing zijn in de bouw. In de 
IJsselmeerpolders moet al vanaf het begin op betonnen 
palen gefundeerd worden. Die bouwwijze is echter 
veel duurder dan de toepassing van houten palen. 
23 procent van de kosten van een gebouw gaat in de 
fundering zitten. Door ook daar hout toe te passen 
dalen de bouwkosten aanzienlijk. En het gebouw 
drijft als het ware en zakt gewoon met een eventuele 
bodemdaling in de polder mee naar beneden. Zo 
kunnen we bovendien gezamenlijk deze aarde beter 
achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen, daar 
zit mijn passie wanneer het over duurzaam bouwen 
gaat.’

De modules liggen klaar!

‘23 procent van 
de kosten van 

een gebouw gaat 
in de fundering 

zitten’

vg visie wintergasten wonen #23 - 2021


