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Traditionele aannemer valt van 
voetstuk
label: bouwbreed

De contractvorm die gekozen is voor de bouw van het stadhuis mag voor die tijd als 
uniek worden beschouwd. Voor het eerst werd een dergelijk omvangrijk po zonder 
hoofdaannemer uitgevoerd. Opdrachtgever Abp sloot zeven deelcontracten. Het 
betekende voor het bouwmetier in die dagen een pas op de plaats. Want wie 
bepaalde de spelregels bij de bouw van grote projecten: een democratisch gekozen 
orgaan of de bouwwereld?

Deze laatste vraag stelt Adri Duivesteijn in het boek ‘Het Haagse stadhuis, Bouwen in een 

slangenkuil’. Het geeft precies weer hoe de bouwnijverheid in die dagen acteerde; 

technocratisch, het regelend in achterkamertjes. De wrevel van de oud-wethouder in Den 

Haag en initiator van het nieuwe stadhuis wordt gewekt door de houding van de 

Ontwikkelingscombinatie Stadhuis (OCS). De bouwcombinatie had zich gedurende het 

slepende onderhandelingstraject geprofileerd als “een echte ouderwetse hoofdaannemer”. 

Een gebruikelijke wijze van opereren was dat in die dagen. Het kwam er hierop neer dat de 

opdrachtgever alles overdroeg “en maar rustig moest gaan slapen”. Alleen het geld moest 

wel in grote hoeveelheden beschikbaar zijn.

Grootste bouwers weg

Ondanks grote problemen op zijn eigen vastgoedafdeling van het Abp, die 

opdrachtgever/poontwikkelaar was geworden in plaats van de gemeente Den Haag, was 

Wim Bleijenberg ervan overtuigd dat dit niet de aanpak was. Het kiezen voor de traditionele 

aanpak zou te duur worden. Na stevige onderhandelingen, met volgens goed Nederlands 

gebruik “onafhankelijke derden”, werd in juni 1991 het bijltje door het Abp erbij 

neergegooid. OCS wilde de prijs niet laten zakken en het was gedaan met de grootste 

bouwers in Nederland.

De partners in OCS geven officieel geen thuis als gevraagd wordt naar de 

contractonderhandelingen in de schimmige periode van de zomer 1991. De toenmalige 

OCS-woordvoerder, Jean van Olffen, wil het dossier niet meer openen. Logisch want zijn 

broodheer is HBM, het bouwbedrijf dat de ondergang van OCS wordt verweten. En de 

vraag waarom de partners na het debacle niet afzonderlijk verder gingen, wordt afgedaan 

met de opmerking dat dit contractueel verboden was. Het verlies van f. 10 miljoen werd 

door de comparanten genomen.



Een van de betrokken bouwdirecteuren uit die dagen wil alleen kwijt dat de combinatie te 

groot was en er geen kapitein was. Ondanks dat HBM een groter belang had in OCS, 

waren het de ego’s van de directeuren – Hakstege, Holleman, Steinebach en Endtz om er 

een paar te noemen – die botsten. Dat moet als een van de belangrijkste oorzaken worden 

gezien waarom de combinatie niet in staat was om tot een goedkopere offerte te komen.

Daarnaast was men bang dat de tekeningen van de Amerikaanse architect Meier niet op 

tijd zouden komen. Onomwonden is nu vanuit oud-OCS-geledingen de lof te horen voor 

‘liaisonarchitecten’ Rijk Rietveld en Diererik Fokkema. “Als we wisten dat het zo zou lopen, 

waren we minder voorzichtig geweest in onze prijsopstelling.” De twee architecten zorgden 

voor de werktekeningen en de afstemming van al het tekenwerk.

In het bouwweb speelden de bouwadviseurs van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, 

Grabowsky en Poort (G en P), een belangrijke rol. De Haagse adviseur opereerde dermate 

op de achtergrond dat de naam zelfs niet voorkomt in het boek van Adri Duivesteijn. Op 

advies van Frans van Dun, directeur van de bouwtak van dit ingenieursbureau, besloot het 

toenmalige Abp-vastgoedhoofd Bleijenberg – nu samen met oud-directeur PTT Vastgoed 

Van Wagtendonk betrokken bij de ontwikkeling van Leidscheveen en Ypenburg – te kiezen 

voor de losse deelcontracten en OCS als hoofdaannemer aan de kant te zetten. G en P 

was van mening dat door het kiezen voor deze vorm van aanbesteding bezuinigd kon 

worden op de coordinatiekosten die betaald moeten worden aan de hoofdaannemer. Een 

grove schatting is dat die ongeveer 10 procent van de bouwsom ging uitmaken. Daarnaast 

kon door het Abp, met steun van Grabowsky, afzonderlijk met de ‘leveranciers’ worden 

onderhandeld. Een bijkomend voordeel was dat alles door het Abp veel beter te controleren 

was.

35 miljoen goedkoper

Na het afketsen van de onderhandelingen met OCS werden Wilma, Takenaka, IGB en 

Ballast aangezocht. Zij konden snel met een nieuwe offerte komen, omdat al het 

bestekwerk door OCS was gedaan en de fundering er al lag. Wilma kreeg de klus omdat zij 

de laagste bouwplaatskosten hadden. De maanden voor de jaarwisseling van 1991 werd 

alles uitonderhandeld, en de uiteindelijke prijs was precies wat Abp voor ogen had. 1 

januari kon Wilma beginnen, maar niet als hoofdaannemer zoals OCS had gewild.

In het uiteindelijke bouwtraject, dat zonder problemen is afgerond, voerde G en P de 

directie, trad op als adviseur van de constructie, en hield de administratie bij van onder 

andere meer- en minderwerk. Wilma bouwde en voerde de coordinatie van bij de bouw 

betrokken partijen, zoals Gartner, Croon en Utrechtse Leidingcombinatie. Het resultaat is 

dat het stadhuis uiteindelijk f. 35 miljoen goedkoper uitviel dan het financiele plan van OCS. 

De totale kosten bedroegen inclusief vloerbedekking en binnenwanden ongeveer f. 2100 

per vierkante meter, wat uiteindelijk een prijs opleverde van f. 252 miljoen. Hetgeen 



betekent dat de vierkante meter prijs aanzienlijk lager ligt dan van het kantoor van KNP in 

Hilversum. Dit gebouw van Meier kostte ongeveer f. 4000 de vierkante meter.

Mensenkennis

Ondanks al het geheimzinnige gedraai over de financien zijn de betrokken partijen er 

redelijk uitgesprongen. Als de contractanten hun zaken goed voor elkaar hadden, zijn ze er 

positief uitgesprongen. Van een Stopera-effect is vooralsnog geen sprake.

Het succes van de bouw is deels toe te schrijven aan de goed verlopende communicatie 

tussen architect en de verschillende uitvoerders. Deze laatste categorie bleek bereid om 

zich flexibel op te stellen. Wilma kon zelfs het project gebruiken om lasertechnologie voor 

de maatvoering te ontwikkelen. Het heeft alle schijn gehad dat de bouwers meer dan 

normaal deden om het slechte nieuws weg te poetsen. De gok die Wilma toch nam, getuigt 

niet alleen van bouwkennis, maar zeker ook van mensenkennis.
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